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Peter Björk, sekreterare
Justerat den 26 mars 2018

Charlotte Edberger Jangdin, ordförande

Elisabeth Essén, justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 28 mars 2018.

§ 29 Kallelse med tidsplanering till beredningsmöte
§ 30 Protokolljusterare
Ärendebeskrivning
Protokollet justeras måndagen den 26 mars. Lokal: Förvaltningschefens
rum, vån 3, SBH 1.
Förslag till beslut
Förslag till ordinarie justerare: Elisabeth Essén (M)
Förslag till ersättande justerare: Maria Sääf (MP)
Beslut
Ordinarie justerare: Elisabeth Essén (M)
Ersättande justerare: Maria Sääf (MP)

§ 31 Anmälan av presidieberedning
Ärendebeskrivning
Presidieberedning hölls den 8 mars, kl. 08:30-10:30, SBH 1.
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningen föreslår Tekniska nämnden att anmälan tas till
protokollet.
Beslut
Tekniska nämnden beslutar att anmälan tas till protokollet.
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§ 32 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Tn 6996/2017
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 21
september 2017.
Beslutsunderlag
Attester
Muntliga undantag från lokala trafikföreskrifter
W3D3
Fordonsflytt
LTF
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningen föreslår Tekniska nämnden besluta att ta anmälan
till protokollet.
Beslut
Tekniska nämnden beslutar att ta anmälan till protokollet.

§ 33 Informationsärenden
Ärendebeskrivning
Informationsärenden med föredragning för Tekniska nämndens
sammanträde.
Beslutsunderlag
Nya dataskyddsförordningen - Information - Amanda Kristoffersson,
Andreas Jonsson
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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§ 34 Nytt dataskyddsombud
Ärendenummer: Tn 96/2018
Handläggare: Peter Björk
Ärendebeskrivning
Den 25 maj 2018 träder dataskyddsförordningen (GDPR) ikraft och
ersätter därmed personuppgiftslagen (1998:204). Varje nämnd kommer att
fortsätta vara personuppgiftsansvarig enligt dataskyddsförordningen. I och
med personuppgiftslagens upphörande kommer de utsedda
personuppgiftsombudens roller att upphöra och därför ska
personuppgiftsombuden formellt entledigas. Enligt artikel 37
dataskyddsförordningen ska varje personuppgiftsansvarig utnämna ett
dataskyddsombud. Bestämmelserna om dataskyddsombud återfinns i
artikel 37-39 i dataskyddsförordningen.
Beslutsunderlag
Dataskyddsförordningen
Tjänsteskrivelse Val av dataskyddsombud för Tekniska nämnden
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Tekniska nämnden:
1. Personuppgiftsombud för Tekniska nämnden entledigas från och med
den 24
maj 2018.
2.
25

Amanda Kristoffersson utses till dataskyddsombud från och med den
maj 2018.

Beslut
1. Personuppgiftsombud för Tekniska nämnden entledigas från och med
den 24
maj 2018.
2.
25

Amanda Kristoffersson utses till dataskyddsombud från och med den
maj 2018.

§ 35 Uppföljning åtgärdsprogram buller
Ärendenummer: Tn 437/2018
Handläggare: Jarmo Riihinen
Ärendebeskrivning
Åtgärdsprogramet för buller ska följas upp årligen av Tekniska nämnden.
Ett nytt program är under framtagande med samma modell för
uppföljningen. Det här är årets uppföljning av föregående år.
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Beslutsunderlag
Uppföljning av åtgärdsprogram buller Örebro kommun 2013-2020
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningen föreslår Tekniska nämnden besluta att godkänna
uppföljningen och lägga den till handlingarna.
Beslut
Tekniska nämnden beslutar att godkänna uppföljningen och lägga den till
handlingarna.

§ 36 Statlig medfinansiering buller
Ärendenummer: Tn 436/2018
Handläggare: Jarmo Riihinen
Ärendebeskrivning
Örebro kommun ansöker om 50 procent i statlig medfinansiering för
bulleråtgärder 2019 utmed det kommunala vägnätet.
Beslutsunderlag
Till grund för ärendet ligger ”Åtgärdsprogram buller Örebro kommun
2013-2020”.
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningen föreslår att Tekniska nämnden beslutar att
1. Godkänna förvaltningens förslag till ansökan om statlig medfinansiering
för att genomföra bullerdämpande fönsteråtgärder (miljöåtgärder) på (vid)
det kommunala vägnätet.
Beslut
Tekniska nämnden beslutar att
1. Godkänna förvaltningens förslag till ansökan om statlig medfinansiering
för att genomföra bullerdämpande fönsteråtgärder (miljöåtgärder) på (vid)
det kommunala vägnätet.

