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Erik Sahlin, sekreterare
Justerat den

Charlotte Edberger Jangdin, ordförande

Maria Sääf, justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 24 maj 2017.
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§ 41 Anmälan av presidieberedning
Ärendebeskrivning
Presidieberedning hölls den 4 maj kl 08:00-10:00.
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden:
- Anmälan av presidieberedning tas till protokollet.
Beslut
- Anmälan av presidieberedning tas till protokollet.

§ 42 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Tn 2529/2017
Ärendebeskrivning
Alla beslut fattade med stöd av delegation ska anmälas till Tekniska
nämnden på närmast följande sammanträde enligt 6 kap 35 §
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.
Delegationsförteckningen för Tekniska nämnden antogs den 16 februari
2017.
Beslutsunderlag
Sammanställning av delegationsbeslut attester april 2017
Sammanställning av delegationsbeslut fordonsflytt april 2017
Sammanställning av delegationsbeslut muntliga undantag från lokala
trafikföreskrifter april 2017
Sammanställning av delegationsbeslut W3D3 april 2017
Sammanställning av delegationsbeslut lokala trafikföreskrifter april 2017
Sammanställning av delegationsbeslut Avfall april 2017
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden:
- Anmälan av delegationsbeslut läggs till handlingarna.
Beslut
- Anmälan av delegationsbeslut läggs till handlingarna.
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§ 43 Anmälan av beslut fattade av ordförande med stöd av
6 kap 36 § kommunallagen och Tekniska nämndens
delegationsordning
Ärendenummer: Tn 2676/2017
Ärendebeskrivning
Beslut fattade av ordförande med stöd av 6 kap 36 § kommunallagen och
Tekniska nämndens delegationsordning ska återanmälas till nämnden vid
nästkommande sammanträde.
Beslutsunderlag
Yttrande till förvaltningsrätten, Tn 1474/2017
Beslut att skicka överklagande till Länsstyrelsen för prövning, Tn
778/2017
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden:
- Anmälan av delegationsbeslut fattade av ordförande läggs till
handlingarna.
Beslut
- Anmälan av delegationsbeslut fattade av ordförande läggs till
handlingarna.

§ 44 Delegationsfrågor
Nämndens behandling
Inga frågor anmäls

§ 45 Anmälan av handlingar
Ärendebeskrivning
Varje månad anmäler Tekniska förvaltningen handlingar som inkommit
och som bedömts relevanta för Tekniska nämnden att få kännedom om.
Beslutsunderlag
Protokoll från Tekniska förvaltningens samverkansgrupp, 2017-04-10
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Förslag till beslut
Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden:
- Anmälan läggs till handlingarna.
Beslut
- Anmälan läggs till handlingarna.

§ 46 Informationsärenden
Ärendebeskrivning
Trafiksäkerhetsinvesteringar, beredning - Peter Smedberg
Street view, information - Mats Berglund
Förslag till beslut

- Informationen tas till protokollet.
Beslut

- Informationen tas till protokollet.

§ 47 Medborgardialog Saxons park
Ärendenummer: Tn 1826/2017
Handläggare: Viola Edin
Ärendebeskrivning
Investeringsåtgärder/upprustning ska genomföras i Saxons park enligt
nämndens tidigare beslut. Åtgärder har tagits fram i samarbete mellan
förtroendevalda och tjänstemän utifrån synpunkter och samtal med lokala
verksamheter, föreningar och medborgare om Saxons park. Föreslagna
åtgärder finns med i förslag till beslut.
Det finns två miljoner kronor som Tekniska förvaltningen avsatt för
projektet, varav hälften av beloppet avser medborgardialog och resterande
del för att tillgänglighetsanpassa lekplatsen. Investeringsbudgeten för
medborgardialogmiljonen beslutades i Tekniska nämnden år 2017 och
investeringsbudgeten för lekplatsen antogs 2016. Beräknade kostnader för
projektet är 4 miljoner kronor varav två miljoner är ett bidrag från
Boverkets projekt Upprustning av utemiljöer i socioekonomiskt utsatta
områden.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-04-27
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Förslag till beslut
Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden:
1. Föreslagna investeringsåtgärder enligt tjänsteskrivelse 2017-04-27
genomförs inom ramen för tidigare beslutad budget.
2. Övriga inkomna synpunkter åtgärdas i mån av utrymme inom ramen för
beslutad budget. Dessa prioriteringar görs av enhetschef Park, Tekniska
förvaltningen.
3. Investeringsåtgärderna ska påbörjas under 2017.
Beslut
1. Föreslagna investeringsåtgärder enligt tjänsteskrivelse 2017-04-27
genomförs inom ramen för tidigare beslutad budget.
2. Övriga inkomna synpunkter åtgärdas i mån av utrymme inom ramen för
beslutad budget. Dessa prioriteringar görs av enhetschef Park, Tekniska
förvaltningen.
3. Investeringsåtgärderna ska påbörjas under 2017.

