Protokoll

Tn 73/2020

Tekniska nämnden
Datum:
Tid:
Plats:

2020-03-19
08:30–10:15
Berget, Citypassagen

Närvarande ledamöter
Anders Olsson (C)
Yngve Alkman (L)
Lisa Lilja (S)
Henrik Asplund (S)
Sven-Peter Sörensson (S)
Krister Eriksson (M)
Maria Hedwall (M)
Habib Brini (SD)
Tjänstgörande ersättare
Inger Westerberg (S)
Pelle Fernros (KD)
Pedro Skåre (KD)
Lucas Holmberg (M)

Inger Westerberg (S) ersätter Gun
Carlestam Lewin (S) §§ 51-60
Pelle Fernros (KD) ersätter Johan
Svanberg (KD) §§ 51-60
Pedro Skåre (KD) ersätter Cecilia
Hermansson (C) §§ 51-60
Lucas Holmberg (M) ersätter Lars
Hallström (M) §§ 51-60

Närvarande ersättare
Övriga
Mimmi Hodzic
Niccolo Gianella Gustavsson
Håkan Gustafsson
Eva Jonsson
Magnus Carlberg
Peter Grönlund

Förvaltningschef
Nämndsekreterare
Verksamhetschef avfall
Verksamhetschef
Enhetschef
Enhetschef

Paragraf 51–60
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Niccolo Gianella Gustavsson, sekreterare
Digitalt justerat protokoll.

Anders Olsson (C), ordförande

Yngve Alkman (L), justerare
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§ 51 Kallelse med tidsplanering till beredningsmöte
§ 52 Protokolljusterare
Ärendebeskrivning

Protokollet justeras digitalt.
Förslag till beslut

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

Till ordinarie justerare utses: Yngve Alkman (L)
Till ersättande justerare utses: Habib Brini (SD)

§ 53 Anmälan av presidieberedning
Ärendebeskrivning

Presidieberedning hölls den 2 mars i Citypassagen.
Förslag till beslut

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

Tekniska nämnden beslutar:
- Anmälan tas till protokollet.

§ 54 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
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 12
december 2019.
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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.

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

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

Protokoll, 2020-01-13
Protokoll, 2020-02-03
Protokoll, 2020-02-07
Förslag till beslut

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

Tekniska nämnden beslutar:
- Anmälan tas till protokollet.

§ 56 Inkomna handlingar och skrivelser
Ärendebeskrivning

Tekniska nämnden informeras om inkomna handlingar och skrivelser via
Meetings.
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Beslutsunderlag

Skrivelse, avskrivningsbeslut från Konkurrensverket, 2020-02-11
Förslag till beslut

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

Tekniska nämnden beslutar:
- Informationen tas till protokollet.

§ 57 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:
66a anmälan.
Skyddskommittéarbete
Medarbetaruppföljning
Tekniska nämnden informeras på dagens sammanträde om hur
arbetsmiljöarbetet gått sedan nämnden senast informerades på sammanträdet
den 13 februari 2020.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2020-02-28
Skrivelse, svar till Arbetsmiljöverket, 2020-03-05
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.
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§ 58 Revidering av Tekniska nämndens
delegationsordning
Ärendenummer: Tn 1059/2020
Handläggare: Emma Lagefjäll
Ärendebeskrivning

Tekniska nämndens delegationsordning uppdateras löpande vid behov då det
är av stor vikt att den är aktuell. Den nu aktuella revideringen rör förändringar
där förslaget är att nämnden utökar eller minskar delegaterna och
delegationsnivåerna i de aktuella delegationerna. Revideringen berör även
punkter som omfattas av en genomförd organisationsförändring där park och
gatas samt vatten och avlopps projektledning samlats i en gemensam
projektenhet, vilket innebär att namn på enheter och delegater ändras.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2020-02-25
Förslag till delegationsordning
Förslag till beslut

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden:
-

Anta Tekniska nämndens delegationsordning.

Beslut

Tekniska nämnden beslutar:
-

Anta Tekniska nämndens delegationsordning.

§ 59 Val av ombud till Hjälmarens vattenförbunds
årsstämma
Ärendenummer: Tn 1411/2020
Handläggare: Ordförande Anders Olsson (C)
Ärendebeskrivning

Hjälmarens vattenförbund är ett samarbete som finns mellan delägare av sjön.
Förbundet ansvarar för reglering av vattennivåerna och utprickning i sjön.
Örebro kommun ingår i Hjälmarens vattenförbund. Tekniska nämnden ska
välja ett ombud från Örebro kommun till förbundets årsstämma under våren
2020.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2020-03-10
Förslag till beslut

Ordförandens förslag till Tekniska nämnden:
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1. Gun Carlestam Lewin (S) väljs som ombud till Hjälmarens vattenförbunds
årsstämma 2020.
2. Cecilia Hermansson (C) väljs som ersättare till Hjälmarens vattenförbunds
årsstämma 2020.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar:
1. Gun Carlestam Lewin (S) väljs som ombud till Hjälmarens vattenförbunds
årsstämma 2020.
2. Cecilia Hermansson (C) väljs som ersättare till Hjälmarens vattenförbunds
årsstämma 2020.

