Tn 2351/2018

Protokoll

Tekniska nämnden
Datum:
2018-08-23
Klockan: 08:30 - 12:00
Plats:
Sessionssalen SBH 2
Närvarande ledamöter
Charlotte Edberger Jangdin (C)
Ida Eklund (S)
Håkan Schultz (S)
Eva Järliden (S)
Nils-Erik Pettersson (S)
Lisa Lilja (S)
Håkan Stålbert (KD)
Krister Eriksson (M)
Åke Pernefalk (M)
Helena Ståhl (SD)
Maria Sääf (MP)

§§ 72-80
§§ 72-80
§§ 72-80
§§ 72-80
§§ 72-80
§§ 72-80
§§ 72-80
§§ 72-80
§§ 72-80
§§ 72-80
§§ 72-80

Tjänstgörande ersättare
Nils O Edwertz (C)
Gunnel Körner (L)
Irfan Doganson (KD)
Lars-Arne Sellén (S)

ersätter Linn Josefsson (V) §§ 72-80
ersätter Carl Kling (L) §§ 72-80
ersätter Elisabeth Essén (M) §§ 72-80
ersätter Margaretha Gunhamre (S) §§ 72-80

Övriga
Henrik Bengtsson, tf förvaltningschef
Sophie Persson, nämndsekreterare
Charlotte Nilsson, verksamhetschef
Håkan Gustafsson, verksamhetschef
Magnus Karlsson, ingenjör
Tommy Karlqvist, verksamhetschef
Karin Andersson, parkingenjör

Paragraf 72-80

Sophie Persson, sekreterare
Justerat den 30 augusti 2018
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Charlotte Edberger Jangdin, ordförande

Krister Eriksson (M), justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 3 september
2018.

§ 72 Kallelse med tidsplanering till beredningsmöte

§ 73 Protokolljusterare
Ärendebeskrivning
Protokollet justeras den 30 augusti i Stadsbyggnadshuset.
Förslag till beslut
Förslag till ordinarie justerare: Krister Eriksson (M)
Förslag till ersättande justerare: Maria Sääf (MP)
Beslut
Ordinarie justerare: Krister Eriksson (M)
Ersättande justerare: Maria Sääf (MP)

§ 74 Anmälan av presidieberedning
Ärendebeskrivning
Presidieberedning hölls den 9 augusti kl 8.30 i Stadsbyggnadshuset.
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningen föreslår Tekniska nämnden att anmälan tas till
protokollet.
Beslut
Tekniska nämnden beslutar att anmälan tas till protokollet.

§ 75 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
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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.

§ 76 Informationsärenden
Ärendebeskrivning
Informationsärenden med föredragning för Tekniska nämndens
sammanträde.
Beslutsunderlag
Presentation av tf förvaltningschef - Information - Henrik Bengtsson
VA-taxan - Information - Charlotte Nilsson
Avfallstaxan - Information - Håkan Gustafsson
Dricksvattenläget - Information - Charlotte Nilsson
Förstudie Aspholmen - Information - Magnus Karlsson
Asfalteringssituationen - Information - Tommy Karlqvist
Utvecklingen i Oskarsparken - Information - Karin Andersson
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningen föreslår Tekniska nämnden besluta att ta
informationen till protokollet.
Beslut
Tekniska nämnden beslutar att ta informationen till protokollet.

§ 77 Anvisningar avfall
Ärendenummer: Tn 2001/2018
Handläggare: Håkan Gustafsson
Ärendebeskrivning
De meddelade anvisningarna som Örebro kommun hänvisar till i §1
”Örebro kommun föreskrifter om hantering av hushållsavfall”, ska gälla
utöver de förskrifter som beslutats i KF.
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Anvisningarna gäller då dessa meddelats av Tekniska nämnden.
Avfallsverksamheten inom Tekniska förvaltningen har sammanställ
anvisningar gällande hantering av hushållsavfall ihop med sin årliga
översyn av föreskrifterna.
Meddelande anvisningar är ett förtydligande av de bestämmelser som står i
föreskrifterna.
Beslutsunderlag
Se bifogat dokument ”Anvisningar ej meddelade_final”.
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2018-05-31
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningens föreslag till Tekniska nämnden:
- Anta förvaltningens föreslagna anvisningar.
Beslut
Tekniska nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

§ 78 Taxa för vatten och avlopp
Ärendenummer: Tn 3339/2018
Handläggare: Charlotte Nilsson
Ärendebeskrivning
VA-verksamheten i Örebro finansieras till 100 % av avgifter uppdelat på
bruknings- och anläggningsavgifter. Ökade kapital- och driftkostnader gör
att vi inför 2019 behöver höja brukningstaxan med 5,1 %.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2018-08-07
Förslag till taxa
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningen förslag till Tekniska nämnden:
- Anta Vatten- och avloppstaxa 2019 enligt förslag 2018-08-07.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige.
Beslut
Tekniska nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

§ 79 Taxa för hushållsavfall
Ärendenummer: Tn 3201/2017
Handläggare: Håkan Gustafsson, m.fl
Ärendebeskrivning
Förslag till 2018 års hushållsavfallstaxa bygger vidare på 2017 års taxa
med bibehållen taxenivå.
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Förslaget innehåller endast små förändringar och anpassningar i befintliga
tjänster vilka tagits fram utifrån kundbehov.
Förändringar och anpassningar med tillhörande kostnadsnivå bygger vidare
på nuvarande principer gällande självkostnad och miljöstyrning.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-05-15
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden:
- Anta Örebro kommuns taxa för hushållsavfall enligt förslag 2018-05-15
att gälla från och med 2019-01-01.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige.
Beslut
Tekniska nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

§ 80 Uppdatering av Tekniska nämndens
delegationsordning
Ärendenummer: Tn 4062/2018
Handläggare: Henrik Bengtsson
Ärendebeskrivning
Tekniska nämndens delegationsordning uppdateras löpande vid behov då
det är av stor vikt att den är aktuell. Den nu aktuella revideringen gäller ett
tillägg av delegation till förvaltningschef att fördela och besluta om det
organisatoriska ansvaret som avses i Förordning (1998:910) om
verksamhetsutövares egenkontroll 4§.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-08-17
Förslag Tekniska nämndens delegationsordning.
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningens föreslag till Tekniska nämnden:
- Uppdaterad delegationsordning antas.
Beslut
Tekniska nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
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