§ 48 Planprogram Södra Ladugårdsskogen
Ärendenummer: Tn 1424/2017
Handläggare: Magnus Karlsson
Ärendebeskrivning
Syftet med planprogrammet är att utreda förutsättningarna för en
utveckling av bostadsbebyggelse, plats för verksamheter, bevarande av
grönområden och tillskapande av andra funktioner i Södra
Ladugårdsskogen. Planprogrammet ska visa på en möjlig vidareutveckling
av områdena kring stadsdelen Adolfsberg. Befintliga kvaliteter ska
identifieras och säkras samt utgöra bärande element i den tillkommande
utvecklingen.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-05-04
Förslag till planprogram upprättad av Stadsbyggnad
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden:
- Lämna yttrande enligt tjänsteskrivelse 2017-05-04.
Nämndens behandling
Krister Eriksson (M) m.fl. lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
Yrkande
Krister Eriksson (M) yrkar att Tekniska nämnden gör ett tillägg om att en
del av området ska reserveras för större villatomter som det är brist på
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idag.
Proposition
Tekniska nämnden godkänner att ordföranden ställer förvaltningens förslag
till beslut mot förvaltningens förslag med Krister Erikssons (M) yrkande
om tillägg.
Ordföranden finner att Tekniska nämnden beslutar i enlighet med
förvaltningens förslag till beslut.
Beslut
- Lämna yttrande enligt tjänsteskrivelse 2017-05-04.

§ 49 Planprogram Aspholmen-Nasta
Ärendenummer: Tn 1425/2017
Handläggare: Magnus Karlsson
Ärendebeskrivning
Syftet med planprogrammet är att utreda förutsättningarna för en
utveckling av stadsdelen som plats för arbetsplatser, verksamheter, service,
handel, bostäder, rekreation och mötesplatser.
Målet med planprogrammets är att skapa ett tydligt underlag för
kommunens fortsatta planarbete och visa på en möjlig utveckling och
ställningstaganden inom stadsdelen Aspholmen/Nasta. Planprogrammet
kommer ligga till grund för kommande detaljplanearbeten inom hela
stadsdelen.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-05-04
Förslag till planprogram upprättad av Stadsbyggnad
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden:
- Lämna yttrande enligt tjänsteskrivelse 2017-05-04.
Beslut
- Lämna yttrande enligt tjänsteskrivelse 2017-05-04.

§ 50 Ansökan om statlig medfinansiering för
bullerskyddsåtgärder 2018
Ärendenummer: Tn 1569/2017
Handläggare: Jarmo Riihinen
Ärendebeskrivning
Örebro kommun ansöker om 50 procent i statlig medfinansiering för
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bulleråtgärder 2018 utmed det kommunala vägnätet.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-04-18
Ansökan om statlig medfinansiering
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden:
- Godkänna förvaltningens förslag till ansökan om statlig medfinansiering
av miljöåtgärder (bulleråtgärder) på det kommunala vägnätet.
Beslut
- Godkänna förvaltningens förslag till ansökan om statlig medfinansiering
av miljöåtgärder (bulleråtgärder) på det kommunala vägnätet.

