Tn 3765/2016

Protokoll

Tekniska nämnden
2016-10-21
Datum:
Klockan: 08:00 - 12:00
Plats:
Sessionssalen
Närvarande ledamöter
Charlotte Edberger Jangdin (C)
Ida Eklund (S)
Johan Åqvist (L)
Eva Järliden (S)
Nils-Erik Pettersson (S)
Lisa Lilja (S)
Anna Andersson (KD)
Linn Josefsson (V)
Krister Eriksson (M)
Åke Pernefalk (M)
Elisabeth Essén (M)
Helena Ståhl (SD)
Maria Sääf (MP)
Tjänstgörande ersättare
Nils O Edwertz (C)
Irfan Doganson (KD)

Justerare

Tjänstgör för Håkan Schultz (S)
Tjänstgör för Margaretha Gunhamre
(S)

Närvarande ersättare
Gunnel Körner (L)
Habib Brini (SD)
Thomas Nyström (MP)
Övriga
Hanna Dufva tf förvaltningschef
Peter Björk Sekreterare

Paragraf 53-63
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Peter Björk, sekreterare
Justerat den 25 oktober 2016

Charlotte Edberger Jangdin, ordförande

Maria Sääf, justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 27 oktober
2016.

§ 53 Kallelse med tidsplanering
§ 54 Protokolljusterare
Ärendebeskrivning
Justering äger rum tisdagen den 25/10 kl. 17:30 i Rådhuset, receptionen.
Förslag till beslut
Förslag till ordinarie justerare: Maria Sääf (MP)
Förslag till ersättande justerare: Elisabeth Essén (M)
Beslut
Tekniska nämnden beslutar att välja
Till ordinarie justerare: Maria Sääf (MP)
Till ersättande justerare: Elisabeth Essén (M)

§ 55 Anmälan av presidieberedning
Ärendebeskrivning
Presidieberedning hölls torsdagen den 13 oktober kl. 08:00-10:00 i
Stadsbyggnadshus 2.
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningen föreslår Tekniska nämnden besluta:
- att ta anmälan till protokollet.
Beslut
Tekniska nämnden beslutar:
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- att ta anmälan till protokollet.

§ 56 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Tn 5039/2016
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 sept
Muntliga undantag lokala trafikföreskrifter sept
W3D3 sept
Attester sept
Avfall sept
Delegationsbeslut-dispenser
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningen föreslår Tekniska nämnden besluta att:
- anmälan tas till protokollet.
Beslut
Tekniska nämnden beslutar att:
- anmälan tas till protokollet.

§ 57 Delegationsfrågor
§ 58 Informationsärenden
Ärendebeskrivning
Informations- och beredningsärenden.
Beslutsunderlag
Snöröjning - Åse Friberg - Information
Omklassning av B-abonnenter - Håkan Gustafsson - Information
Genderbudget - Erik Sahlin - Information
Kritik på Teknik - Tommy Karlqvist
Vinnare av arkitekttävlingen för ny vattenreservoar - Magnus Karlsson
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningen föreslår Tekniska nämnden besluta att:
nämnden tagit del av informationen.
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Beslut
Tekniska nämnden beslutar att:
nämnden tagit del av informationen.

