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Robert Lindby, sekreterare
Digitalt justerat protokoll.

Anders Olsson (C), ordförande

Yngve Alkman (L), justerare
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§ 76 Kallelse med tidsplanering till beredningsmöte
Ärendebeskrivning

Ordförande Anders Olsson (C) frågar om Tekniska nämnden godkänner att
två övriga frågor läggs till ärendelistan:
- Val av representant till Avfall Sveriges årsmöte 2020
- Ändrad sammanträdestid för nämnden i juni 2020.
Nämnden godkänner detta. Frågorna tas upp som ärendena 14–15 (§§ 89–90).

§ 77 Protokollsjusterare
Förslag till beslut

Förslag till ordinarie justerare: Yngve Alkman (L).
Förslag till ersättande justerare: Habib Brini (SD).
Beslut

Tekniska nämnden beslutar:
1. Till ordinarie justerare utses: Yngve Alkman (L).
2. Till ersättande justerare utses: Habib Brini (SD).

§ 78 Anmälan av presidieberedning
Ärendebeskrivning

Presidieberedning hölls den 4 maj 2020 i Citypassagen, Örebro.
Förslag till beslut

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden:
- Anmälan tas till protokollet.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar:
- Anmälan tas till protokollet.

§ 79 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Tn 321/2020
Ärendebeskrivning

Alla beslut fattade med stöd av delegation ska anmälas till Tekniska nämnden
på närmast följande sammanträde enligt kommunallagen. Det är först efter
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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 19 mars
2020.
Beslutsunderlag

Attester
Muntliga undantag från lokala trafikföreskrifter
W3D3
Fordonsflytt
LTF
Ordförandebeslut
Förslag till beslut

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden:
- Anmälan tas till protokollet.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar:
- Anmälan tas till protokollet.

§ 80 Anmälan av protokoll från samverkansgruppen
Ärendenummer: Tn 205/2020
Ärendebeskrivning

Tekniska nämnden informeras om protokoll från sammanträden med
samverkansgruppen via Meetings.
Beslutsunderlag

Protokoll, 2020-03-09
Förslag till beslut

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden:
- Anmälan tas till protokollet.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar:
- Anmälan tas till protokollet.
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§ 81 Förvaltningens information
Ärendebeskrivning

Tekniska förvaltningen informerar Tekniska nämnden om aktuella händelser
och ärenden.
Beslutsunderlag

Muntlig information:
Information om arbetet utifrån Coronaviruset - Mimmi Hodzic
Information om beläggningstvist - Eva Jonsson
Svar på tidigare ställd fråga - Peter Grönlund
Information om biogasmack - Håkan Gustafsson
Förslag till beslut

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar:
- Informationen tas till protokollet.

§ 82 Återrapportering arbetsmiljö
Ärendenummer: Tn 355/2020
Handläggare: Mimmi Hodzic
Ärendebeskrivning

Tekniska nämnden beslutade den 23 januari 2020, § 26, att ge Tekniska
förvaltningen i uppdrag att löpande återrapportera förvaltningens
arbetsmiljöarbete vid nämndens sammanträden. Presidiet har enligt nämndens
beslut delegation att tillsammans med förvaltningschef definiera vad som ska
avrapporteras samt tidsram.
Stående punkter på ärendet:
- Anmälan enligt 6 kap. 6 a § arbetsmiljölagen
- Skyddskommittéarbete
- Medarbetaruppföljning.
Tekniska nämnden informeras vid dagens sammanträde om hur
arbetsmiljöarbetet gått sedan nämnden senast informerades vid sammanträdet
den 16 april 2020.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2020-04-23
Powerpoint-presentation
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Förslag till beslut

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden:
- Tekniska förvaltningens återrapportering av arbetsmiljöarbetet godkänns.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar:
- Tekniska förvaltningens återrapportering av arbetsmiljöarbetet godkänns.

§ 83 Särskilt redovisande av delegationsbeslut
Ärendebeskrivning

Ärendet utgår från Tekniska nämndens sammanträde den 18 maj 2020.

§ 84 Yttrande, Revisionsrapport - granskning av
kommunens styrning, kontroll och uppföljning av projekt
och investeringar
Ärendenummer: Tn 1425/2020
Handläggare: Mona Hass
Ärendebeskrivning

PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Örebro kommun
genomfört en granskning av kommunens styrning, kontroll och uppföljning av
projekt och investeringar. Rapporten lägger stort fokus på
kommunövergripande nivå, utanför Tekniska nämndens ansvarsområde. Några
av de brister som lyfts i rapporten handlar om brist på styrdokument, rutiner
och riktlinjer. Tekniska förvaltningen ser ett utvecklingsbehov inom området.
Förslaget är därför att Tekniska nämnden ställer sig bakom revisionsrapporten
och ser positivt på ett fortsatt arbete med utveckling av investeringsprocessen.
Beslutsunderlag

Revisionsrapporten "Granskning av kommunens styrning, kontroll och
uppföljning av projekt och investeringar", 2020-02-27
Tjänsteskrivelse, 2020-04-29
Förslag till beslut

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden:
- Tekniska nämnden ställer sig positiv till ett fortsatt arbete med utveckling av
investeringsprocessen och revisionsrapporten lämnas utan synpunkter.
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Beslut

Tekniska nämnden beslutar:
- Tekniska nämnden ställer sig positiv till ett fortsatt arbete med utveckling av
investeringsprocessen och revisionsrapporten lämnas utan synpunkter.

