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Peter Björk, sekreterare
Justerat den 18 maj 2018

Charlotte Edberger Jangdin, ordförande

Åke Pernefalk, justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 21 maj 2018.

§ 50 Kallelse med tidsplanering till beredningsmöte
§ 51 Protokolljusterare
Ärendebeskrivning
Protokollet justeras den 24 maj, kl 08:00 i receptionen på
Stadsbyggnadshus 1.
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)

§ 52 Anmälan av presidieberedning
Ärendebeskrivning
Presidieberedning hölls den 3 maj 2018 i Stadsbyggnadshus1.
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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§ 53 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.

§ 54 Informationsärenden
Ärendebeskrivning
Informationsärenden med föredragning för Tekniska nämndens
sammanträde.
Beslutsunderlag
Ärendet utgår då det inte fanns några informationsärenden vid
sammanträdet.

§ 55 Trafikövervakning Hallsbergs kommun
Ärendenummer: Tn 1161/2018
Handläggare: Ferid Kovacevic
Ärendebeskrivning
Hallsbergs kommun har vänt sig till Örebro kommun med en förfrågan ifall
Tekniska förvaltningen kan åta sig att sköta trafikövervakningen åt dem.
Tekniska förvaltningen har utrett frågan och ser inga hinder i ett sådant
arbetssätt.

3

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2018-03-21
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningen föreslår Tekniska nämnden besluta:
Att ge förvaltningschefen i uppdrag att teckna avtal med Hallsbergs
kommun angående trafikövervakning.
Yrkande
Krister Eriksson (M) yrkar avslag.
Ordförande yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Helena Ståhl (SD) yrkar bifall till Krister Erikssons avslagsyrkande.
Carl kling (L) yrkar bifall till Krister Erikssons avslagsyrkande.
Proposition
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, bifall och avslag, och
ställer dessa mot varandra.
Nämnden godkänner propositionsordningen.
Beslut
Tekniska nämnden beslutar:
Att ge förvaltningschefen i uppdrag att teckna avtal med Hallsbergs
kommun angående trafikövervakning.
Reservation
Krister Eriksson (M) lämnar ett särskilt yttrande. Se bilaga.

§ 56 Miljöplan för Tekniska förvaltningen
Ärendenummer: Tn 1282/2018
Handläggare: Lisa Jensen
Ärendebeskrivning
Tekniska förvaltningens miljöplan beslutades av Tekniska förvaltningens
ledningsgrupp hösten 2013 och sträcker sig 2014-2020. Planen reviderades
2015. Med anledning av att nya styrdokument har beslutats på
kommunövergripande nivå föreslås en ny reviderad plan, hänsyn till
samtliga mål i styrdokument har inte tagits utan det har prioriterats att
kunna följa förvaltningens målsättning (som i samtliga fall har varit mer
ambitiös än kommunens nuvarande styrdokument). Den större
uppdateringen av framåtsiktande plan kommer att genomföras under 2019
för att börja gälla 2020.
Förslag till beslut
Tekniska nämnden föreslår Tekniska nämnden besluta att anta den
reviderade Miljöplanen.
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Yrkande
Helena Ståhl (SD) yrkar avslag.
Ordförande yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Proposition
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, bifall och avslag, och
ställer dessa mot varandra.
Nämnden godkänner propositionsordningen.
Beslut
Tekniska nämnden beslutar att anta den reviderade Miljöplanen.

