Protokoll

Tn 38/2019

Tekniska nämnden
Datum:
Tid:
Plats:

2019-11-14
08:30–13:00
Citypassagen

Närvarande ledamöter
Anders Olsson (C)
Yngve Alkman (L)
Lars-Arne Sellén (S)
Henrik Asplund (S)
Margaretha Gunhamre (S)
Marie Wirde (S)
Cecilia Hermansson (C)
Johan Svanberg (KD)
Krister Eriksson (M)
Lars Hallström (M)
Maria Hedwall (M)
Tjänstgörande ersättare
Sven-Peter Sörensson (S)
Ann-Charlotte Gustafsson (S)
Sunil Jayasooriya (V)
Terés Björndal (SD)

Tjänstgör för Ida Eklund (S)
Tjänstgör för Lisa Lilja (S)
Tjänstgör för Helen Engholm (V)
Tjänstgör för Habib Brini (SD)

Närvarande ersättare
Nils O Edwertz (C)
Pelle Fernros (KD)
Pedro Skåre (KD)
Margareta Bratt (L)
Övriga
Mimmi Hodzic
Emma Lagefjäll
Eva Jonsson
Jenny Johrin
Johanna Vikström
Ferid Kovacevic
Håkan Gustafsson
Stefan Sjögren
Lisa Jensen
Hanna Rydman
Magnus Karlsson

Förvaltningschef
Nämndsekreterare
Verksamhetschef
Verksamhetschef
Objektsamordnare
Gruppchef
Verksamhetschef avfall
Strateg
Miljöingenjör
Planerare
Ingenjör
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Ola Eklöf
Peter Grönlund

Avfallsingenjör
Trafikingenjör

Paragraf 131–143 och 145

Emma Lagefjäll, sekreterare
Justerat den 22 november 2019.

Anders Olsson (C), ordförande

Lars Hallström (M), justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 25 november 2019.
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§ 131 Kallelse med tidsplanering till beredningsmöte

§ 132 Protokolljusterare
Ärendebeskrivning

Protokollet justeras den 22 november i receptionen, Citypassagen.
Förslag till beslut

Förslag till ordinarie justerare: Lars Hallström (M)
Förslag till ersättande justerare: Helen Engholm (V)
Nämndens behandling

Helen Engholm (V) närvarar endast under beredningsmötet, ej under
beslutsmötet och kan därför inte väljas som ersättande justerare.
Nämnden enas om att Sunil Jayasooriya (V) som tjänstgör för Helen Engholm
(V) under beslutsmötet föreslås som ersättande justerare.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar:
Till ordinarie justerare utses: Lars Hallström (M)
Till ersättande justerare utses: Sunil Jayasooriya (V)

§ 133 Anmälan av presidieberedning
Ärendebeskrivning

Presidieberedning hölls den 31 oktober i Citypassagen.
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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§ 134 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Tn 40/2019
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 23
september 2019.
Beslutsunderlag

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

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

Tekniska nämnden beslutar:
- Anmälan tas till protokollet.

§ 135 Förvaltningens information
Ärendebeskrivning

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

Muntlig information om:
- Svar på tidigare ställda frågor från ledamöter
- Beläggningskonflikten med NCC - Eva Jonsson
- Matning av änder - Eva Jonsson
- Reträttvägen - Peter Grönlund
- Högreservoaren Lyra - Mimmi Hodzic
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Förslag till beslut

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

Tekniska nämnden beslutar:
- Informationen tas till protokollet.

§ 136 Information parkeringsautomater
Handläggare: Ferid Kovacevic
Ärendebeskrivning

Ferid Kovacevic informerar Tekniska nämnden om parkeringsautomater och
övriga betalsystem vid parkeringar.
Beslutsunderlag

Muntlig information
Förslag till beslut

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

Tekniska nämnden beslutar:
- Informationen tas till protokollet.