§ 37 Investeringsprogram 2019-2022 med revidering för
2018
Ärendenummer: Tn 386/2018
Handläggare: Hanna Dufva, 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
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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 2019 -2022 har de också gjort revideringar för
2018.
Beslutsunderlag
Investeringsprogram för 2019-2022 med revideringar för 2018 för Fordon,
Park och gata, VA och Avfall samt Aspholmen förstudie.
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningen föreslår Tekniska nämnden beslutar att
1. Tekniska nämnden godkänner investeringsprogram 2019-2022 och den
ekonomiska sammanställningen för Fordon, Park och gata, VA och Avfall
samt Aspholmen förstudie under förutsättning att nämnden erhåller
kompensation för angivna driftkostnadsökningar.
2. Tekniska nämnden godkänner revideringar av 2018 års
investeringsprogram
3. Tekniska nämnden överlämnar investeringsprogrammen med ekonomisk
beräkning till programnämnd Samhällsbyggnad för vidare handläggning.
Yrkande
Krister Eriksson (M) yrkar avslag till förmån för egen budget.
Carl Kling (L) yrkar avslag till förmån för egen budget.
Maria Sääf (MP) avstår från att delta i beslutet.
Habib Brini (SD) avstår från att delta i beslutet.
Linn Josefsson (V) avstår från att delta i beslutet.
Proposition
Ordförande ställer bifall mot avslag.
Beslut
Tekniska nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag, alltså att
1. Tekniska nämnden godkänner investeringsprogram 2019-2022 och den
ekonomiska sammanställningen för Fordon, Park och gata, VA och Avfall
samt Aspholmen förstudie under förutsättning att nämnden erhåller
kompensation för angivna driftkostnadsökningar.
2. Tekniska nämnden godkänner revideringar av 2018 års
investeringsprogram
3. Tekniska nämnden överlämnar investeringsprogrammen med ekonomisk
beräkning till programnämnd Samhällsbyggnad för vidare handläggning.
Reservation
Krister Eriksson (M), Elisabeth Essén (M), Carl Kling (L), Maria Sääf
(MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för egen budget.
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§ 38 Inriktningsbeslut: Nystart med Göteborgs kommun
Ärendenummer: Tn 1053/2018
Handläggare: Tommy Karlqvist
Ärendebeskrivning
Idén till att införa systemet Nystart, utvecklat av Göteborgs stad med hjälp
av EU-finansiering, kom till när Örebro kommun under en längre tid har
haft många gatuarbeten och upplevt stort tryck från både allmänhet och
politiker att kunna få information runt dessa. Genom att införa ett system
där man grafiskt på en karta kan presentera vilka jobb som är planerade
och pågående, förväntas vinster dels i den kommuninterna hanteringen av
tillstånd, där systemet kommer att användas för all administration från
ansökan till fakturering, och dels vinster för allmänhetens acceptans för
pågående schakter och möjlighet att planera sin färdväg.
Vidare förväntas samordningen kring schaktningar förenklas, då både
Örebro kommun och externa entreprenörer kommer att vara användare i
systemet.
Initiativ till att införa systemet Nystart för Örebro, är taget av
verksamhetschef på Park&Gata, Tekniska förvaltningen.
Förvaltningsmodell och samarbetsavtal är under framtagande, varför
projektet söker ett inriktningsbeslut från Tekniska nämnden för att kunna
fortsatt ha framdrift.
Finansiering av införandet av systemet hanteras av investeringsbudgeten
Park & Gata.
Beslutsunderlag
- Uppdragsdirektiv.
- Samarbetsavtal Göteborgs stad. (under framtagande till
nämndsammanträdet i juni)
- Förvaltningsmodell Göteborgs Stad/Örebro kommun. (under framtagande
till nämndsammanträdet i juni)
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningen föreslår Tekniska nämnden besluta att gå vidare
med projektet, dvs ett inriktningsbeslut.
Beslut
Tekniska nämnden beslutar att gå vidare med projektet, dvs ett
inriktningsbeslut.