§ 85 Remiss, yttrande på detaljplan för fastigheten
Hållstugan 30 m.fl.
Ärendenummer: Tn 2106/2020
Handläggare: Magnus Karlsson
Ärendebeskrivning

Planen syftar till att möjliggöra ny bebyggelse för bostäder, centrumanvändning
och kontor av hög arkitektonisk kvalitet till en höjd motsvarande 3 till 5
våningar inom den södra och östra delen av kvarteret Hållstugan i centrala
Örebro. Detaljplanen syftar även till att tillskapa nya halvoffentliga ytor och
stråk inom kvarteret Hållstugan. Detaljplanen innefattar ett antal befintliga
byggnader av särskilt kulturhistoriskt värde som skyddas i detaljplanen.
Beslutsunderlag

Förslag till detaljplan upprättad av Stadsbyggnad
Tjänsteskrivelse, 2020-05-04
Förslag till beslut

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden:
- Tjänsteskrivelsen överlämnas som remissvar.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar:
- Tjänsteskrivelsen överlämnas som remissvar.

§ 86 Remiss, yttrande på detaljplan för del av fastigheten
Södra bro 4:25 m.fl.
Ärendenummer: Tn 2143/2020
Handläggare: Magnus Karlsson
Ärendebeskrivning

Syftet med detaljplanen är att planlägga mark för bostadsändamål i form av
friliggande villor i två separata planområden inom fastigheten Södra Bro 4:25.
Beslutsunderlag

Förslag till detaljplan upprättad av Stadsbyggnad
Tjänsteskrivelse, 2020-05-04
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Förslag till beslut

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden:
- Tjänsteskrivelsen överlämnas som remissvar.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar:
- Tjänsteskrivelsen överlämnas som remissvar.

§ 87 Information om nytt koncept för återanvändning
Ärendenummer: Tn 2390/2018
Handläggare: Håkan Gustafsson och Ola Eklöf
Ärendebeskrivning

Avfallsverksamheten har utifrån Avfallsplanen 2014 undersökt på vilket sätt
återanvändningen kan öka. Det redan etablerade samarbetet Åternyttan bidrar,
men i förhållandevis låg grad, till återanvändning. Sedan 2013 har insamlingen
gått från ca 300 ton till 550 ton årligen. Det kan ställas i relation till de ca
27 600 ton grovavfall som samlas in årligen. Hur mycket av detta som skulle gå
att återanvända är oklart. Efterfrågan på återanvändning är för låg.
Avsikten är nu att ta fram ett koncept för insamling, reparation, rengöring och
lagerhållning innan avyttring för föremål som inte kunnat tas om hand av
Åternyttan, men som ändå bedöms vara i brukligt eller nästan brukligt skick.
Samarbete mellan kommun, föreningar, hantverkare, parter från civila
samhället med flera, där varje part bidrar utifrån eget uppdrag, förmåga och
kompetens, utgör ett viktigt inslag i framtida koncept.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2020-04-24
Förslag till beslut

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar:
- Informationen tas till protokollet.
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§ 89 Val av representant till Avfall Sveriges årsmöte 2020
Ärendenummer: Tn 2682/2020
Ärendebeskrivning

Avfall Sverige är kommunernas branschorganisation inom avfallshantering.
Avfall Sveriges årsmöte äger rum den 2 juni 2020.
Tekniska nämnden ska utse en röstberättigad representant för Örebro
kommun till årsmötet. Ordförande Anders Olsson (C) föreslår att nämndens
1:a vice ordförande Gun Carlestam Lewin (S) utses för uppdraget.
Förslag till beslut

Ordförandens förslag till Tekniska nämnden:
- Till röstberättigad representant för Örebro kommun vid Avfall Sveriges
årsmöte 2020 utses Gun Carlestam Lewin (S).
Beslut

Tekniska nämnden beslutar:
- Till röstberättigad representant för Örebro kommun vid Avfall Sveriges
årsmöte 2020 utses Gun Carlestam Lewin (S).

§ 90 Ändrad sammanträdestid för nämnden i juni 2020
Ärendenummer: Tn 5659/2019
Ärendebeskrivning

Tekniska nämnden fattade den 12 december 2019, § 161, beslut om
sammanträdestider för 2020.
Ordförande Anders Olsson (C) föreslår att tiden för nämndens sammanträde
den 11 juni ändras till den 12 juni 2020, med början kl. 8.30.
Förslag till beslut

Ordförandens förslag till Tekniska nämnden:
- Sammanträdestiden för nämnden den 11 juni ändras till den 12 juni 2020,
med början kl. 8.30.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar:
- Sammanträdestiden för nämnden den 11 juni ändras till den 12 juni 2020,
med början kl. 8.30.
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