§ 137 Information e-signering
Handläggare: Johanna Vikström
Ärendebeskrivning

Som en del av Örebros övergripande strategi Digitalt först satsar kommunen
på att stärka den tekniska förmågan att elektroniskt kunna signera olika typer
av dokument. Denna tekniska förmåga kan sedan användas i olika situationer,
däribland för att justera politiska protokoll.
Projektet E-signering 2.0 syftar till att bland annat tillse att alla politiska
nämnder har tillgång till e-signering under hösten 2019. Enligt den plan som
tagits fram kommer breddinförandet vara genomfört januari 2020
Johanna Vikström informerar Tekniska nämnden om införandet av e-signering
som ska implementeras i Tekniska nämnden senare under året. Ledamöterna
får under sammanträdet information om hur nedladdningen av
personliga certifikat kommer gå till.
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Beslutsunderlag

Powerpoint-presentation, 2019-10-30
Tjänsteskrivelse, 2019-10-24
Information inför nedladdning av certifikat.
Förslag till beslut

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

Tekniska nämnden beslutar:
- Informationen tas till protokollet.

§ 138 Information textilåtervinning
Handläggare: Ola Eklöf
Ärendebeskrivning

Ola Eklöf informerar Tekniska nämnden om textilåtervinning i Örebro
kommun.
Beslutsunderlag

Powerpoint-presentation, 2019-11-14
Muntlig information
Förslag till beslut

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

Tekniska nämnden beslutar:
- Informationen tas till protokollet.

§ 139 Särskilt redovisande av delegationsbeslut
Handläggare: Stefan Sjögren
Ärendebeskrivning

Tekniska nämnden får vid varje nämndsammanträde en mer ingående
redovisning av ett beslut som fattats på delegation. Beslutet som redovisas väljs
ut av Tekniska nämndens presidium.
Vid dagens sammanträde informeras Tekniska nämnden om begäran om
utlämnande av allmän handling.
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Beslutsunderlag

Muntlig information
Förslag till beslut

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

Tekniska nämnden beslutar:
- Informationen tas till protokollet.

§ 140 Information arbetsmiljö
Ärendebeskrivning

Tekniska förvaltningen har fått i uppdrag att kontinuerligt informera Tekniska
nämnden om hur arbetsmiljöarbetet fortgår på förvaltningen.
Tekniska förvaltningen informerar på dagens sammanträde om hur arbetet gått
sedan nämnden senast informerades på sammanträdet den 23 september 2019.
Beslutsunderlag

Muntlig information
Förslag till beslut

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

Tekniska nämnden beslutar:
- Informationen tas till protokollet.

§ 141 Avtal regionsamverkan inom avfall
Ärendenummer: Tn 3947/2019
Handläggare: Håkan Gustafsson
Ärendebeskrivning

Kommunerna Örebro, Kumla, Karlskoga samt förbunden Samhällsbyggnad
Bergslagen och Sydnärkes kommunalförbund har tagit fram ett gemensamt
förslag angående en överenskommelse om samverkan inom avfallshantering.
Syftet med samverkan är att skapa en plattform för både tjänstemän och
politiker som ansvarar för avfallsfrågor samt kunna träffas och samarbeta för
att främja utveckling, kvalitet, kostnadseffektivitet, kundservice och
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miljöanpassning av den lokala avfallsverksamheten. Det har tidigare
förekommit ett mer informellt samarbete mellan de ovannämnda kommunerna
men nu ser parterna fördelar med att formalisera samarbetet.
Tekniska nämnden informerades om ärendet på sammanträdet den 23
september 2019.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, daterad 2019-08-14
Avtalsförslag
Förslag till beslut

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden:
1. Tekniska nämnden beslutar att föreslå Kommunfullmäktige besluta att ingå i
regionsamverkan inom avfallsområdet enligt avtalsförslaget.
2. Tekniska nämnden beslutar att föreslå Kommunfullmäktige besluta att de
politiska representanterna från Örebro kommun ska vara Tekniska nämndens
ordförande som ordinarie ledamot och Tekniska nämndens vice ordförande
som ersättare.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar:
1. Tekniska nämnden beslutar att föreslå Kommunfullmäktige besluta att ingå i
regionsamverkan inom avfallsområdet enligt avtalsförslaget.
2. Tekniska nämnden beslutar att föreslå Kommunfullmäktige besluta att de
politiska representanterna från Örebro kommun ska vara Tekniska nämndens
ordförande som ordinarie ledamot och Tekniska nämndens vice ordförande
som ersättare.

