Digitalt justerat
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Tn 112/2021

Tekniska nämnden
Datum:
Tid:
Plats:

2021-03-16
08:30–15:00
Skogen, Citypassagen/digitalt via Teams

Närvarande ledamöter
Anders Olsson (C)
Gun Carlestam Lewin (S)
Yngve Alkman (L)
Lars-Arne Sellén (S)
Henrik Asplund (S)
Margaretha Gunhamre (S)
Sven-Peter Sörensson (S)
Cecilia Hermansson (C)
Johan Svanberg (KD)
Helen Engholm (V)
Krister Eriksson (M)
Lars Hallström (M)
Maria Hedwall (M)
Habib Brini (SD)
Tjänstgörande ersättare
Inger Westerberg (S)

Tjänstgör för Lisa Lilja (S)

Närvarande ersättare
Nils O Edwertz (C)
Pelle Fernros (KD)
Pedro Skåre (KD)
Sunil Jayasooriya (V)
Lucas Holmberg (M)
Margareta Bratt (L)
Carola Suneson (SD)
Övriga
Mimmi Hodzic
Emma Lagefjäll
Fredrik Dufin
Håkan Gustafsson
Jenny Johrin
Stefan Bertebo
Åse Friberg
Helena Aronsson

Förvaltningschef
Nämndsekreterare
Tf Verksamhetschef
Verksamhetschef avfall
Verksamhetschef
Verksamhetschef Fordon
Verksamhetschef
Kvalitetsledare
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Anneli Fransson
Lars Andersson
Monica Engstöm
Stefan Sjögren
Ann-Marie Grönkvist
Leif Sildén

Enhetschef
Gruppchef
Enhetschef
Enhetschef
Enhetschef
Enhetschef

Paragraf 36–54

Emma Lagefjäll, sekreterare
Digitalt justerat protokoll.

Anders Olsson (C), ordförande

Krister Eriksson (M), justerare
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§ 36 Kallelse med tidsplanering till beredningsmöte
§ 37 Protokolljusterare
Förslag till beslut

Förslag till ordinarie justerare: Krister Eriksson (M)
Förslag till ersättande justerare: Helen Engholm (V)
Beslut

Till ordinarie justerare utses: Krister Eriksson (M)
Till ersättande justerare utses: Helen Engholm (V)

§ 38 Anmälan av presidieberedning
Ärendebeskrivning

Presidieberedning hölls den 1 mars digitalt via Teams.
Förslag till beslut

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden:
- Anmälan tas till protokollet.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar:
- Anmälan tas till protokollet.

§ 39 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Tn 129/2021
Ärendebeskrivning

Alla beslut fattade med stöd av delegation ska anmälas till Tekniska nämnden
på närmast följande sammanträde enligt Kommunallagen. Det är först efter
återrapporteringen till Tekniska nämnden som delegationsbesluten vinner laga
kraft och det är också ett sätt att hålla ledamöter och ersättare i Tekniska
nämnden informerade om vilka beslut som fattats genom delegation.
Den senaste delegationsordningen för Tekniska nämnden antogs den
12 november 2020.
Beslutsunderlag

Attester
Muntliga undantag från lokala trafikföreskrifter
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W3D3
Fordonsflytt
LTF
Ordförandebeslut
Förslag till beslut

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden:
- Anmälan tas till protokollet.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar:
- Anmälan tas till protokollet.

§ 40 Anmälan av protokoll från samverkansgruppen
Ärendenummer: Tn 6527/2020
Ärendebeskrivning

Tekniska nämnden informeras om protokoll från sammanträden med
samverkansgruppen via Meetings+.
Beslutsunderlag

Protokoll, 2021-01-11
Protokoll, 2021-02-01
Förslag till beslut

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden:
- Anmälan tas till protokollet.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar:
- Anmälan tas till protokollet.

§ 41 Förvaltningens information
Handläggare: Mimmi Hodzic
Ärendebeskrivning

Tekniska förvaltningen informerar Tekniska nämnden om aktuella händelser
och ärenden.
Beslutsunderlag

Muntlig information:
Läget utifrån covid-19 - Mimmi Hodzic
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Svar på tidigare ställda frågor - Ferid Kovacevic, Jimmy Mattsson, Åse Friberg
Lägesrapport belysning - Åse Friberg, Magnus Carlberg
Lägesrapport boendeparkering- Peter Grönlund, Daliz Kovacevic
Förslag till beslut

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar:
- Informationen tas till protokollet.