§ 51 Felsorteringsavgift enligt taxa för hushållsavfall
Ärendenummer: Tn 1210/2017
Handläggare: Helena Lindström
Ärendebeskrivning
Ärendet gäller beslut om att ta ut avgift för felsortering i enlighet med den
av Kommunfullmäktige beslutade taxan.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-04-28
Förslag till beslut
Tekniska nämnden beslutar att xxx, ägare av fastigheten på xxx xx Örebro,
ska betala 100 kr i felsorteringsavgift.
Redogörelse och motivering
Ni äger fastigheten på xxx xxx och har tecknat ett abonnemang för
hämtning av hushållsavfall med utsortering av matavfall. Detta
abonnemang innebär att Ni förbundit Er att sortera ut matavfallet från
restavfallet.
Den 2 mars 2017 har chauffören, i samband med hämtningen av
hushållsavfallet på Er fastighet, registrerat att hushållsavfallet var
felsorterat genom att restavfall återfunnits i kärlet för matavfall (bruna
kärlet).
Kommunfullmäktige har med stöd av 27 kap 4-6 §§ miljöbalken beslutat
om en taxa för bl.a. transport och bortskaffande av hushållsavfall och
Tekniska nämnden ska ta ut avgifter i enlighet med denna taxa. I taxan
anges bl.a. att ersättning ska erläggas vid felsortering med en avgift med
100 kr per gång och kärl. I taxan anges vidare att denna avgift är en avgift
som debiteras då avfallet inte sorterats enligt de regler som gäller för
aktuellt abonnemang.
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I enlighet med det som redovisas ovan föreligger skäl att besluta om att Ni
ska betala en felsorteringsavgift om 100 kr.
Detta beslut kan överklagas, se bilaga.
Beslut
Tekniska nämnden beslutar att xxx xx, ägare av fastigheten på xxx xx
Örebro, ska betala 100 kr i felsorteringsavgift.
Redogörelse och motivering
Ni äger fastigheten på xxx xx och har tecknat ett abonnemang för hämtning
av hushållsavfall med utsortering av matavfall. Detta abonnemang innebär
att Ni förbundit Er att sortera ut matavfallet från restavfallet.
Den 2 mars 2017 har chauffören, i samband med hämtningen av
hushållsavfallet på Er fastighet, registrerat att hushållsavfallet var
felsorterat genom att restavfall återfunnits i kärlet för matavfall (bruna
kärlet).
Kommunfullmäktige har med stöd av 27 kap 4-6 §§ miljöbalken beslutat
om en taxa för bl.a. transport och bortskaffande av hushållsavfall och
Tekniska nämnden ska ta ut avgifter i enlighet med denna taxa. I taxan
anges bl.a. att ersättning ska erläggas vid felsortering med en avgift med
100 kr per gång och kärl. I taxan anges vidare att denna avgift är en avgift
som debiteras då avfallet inte sorterats enligt de regler som gäller för
aktuellt abonnemang.
I enlighet med det som redovisas ovan föreligger skäl att besluta om att Ni
ska betala en felsorteringsavgift om 100 kr.
Detta beslut kan överklagas, se bilaga.