§ 59 Yttrande till Länsstyrelsen om villkor för
Skebäcksverket
Ärendenummer: Tn 4801/2016
Handläggare: Terese Sundvall
Ärendebeskrivning
Skebäcksverkets tillståndsbeslut från 2009 har bl. a. ett utredningsvillkor,
som säger att möjligheterna att klara ett kvartalsmedelvärde på 5 mg
ammoniumkväve/l ska utredas. Utredningen med förslag på slutliga villkor
ska lämnas till Miljöprövningsdelegationen senast den 31 oktober 2016.
Utredningen utgår från vad anläggningen kan klara och hur Svartån och
Hjälmaren påverkas av utsläppen av ammoniumkväve.
Följande förslag till slutliga villkor föreslås:
Halten av ammoniumkväve i utgående vatten från reningsverket får som
medelvärde för kalenderår inte överstiga 5 mg/l. Villkoret är uppfyllt om
medelvärdet av dygnsprover under minst 40 veckor under kalenderåret
understiger begränsningsvärdet. Medelvärdet av övriga dygnsprover får
inte överstiga 10 mg/l, och dessa dygnsprover får ha tagits endast under
perioden november till april.
Beslutsunderlag
Till grund för ärendet ligger Utredning med förslag till slutliga villkor,
Skebäcksverket.
Förslag till beslut
Tekniska nämnden föreslås besluta att följande förslag till slutligt villkor
för Skebäcksverket lämnas till Miljöprövningsdelegationen.
Halten av ammoniumkväve i utgående vatten från reningsverket får som
medelvärde för kalenderår inte överstiga 5 mg/l. Villkoret är uppfyllt om
medelvärdet av dygnsprover under minst 40 veckor under kalenderåret
understiger begränsningsvärdet. Medelvärdet av övriga dygnsprover får
inte överstiga 10 mg/l, och dessa dygnsprover får ha tagits endast under
perioden november till april.
Beslut
Tekniska nämnden beslutar att följande förslag till slutligt villkor för
Skebäcksverket lämnas till Miljöprövningsdelegationen.
Halten av ammoniumkväve i utgående vatten från reningsverket får som
medelvärde för kalenderår inte överstiga 5 mg/l. Villkoret är uppfyllt om
medelvärdet av dygnsprover under minst 40 veckor under kalenderåret
understiger begränsningsvärdet. Medelvärdet av övriga dygnsprover får
inte överstiga 10 mg/l, och dessa dygnsprover får ha tagits endast under
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perioden november till april.

§ 60 Yttrande över remissen för Grönstrategin
Ärendenummer: Tn 3003/2016
Handläggare: Viola Edin
Ärendebeskrivning
Programnämnd samhällsbyggnad i Örebro har tagit fram remissversionen
av Grönstrategin. Tekniska nämnden har tillsammans med förvaltningens
tjänstemän varit delaktiga i framtagandet av Grönstrategin och således
medverkat i dess innehåll.
Grönstrategin är ett stöd för verksamhetsplanering och är ett verktyg för
prioriteringar för nämndens verksamhet. Tekniska nämnden delar
remisställarens ståndpunkter i dokumentet.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse ” Remiss angående förslag till Grönstrategi
för Örebro kommun” 2016-10-04
Remissversionen av grönstrategin.
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningen föreslår att Tekniska nämnden lämnar följande
yttrande över remissen.
Tekniska nämnden ställer sig positiv till att Grönstrategin blir antagen av
Örebro kommun. Grönstrategin är ett viktigt medel för att verka för
miljömålet God bebyggd miljö och möta de behov som finns i en expansiv,
förtätad kommun. Det är oerhört viktiga utmaningar som tas upp i
Grönstrategin som behöver behandlas i planering- och förvaltningsskedet.
För att omsätta Grönstrategi krävs resurser för planering, investering samt
ett målmedvetet arbete.
Beslut
Tekniska nämnden beslutar att lämna följande yttrande över remissen.
Tekniska nämnden ställer sig positiv till att Grönstrategin blir antagen av
Örebro kommun. Grönstrategin är ett viktigt medel för att verka för
miljömålet God bebyggd miljö och möta de behov som finns i en expansiv,
förtätad kommun. Det är oerhört viktiga utmaningar som tas upp i
Grönstrategin som behöver behandlas i planering- och förvaltningsskedet.
För att omsätta Grönstrategi krävs resurser för planering, investering samt
ett målmedvetet arbete.

§ 61 Val av personuppgiftsombud
Ärendenummer: Tn 4960/2016
Handläggare: Peter Björk
Ärendebeskrivning
Varje nämnd är personuppgiftsansvarig för den egna myndighetens
behandling av personuppgifter enligt Personuppgiftslagen (1998:204). Den
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personuppgiftsansvarige ska se till att all behandling av personuppgifter
inom myndighetens område behandlas på ett lagligt sätt och enligt god sed.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse ” Personuppgiftsombud för
Miljönämnden” 2016-10-11.
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningen föreslår Tekniska nämnden besluta:
-Att utse Peter Björk, sekreterare för Tekniska nämnden, till att vara
Tekniska nämndens personuppgiftsombud.
Beslut
Tekniska nämnden beslutar:
-Att utse Peter Björk, sekreterare för Tekniska nämnden, till att vara
Tekniska nämndens personuppgiftsombud.

