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Peter Björk, sekreterare
Justerat den 22 december 2016

Charlotte Edberger Jangdin, ordförande

Åke Pernefalk, justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 23 december
2016.

§ 71 Kallelse med tidsplanering
§ 72 Protokolljusterare
Ärendebeskrivning
Justering äger rum torsdagen den 22 december kl 14:30 i Rådhuset
receptionen.
Förslag till beslut
Förslag till ordinarie justerare: Åke Pernefalk (M)
Förslag till ersättande justerare: Maria Sääf (MP)
Beslut
Ordinarie justerare: Åke Pernefalk (M)
Ersättande justerare: Maria Sääf (MP)

§ 73 Anmälan av presidieberedning
Ärendebeskrivning
Presidieberedning hölls torsdagen den 1 december kl 08:00 i Rådhuset.
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningen föreslår Tekniska nämnden besluta att:
ta anmälan till protokollet.
Beslut
Tekniska nämnden beslutar att:
ta anmälan till protokollet.
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§ 74 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Tn 6158/2016
Ärendebeskrivning
Alla beslut fattade med stöd av delegation av tjänsteman och ordförande
ska anmälas till Tekniska nämnden på närmast följande sammanträde
enligt 6 kap. 35 § 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.
Delegationsförteckningen för Tekniska nämnden antogs den 20 augusti
2015.
Beslutsunderlag
Fordonsflytt nov
Muntliga undantag lokala trafikföreskrifter nov
W3D3 nov
Avfall nov
Delegationsbeslut LTF nov
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningen föreslår Tekniska nämnden besluta att:
ta anmälan till protokollet.
Beslut
Tekniska nämnden beslutar att:
ta anmälan till protokollet.

§ 75 Delegationsfrågor
§ 76 Informationsärenden
Ärendebeskrivning
Informations- och beredningsärenden.
Beslutsunderlag
Beredning av:
Nyttoparkeringstillstånd - Ferid Kovacevic
Avgifter för dispenser - Ferid Kovacevic
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningen föreslår Tekniska nämnden besluta att:
ta informationen till protokollet.
Beslut
Tekniska nämnden beslutar att:
ta informationen till protokollet.
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§ 77 Tillsynsrapport 2016 intern kontroll
Ärendenummer: Tn 1819/2016
Handläggare: Carina Gavelfors
Ärendebeskrivning
Förvaltningen har på uppdrag av Tekniska nämnden genomfört
internkontroll enligt Tillsynsplan 2016. Internkontrollen är nämndens
tillsyn av förvaltningens kontroll av den vardagliga verksamheten. Valet av
tillsyner bygger på den riskanalys som gjordes inför 2016.
Beslutsunderlag
Bilaga 1 Tillsynsplan 2016 – en sammanfattad översikt
Bilaga 2 Tillsynsrapport 2016 – en sammanfattad översikt
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden
1. Tillsynsrapport 2016 inom Tekniska nämnden godkänns och överlämnas
tillsammans med nämndens beslut till Kommunstyrelseförvaltningen
senast december 2016.
2. Tekniska nämnden godkänner de föreslagna åtgärder för att komma till
rätta med de brister som upptäcks i tillsynen.
Beslut
Tekniska nämnden beslutar att
1. Tillsynsrapport 2016 inom Tekniska nämnden godkänns och överlämnas
tillsammans med nämndens beslut till Kommunstyrelseförvaltningen
senast december 2016.
2. Tekniska nämnden godkänner de föreslagna åtgärder för att komma till
rätta med de brister som upptäcks i tillsynen.

§ 78 Tillsynsplan 2017 intern kontroll
Ärendenummer: Tn 5405/2016
Handläggare: Carina Gavelfors
Ärendebeskrivning
Nämnderna ska inför varje år besluta om en Tillsynsplan för uppföljning av
den interna kontrollen. Valet av kontrollmoment i Tillsynsplanen föregås
av en dokumenterad riskanalys av sannolikhet och konsekvens inom
ekonomi-, personal- och verksamhetsområdet.
Förvaltningen föreslår tre nämndspecifika tillsynsområden 2017:
Inom verksamhetsområdet (V1)
Tillsyn av e-tjänster inom förvaltningen, då risk finns att övergången till ett
digitaliserat/aktivitetsbaserat arbetssätt misslyckas.
Tillsynen avgränsas till medarbetarnas IT-kompetens i ett urval av två etjänsters ärendeprocess.
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Inom ekonomiområdet (E1)
Tillsyn av inventarieförteckningar.
En insamling av inventarieförteckningar från samtliga enheter för att
bedöma om regelverk och rutiner håller tillräcklig grad av säkerhet och om
dessa tillämpas.
Inom personalområdet (P1)
Tillsyn av efterlevnad av ” Riktlinjer kränkande särbehandling” .
Två olika tillsynsmetoder kommer att användas; enkätfråga till första
linjens chefer samt uppföljning av medarbetarenkätresultat 2017.
Beslutsunderlag
Tillsynsplan 2017 (Tn 5405/2016)
Rapport - Riskanalys avseende Intern kontroll 2017 vid Tekniska
förvaltningen
(Tn 5405/2016)
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden
1. Tekniska nämnden ger Tekniska förvaltningen i uppdrag att genomföra
Tillsyn enligt Kommunstyrelsens beslut och förvaltningens förslag.
2. Tekniska förvaltningen ska avge en rapport till Tekniska nämnden i
december 2017.
Beslut
1. Tekniska nämnden ger Tekniska förvaltningen i uppdrag att genomföra
Tillsyn enligt Kommunstyrelsens beslut och förvaltningens förslag.
2. Tekniska förvaltningen ska avge en rapport till Tekniska nämnden i
december 2017.