§ 52 Felsorteringsavgift enligt taxa för hushållsavfall
Ärendenummer: Tn 1985/2017
Handläggare: Helena Lindström
Ärendebeskrivning
Ärendet gäller beslut om att ta ut avgift för felsortering i enlighet med den
av Kommunfullmäktige beslutade taxan.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-05-11
Förslag till beslut
Tekniska nämnden beslutar att xxx xxx xxx xx xxx xx Örebro
fastighetsägare för fastigheten xxx xxx, Örebro ska betala 100 kr i
felsorteringsavgift.
Redogörelse och motivering
Ni äger fastigheten xxx xxx xxx Örebro och har tecknat ett abonnemang
för hämtning av hushållsavfall med utsortering av matavfall. Detta
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abonnemang innebär att Ni förbundit Er att sortera ut matavfallet från
restavfallet.
Den 2017-03-30 08:47:00 har chauffören, i samband med hämtningen av
hushållsavfallet på Er fastighet, registrerat att hushållsavfallet var
felsorterat genom att restavfall återfunnits i kärlet för matavfall (bruna
kärlet).
Kommunfullmäktige har med stöd av 27 kap 4-6 §§ miljöbalken beslutat
om en taxa för bl.a. transport och bortskaffande av hushållsavfall och
Tekniska nämnden ska ta ut avgifter i enlighet med denna taxa. I taxan
anges bl.a. att ersättning ska erläggas vid felsortering med en avgift med
100 kr per gång och kärl. I taxan anges vidare att denna avgift är en avgift
som debiteras då avfallet inte sorterats enligt de regler som gäller för
aktuellt abonnemang.
I enlighet med det som redovisas ovan föreligger skäl att besluta om att Ni
ska betala en felsorteringsavgift om 100 kr.
Detta beslut kan överklagas, se bilaga.
Beslut
Tekniska nämnden beslutar att xxx xxx xxx xxx Örebro ska betala 100 kr i
felsorteringsavgift.
Redogörelse och motivering
Ni äger fastigheten xxx xxx xxx, Örebro och har tecknat ett abonnemang
för hämtning av hushållsavfall med utsortering av matavfall. Detta
abonnemang innebär att Ni förbundit Er att sortera ut matavfallet från
restavfallet.
Den 2017-03-30 08:47:00 har chauffören, i samband med hämtningen av
hushållsavfallet på Er fastighet, registrerat att hushållsavfallet var
felsorterat genom att restavfall återfunnits i kärlet för matavfall (bruna
kärlet).
Kommunfullmäktige har med stöd av 27 kap 4-6 §§ miljöbalken beslutat
om en taxa för bl.a. transport och bortskaffande av hushållsavfall och
Tekniska nämnden ska ta ut avgifter i enlighet med denna taxa. I taxan
anges bl.a. att ersättning ska erläggas vid felsortering med en avgift med
100 kr per gång och kärl. I taxan anges vidare att denna avgift är en avgift
som debiteras då avfallet inte sorterats enligt de regler som gäller för
aktuellt abonnemang.
I enlighet med det som redovisas ovan föreligger skäl att besluta om att Ni
ska betala en felsorteringsavgift om 100 kr.
Detta beslut kan överklagas, se bilaga.
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§ 53 Tekniska nämndens delegationsordning
Ärendenummer: Tn 2488/2017
Handläggare: Elin Fredriksson
Ärendebeskrivning
En revidering har gjorts av Tekniska nämndens delegationsordning då
behov därav påkallats av nämndsekreterare och berörda handläggare.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-05-03
Tekniska nämndens delegationsordning, 2017-05-03
Tekniska nämndens delegationsordning med ändringar markerade, 201705-03
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden:
- Anta Tekniska nämndens delegationsordning enligt förslag 2017-05-03.
Beslut
- Anta Tekniska nämndens delegationsordning enligt förslag 2017-05-03.

§ 54 Delårsrapport med prognos 1 2017
Ärendenummer: Tn 1446/2017
Handläggare: Hanna Dufva m fl
Ärendebeskrivning
Tekniska nämnden klarar på helår målen för god ekonomisk hushållning.
Kostnaderna för vinterväghållning blir 1 mnkr högre än budgeterat medan
övriga Park- och gatuverksamheten gör ett överskott på 1,9 mnkr.
Dessutom gör Fordon ett överskott på 2,8 mnkr. Den skattefinansierade
verksamheten gör alltså ett sammanlagt överskott på 3,8 mnkr i förhållande
till driftbudget.
Avfallsverksamheten gör ett överskott på 0,2 mnkr. För Vatten- och
avlopps-verksamhetens del blir utfallet ett underskott på 1,5 mnkr och
dessa förs i samband med bokslutet över och minskar skulden till
abonnenter i balansräkningen.
Fordonsgas, vars resultat brukar regleras i samband med bokslut, gör ett
underskott med 0,7 mnkr.
Av budgeten för investeringar för att möjliggöra bredbandsutbyggnad på
39,4 mnkr kommer endast 0,4 mnkr att förbrukas under 2017.
Park- och gatuverksamheten kommer att göra ett överskott på 34,1 mnkr i
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förhållande till investeringsbudgeten. Fordon kommer att förbruka sitt
utrymme. Avfalls-verksamheten kommer att göra ett överskott på 0,3
mnkr medan Vatten- och avloppsverksamhetens gör ett överskott i
förhållande till investeringsbudget med
188 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 2017
Bilaga 1 - BR, RR Avfall o VA
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 2017.
3. Delårsrapporten överlämnas till programnämnd
Samhällsbyggnad/Kommunstyrelsen för vidare hantering.
Nämndens behandling
Samtliga ledamöter för (MP), (SD) och (V) 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 2017.
3. Delårsrapporten överlämnas till programnämnd
Samhällsbyggnad/Kommunstyrelsen för vidare hantering.

