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Elin Fredriksson, sekreterare
Justerat den 27 april 2017

Charlotte Edberger Jangdin, ordförande

Åke Pernefalk, justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 28 april 2017.
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§ 32 Anmälan av presidieberedning
Ärendebeskrivning
Presidieberedning hölls den 6 april kl 08:00-10:00.
Förslag till beslut
Tekniska nämnden tar anmälan om presidieberedning till protokollet.
Beslut
Tekniska nämnden beslutar:
- Enligt Tekniska förvaltningens förslag.

§ 33 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Tn 2094/2017
Ärendebeskrivning
Alla beslut fattade med stöd av delegation av tjänsteman och ordförande
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 mars 2017
Sammanställning av delegationsbeslut Fordonsflytt mars 2017
Sammanställning av delegationsbeslut muntliga undantag från lokala
trafikföreskrifter mars 2017
Sammanställning av delegationsbeslut W3D3 mars 2017
Sammanställning av delegationsbeslut Lokala trafikföreskrifter mars 2017
Sammanställning av delegationsbeslut Avfall mars 2017
Förslag till beslut
Tekniska nämnden lägger anmälan av delegationsbeslut till handlingarna.
Beslut
Tekniska nämnden beslutar:
- Enligt Tekniska förvaltningens förslag.

§ 34 Delegationsfrågor
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§ 35 Informationsärenden
Ärendebeskrivning
Handlingsplan för en hållbar arbetsmiljö för kvinnor och män i Örebro
kommun, information - Maria Cederskär
Buller, information - Jarmo Riihinen
Färgsortering, information - Ola Eklöf
Personallösa ÅVC, information - Ola Eklöf
Licenser till avfallsutbildningen, information - Ola Eklöf
Årsmöte Avfall Sverige, information - Ola Eklöf
Avgifter Atle, information - Ann-Marie Grönqvist
Stickprov delegationsbeslut och information om markupplåtelse - Magnus
Eriksson
Intranätkartan och konstnärligt råd, information - Tommy Karlqvist
Muddring av farleden i Hjälmaren, information - Tommy Karlqvist
Mariebergs vägförening, beredning - Tommy Karlqvist
Förslag till beslut
Tekniska nämnden tar informationen till protokollet.
Beslut
Tekniska nämnden beslutar:
- Enligt Tekniska förvaltningens förslag.