§ 42 Återrapportering arbetsmiljö
Ärendenummer: Tn 355/2020
Handläggare: Mimmi Hodzic
Ärendebeskrivning

Tekniska nämnden beslutade den 23 januari 2020, § 26 att ge Tekniska
förvaltningen i uppdrag att löpande återrapportera förvaltningens
arbetsmiljöarbete vid nämndens sammanträden. Presidiet har enligt nämndens
beslut delegation att tillsammans med förvaltningschef definiera vad som ska
avrapporteras samt tidsram.
Stående punkter på ärendet:
Skyddskommittéarbete
66a anmälan
Medarbetaruppföljning
Tekniska nämnden informeras på dagens sammanträde om hur
arbetsmiljöarbetet gått sedan nämnden senast informerades skriftligt inför
nämndsammanträdet den 12 februari 2021.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2021-03-09
Förslag till beslut

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden:
- Tekniska förvaltningens återrapportering av arbetsmiljöarbetet godkänns.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar:
- Tekniska förvaltningens återrapportering av arbetsmiljöarbetet godkänns.
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§ 43 Lokalförsörjningsplan
Ärendenummer: Tn 6516/2020
Handläggare: Marie Hillius
Ärendebeskrivning

Kommunens lokalförsörjningsprocess ska säkerställa att verksamheterna har
tillgång till ändamålsenliga lokaler och anläggningar, att dessa förvaltas
kostnadseffektivt samt utvecklas utifrån verksamheternas aktuella behov. Detta
är av central betydelse för kommunens totala ekonomi. Genom
lokalförsörjningsplaner läggs grunden för en långsiktig planering och ett
ändamålsenligt nyttjande av kommunens resurser.
Programnämnden ska varje år, som en del av sin budget- och
verksamhetsplanering, fastställa en lokalförsörjningsplan som innehåller ett
fyraårigt perspektiv. Denna ligger sedan till grund vid framtagandet för
investeringsplanen. Lokalförsörjningsplanen ska redovisa kort- och långsiktiga
behov av lokaler vad gäller volymökningar, nya verksamheter,
organisationsförändringar samt planerade förbättringar och renoveringar. I
planen beskrivs även de behov som man kan se idag ur ett åttaårigt perspektiv.
Tekniska nämndens lokalförsörjningsplan beskriver nämndens behov de
närmaste fyra åren med framåtblick ytterligare fyra år. Lokalförsörjningsplanen
ligger till grund för införandet av Tekniska nämndens behov i
lokalförsörjningsplanen för programområdet.
Ärendet bereddes på Tekniska nämndens sammanträde den 12 februari 2021.
Beslutsunderlag

Lokalförsörjningsplan
Tjänsteskrivelse, 2020-12-22
Förslag till beslut

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden:
- Tekniska nämnden ställer sig bakom Lokalförsörjningsplan 2022-2025 och
överlämnar den till Programnämnd samhällsbyggnad för vidare hantering.
Yrkande

Habib Brini (SD) yrkar att om befintliga lokaler för återanvändning inte
bedöms räcka för det planerade Örebro returhus, så bör en lösning hittas där
det finns en plan för hur kostnader kommer att finanserias genom deltagande
aktörer och att projektet i sin helhet blir självfinansierande samt att
kommuninvånarna inte ska drabbas av förhöjd avfallstaxa eller någon annan
ökad kostnad för återvinning.
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Proposition

Ordföranden Anders Olsson (C) finner att det finns två förslag till beslut, det
vill säga Tekniska förvaltningens förslag respektive Habib Brinis (SD) yrkande.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar
enligt Tekniska förvaltningens förslag.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar:
- Tekniska nämnden ställer sig bakom Lokalförsörjningsplan 2022-2025 och
överlämnar den till Programnämnd samhällsbyggnad för vidare hantering.
Reservation

Habib Brini (SD) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för eget
yrkande.