§ 79 Verksamhetsplan med budget 2017
Ärendenummer: Tn 5136/2016
Handläggare: Hanna Dufva, m. fl.
Ärendebeskrivning
Örebro kommun ska vara en trygg, tillgänglig och välkomnande kommun
för barn och vuxna att besöka och leva i. Tekniska nämnden bidrar genom
att skapa en ren och attraktiv stad med vackra grönområden och säker
trafikmiljö. Nämnden arbetar för att skapa förutsättning för en tillgänglig
och trygg stadsmiljö som bidrar till att kvinnor, män, pojkar och flickor
oavsett ålder vill vistas i det offentliga rummet. För att utveckla och säkra
en hållbar kommun arbetar nämnden med flera åtgärder såsom att
säkerställa en god dricksvattenförsörjning i ett växande Örebro, förbättra
det avfallsförebyggande arbetet samt tillhandahålla en hållbar och säker
fordonsflotta med minsta möjliga miljöpåverkan. Tekniska nämndens
verksamhetsuppdrag är att säkra en infrastruktur i framkant vilket ställer
höga krav på att ständigt förenkla, förnya och förbättra verksamheten.
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Tekniska nämnden ska vara en attraktiv arbetsgivare fri från all sorts
diskriminering. Våra medarbetare utgör vår viktigaste resurs och deras
kompetens och engagemang är en förutsättning för att lyckas med vårt
verksamhetsuppdrag. Nämnden ska arbeta för att attrahera och behålla
personal genom att stärka medarbetarnas engagemang, uppskattning och
motivation samt verka för en god arbetsmiljö. Förvaltningen ska vara en
tillgänglig servicegivare, kännetecknas av ett gott bemötande och verka för
att tjänsterna utvecklas i dialog med kunder och medborgare. Vi behöver
vara transparenta, känna tillit till varandra och jobba tillsammans i team.
Tekniska nämndens målsättning är att skapa en En enklare vardag för dig.

Det är viktigt att nämnden bidrar till en hållbar utveckling socialt,
ekonomiskt och ekologiskt. Genus- respektive barnperspektivet finns
närvarande i allt.
Tekniska nämndens verksamhetsplan med budget 2017 anger hur nämnden
planerar att bidra till en önskvärd samhällsutveckling utifrån av
Kommunfullmäktige beslutad övergripande strategier och budget 2017
med plan för 2018-2019 samt Programplan med budget för programområde
samhällsbyggnad. Genom att arbeta med åtaganden och
utvecklingsuppdrag inom samtliga strategiområden samt förvalta
nämndens resurser på ett långsiktigt hållbart sätt, bidrar Tekniska nämnden
till utvecklingen mot att bli Skandinaviens mest attraktiva medelstora stad.
Beslutsunderlag
Majoritetens förslag till verksamhetsplan med budget 2017
Miljöpartiets förslag till verksamhetsplan med budget 2017
Förslag till beslut
1. Verksamhetsplan med budget 2017 för Tekniska nämnden fastställs.
2. Verksamhetsplan med budget 2017 överlämnas till programnämnd
samhällsbyggnad för kännedom.
Yrkande
Krister Eriksson (M) yrkar avslag till förmån för moderaternas budget i
Kommunfullmäktige.
Carl Kling (L) yrkar avslag till förmån för liberalernas budget i
Kommunfullmäktige.
Maria Sääf (MP) yrkar avslag till förmån för miljöpartiets förslag till
budget och verksamhetsplan för Tekniska nämnden.
Helena Ståhl (SD) yrkar avslag till förmån för sverigedemokraternas
budget i Kommunfullmäktige.
Proposition
Ordförande ställer alla förslag mot varandra som propositionsordning.
Nämnden godkänner propositionsordningen.
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Beslut
Tekniska nämnden beslutar enligt majoritetens förslag till verksamhetsplan
med budget för 2017.
1. Verksamhetsplan med budget 2017 för Tekniska nämnden fastställs.
2. Verksamhetsplan med budget 2017 överlämnas till programnämnd
samhällsbyggnad för kännedom.
Reservation
Krister Eriksson (M), Åke Pernefalk (M), Magnus Sohl (M),Carl Kling (L)
och Helena Ståhl (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för sina
respektive förslag till budgetar i Kommunfullmäktige. Maria Sääf (MP)
reserverar sig mot beslutet till förmån för egen budget i Tekniska nämnden.

