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Peter Björk, sekreterare
Justerat den 26 april 2018

Charlotte Edberger Jangdin, ordförande

Helena Ståhl, justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 30 april 2018.

§ 41 Kallelse med tidsplanering till beredningsmöte
§ 42 Protokolljusterare
Ärendebeskrivning
Protokollet justeras den 26 april kl. 08:00 i receptionen på
Stadsbyggnadshus 1.
Förslag till beslut
Förslag till ordinarie justerare: Helena Ståhl (SD)
Förslag till ersättande justerare: Maria Sääf (MP)
Beslut
Ordinarie justerare: Helena Ståhl (SD)
Ersättande justerare: Maria Sääf (MP)

§ 43 Anmälan av presidieberedning
Ärendebeskrivning
Presidieberedning hölls fredagen den 6 april i 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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§ 44 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.

§ 45 Informationsärenden
Ärendebeskrivning
Informationsärenden med föredragning för Tekniska nämndens
sammanträde.
Beslutsunderlag
Nytt åtgärdsprogram buller - Information - Jarmo Rihiinen
Uppföljning Miljöprogram - Information - Lisa Jensen
Trafiksäkerhetsinvesteringar - Beredning - Peter Smedberg
Avtal trafikövervakning, Hallsbergs kommun - Beredning - Tommy
Karlqvist
Infrastrukturkulvertar - Information - Magnus Karlsson
Tekniska förvaltningens Miljöplan - Beredning - Lisa Jensen
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningen föreslår Tekniska nämnden besluta att ta
informationen till protokollet.
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Beslut
Tekniska nämnden beslutar att ta informationen till protokollet.

§ 46 Delegationsordning
Ärendenummer: Tn 1391/2018
Handläggare: Viktoria Wing, Magnus Eriksson
Ärendebeskrivning
Tekniska nämndens delegationsordning uppdateras löpande vid behov då
det är av stor vikt att den är aktuell. Den nu aktuella revideringen rör
förändringar för att möta upp de av Miljönämnden släppta delegationerna
samt mindre uppdateringar.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-04-04
Förslag Tekniska nämndens delegationsordning
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden:
-

Anta Tekniska nämndens delegationsordning.

Beslut
Tekniska nämnden beslutar att:
-

Anta Tekniska nämndens delegationsordning.

§ 47 Yttrande över detaljplan Hovsta kyrka 1:3
Ärendenummer: Tn 1270/2018
Handläggare: Magnus Karlsson
Ärendebeskrivning
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ett nytt församlingshem vid
Hovsta Kyrka i Lillån samt att ändra markanvändningen för det befintliga
församlingshemmet och för pastorsexpeditionen så att även bostäder,
kontor och skola tillåts.
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:
- Planbeskrivningen ska kompletteras med en text om att placeringen på
åsen troligen innebär att infiltration av dagvatten lokalt är möjlig.
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I plankartan stämmer inte texten i planbestämmelserna om dagvatten med
motsvarande text på sidan 22 i planbeskrivningen. Texten i plankartan bör
kompletteras med texten om att dagvattenåtgärderna ska vara
dimensionerade för ett tvåårsregn.
- Träden utmed Kyrkvägen behöver större skyddszon för att säkra trädens
långsiktig överlevnad. Innan granskningen ska frågan beredas ytterligare
med Tekniska förvaltningens parkenhet.
- Under byggtiden ska träd inklusive rotsystem skyddas mycket noga. Om
träd på kommens mark skadas ska de ersättas i enlighet med kommunens
trädpolicy.
Beslut
Tekniska nämnden lämnar följande yttrande över detaljplanen:
- Planbeskrivningen ska kompletteras med en text om att placeringen på
åsen troligen innebär att infiltration av dagvatten lokalt är möjlig.
I plankartan stämmer inte texten i planbestämmelserna om dagvatten med
motsvarande text på sidan 22 i planbeskrivningen. Texten i plankartan bör
kompletteras med texten om att dagvattenåtgärderna ska vara
dimensionerade för ett tvåårsregn.
- Träden utmed Kyrkvägen behöver större skyddszon för att säkra trädens
långsiktig överlevnad. Innan granskningen ska frågan beredas ytterligare
med Tekniska förvaltningens parkenhet.
- Under byggtiden ska träd inklusive rotsystem skyddas mycket noga. Om
träd på kommens mark skadas ska de ersättas i enlighet med kommunens
trädpolicy.

§ 48 Omreglering av Storgatan i Örebro
Ärendenummer: Tn 1598/2018
Handläggare: Magnus Eriksson
Ärendebeskrivning
Tekniska förvaltningen, Gata och trafik har ett uppdrag att utifrån gällande
författning reglera gator i Örebro för att få en bra struktur på trafikflöden
mm.
Därför föreslås en omreglering av Storgatan för att förenkla för de som
trafikerar gatan och för att öka framkomligheten för kollektivtrafiken.
Tekniska förvaltningen föreslår nu att Tekniska nämnden beslutar om att
ge förvaltningen i uppdrag att reglera Storgatan i enlighet med förslaget.
Beslutsunderlag
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Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse
Förslag till ny reglering för Storgatan mellan Olaigatan och Järnvägsgatan i
Örebro kommun
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningen föreslår Tekniska nämnden besluta
Att reglera Storgatan enligt bilaga.
Beslut
Tekniska nämnden beslutar
Att reglera Storgatan enligt bilaga.

§ 49 Val av representanter till Avfall Sverige samt Svenskt
Vatten
Ärendebeskrivning
Örebro kommun är medlem i organisationerna Svenskt Vatten och Avfall
Sverige. Inför respektive stundande årsmöte ska Tekniska nämnden utse en
politisk delegation jämte förvaltningens som ska representera Örebro
kommun.
Förslag till beslut
Tekniska nämnden föreslås utse följande personer till representanter till
Avfall Sveriges årsmöte
Ida Eklund, rösträtt
Gunnel Körner
Tekniska nämnden föreslås utse följande personer till representanter till
Svenskt Vattens årsmöte
Charlotte Edberger Jangdin, rösträtt
Maria Sääf
Beslut
Tekniska nämnden utser följande personer till representanter till Avfall
Sveriges årsmöte
Ida Eklund, rösträtt
Gunnel Körner
Tekniska nämnden utser följande personer till representanter till Svenskt
Vattens årsmöte
Charlotte Edberger Jangdin, rösträtt
Maria Sääf
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