§ 44 Ökad återanvändning - Örebro ReturHus
Ärendenummer: Tn 2390/2018
Handläggare: Håkan Gustafsson, Ola Eklöf, Helen Heidkamp
Ärendebeskrivning

Avfallsverksamheten har utifrån givet uppdrag tagit fram ett konceptförslag för
ökad återanvändning. Konceptet går ut på att skapa ”Örebro ReturHus” (ett
arbetsnamn som kan komma att ändras över tid). Örebro ReturHus skulle
fungera som ett nav eller en kittel för att öka återbruk av föremål som annars
skulle bli avfall. Återanvändning är klimatmässigt en mycket viktig åtgärd i
avfallshanteringen, för t ex textil är nyttan nio gånger större än vid återvinning.
Örebro kommun har ett ansvar att lyfta avfallshanteringen i den så kallade
avfallstrappan. Delar av det avfallsflöde som kommer in via
återvinningscentralerna kan återanvändas. En del av det återanvänds redan via
Åternyttan men visst material går vidare av olika orsaker till återvinning eller
energiåtervinning (förbränning). Att sortera ut, laga, reparera eller rengöra
materialet är kostsamt men klimatmässigt värdefullt men den stora
osäkerhetsfaktorn är avsättning. Syftet är ju att förlänga livscykeln för
respektive produkt. Örebro ReturHus kommer att bidra till en ökad
återanvändning och meningsfull sysselsättning i flera led.
Ärendet bereddes på Tekniska nämndens sammanträde den 12 februari 2021.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2021-01-18
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Förslag till beslut

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden:
1. Tekniska förvaltningen uppdras att genomföra en förstudie för etablering av
Örebro ReturHus.
2. att etablera kontakt med externa och interna samarbetsaktörer inom
återanvändning, sysselsättning och hantverkskompetenser.
Yrkande

Habib Brini (SD) yrkar att verksamheten inte görs i egen regi vilket innebär
ökade kostnader för kommunen, att i projektet möjligheten till riktiga
arbetstillfällen värnas och inte riskerar ersättas av socialt företagande, att om en
kommersiell modell inte är möjlig, samarbeten med självfinansiering för
verksamhet och projekt gäller där återvunna produkter kan säljas samt att
kommuninvånarna inte ska drabbas av förhöjda kostnader för återanvändning.
Proposition

Ordföranden Anders Olsson (C) finner att det finns två förslag till beslut, det
vill säga Tekniska förvaltningens förslag respektive Habib Brinis (SD) yrkande.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar
enligt Tekniska förvaltningens förslag.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar:
1. Tekniska förvaltningen uppdras att genomföra en förstudie för etablering av
Örebro ReturHus.
2. att etablera kontakt med externa och interna samarbetsaktörer inom
återanvändning, sysselsättning och hantverkskompetenser.
Reservation

Habib Brini (SD) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för eget
yrkande.

§ 45 Verksamhetsbesök
Handläggare: Fredrik Dufin
Ärendebeskrivning

På grund av rådande omständigheter kring covid-19 har Tekniska nämndens
verksamhetsdag fått ställas in. Verksamhetsdagen skulle vara ett tillfälle för
nämnden att besöka olika verksamheter inom Tekniska förvaltningen för att få
en större inblick i hur det dagliga arbetet ser ut. Med anledning av detta
kommer verksamheterna till nämnden och ger en inblick i det dagliga arbetet.
På dagens sammanträde får nämnden information från GAS.
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Beslutsunderlag

Muntlig information
Förslag till beslut

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar:
- Informationen tas till protokollet.

§ 46 Riktlinjer för förnyelse på ledningsnät - beredning
Ärendenummer: Tn 6627/2020
Handläggare: Jenny Johrin, Sara Stake
Ärendebeskrivning

Riktlinjer för förnyelse av det befintliga VA-nätet är ett dokument som syftar
till att sammanställa behovet av förnyelse- och underhållsåtgärder på VAnäten i Örebro kommun de närmaste 10 åren samt beskriva hur det ser ut på
längre sikt.
Dokumentet är framtaget av enheten Planering VA och ligger till grund för att
ta fram konkreta planer på vilka och hur många VA-ledningar som ska förnyas
varje år. Det är viktigt att hålla takten i förnyelsearbetet för att ha ett hållbart
VA-nät. Detta kostar resurser både i pengar och personal i alla led, från
utredning och planering till projektering, projektledning och byggnation.
Ärendet återkommer för beslut i Tekniska nämnden den 16 april 2021.
Beslutsunderlag