§ 80 Detaljplan Olaus Petri 3:84 (Bettorp etapp 2)
Ärendenummer: Tn 5742/2016
Handläggare: Magnus Karlsson
Ärendebeskrivning
Planens syfte är att planlägga mark för verksamheter, kontor samt ställverk
med särskild hänsyn till Natura 2000. Planen medger ca 9 hektar ny mark
för verksamheter och kontor.
Beslutsunderlag
Förslag till detaljplan upprättad av Stadsbyggnad och tjänsteskrivelse från
Tekniska förvaltningen.
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningen föreslår att Tekniska nämnden ska lämna följande
yttrande över detaljplanen:
- Höjdsättning av gatan i förhållande till höjdsättning av VA måste utredas
vidare. Tomtindelningen bör anpassas så att spillvattenförsörjningen kan
klaras med självfall.
- Passagerna på GC-banan längs Skottvägen ska hastighetssäkras vid den
nya gatans två anslutningar genom till exempel upphöjd passage med
portsten eller dylikt.
Beslut
Tekniska nämnden beslutar att lämna följande yttrande över detaljplanen:
- Höjdsättning av gatan i förhållande till höjdsättning av VA måste utredas
vidare. Tomtindelningen bör anpassas så att spillvattenförsörjningen kan
klaras med självfall.
- Passagerna på GC-banan längs Skottvägen ska hastighetssäkras vid den
nya gatans två anslutningar genom till exempel upphöjd passage med
portsten eller dylikt.
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§ 81 Detaljplan Norra Bro 15:7 m.fl.
Ärendenummer: Tn 5769/2016
Handläggare: Magnus Karlsson
Ärendebeskrivning
Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för blandad
bostadsbebyggelse i form av villor, parhus och radhus. Planförslaget
möjliggör för 25-30 bostäder. Planen kommer även reglera byggrätter i den
befintliga bebyggelsen inom planområdet.
Beslutsunderlag
Förslag till detaljplan upprättad av Stadsbyggnad och tjänsteskrivelse från
Tekniska förvaltningen.
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningen föreslår att Tekniska nämnden ska lämna följande
yttrande över detaljplanen:
- Lilla Ässkogsvägen ska i västra kanten av planområdet avslutas med en
vändzon, dimensionerad för avfallshämtningsfordon och vinterväghållning.
- Åtgärder för att öka trafiksäkerheten ska utredas vidare. GC-banan
föreslås vara 3,75 m och körbanan 5,25 m.
- Planbeskrivningen bör kompletteras med en mer övergripande plan för
GC-banor i området för att det ska framgå i vilket sammanhang GCbanorna inom planområdet befinner sig i. Det är viktigt att detaljerna i
detta område blir rätt för att helheten ska fungera i framtiden.
- Denna plan ska finansiera hastighetsdämpande åtgärder på Lilla
Ässkogsvägen vid korsningen med Norra Brovägen och Lindervägens
västra anslutning. Där finns det stråk för gång och cykel till och från gcbana och denna plan kommer att öka antalet fordon där.
- På s. 12, vatten och avlopp, lägg till i sista meningen: ” Området ingår för
närvarande inte i de kommunala verksamhetsområdena för vatten,
spillvatten eller dagvatten.”
- Stycket under Teknisk försörjning/vatten och avlopp (s.16) bör ändras
till: ” Området ingår för närvarande inte i det kommunala
verksamhetsområdet för vatten, spillvatten eller dagvatten. Befintliga
fastigheter inom planområdet är anslutna genom privata ledningar till det
kommunala vatten- och spillvattennätet via en anslutningspunkt i östra
delen av planområdet. Kapaciteten för de privata ledningarna bedöms inte
vara tillräcklig för ytterligare belastning.”
- I dokumentet hänvisas till en dagvattenutredning men denna bilaga
saknas och därför kan Tekniska förvaltningen inte uttala sig om
dagvattenhanteringen för detaljplanen.
- Första stycket s.18 bör ändras till ” Beslut om kommunalt
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verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten bestäms inte i
detaljplanen. Däremot föreslår detaljplanen att det ska inrättas
verksamhetsområden för all tre tjänsterna inom detaljplaneområdet. Vid
inrättande av kommunalt verksamhetsområde kommer en bedömning göras
av VA-lösningen i området av VA-huvudmannen.”
- Stycket under rubriken Tekniska anläggningar, vatten och avlopp bör
ändras till ” När beslut om utökning av kommunalt verksamhetsområde för
