Tn 3764/2016

Protokoll

Tekniska nämnden
2016-09-22
Datum:
Klockan: 08:00 - 12:00
Plats:
Sessionssalen. Stadsbyggnadshus 1
Närvarande ledamöter
Charlotte Edberger Jangdin (C)
Ida Eklund (S)
Eva Järliden (S)
Nils-Erik Pettersson (S)
Anna Andersson (KD)
Linn Josefsson (V)
Krister Eriksson (M)
Åke Pernefalk (M)
Helena Ståhl (SD)
Maria Sääf (MP)
Tjänstgörande ersättare
Nils O Edwertz (C)
Gunnel Körner (L)
Irfan Doganson (KD)
Lars-Arne Sellén (S)
Magnus Sohl (M)

Ordinarie justerare

Tjänstgör för Margareta Gunhamre (S)
Tjänstgör för Johan Åqvist (L)
Tjänstgör för Lisa Lilja (S)
Tjänstgör för Håkan Schultz (S)
Tjänstgör för Elisabeth Essén (M)

Närvarande ersättare
Habib Brini (SD)
Thomas Nyström (MP)
Övriga
Peter Björk Sekreterare
Hanna Dufva tf förvaltningschef
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Peter Björk, sekreterare
Justerat den

Charlotte Edberger Jangdin, ordförande

Åke Pernefalk, justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 30 september
2016.

§ 43 Kallelse och tidsplanering
§ 44 Protokolljusterare
Ärendebeskrivning
Justeringen äger rum torsdag den 29 september kl. 09:30 i Essön, SBH 1.
Förslag till beslut
Förslag till ordinarie justerare: Åke Pernefalk (M).
Förslag till ersättande justerare: Gunnel Körner (L).
Beslut
Tekniska nämnden beslutar att utse
ordinarie justerare: Åke Pernefalk (M).
Förslag till ersättande justerare: Gunnel Körner (L).

§ 45 Anmälan av presidieberedning
Ärendebeskrivning
Presidieberedning hölls tisdagen den 6 september.
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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§ 46 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Tn 4409/2016
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 augusti
Muntliga undantag lokala trafikföreskrifter augusti
W3D3 augusti
Avfall augusti
Delegationsbeslut-dispenser
Trafik aug
Förslag till beslut
Tekniska förvaltning föreslår Tekniska nämnden att:
- lägga anmälan till protokollet.
Beslut
Tekniska nämnden beslutar att:
- lägga anmälan till protokollet.

§ 47 Anmälan av handlingar
Ärendebeskrivning
Tekniska nämnden har tagit emot följande handlingar för anmälan i
nämnden.
Beslutsunderlag
Minnesanteckningar 2016-08-26.doc
Powerpoint presentation - asyl- och flyktingmottagning
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningen föreslår Tekniska nämnden att:
- lägga anmälan till protokollet.
Beslut
Tekniska nämnden beslutar att:
- lägga anmälan till protokollet.
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§ 48 Delegationsfrågor
§ 49 Informationsärenden
Ärendebeskrivning
- Förslag till länsstyrelsen rörande slutliga villkor för kväveutsläppen från
Skebäcksverket - beredning inför beslut
- Miljöutbildning - Stefan Löf
- Grönstrategi
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningen föreslår Tekniska nämnden besluta
- att nämnden tagit del av informationen och lägga informationen till
protokollet.
Beslut
Tekniska nämnden beslutar
- att nämnden tagit del av informationen och lägger informationen till
protokollet.