§ 62 Yttrande över remiss handlingsplan mot våld i nära
relationer
Ärendenummer: Tn 2492/2016
Handläggare: Peter Björk
Ärendebeskrivning
Alla nämnder i Örebro kommun har mottaget handlingsplan mot våld i
nära relationer på remiss. Remissversionen omfattas dels av själva
handlingsplanen och dels av två bilagor där den första är en omfattande
kunskapsöversikt som sätter in handlingsplanen i ett sammanhang.
Då nämndens verksamhet sällan kommer i kontakt med medborgare på ett
sådant sätt att man kan hjälpa till kring en situation där det förekommer
våld i nära relationer delar förvaltningen remisställarens bild av att
nämnden främst kan bistå i att vara informationsspridare av
handlingsplanen och att arbeta förebyggande.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse ” Yttrande över remiss – Handlingsplan
mot våld i nära relationer” 2016-09-06
Remissversionen av handlingsplanen mot våld i nära relationer
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningen föreslår att Tekniska nämnden lämnar
remissyttrandet till Kommunstyrelsen.
Yttrande över remiss – Handlingsplan mot våld i nära relationer
Tekniska nämnden ser positivt på att handlingsplanen mot våld i nära
relationer tas fram av Örebro kommun. Det är oerhört viktiga frågor och
ambitiösa mål som tas upp i planen. Av naturliga orsaker delar vi
remisställarens bild av att vårt ansvarsområde i frågan sträcker sig till
information och arbete på ett förebyggande plan. Vi kommer arbeta med
handlingsplanen inom ramen för vårt uppdrag. I övrigt lämnar inte
Tekniska nämnden några synpunkter.
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Yrkande
Johan Åqvist (L) yrkar på tillägg i svaret enligt bilaga.
Proposition
Ordförande ställer först bifall till förvaltningens förslag. Sedan ställer
ordförande proposition på bifall eller avslag till Johan Åqvists yrkande.
Nämnden godkänner propositionsordningen.
Beslut
Nämnden bifaller förvaltningens förslag.
Nämnden avslår Johan Åqvists tilläggsyrkande.
Tekniska nämnden beslutar att lämna remissyttrandet till
Kommunstyrelsen.
Yttrande över remiss – Handlingsplan mot våld i nära relationer
Tekniska nämnden ser positivt på att handlingsplanen mot våld i nära
relationer tas fram av Örebro kommun. Det är oerhört viktiga frågor och
ambitiösa mål som tas upp i planen. Av naturliga orsaker delar vi
remisställarens bild av att vårt ansvarsområde i frågan sträcker sig till
information och arbete på ett förebyggande plan. Vi kommer arbeta med
handlingsplanen inom ramen för vårt uppdrag. I övrigt lämnar inte
Tekniska nämnden några synpunkter.
Reservation
Johan Åqvist (L) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till eget
yrkande.

§ 63 Ekonomisk månadsrapport - september
Ärendenummer: Tn 1182/2016
Handläggare: Mona Hass
Ärendebeskrivning
På initiativ av Kommunstyrelsen ska alla nämnder behandla en ekonomisk
månadsrapport och skicka denna vidare till respektive programnämnd och
till sist Kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Ekonomisk månadsrapport tom sept
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningen föreslår Tekniska nämnden besluta att:
- lägga månadsrapporten till handlingarna.
- Skicka månadsrapporten vidare till Programnämnd samhällsbyggnad.
Nämndens behandling
Maria Sääf (MP) avstår från att delta i beslutet.
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Johan Åqvist (L) avstår från att delta i beslutet.
Beslut
Tekniska nämnden beslutar att:
- lägga månadsrapporten till handlingarna.
- Skicka månadsrapporten vidare till Programnämnd samhällsbyggnad.
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