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Peter Björk, sekreterare
Justerat den 21 februari 2019.

Anders Olsson (C), ordförande

Habib Brini (SD), justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 22 februari 2019.
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§ 13 Kallelse med tidsplanering till beredningsmöte
§ 14 Protokolljusterare
Ärendebeskrivning

Protokollet justeras den 21 februari kl. 08:00 på vån 3, SBH 1.
Förslag till beslut

Förslag till ordinarie justerare: Habib Brini (SD)
Förslag till ersättande justerare: Margareta Bratt (L)
Beslut

Ordinarie justerare: Habib Brini (SD)
Ersättande justerare: Margareta Bratt (L)

§ 15 Anmälan av presidieberedning
Ärendebeskrivning

Presidieberedning hölls den 31 januari 2019 mellan 08:30-10:30 i SBH 1.
Förslag till beslut

Tekniska förvaltningen föreslår Tekniska nämnden att anmälan tas till
protokollet.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar att anmälan tas till protokollet.

§ 16 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 13
december 2018.
Beslutsunderlag

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

Tekniska förvaltningen föreslår Tekniska nämnden besluta att ta anmälan till
protokollet.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar att ta anmälan till protokollet.

§ 17 Informationsärenden
Ärendebeskrivning

Informationsärenden med föredragning för Tekniska nämndens sammanträde.
Beslutsunderlag

Avfallsplan - Information - Andreas Sävenstrand
Rapport om snöröjningen - Information - Åse Friberg, Jimmy Mattson
Förslag till beslut

Tekniska förvaltningen föreslår Tekniska nämnden besluta att ta informationen
till protokollet.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar att ta informationen till protokollet.

§ 18 Verksamhetsplan med budget 2019
Ärendenummer: Tn 5545/2018
Handläggare: TF Ledningsgrupp
Ärendebeskrivning

Tekniska nämnden ska säkra en infrastruktur i framkant som skapar goda
förutsättningar för ett attraktivt liv och besök i Örebro kommun för kvinnor,
män, pojkar och flickor oavsett ålder. Vi skapar en enklare vardag för våra
medborgare.
Tekniska nämnden bidrar till att skapa en trevlig, trygg och ren stad med säkra
och goda kommunikationer samt offentliga miljöer som är tillgängliga för alla.
Fördelningen av resurser ska bidra till jämlika livsvillkor i våra stadsdelar.
Tekniska nämnden ska säkerställa en hållbar och tillgänglig avfallshantering
som motiverar och gör det enkelt för örebroarna att sortera på rätt sätt samt se
till att kommunen har en säker, energieffektiv produktion av dricksvatten och
rening av dag- och spillvatten med hållbar förnyelsetakt. Nämnden ska även
tillhandahålla en hållbar och säker fordonsflotta som bidrar till minskad
klimatpåverkan samt verka för en hög trafiksäkerhet bland medarbetare som
framför fordon i tjänsten. Genom aktiva insatser ska Tekniska nämnden bidra
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till en ekologisk och social hållbar utveckling och verka för en minskad klimatoch miljöpåverkan för att bidra till kommunens hållbarhetsarbete och de
globala hållbarhetsmålen Agenda 2030.
Tekniska förvaltningen ska vara en attraktiv arbetsgivare fri från all sorts
diskriminering. Våra medarbetare utgör vår viktigaste resurs och deras
kompetens och engagemang är en förutsättning för att lyckas med vårt
verksamhetsuppdrag. Förvaltningen ska arbeta för att attrahera och behålla
personal genom att stärka medarbetarnas engagemang, uppskattning och
motivation samt verka för en god arbetsmiljö. Vi ska vara en tillgänglig
servicegivare, kännetecknas av ett gott bemötande och verka för att tjänsterna
utvecklas i dialog med kunder och medborgare. Vi behöver vara transparenta,
känna tillit till varandra och jobba tillsammans i team.
Tekniska nämnden vill vara i framkant när kommunen ska digitaliseras för en
enklare vardag, för dem vi finns till för, samt för att förvaltningen ska vara en
öppnare, smartare och effektivare förvaltning som stödjer innovation och
delaktighet.
Tekniska nämndens verksamhetsplan med budget 2019 anger hur nämnden
planerar att bidra till en önskvärd samhällsutveckling utifrån av
Kommunfullmäktige beslutad övergripande strategier och budget 2019 med
plan för 2020-2021 samt Programplan med budget för programområde
samhällsbyggnad 2019. Genom att arbeta med åtaganden och
utvecklingsuppdrag inom samtliga strategiområden samt förvalta nämndens
resurser på ett långsiktigt hållbart sätt, bidrar Tekniska nämnden till
utvecklingen mot att Örebro kommuns ska bli Skandinaviens mest attraktiva
medelstora stad.
Beslutsunderlag