Riktlinjer för förnyelse av det befintliga VA-nätet
Tjänsteskrivelse, 2021-01-11
Förslag till beslut

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden:
- Ärendet är berett inför beslut i april 2021.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar:
- Ärendet är berett inför beslut i april 2021.
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§ 47 Lägesrapport offentliga toaletter
Ärendenummer: Tn 1026/2021
Handläggare: Randi Andreassen
Ärendebeskrivning

Tekniska nämnden får en lägesrapport gällande de centrala offentliga
toaletterna som Tekniska förvaltningen, Park och gata ansvarar för samt
toaletten vid Resecentrum som Stadsbyggnad har ett driftansvar för.
Beslutsunderlag

Lägesrapport, 2021-02-22
Förslag till beslut

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden:
1. Informationen tas till protokollet.
2. Lägesrapporten översänds för kännedom till Programnämnd social välfärd
och Brottsförebyggande rådet.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar:
1. Informationen tas till protokollet.
2. Lägesrapporten översänds för kännedom till Programnämnd social välfärd
och Brottsförebyggande rådet.

§ 48 Omdiplomering av förvaltningens
miljöledningssystem - revisionsrapport
Ärendenummer: Tn 712/2020
Handläggare: Sara Andersson
Ärendebeskrivning

Tekniska nämnden informeras om en omdiplomering av förvaltningens
miljöledningssystem.
Beslutsunderlag

Revisionsrapport, 2021-01-27
Förslag till beslut

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden:
- Informationen tas till protokollet.
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Beslut

Tekniska nämnden beslutar:
- Informationen tas till protokollet.

§ 49 Investeringsprogram för 2022-2025 med revidering för
2021
Handläggare: Mimmi Hodzic, Josef Ibrahim Norell m. fl.
Ärendebeskrivning

Från och med budgetår 2012 ersattes tidigare investeringsbudget med ett
investeringsprogram. Kommunens långsiktiga driftbudgetutrymme ska styra
nivån på investeringsprogrammet. Planeringsperioden är de närmaste fyra åren
med framåtblick ytterligare två år.
Tekniska nämnden har ansvaret för att samordna behovet av investeringar
inom sin förvaltning. Tekniska nämnden ska godkänna förvaltningens förslag
till behov och de eventuella merkostnader som kan uppstå i samband med
investeringarna.
Programnämnden har det övergripande ansvaret för att samordna, prioritera
och godkänna verksamheternas behov av investeringar inom programområdet.
I samband med att våra olika verksamheter har tagit fram investeringsprogram
för 2022 - 2025 har de också gjort revideringar för överfört anslag 2020 och
plan 2021. Planerna är prioriterade dels utifrån det kommungemensamma
uppdraget dels programområdets eget behov av att reducera
investeringsprogrammet för att klara av att finansiera kapitalkostnaderna
framöver.
Beslutsunderlag

Investeringsprogram för 2022 - 2025 med revideringar för 2021 för Fordon,
Park och gata, VA och Avfall samt Gas.
Förslag till beslut

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden:
1. Tekniska nämnden godkänner investeringsprogram 2022 - 2025 och den
ekonomiska sammanställningen för Fordon, Park och gata, VA, Avfall och Gas
under förutsättning att nämnden erhåller kompensation för angivna
driftkostnadsökningar.
2. Tekniska nämnden godkänner revideringar av 2020 års överförda
investeringsanslag.
3. Tekniska nämnden godkänner revideringar av 2021 års investeringsprogram.
4. Tekniska nämnden överlämnar investeringsprogrammen med ekonomisk
beräkning till Programnämnd samhällsbyggnad för vidare handläggning.
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Yrkande

Krister Eriksson (M) yrkar avslag på Tekniska förvaltningens förslag till
förmån för Moderaternas egna budget.
Habib Brini (SD) yrkar avslag på Tekniska förvaltningens förslag till förmån
för Sverigedemokraternas egna budget.
Helen Engholm (V) yrkar avslag på Tekniska förvaltningens förslag till förmån
för Vänsterpartiets egna budget.
Proposition