§ 36 Förslag till ny översiktsplan Vårt framtida Örebro
Ärendenummer: Tn 663/2017
Handläggare: Magnus Karlsson
Ärendebeskrivning
Översiktsplanen Vårt framtida Örebro är en planering för hela Örebro
kommuns utveckling de närmaste 25 åren. Den anger till exempel var nya
vägar och bostadsområden ska byggas, vilka naturområden som ska
skyddas, hur landsbygden kan växa och hur Örebro stad kan se ut i
framtiden. Översiktsplanen ska bidra till att skapa ett hållbart samhälle för
att Örebro kommun ska fortsätta vara en bra plats att leva och bo på, även
för framtida generationer.
Beslutsunderlag
Förslag till översiktsplan upprättad av Stadsbyggnadskontoret
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-04-19
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Förslag till beslut
Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden:
- Lämna yttrande på förslaget till översiktsplan enligt tjänsteskrivelse
2017-04-19.
Yrkande
Maria Sääf (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag med följande
ändringar.
1. Punkt 7 under Trafik/Övergripande ställningstaganden ändras så att den
lyder: Till betydande knutpunkter för regional kollektivtrafik (tåg och
bussar) ska stadens viktiga stråk för cykel och kollektivtrafik anslutas.
Dessa skall vara attraktiva och tillgängligheten för fotgängare ska vara god.
2. Punkt 14 under Trafik/Övergripande ställningstaganden ändras så att den
lyder: I förändringar i stadskärnan och övriga delar av centrala staden skall
gång, cykel och kollektivtrafik prioriteras.
3. Följande stycke läggs till under rubriken Trafik/Cykel innan
ställningstagandena: Det finns flera former av cyklar. Idag används såväl
lådcyklar, elcyklar och andra cykeltyper. Detta ska tas i beaktan till
exempel när cykelparkeringar dimensioneras.
4. Sista stycket under Trafik/Biltrafik, innan ställningstagandena, ändras så
att det lyder: Genom tillskapa trafikmiljöer med lågt trafiktempo i
tätbebyggda områden minskas gatornas barriäreffekt samtidigt som en
ökad trafiksäkerhet uppnås och bullernivåer minskas.
5. Följande punkt läggs till som ett ställningstagande under
Trafik/Biltrafik: Varutransporter och tunga transporter i stadskärnan
samordnas i möjligaste mån för att minimera påverkan i form av buller och
framkomlighet.
6. Följande ställningstagande till under Trafik/Flyg: Örebro flygplats skall
bära sina egna kostnader, och inte delfinansieras genom driftsbidrag från
kommunen.
7. Följande ställningstagande läggs till under Teknisk
försörjning/Vattenförsörjning: För att öka den biologiska reningen och öka
resiliensen i vattenförsörjningssystemet ska kommunen tillskapa våtmarker
i anslutning till Svartån som ett steg i uppströmsarbetet.
8. Ett nytt avsnitt under Miljörisker införs som avhandlar torka/värmebölja.
Där ska beskrivas hur kommunen hanterar riskerna förknippade med detta
med avseende stadsbyggnad, utveckling av grönområden med mera.
Linn Josefsson (V) yrkar bifall till förvaltningens förslag med följande
tillägg.
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Följande stycke läggs till under rubriken Trafik/Cykel innan
ställningstagandena. Det finns flera former av cyklar. Idag används såväl
lådcyklar, elcyklar och andra cykeltyper. Detta ska tas i beaktan till
exempel när cykelparkeringar dimensioneras.
Carl Kling (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag med följande tillägg
under Teknisk försörjning. En långsiktig plan för ledningsnätet
kontinuerliga drift och underhåll skall säkerställas där läcksökning ska
verka förebyggande mot avbrott och läckage. Läckagen är nödvändiga att
säkra i förebyggande syften och för att säkra att kommunens
dricksvattenförsörjnings säkras på längre sikt. Avlopp skall på samma sätt
säkras i långsiktig planering för att minimera smittrisker och försämrade
åar, bäckar och vatten.
Proposition
Ordförande Charlotte Edberger Jangdin (C) finner att det finns fyra förslag
till beslut, nämligen förvaltningens förslag, Maria Sääfs (MP) yrkande,
Linn Josefssons (V) yrkande och Carl Klings (L) yrkande. Nämnden
godkänner följande propositionsordning. Ordförande ställer förslagen mot
varandra och finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
Beslut
Tekniska nämnden beslutar:
- Lämna yttrande på förslaget till översiktsplan enligt tjänsteskrivelse
2017-04-19.
Ordförande Charlotte Edberger Jangdin (C) godkänner att Maria Sääf (MP)
och Carl Kling (L) lämnar varsitt särskilt yttrande vilka biläggs protokollet.

§ 37 Detaljplan för Björkstammen 2 och del av Almby
11:199 (Brickebacken)
Ärendenummer: Tn 1734/2017
Handläggare: Magnus Karlsson
Ärendebeskrivning
Förskolorna Bollen och Hopprepet har funnits på fastigheten
Björkstammen 2 sedan 1970-talet. Bollen lades ner år 2015 och revs på
grund av bristfälligt skick och av samma anledning planeras även
Hopprepet att rivas, förskolan är dock ännu i drift. I Brickebacken och i
angränsande områden finns ett ökat behov av förskoleplatser. På den
aktuella fastigheten önskas därmed nya förskolor att uppföras med
kapacitet för fler förskoleplatser än tidigare.
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utökad förskoleverksamhet på
fastigheten Björkstammen 2 med en omfattning som platsens
förutsättningar tillåter för en god förskolemiljö.
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Beslutsunderlag
Förslag till detaljplan upprättad av Stadsbyggnad
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-04-05
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden:
- Tekniska nämnden har inget att erinra.
Beslut
Tekniska nämnden beslutar:
- Enligt Tekniska förvaltningens förslag.