vatten, spillvatten och dagvatten är fattat skall en bedömning göras av VAlösningen i området av VA-huvudmannen. Projektering och byggnation av
den allmänna VA-anläggningen inom planområdet utförs av Tekniska
förvaltningen.”
För att lösa spillvattnet i planområdet ska ett område för en pumpstation
tillsättas i planen, exakt placeringen måste utredas.
Yrkande
Helena Ståhl (SD) yrkar att punkt två i yttrandet ska tas bort (
- Åtgärder för att öka trafiksäkerheten ska utredas vidare. GC-banan
föreslås vara 3,75 m och körbanan 5,25 m.)
Proposition
Ordförande ställer frågan till nämnden att först besluta om alla punkter
förutom punkt två för att sedan ställa Helena Ståhls avslagsyrkande mot
bifall.
Nämnden godkänner propositionsordningen.
Beslut
Tekniska nämnden beslutar att lämna följande yttrande över detaljplanen:
- Lilla Ässkogsvägen ska i västra kanten av planområdet avslutas med en
vändzon, dimensionerad för avfallshämtningsfordon och vinterväghållning.
- Åtgärder för att öka trafiksäkerheten ska utredas vidare. GC-banan
föreslås vara 3,75 m och körbanan 5,25 m.
- Planbeskrivningen bör kompletteras med en mer övergripande plan för
GC-banor i området för att det ska framgå i vilket sammanhang GCbanorna inom planområdet befinner sig i. Det är viktigt att detaljerna i
detta område blir rätt för att helheten ska fungera i framtiden.
- Denna plan ska finansiera hastighetsdämpande åtgärder på Lilla
Ässkogsvägen vid korsningen med Norra Brovägen och Lindervägens
västra anslutning. Där finns det stråk för gång och cykel till och från gcbana och denna plan kommer att öka antalet fordon där.
- På s. 12, vatten och avlopp, lägg till i sista meningen: ” Området ingår för
närvarande inte i de kommunala verksamhetsområdena för vatten,
spillvatten eller dagvatten.”
- Stycket under Teknisk försörjning/vatten och avlopp (s.16) bör ändras
till: ” Området ingår för närvarande inte i det kommunala
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verksamhetsområdet för vatten, spillvatten eller dagvatten. Befintliga
fastigheter inom planområdet är anslutna genom privata ledningar till det
kommunala vatten- och spillvattennätet via en anslutningspunkt i östra
delen av planområdet. Kapaciteten för de privata ledningarna bedöms inte
vara tillräcklig för ytterligare belastning.”
- I dokumentet hänvisas till en dagvattenutredning men denna bilaga
saknas och därför kan Tekniska förvaltningen inte uttala sig om
dagvattenhanteringen för detaljplanen.
- Första stycket s.18 bör ändras till ” Beslut om kommunalt
verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten bestäms inte i
detaljplanen. Däremot föreslår detaljplanen att det ska inrättas
verksamhetsområden för all tre tjänsterna inom detaljplaneområdet. Vid
inrättande av kommunalt verksamhetsområde kommer en bedömning göras
av VA-lösningen i området av VA-huvudmannen.”
- Stycket under rubriken Tekniska anläggningar, vatten och avlopp bör
ändras till ” När beslut om utökning av kommunalt verksamhetsområde för
vatten, spillvatten och dagvatten är fattat skall en bedömning göras av VAlösningen i området av VA-huvudmannen. Projektering och byggnation av
den allmänna VA-anläggningen inom planområdet utförs av Tekniska
förvaltningen.”
För att lösa spillvattnet i planområdet ska ett område för en pumpstation
tillsättas i planen, exakt placeringen måste utredas.

§ 82 Ekonomisk månadsrapport
Ärendenummer: Tn 1182/2016
Handläggare: Mona Hass
Ärendebeskrivning
På initiativ av Kommunstyrelsen ska alla nämnder behandla en ekonomisk
månadsrapport och skicka denna vidare till Kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Ekonomisk månadsrapport tom nov
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningen föreslår Tekniska nämnden besluta att:
- lägga månadsrapporten till handlingarna.
Ärendet ska vidare till Kommunstyrelsen.
Beslut
Tekniska nämnden beslutar att:
- lägga månadsrapporten till handlingarna.
Ärendet ska vidare till Kommunstyrelsen.
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§ 83 Ordförandes avslutning
Ärendebeskrivning
Ordförande tackar ledamöterna och oppositionen för ett bra år med god
stämning och önskar god jul.
Åke Pernefalk (M) tackar ordförande för årets insats och önskar god jul.
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