§ 55 Upphävande av bevattningsförbud
Ärendenummer: Tn 1474/2017
Handläggare: Leif Rehnberg
Ärendebeskrivning
Tekniska nämnden beslutade den 23 mars 2017 att införa ett
bevattningsförbud att börja gälla den 10 april 2017. Tekniska förvaltningen
har kontinuerligt följt utvecklingen i sjöarna, grundvattennivåer m m och
analyserat situationen. Efter införandet av bevattningsförbudet fortsatte
sjöarna att återhämta sig. Läget förvärrades inte utan det såg sakta bättre ut
i sjöarna. Då näringsidkare drabbades ekonomiskt av förbudet och
samtidigt står för den mindre andelen av totala förbrukningen samtidigt
som man såg en viss stabilisering av sjöarnas nivåer valde Tekniska
nämnden den 20 april 2017 besluta om vissa lättnader i förbudet för denna
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kategori.
Sedan dessa beslut fattats har en fortsatt positiv trend konstaterats. Den
aktiva strypningen av flödet från Toften till Svartån har varit en viktig
åtgärd för sjöarnas återhämtning och har gett effekt. Klimatet har varit
betydligt kallare än normalt för årstiden och det har gynnat återhämtningen
av sjöarna. Tekniska nämnden har under hösten, vintern och våren varit
följsamma utifrån den aktuella situationen och fattat de beslut som varit
nödvändiga för att säkra dricksvattenförsörjningen i Örebro kommun. I
dagsläget görs bedömningen att ett bevattningsförbud för närvarande inte
är nödvändigt. Mot bakgrund av detta föreslår Tekniska förvaltningen att
Tekniska nämnden ska besluta att upphäva bevattningsförbudet från och
med den 18 maj 2017.
Fortfarande är grundvattennivåerna låga, vilket påverkar nivåerna i sjöarna,
och alla som använder kommunalt dricksvatten uppmanas att hålla nere sin
förbrukning och att se över alternativa sätt att tillgodose sina behov av
vatten. Vi vet inte hur vädret kommer att utvecklas framöver och
bevattningsförbudet kan komma att återaktualiseras med kort varsel om
situationen förvärras. Detta i syfte att säkra en långsiktig
dricksvattenförsörjning i Örebro kommun.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-05-17
Bilaga 1-10
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden:
1. Upphäva bevattningsförbudet från och med 2017-05-18.
2. Beslutet justeras omedelbart.
Nämndens behandling
Krister Eriksson m.fl. (M) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
Beslut
1. Upphäva bevattningsförbudet från och med 2017-05-18.
2. Beslutet justeras omedelbart.

§ 56 Ledamotsinitativ: Informationskampanj om
cykelboxar
Handläggare: Maria Sääf (MP)
Ärendebeskrivning
Maria Sääf (MP) anmäler ett ledamotsinitativ om att tekniska förvaltningen
får i uppdrag att genomföra en informationskampanj som riktar sig till alla
fordonsburna trafikanter angående cykelboxens funktion och syfte.
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Sääf anför att få bilister uppmärksammar vägmarkeringarna som indikerar
var cyklisterna skall befinna sig vid rött ljus i trafikljusreglerad korsning
och sätter därmed funktionen ur spel. Syftet med cykelboxar är att
synliggöra cyklisterna och därmed minska risken för olyckor där
motorfordon skall svänga höger och korsa cyklistens väg.
Förslag till beslut
Maria Sääfs (MP) förslag till Tekniska nämnden:
Tekniska nämnden ger tekniska förvaltningen i uppdrag att genomföra en
informationskampanj som riktar sig till alla fordonsburna trafikanter
angående cykelboxens funktion och syfte.
Yrkande
Charlotte Edberger Jangdin (C) yrkar att Tekniska nämnden avslår Maria
Sääfs yrkande.
Linn Josefsson (V) biträder Maria Sääfs yrkande.
Proposition
Tekniska nämnden godkänner att ordförande ställer Maria Sääfs yrkande
mot Charlotte Edberger Jangdins yrkande.
Ordföranden finner att Tekniska nämnden beslutar i enlighet med Charlotte
Edberger Jangdins yrkande.
Beslut
Tekniska nämnden avslår Maria Sääfs yrkande.
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