§ 38 Införande av bevattningsförbud
Ärendenummer: Tn 1474/2017
Handläggare: Hanna Dufva
Ärendebeskrivning
Tekniska nämnden beslutade 2017-03-23, § 31, att införa
bevattningsförbud i Örebro kommun. Behov har därefter uppkommit av att
förtydliga beslutet avseende näringsidkare vilka drabbas hårt av förbudet
och samtidigt står för en mindre del av dricksvattenförbrukningen. I dag,
då inget krisläge ännu är aktualiserat, framstår detta såsom
oproportionerligt. Följande förslag innebär således ett förtydligande av det
beslut som fattades av Tekniska nämnden 2017-03-23. Fortfarande
uppmanas alla som använder kommunalt dricksvatten att hålla nere sin
förbrukning och att se över alternativa sätt att tillgodose sina behov av
vatten, då samtliga kan komma att omfattas av förbudet i sin helhet om
situationen förvärras, i syfte att säkra en långsiktig dricksvattenförsörjning
i Örebro kommun.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-04-13
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden:
1. Införa bevattningsförbud från och med 2017-04-20 i Örebro kommun
vilket innebär:
– förbud mot bevattning med slang och vattenspridare.
– förbud mot rengöring med slang eller högtryckstvätt.
– förbud mot att fylla pool. Om poolen ligger under mark och behöver stöd
av vattnet för att inte kollapsa är det tillåtet att fylla till den nivå som krävs
för att tillse att så inte sker.
– förbud mot att fylla plaskdammar med undantag för den som är belägen i
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Stadsparken.
Förbudet gäller alla som använder kommunalt dricksvatten förutom
näringsidkare. För näringsidkare gäller p 2.
2. Införa bevattningsförbud från och med 2017-04-20 för näringsidkare i
Örebro kommun vilket innebär:
– förbud mot bevattning med slang och vattenspridare.
– förbud mot att fylla pool. Om poolen ligger under mark och behöver stöd
av vattnet för att inte kollapsa så är det tillåtet att fylla till den nivå som
krävs för att tillse att så inte sker. Från förbudet undantas Varbergabadet
och Vivallabadet.
Förbudet gäller näringsidkares användning av kommunalt dricksvatten.
3. Verksamhetschef Vatten och Avlopp, Tekniska förvaltningen, ges rätten
att besluta om undantag från bevattningsförbudet avseende näringsidkare.
4. Beslutet justeras omedelbart och ersätter beslut i Tekniska nämnden
2017-03-23, § 31.
Yrkande
Maria Sääf (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag med följande
tillägg.
1. De näringsidkare som använder kommunalt dricksvatten för rengöring
med slang eller högtryckstvätt under bevattningsförbudet ska anmäla detta
till Tekniska förvaltningen.
2. Tekniska förvaltningen får i uppdrag att göra en utredning av möjliga
lösningar för att ersätta dricksvattnet med annat vatten för näringsidkare,
och hur kommunen kan stötta dem i detta arbete.
Linn Josefsson (V) yrkar bifall till förvaltningens förslag med följande
tillägg.
De näringsidkare som använder kommunalt dricksvatten för rengöring med
slang eller högtryckstvätt under bevattningsförbudet ska anmäla detta till
Tekniska förvaltningen.
Proposition
Ordförande Charlotte Edberger Jangdin (C) finner att det finns tre förslag
till beslut, nämligen förvaltningens förslag, Maria Sääfs (MP) yrkande och
Linn Josefssons (V) yrkande. Ordförande ställer förslagen mot varandra.
Nämnden godkänner propositionsordningen varefter ordföranden finner att
nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
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Beslut
Tekniska nämnden beslutar:
1. Införa bevattningsförbud från och med 2017-04-20 i Örebro kommun
vilket innebär:
– förbud mot bevattning med slang och vattenspridare.
– förbud mot rengöring med slang eller högtryckstvätt.
– förbud mot att fylla pool. Om poolen ligger under mark och behöver stöd
av vattnet för att inte kollapsa är det tillåtet att fylla till den nivå som krävs
för att tillse att så inte sker.
– förbud mot att fylla plaskdammar med undantag för den som är belägen i
Stadsparken.
Förbudet gäller alla som använder kommunalt dricksvatten förutom
näringsidkare. För näringsidkare gäller p 2.
2. Införa bevattningsförbud från och med 2017-04-20 för näringsidkare i
Örebro kommun vilket innebär:
– förbud mot bevattning med slang och vattenspridare.
– förbud mot att fylla pool. Om poolen ligger under mark och behöver stöd
av vattnet för att inte kollapsa så är det tillåtet att fylla till den nivå som
krävs för att tillse att så inte sker. Från förbudet undantas Varbergabadet
och Vivallabadet.
Förbudet gäller näringsidkares användning av kommunalt dricksvatten.
3. Verksamhetschef Vatten och Avlopp, Tekniska förvaltningen, ges rätten
att besluta om undantag från bevattningsförbudet avseende näringsidkare.
4. Beslutet justeras omedelbart och ersätter beslut i Tekniska nämnden
2017-03-23, § 31.