§ 60 Investeringsprogram för 2021-2024 med revidering för
2020
Ärendenummer: Tn 990/2020
Handläggare: Mimmi Hodzic, Mona Hass m. fl.
Ärendebeskrivning

Från och med budgetår 2012 ersattes tidigare investeringsbudget med ett
investeringsprogram. Kommunens långsiktiga driftbudgetutrymme ska styra
nivån på investeringsprogrammet. Planeringsperioden är de närmaste fyra åren
med framåtblick ytterligare två år.
Tekniska nämnden har ansvaret för att samordna behovet av investeringar
inom sin förvaltning. Tekniska nämnden ska godkänna förvaltningens förslag
till behov och de eventuella merkostnader som kan uppstå i samband med
investeringarna.
Programnämnden har det övergripande ansvaret för att samordna, prioritera
och godkänna verksamheternas behov av investeringar inom programområdet.
I samband med att våra olika verksamheter har tagit fram investeringsprogram
för 2021 - 2024 har de också gjort revideringar för överfört anslag 2019 och
plan 2020. Planerna är prioriterade dels utifrån det kommungemensamma
uppdraget dels programområdets eget behov av att reducera
investeringsprogrammet för att klara av att finansiera kapitalkostnaderna
framöver.
Beslutsunderlag

Investeringsprogram för 2021 - 2024 med revideringar för 2020 för Fordon,
Park och gata, VA och Avfall samt Biogas. Av den ekonomiska
sammanställningen framgår även förslag till reducerat överfört anslag från
2019.
Förslag till beslut

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden:
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1. Tekniska nämnden godkänner investeringsprogram 2021 - 2024 och den
ekonomiska sammanställningen för Fordon, Park och gata, VA och Avfall
samt Fordonsgas under förutsättning att nämnden erhåller kompensation för
angivna driftkostnadsökningar.
2. Tekniska nämnden godkänner revideringar av 2019 års överförda
investeringsanslag.
3. Tekniska nämnden godkänner revideringar av 2020 års investeringsprogram.
4. Tekniska nämnden överlämnar investeringsprogrammen med ekonomisk
beräkning till programnämnd Samhällsbyggnad för vidare handläggning.
Yrkande

Krister Eriksson (M), Maria Hedwall (M) och Lucas Holmberg (M) lämnar in
ett skriftligt yrkande på avslag till förmån för egen budget.
Yngve Alkman (L) yrkar avslag till förmån för egen budget.
Habib Brini (SD) yrkar avslag till förmån för egen budget.
Proposition

Ordförande Anders Olsson (C) finner att det finns fyra förslag till beslut, det
vill säga Tekniska förvaltningens förslag, Krister Erikssons (M), Maria
Hedwalls (M) och Lucas Holmbergs (M) förslag om avslag, Yngve Alkmans (L)
förslag om avslag, samt Habib Brinis (SD) förslag om avslag.
Ordförande ställer sedan Tekniska förvaltningens förslag mot de tre
avslagsyrkandena och finner genom acklamation att Tekniska nämnden
beslutar enligt Tekniska förvaltningens förslag.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar:
1. Tekniska nämnden godkänner investeringsprogram 2021 - 2024 och den
ekonomiska sammanställningen för Fordon, Park och gata, VA och Avfall
samt Fordonsgas under förutsättning att nämnden erhåller kompensation för
angivna driftkostnadsökningar.
2. Tekniska nämnden godkänner revideringar av 2019 års överförda
investeringsanslag.
3. Tekniska nämnden godkänner revideringar av 2020 års investeringsprogram.
4. Tekniska nämnden överlämnar investeringsprogrammen med ekonomisk
beräkning till programnämnd Samhällsbyggnad för vidare handläggning.
Reservation

Krister Eriksson (M), Maria Hedwall (M), Lucas Holmberg (M), Yngve
Alkman (L) och Habib Brini (SD) reserverar sig mot beslutet.
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Skriftligt yrkande Tekniska nämnden 2020-03-19
Ärende § 60. Investeringsprogram för 2021-2024 med revidering för 2020.
Moderaterna yrkar avslag på investeringsprogrammet.
Vi i Moderaterna har i vår budget i fullmäktige andra prioriteringar än dom styrande partierna
i Örebro kommun.
Vi yrkar därför på att investeringsprogrammet avslås.
För Moderaterna i Tekniska nämnden.
Krister Eriksson