§ 50 Delårsrapport med prognos 2
Ärendenummer: Tn 4395/2016
Handläggare: Hanna Dufva
Ärendebeskrivning
Tekniska nämnden klarar på helår målen för god ekonomisk hushållning.
Den skattefinansierade verksamheten gör ett sammanlagt överskott på 2,3
mnkr i förhållande till driftbudget. Då är kapitalkostnaderna för
exploatering på 6,7 mnkr bortlyfta vilket kommer att ske i samband med
bokslutet. Kostnaderna för vinterväghållning blir 2 mnkr högre än
budgeterat medan övriga park- och gatuverksamheten gör ett överskott på
3,1 mnkr. Ledning och Stab gör ett sammanlagt överskott på 1 mnkr
medan Fordon gör ett överskott på 0,2 mnkr.
Avfallsverksamheten gör ett överskott på 1 mnkr. För Vatten- och avlopps
del blir utfallet ett underskott på 5,2 mnkr och dessa förs i samband med
bokslutet över och minskar skulden till abonnenter i balansräkningen.
Fordonsgas, vars resultat brukar regleras i samband med bokslut, gör ett
underskott med 0,7 mnkr.
Park- och gatuverksamheten kommer att göra ett överskott på knappt 21
mnkr i förhållande till investeringsbudgeten. Övriga verksamheter i vår
skattefinansierade del kommer att förbruka sina respektive
investeringsbudgetar. Vatten- och avloppsverksamheten gör ett underskott
i förhållande till investeringsbudget med 5,5 mnkr medan
Avfallsverksamheten gör ett överskott på 2,8 mnkr.
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Beslutsunderlag
Delårsrapport 2 med prognos
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden
1. Tekniska nämnden fastställer revidering av driftbudget för den
skattefinansierade verksamheten enligt förvaltningens förslag.
2. Tekniska nämnden begär tilläggsanslag hos programnämnd
Samhällsbyggnad med 3 913 tkr avseende ökade kapitalkostnader med
anledning av att komponentredovisning införts.
3. Tekniska nämnden begär tilläggsanslag hos programnämnd
Samhällsbyggnad med 1 176 tkr avseende ökade kapitalkostnader med
anledning av volymökning.
4. Tekniska nämnden fastställer delårsrapport med prognos 2 för 2016.
5. Delårsrapporten överlämnas till programnämnd Samhällsbyggnad för
vidare hantering.
Beslut
Tekniska nämnden beslutar att
1. Tekniska nämnden fastställer revidering av driftbudget för den
skattefinansierade verksamheten enligt förvaltningens förslag.
2. Tekniska nämnden begär tilläggsanslag hos programnämnd
Samhällsbyggnad med 3 913 tkr avseende ökade kapitalkostnader med
anledning av att komponentredovisning införts.
3. Tekniska nämnden begär tilläggsanslag hos programnämnd
Samhällsbyggnad med 1 176 tkr avseende ökade kapitalkostnader med
anledning av volymökning.
4. Tekniska nämnden fastställer delårsrapport med prognos 2 för 2016.
5. Delårsrapporten överlämnas till programnämnd Samhällsbyggnad för
vidare hantering.
Reservation
Maria Sääf (MP) avstår från att delta i beslutet.
Helena Ståhl (SD) avstår från att delta i beslutet.
Linn Josefsson (V) avstår från att delta i beslut gällande beslutspunkterna
1-3.

§ 51 Förlängda öppettider på Atle
Ärendenummer: Tn 1428/2016
Handläggare: Ola Eklöf
Ärendebeskrivning
” Avfall ska utveckla verksamhetsuppdraget enligt de politiska
strategiområdena: Hållbar tillväxt, Människors egenmakt samt Barn och
ungas behov.
Mål för verksamheten Avfall: Örebro kommun ska tillhandahålla en
hållbar och tillgänglig avfallshantering som motiverar och gör det enkelt
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för örebroarna att sortera på rätt sätt.” ” Arbeta för ökad tillgänglighet till
sortering”
Verksamhetsplan med budget Tekniska nämnden 2016
Utifrån ovan citerade stycke har ledningsgrupp Avfall beslutat att utreda
och implementera olika åtgärder för ökad tillgänglighet till kommunens
återvinningscentraler.
” Uppdraget är att ta fram ett förslag med konsekvensbeskrivning samt
implementera utökning av öppettider för återvinningscentraler i Örebro
kommun.”
Uppdragsdirektiv Utveckling ÅVC.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningen föreslår Tekniska nämnden besluta att
- utöka öppettider på Atleverkets återvinningscentral med kvällsöppet till
kl 19.00 måndag – torsdag samt söndagsöppet 9 – 16. En total ökning
med 19 timmar per vecka. Förändringen utvärderas efter 2017 och anses
permanent först 2018.
Beslut
Tekniska nämnden beslutar att
- utöka öppettider på Atleverkets återvinningscentral med kvällsöppet till
kl 19.00 måndag – torsdag samt söndagsöppet 9 – 16. En total ökning
med 19 timmar per vecka. Förändringen utvärderas efter 2017 och anses
permanent först 2018.