§ 57 Trafiksäkerhetsinvesteringar 2018
Ärendenummer: Tn 327/2018
Handläggare: Peter Smedberg
Ärendebeskrivning
Tekniska förvaltningen har i samråd med Stadsbyggnad utarbetat ett
förslag till trafiksäkerhetshöjande åtgärder på det kommunala vägnätet för
år 2019. Följande sju objekt är föreslagna till ansökan om statlig
medfinansiering för trafiksäkerhetshöjande åtgärder:
Karlslundsgatan vid Tomtebogatan, Grenadjärgatan vid Strandvägen,
Kåvivägen vid Grytängsvägen, Bäckvägen vid Bettorpsgatan,
Granrisvägen vid Viktoriaskolan, Stålgatan vid Osmundgatan samt
Ringgatan vid Hagagatan.
De åtgärder som beviljas statlig medfinansiering kommer under 2019 att
byggas förutsatt att Tekniska förvaltningen får tillräckliga
investeringsmedel för trafiksäkerhet. Beroende av investeringsbudget för
2019 kan fler åtgärder än bara de som får statlig medfinansiering komma
att byggas.
De åtgärder som beviljas statlig medfinansiering kommer under 2019 att
byggas förutsatt att Tekniska förvaltningen får tillräckliga
investeringsmedel för trafiksäkerhet. Beroende av investeringsbudget för
2019 kan fler åtgärder än bara de som får statlig medfinansiering komma
att byggas.
Beslutsunderlag
Bilaga med beskrivning av investeringsobjekt.
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningen föreslår att Tekniska nämnden beslutar att
1. Ansöka om statlig medfinansiering för förbättrad trafiksäkerhet på det
kommunala vägnätet för år 2019 enligt föreslagen rangordning.
2. Tekniska förvaltningens kostnader för att bygga de åtgärder som får
statlig medfinansiering tas från tilldelade investeringsmedel för
trafiksäkerhet.
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Yrkande
Linn Josefsson (V) yrkar på att lägga till ett trafiksäkerhetsobjekt, säker
passage vid korsningen Phragménsvägen - Hjorttorpsvägen.
Ordförande yrkar avslag på Linn Josefssons tilläggsyrkande.
Proposition
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut med ett tilläggsyrkande
mot avslag och föreslår att först behandla beslutet och sedan
tilläggsyrkande mot avslag.
Nämnden godkänner propositionsordningen.
Beslut
Tekniska nämnden beslutar att
1. Ansöka om statlig medfinansiering för förbättrad trafiksäkerhet på det
kommunala vägnätet för år 2019 enligt föreslagen rangordning.
2. Tekniska förvaltningens kostnader för att bygga de åtgärder som får
statlig medfinansiering tas från tilldelade investeringsmedel för
trafiksäkerhet.
Tekniska nämnden beslutar att avslå Linn Josefssons tilläggsyrkande.
Reservation
Linn Josefsson reserverar sig mot avslagsbeslutet.

§ 58 Yttrande över Trafikverkets åtgärdsprogram för
omgivningsbuller
Ärendenummer: Tn 1539/2018
Handläggare: Jarmo Riihinen
Ärendebeskrivning
Trafikverket har enligt Förordning (2004:675) om omgivningsbuller krav
på sig att upprätta ett åtgärdsprogram vart femte år. Örebro kommun har
fått programmet på samråd.
Örebro kommun anser att det är positivt att Trafikverket tillämpar ett brett
arbetssätt för att minska bullerstörningarna. Programmet visar samtidigt att
det återstående åtgärdsbehovet utmed statliga vägar och järnvägar
fortfarande är mycket stort. Örebro kommun anser att bullerskärmar skall
utföras utmed järnvägen bland annat vid Graningevägen i Lillån och vid
Hovsta samhälle söder om Kårstavägen. Utmed E20/E18 bör bullerskyddet
förbättras vid kvarteret Vindelälven.
Beslutsunderlag
”Trafikverkets åtgärdsprogram enligt Förordningen om omgivningsbuller.
2019-2023. Remissversion 2018-04-05”.
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Förslag till beslut
Tekniska nämnden föreslås
Godkänna förvaltningens förslag till svar.
Beslut
Tekniska nämnden beslutar att
Godkänna förvaltningens förslag till svar.