§ 142 Hållbarhetsprogram på remiss för yttrande
Ärendenummer: Tn 4772/2019
Handläggare: Hanna Rydman, Lisa Jensen
Ärendebeskrivning

Ett förslag på hållbarhetsprogram för Örebro kommun har upprättats av
Kommunstyrelseförvaltningen. Samtliga nämnder har fått i uppdrag att yttra
sig över förslaget till hållbarhetsprogram.
Dokumentet innehåller förslag till sju målområden med tillhörande
målformuleringar för år 2030 och 2050. Det är övergripande och långsiktiga
mål som omfattar såväl FN:s hållbarhetsmål Agenda 2030, EU:s direktiv,
nationell lagstiftning, regionala utvecklingsmål som beslutade lokala politiska
ambitioner. Programmet anger att vi behöver samarbeta och samverka med
näringslivet, civila samhället och andra offentliga aktörer för att nå målen.

8 (10)

ÖREBRO

Protokoll

Hållbarhetsprogrammet kommer att fastslå den politiska viljeinriktningen samt
uttrycka värdegrund och önskvärd utveckling av verksamheten inom Örebro
kommun. Det tar inte ta någon detaljerad ställning till utförande, prioriteringar
eller metoder.
Ärendet återkommer för beslut i Tekniska nämnden den 12 december 2019.
Beslutsunderlag

Förslag till hållbarhetsprogram, upprättat av Kommunstyrelseförvaltningen
Tjänsteskrivelse, förslag till yttrande, 2019-10-25
Powerpoint-presentation, 2019-11-14
Förslag till beslut

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden:
- Ärendet är berett inför beslut den 12 december 2019.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar:
- Ärendet är berett inför beslut den 12 december 2019.

§ 143 Riktlinjer för idéburet-offentligt partnerskap (IOP) på
remiss för yttrande
Ärendenummer: Tn 4497/2019
Handläggare: Magnus Karlsson
Ärendebeskrivning

Idéburet – offentligt partnerskap (IOP) är en samverkansmodell mellan en eller
flera idéburna och offentliga aktörer.
Syftet med riktlinjerna för idéburet-offentligt partnerskap (IOP) är att utgöra
stöd till kommunens verksamheter när det gäller synen på IOP som
samverkansmodell samt grund för bedömning av när den är lämplig att
använda sig av.
Beslutsunderlag

Förslag till riktlinjer för idéburet – offentligt partnerskap upprättad av
Kommunstyrelseförvaltningen
Tjänsteskrivelse, 2019-10-24
Förslag till beslut

Tekniska förvaltningen föreslår att Tekniska nämnden ska lämna följande
yttrande över förslaget till riktlinjer:
- Tekniska nämnden lämnar förslaget utan erinra.
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Beslut

Tekniska nämnden beslutar att lämna följande yttrande över förslaget till
riktlinjer:
- Tekniska nämnden lämnar förslaget utan erinra.

§ 145 Avskrivning kundfakturor
Ärendenummer: Tn 4779/2019
Handläggare: Mona Hass
Ärendebeskrivning

Enligt god redovisningssed ska en osäker fordran inte tas upp som en tillgång.
Avskrivningen innebär att det bokförda värdet skrivs ner medan kravet på den
enskilde kvarstår.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2019-10-28
Sammanställningar som visar Tekniska nämndens utestående fordringar med
förfallodatum 2018-12-31 eller äldre.
Förslag till beslut

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden:
- Tekniska nämndens sammanlagda utestående fordringar, totalt
21 708 350,15 kr, avskrivs. Kravet mot samtliga kunder enligt respektive
faktura kvarstår.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar:
- Tekniska nämndens sammanlagda utestående fordringar, totalt
21 708 350,15 kr, avskrivs. Kravet mot samtliga kunder enligt respektive
faktura kvarstår.
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