Förslag till verksamhetsplan med budget samt bilagor.
Förslag till beslut

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden
1. Verksamhetsplan med budget 2019 för Tekniska nämnden fastställs.
2. Verksamhetsplan med budget 2019 överlämnas till programnämnd
Samhällsbyggnad för kännedom.
Yrkande

Krister Eriksson (M), Lars Hallström (M), Maria Hedwall (M)yrkar avslag till
förmån för egen budget.
Margareta Bratt (L) yrkar avslag till förmån för egen budget.
Sunil Jayasooriya (V) yrkar avslag till förmån för egen budget.
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Habib Brini (SD) yrkar avslag till förmån för egen budget.
Proposition

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, bifall mot avslag och
ställer dessa mot varandra.
Nämnden godkänner propositionsordningen.
Beslut

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden
1. Verksamhetsplan med budget 2019 för Tekniska nämnden fastställs.
2. Verksamhetsplan med budget 2019 överlämnas till programnämnd
Samhällsbyggnad för kännedom.
Reservation

Krister Eriksson (M), Lars Hallström (M), Maria Hedwall (M), Margareta Bratt
(L) ,Sunil Jayasooriya (V) ,Habib Brini (SD) reserverar sig mot beslutet.

§ 19 Årsberättelse 2018
Ärendenummer: Tn 5544/2018
Handläggare: TF Ledningsgrupp
Ärendebeskrivning

Tekniska nämnden har under 2018 fullföljt sitt uppdrag utifrån av
Kommunledning beslutad Övergripande strategier och budget 2018 med plan
för 2019 - 2020. Nämnden har bidragit till måluppfyllelse inom samtliga
strategiområden och i hög utsträckning uppfyllt målen för god ekonomisk
hushållning. Nämndens verksamhetsuppdrag enligt reglemente bedöms ha god
måluppfyllelse utifrån fastställda mål och indikatorer.
Den skattefinansierade verksamheten gör ett sammanlagt underskott på 14,2
mnkr i förhållande till driftbudget. Fordonsverksamheten gör ett underskott på
3,4 mnkr. Kostnaderna härrör i sin helhet för ökade kostnader för våra fordon
medan ”hyran” för dessa inte höjts. Vi begär att resultatet för
fordonsverksamheten justeras till noll. Kostnaderna för vinterväghållning blev
7,5 mnkr högre än budgeterat medan övriga park- och gatuverksamheten
slutade på ett underskott på 3,5 mnkr. Underskottet inom park- och
gatuverksamheten beror på kostnader som vi inte kunnat råda över. Vi har haft
extraordinära kostnader med anledning av asfaltreklamationer vi gjort i
förhållande till leverantören samt ökade kostnader för bidrag till vägföreningar.
Vi begär därför att resultatet för denna del av verksamheten samt kostnaderna
för vinterväghållningen justeras till noll.
Nämnd, ledning och Stab gör ett överskott 58 tkr.
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Avfallsverksamheten gör ett underskott på 9,4 mnkr. För Vatten och avlopps
del blev utfallet ett underskott på 7,7 mnkr och dessa fördes i samband med
bokslutet över till det egna kapitalet i balansräkningen.
Fordonsgas gör ett underskott med 0,5 mnkr.
Den skattefinansierade verksamheten gör ett överskott i förhållande till
investerings-budgeten med totalt 201 mnkr där den största avvikelsen beror på
försenade/uppskjutna investeringar inom bredband och park- och
gatuverksamheten.
Avfall gör ett överskott i förhållande till investeringsbudgeten med 3 mnkr
medan Vatten och avloppsverksamheten gör ett överskott i förhållande till
investeringsbudget med 98 mnkr beroende på att projekt blivit
försenade/uppskjutna.
Beslutsunderlag