Ordförande Anders Olsson (C) redovisar förslag på propositionsordning där
Tekniska förvaltningens förslag ställs mot avslag. Tekniska nämnden
godkänner redovisad propositionsordning.
Ordföranden ställer Tekniska förvaltningens förslag mot samtliga yrkanden om
avslag, och finner att nämnden beslutar enligt Tekniska förvaltningens förslag.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar:
1. Tekniska nämnden godkänner investeringsprogram 2022 - 2025 och den
ekonomiska sammanställningen för Fordon, Park och gata, VA, Avfall och Gas
under förutsättning att nämnden erhåller kompensation för angivna
driftkostnadsökningar.
2. Tekniska nämnden godkänner revideringar av 2020 års överförda
investeringsanslag.
3. Tekniska nämnden godkänner revideringar av 2021 års investeringsprogram.
4. Tekniska nämnden överlämnar investeringsprogrammen med ekonomisk
beräkning till Programnämnd samhällsbyggnad för vidare handläggning.
Yngve Alkman (L) deltar inte i beslutet.
Reservation

Krister Eriksson (M), Lars Hallström (M) och Maria Hedwall (M) reserverar sig
mot beslutet till förmån för Moderaternas egna budget.
Habib Brini (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för
Sverigedemokraternas egna budget.
Helen Engholm (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för Vänsterpartiets
egna budget.

§ 50 Revidering Tekniska nämndens delegationsordning
Ärendenummer: Tn 991/2021
Handläggare: Emma Lagefjäll
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Ärendebeskrivning

Tekniska nämndens delegationsordning uppdateras löpande vid behov då det
är av stor vikt att den är aktuell. Den nu aktuella revideringen rör förslag på
tillägg i delegationsordningen. En ny punkt föreslås läggas till samt en
revidering av en befintlig punkt i delegationsordningen.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2021-02-26
Förslag på reviderad delegationsordning
Förslag till beslut

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden:
- Anta Tekniska nämndens delegationsordning.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar:
- Anta Tekniska nämndens delegationsordning.

§ 51 Revisionsrapport - yttrande
Ärendenummer: Tn 1988/2020
Handläggare: Mimmi Hodzic, Fredrika Källmén
Ärendebeskrivning

PWC har under våren 2020 genomfört en fördjupad granskning av tekniska
nämndens arbetsmiljöarbete på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna.
Rapport från granskningen har inkommit den 27 januari 2021. Revisionens
bedömning visar att några av de granskade områdena uppfylls och andra
uppfylls delvis.
Tekniska nämnden ska lämna ett yttrande senast den 8 april 2021.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2021-02-11
Revisionsrapport "Granskning av tekniska nämndens arbetsmiljöarbete"
daterad 2020-12-17
Förslag till beslut

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden:
1. Upprättad tjänsteskrivelse antas som Tekniska nämndens svar till
Stadsrevisionen.
2. Tekniska förvaltningen ges i uppdrag att genomföra redovisade åtgärder.
3. Arbetet med åtgärderna följs upp som en punkt i förvaltningens
återrapportering avseende arbetsmiljö till Tekniska nämnden.
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Beslut

Tekniska nämnden beslutar:
1. Upprättad tjänsteskrivelse antas som Tekniska nämndens svar till
Stadsrevisionen.
2. Tekniska förvaltningen ges i uppdrag att genomföra redovisade åtgärder.
3. Arbetet med åtgärderna följs upp som en punkt i förvaltningens
återrapportering avseende arbetsmiljö till Tekniska nämnden.

§ 52 Information om beslut gällande producentansvar
Handläggare: Håkan Gustafsson
Ärendebeskrivning

Tekniska nämnden informeras om beslut gällande producentansvar.
Beslutsunderlag

Muntlig information
Förslag till beslut

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar:
- Informationen tas till protokollet.

§ 53 Effektiviseringsuppdrag vinterväghållning
Handläggare: Claes-Anders Malmberg
Ärendebeskrivning

Tekniska nämnden informeras om en genomlysning av
vinterväghållningsverksamheten i Örebro.
Beslutsunderlag

Powerpoint presentation
Förslag till beslut

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden:
- Informationen tas till protokollet.
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Beslut

Tekniska nämnden beslutar:
- Informationen tas till protokollet.

§ 54 Information om kommande trafikavstängningar
Handläggare: Randi Andreassen, Stefan Lange
Ärendebeskrivning

Tekniska nämnden informeras om kommande trafikavstängningar.
Beslutsunderlag

Muntlig information
Förslag till beslut

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar:
- Informationen tas till protokollet.
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