§ 39 Yttrande över detaljplan Almby 13:165
Ärendenummer: Tn 642/2018
Handläggare: Magnus Karlsson
Ärendebeskrivning
Planens syfte är att möjliggöra en förskola på fastigheten Almby 13:165.
För att öka planens flexibilitet möjliggörs även bostäder.
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I syfte att öka trafiksäkerheten föreslås Stensoppsvägen göras om till en
gång och cykelväg parallellt med förskolan. För att säkra allmänhetens
tillgänglighet i området planläggs Stensoppsvägen som allmän platsmark.
Från förskolan föreslås en gång- och cykelväg med passage över Gamla
Hjälmarvägen. I koppling till planarbetet planläggs Karpvägen för att
anpassa planen efter hur verkligheten ses ut. Vägområdet för Gamla
Hjälmarvägen utökas något norrut för att inkludera en markremsa som
tidigare inte varit planlagd.

Beslutsunderlag
Förslag till planprogram upprättad av Stadsbyggnad och tjänsteskrivelse
från Tekniska förvaltningen.
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningen föreslår att Tekniska nämnden ska lämna följande
yttrande över detaljplanen:
- Servitut för avfallshanteringen krävs för att berörda fastighetsägare ska
ha rätt att placera sina avfallskärl på den tilltänkta ytan.
- De dagvattenbestämmelser som finns i plankartan ska formuleras om
utifrån att det ej är kommunalt verksamhetsområde för dagvatten i
området.
- Ombyggnationen av Stensoppsvägen måste ta hänsyn till att avvattningen
idag sker i diken och funktionen måste finnas kvar även efter
ombyggnationen.
- Första meningen på s.16 ska ändras till ”Planområdet är anslutet till
kommunalt vatten och spillvatten”.
- Första stycket på s.17 rörande verksamhetsområde dagvatten ska tas bort
eftersom det inte finns något beslut på att det ska bli verksamhetsområde
för dagvatten i Ekeby-Almby.
Yrkande
Linn Josefson (V) yrkar på tillägg i yttrandet som lyder "Gång- och
cykelbanan ska planläggas så att den får tillräcklig bredd, för att
möjliggöra att gång- och cykeltrafik separeras från varandra med en fysisk
gräns."
Ordförande yrkar avslag på Linn Josefssons tilläggsyrkande.
Proposition
Ordförande ställer först proposition för bifall av yttrandet i sin helhet och
sedan bifall för tilläggsyrkandet mot avslag av detsamma.
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Beslut
Tekniska nämnden beslutar att lämna följande yttrande över detaljplanen:
- Servitut för avfallshanteringen krävs för att berörda fastighetsägare ska
ha rätt att placera sina avfallskärl på den tilltänkta ytan.
- De dagvattenbestämmelser som finns i plankartan ska formuleras om
utifrån att det ej är kommunalt verksamhetsområde för dagvatten i
området.
- Ombyggnationen av Stensoppsvägen måste ta hänsyn till att avvattningen
idag sker i diken och funktionen måste finnas kvar även efter
ombyggnationen.
- Första meningen på s.16 ska ändras till ”Planområdet är anslutet till
kommunalt vatten och spillvatten”.
- Första stycket på s.17 rörande verksamhetsområde dagvatten ska tas bort
eftersom det inte finns något beslut på att det ska bli verksamhetsområde
för dagvatten i Ekeby-Almby.
Reservation
Linn Josefsson (V) reserverar sig till förmån för sitt yrkande.

§ 40 Svar till Landsbygdsnämnden
Ärendenummer: Tn 475/2018
Handläggare: Peter Björk
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige antog Landsbygdsprogrammet under 2017.
Landsbygdsnämnden har ett uppföljningsansvar och nu har frågan kommit
till Tekniska nämnden hur man arbetar med programmets genomförande.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens förslag till svar till Landsbygdsnämnden
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningen föreslår att Tekniska nämnden beslutar att lämna
svaret till Landsbygdsnämnden.
Beslut
Tekniska nämnden beslutar att lämna svaret till Landsbygdsnämnden.
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