§ 52 Remiss av strategi och handlingsplan för en giftfri
miljö samt hållbart byggande
Ärendenummer: Tn 2373/2016
Handläggare: Stefan Löf
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har tagit fram förslag till strategi samt handlingsplan för
att minska mängden giftiga ämnen inom kommunorganisationens
arbetsområden.
Tekniska förvaltningens nuvarande systematiska arbetssätt för kemiska
produkter ligger i linje med ambitionerna och målsättningarna i föreslagen
strategi. Tekniska nämnden föreslår att Tekniska förvaltningens
lekanläggningar tas med i strategin.
Beslutsunderlag
Remissversion av strategi Giftfritt Örebro samt Tekniska förvaltningens
manual för hantering av kemiska produkter.
Förslag till beslut
Tekniska nämnden föreslås lämna följande synpunkter på remissen:
1. Tekniska nämnden ser positivt på att upphandlingen av varor, produkter
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med mera styrs mot giftfria alternativ.
2. Det är bra med ett övergripande mål som visar viljeinriktningen med den
nya strategin. Det övergripande målet är dock inte tydligt och det är svårt
att veta när det får anses vara uppfyllt. Skapa hellre en målformulering som
bygger på en jämförelse mellan nuläge och målvärde inom organisationen.
3. Målpunkt fem (s.9) är ett tydligt mål som säger vad som ska göras och
till när. Frågan är om det är genomförbart. Kommunen upphandlar en
mycket stor mängd produkter och målet kräver en omfattande analys av
tillgängliga miljöalternativ. Ett alternativ till föreslaget mål är att primärt
arbeta med produktgrupper som köps in i stora volymer och minska den
totala miljöbelastningen på så vis.
4. Definitionen av farlig kemikalie behöver förtydligas (s.12). Tekniska
nämnden föreslår följande definition: Med farlig kemikalie menas de
kemikalier som har PRIO-ämnen i sådan halt att de noteras i
säkerhetsdatabladens andra stycke.
5. Mål fyra för kemiska produkter (s.12) är ett alternativt mål till mål tre.
Om det inte är möjligt att byta ut farliga kemikalier så är det tänkt att
volymerna av dessa ska minska. Det kan emellertid vara svårt att minska
volym för en kemikalie som är nödvändig i en verksamhet. Tekniska
nämnden kommer inte ha möjlighet att uppnå detta mål då de kemiska
produkter som idag används behövs i verksamheten. En växande stad kan
också kräva mer volymer av kemiska produkter i de fall de är kopplade till
produktion. Kommunstyrelsen ombeds pröva om mål fyra kan ge den
effekt som eftersträvas och undersöka om inte mål tre är tillräcklig för
målbilden att minska mängden (och därmed också volymer) av farliga
kemikalier.
6. Tekniska nämnden ser gärna att strategin involverar
kommunkoncernens alla lekanläggningar så att de omfattas av samma krav
som lekanläggningar på skol- och förskolegårdar.
Yrkande
Linn Josefsson (V) yrkar på en förändring enligt bilaga på beslutspunkt 4.
Proposition
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut på beslutspunkt 4,
förvaltningens och Linn Josefssons, och ställer dessa mot varandra.
Nämnden godkänner propositionsordningen.
Beslut
Tekniska nämnden beslutar att lämna följande synpunkter på remissen:
1. Tekniska nämnden ser positivt på att upphandlingen av varor, produkter
med mera styrs mot giftfria alternativ.
2. Det är bra med ett övergripande mål som visar viljeinriktningen med den
nya strategin. Det övergripande målet är dock inte tydligt och det är svårt
att veta när det får anses vara uppfyllt. Skapa hellre en målformulering som
bygger på en jämförelse mellan nuläge och målvärde inom organisationen.
3. Målpunkt fem (s.9) är ett tydligt mål som säger vad som ska göras och
till när. Frågan är om det är genomförbart. Kommunen upphandlar en
mycket stor mängd produkter och målet kräver en omfattande analys av
tillgängliga miljöalternativ. Ett alternativ till föreslaget mål är att primärt
arbeta med produktgrupper som köps in i stora volymer och minska den
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totala miljöbelastningen på så vis.
4. Definitionen av farlig kemikalie behöver förtydligas (s.12). Tekniska
nämnden föreslår följande definition: Med farlig kemikalie menas de
kemikalier som har PRIO-ämnen i sådan halt att de noteras i
säkerhetsdatabladens andra stycke.
5. Mål fyra för kemiska produkter (s.12) är ett alternativt mål till mål tre.
Om det inte är möjligt att byta ut farliga kemikalier så är det tänkt att
volymerna av dessa ska minska. Det kan emellertid vara svårt att minska
volym för en kemikalie som är nödvändig i en verksamhet. Tekniska
nämnden kommer inte ha möjlighet att uppnå detta mål då de kemiska
produkter som idag används behövs i verksamheten. En växande stad kan
också kräva mer volymer av kemiska produkter i de fall de är kopplade till
produktion. Kommunstyrelsen ombeds pröva om mål fyra kan ge den
effekt som eftersträvas och undersöka om inte mål tre är tillräcklig för
målbilden att minska mängden (och därmed också volymer) av farliga
kemikalier.
6. Tekniska nämnden ser gärna att strategin involverar
kommunkoncernens alla lekanläggningar så att de omfattas av samma krav
som lekanläggningar på skol- och förskolegårdar.
Reservation
Linn Josefsson (V) reserverar sig mot beslutet på beslutspunkt 4 med
hänvisning till sitt yrkande.
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