§ 59 Delårsrapport 1 med prognos
Ärendenummer: Tn 1085/2018
Handläggare: Hanna Dufva, Mona Hass
Ärendebeskrivning
Tekniska nämnden klarar på helår målen för god ekonomisk hushållning.
Tekniska nämnden kommer att göra ett underskott på totalt 9,8 mnkr i den
skattefinansierade delen. Vinterväghållningen står för merparten av
underskottet med 8 mnkr medan park- och gatuverksamheten står för
resterande underskott.
Avfallsverksamheten gör ett underskott på 3,6 mnkr medan VAverksamheten gör ett underskott på 4,2 mnkr. Detta kommer att regleras
mot eget kapital och skuld till abonnenter i samband med bokslutet för
2018. Fordonsgasen gör ett underskott med 1 mnkr.
Vi har haft svårt att rekrytera till flera av våra tjänster vilket i sin tur leder
till att vi inte klarar att utföra de uppgifter vi planerat att göra. Framförallt
gäller det våra investeringar. Även i år kommer vi att ha lång eftersläpning
i förhållande till den investeringstakt vi skulle vilja hålla.
I samband med budgetarbetet drogs det årliga omprövningskravet på 1,2
mnkr från park- och gatuverksamheten. Vi trodde då att vi skulle klara det
genom en mix av minskade kostnader inom alla skattefinansierade enheter
och ökade parkeringsintäkter. Nu visar det sig att vi har underskott i andra
delar av den verksamheten.
Av budgeten för investeringar för att möjliggöra bredbandsutbyggnad på
59,4 mnkr kommer 20 mnkr att förbrukas under 2018.
Park- och gatuverksamheten kommer att göra ett överskott på 58,6 mnkr i
förhållande till investeringsbudgeten. Fordon och Avfallsverksamheten
kommer att förbruka sina utrymmen medan Vatten- och
avloppsverksamhetens gör ett överskott i förhållande till
investeringsbudget med 235 mnkr. Förvaltningen har trots stora
ansträngningar haft vakanta tjänster för planering och projektering och
därför har projekt blivit försenade/uppskjutna.
Beslutsunderlag
Delårsrapport med prognos 1 2018 med bilaga
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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 fastställer delårsrapport med prognos 1 för 2018.
3. Delårsrapporten överlämnas till programnämnd
Samhällsbyggnad/Kommunstyrelsen för vidare hantering.
Nämndens behandling
Helena Ståhl (SD) avstår från att delta i beslutet.
Linn Josefsson (V) avstår från att delta i beslutet.
Maria Sääf (MP) avstår från att delta i beslutet.
Beslut
1. Tekniska nämnden fastställer revidering av driftbudget för den
skattefinansierade verksamheten enligt förvaltningens förslag.
2. Tekniska nämnden fastställer delårsrapport med prognos 1 för 2018.
3. Delårsrapporten överlämnas till programnämnd
Samhällsbyggnad/Kommunstyrelsen för vidare hantering.

§ 60 Yttrande över revisionsrapport, Bisyssla
Ärendenummer: Tn 6933/2017
Handläggare: Helén Kindgren
Ärendebeskrivning
PwC har på uppdrag av Stadsrevisionen granskat Kulturnämnden samt
Tekniska nämndens interna kontroll av bisysslor. En skrivelse samt
revisionsrapport har inkommit som pekar på bristande hantering och
internkontroll. Ett antal rekommendationer riktas till nämnderna och
Kommunstyrelseförvaltningen. Kommunfullmäktiges presidium har fått
handlingarna för kännedom.
Ett av KSF samordnat och gemensamt yttrande över skrivelsen och
revisionsrapporten ska avges till Stadsrevisionen senast den 20 maj 2018.
Beslutsunderlag
Revisionsrapport: ”Intern kontroll i hantering av bisysslor Örebro
kommun”.
(TN 6933/2017)
Bilaga: Anmälan av bisyssla
Bilaga: tjänsteskrivelse till nämnd (KS 468/2018)
Förslag till beslut
Yttrandet över skrivelse samt revisionsrapport bereds som ett samordnat
yttrande från Kommunstyrelseförvaltningen, Tekniska nämnden samt
Kulturnämnden.
Tekniska förvaltningen föreslår Tekniska nämnden besluta
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Att anta yttrandet över revisionsrapporten
Beslut
Yttrandet över skrivelse samt revisionsrapport bereds som ett samordnat
yttrande från Kommunstyrelseförvaltningen, Tekniska nämnden samt
Kulturnämnden.
Tekniska nämnden beslutar
Att anta yttrandet över revisionsrapporten
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