§ 39 Upphandling MRF - Material Recovery Facility
Ärendenummer: Tn 1456/2016
Handläggare: Marcus Cederberg
Ärendebeskrivning
Tekniska förvaltningens avfallsverksamhet har i uppdrag att öka
utsorteringen av återvinningsbart material från restavfallet. Med ledorden
”det ska vara lätt att göra rätt” och målsättningen ”mer rätt än fel” och
införandet av optisk sortering för villor och småhus har återvinningsgraden
ökat för just villor och småhus men ej för flerfamiljsboenden.
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En möjlig lösning för att öka återvinningsgraden för avfall från
flerfamiljsboenden är användningen av mekanisk sortering av restavfallet
via en så kallad MRF-anläggning. Kortfattat går en sådan sortering ut på att
med diverse olika tekniker såsom ex olika siktar och såll, laserscanners
samt tryckluft effektivt och med hög automatiseringsgrad sortera ut ett
antal fraktioner ur restavfallet som papper, metall och flera olika sorters
plast som därmed kan återvinnas. Örebro kommuns avfall har testkörts i en
anläggning i Lilleström i Norge vid två tillfällen med ett positivt utfall vad
gäller ökad återvinning av materialet. Avfallsverksamheten avser efter
beslut i Tekniska nämnden att gå vidare med en upphandling på tjänst för
sorteringen. Avsikten är att upphandla detta under våren/sommaren och om
möjligt komma igång med hanteringen under hösten.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-04-06
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden:
1. Tekniska förvaltningen förbereder för mekanisk sortering av restavfall
från flerfamiljshus genom en upphandling.
2. Innan kontrakt/tilldelningsbeslut skrivs ska beslut fattas i Tekniska
nämnden.
Beslut
Tekniska nämnden beslutar:
- Enligt Tekniska förvaltningens förslag.

§ 40 Övrig fråga
Handläggare: Maria Sääf (MP)
Ärendebeskrivning
Maria Sääf (MP) vill väcka en övrig fråga avseende informationskampanj
om cykelboxar.
Förslag till beslut
Maria Sääf (MP) föreslår att Tekniska nämnden ska ta upp frågan om
informationskampanj om cykelboxar vid dagens sammanträde.
Yrkande
Ordförande Charlotte Edberger Jangdin (C) yrkar att Tekniska nämnden
inte ska ta upp frågan om informationskampanj om cykelboxar vid dagens
sammanträde.
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Proposition
Ordförande Charlotte Edberger Jangdin (C) finner att det finns två förslag
till beslut, nämligen sitt eget yrkande och Maria Sääfs (MP) förslag.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar
att inte ta upp frågan om informationskampanj om cykelboxar vid dagens
sammanträde.
Beslut
Tekniska nämnden beslutar:
- Inte ta upp frågan om informationskampanj om cykelboxar vid dagens
sammanträde.
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