Årsberättelse 2018
Förslag till beslut

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden
1. Tekniska nämnden fastställer Årsberättelse 2018.
2. Årsberättelsen överlämnas till programnämnd Samhällsbyggnad för
vidare hantering.
3. Tekniska nämnden begär att det faktiska resultatet justeras för
kostnader inom fordons-, park- och gatuverksamheten samt
vinterväghållningen enligt tabell i kapitel 5.1.
4. Tekniska nämnden önskar föra över 118 tkr till 2019 vilket motsvarar
20 % av det justerade resultatet på 591 tkr.
5. Tekniska nämnden önskar föra över 135 778 tkr i investeringsanslag
för park- och gatuinvesteringar och 6 084 tkr för inköp av fordon och
inventarier.
6. Tekniska nämnden önskar föra över 59 154 tkr investeringar avseende
bredband.
7. Tekniska nämnden önskar föra över 2 960 tkr i investeringsanslag för
Avfallsverksamheten och 92 308 tkr för Vatten och
avloppsverksamheten.
8. Tekniska nämnden begär att underskottet på Fordonsgas på 535 tkr
täcks i samband med bokslut.
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Beslut

1. Tekniska nämnden fastställer Årsberättelse 2018.
2. Årsberättelsen överlämnas till programnämnd Samhällsbyggnad för vidare
hantering.
3. Tekniska nämnden begär att det faktiska resultatet justeras för kostnader
inom fordons-, park- och gatuverksamheten samt vinterväghållningen enligt
tabell i kapitel 5.1.
4. Tekniska nämnden önskar föra över 118 tkr till 2019 vilket motsvarar 20 %
av det justerade resultatet på 591 tkr.
5. Tekniska nämnden önskar föra över 135 778 tkr i investeringsanslag för
park- och gatuinvesteringar och 6 084 tkr för inköp av fordon och inventarier.
6. Tekniska nämnden önskar föra över 59 154 tkr investeringar avseende
bredband.
7. Tekniska nämnden önskar föra över 2 960 tkr i investeringsanslag för
Avfallsverksamheten och 92 308 tkr för Vatten och avloppsverksamheten.
8. Tekniska nämnden begär att underskottet på Fordonsgas på 535 tkr täcks i
samband med bokslut.

§ 20 Övertagande av drift och underhåll av VAanläggning
Ärendenummer: Tn 4776/2017
Handläggare: Stefan Sjögren
Ärendebeskrivning

Örebro kommun har tagit över drift och ägande av befintliga VA-anläggningar
i områdena Sjöboviken, Grythem och Västeråsen. Anläggningarna består av
vatten- och avloppsverk samt ledningsnät med tillhörande brunnar, ventiler
och pumpar. VA-anläggningarna i de tre områdena ingår i
gemensamhetsanläggningar där varje fastighet i området är delägare. För att
Örebro kommun ska kunna ta över VA-anläggningarna fullt ut behövs en
lantmäteriförrättning som förändrar gemensamhetsanläggningarna. Tekniska
förvaltningen behöver Tekniska nämndens delegation för att kunna ansöka om
en anläggningsåtgärd hos Lantmäteriet.
Beslutsunderlag

Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2019-01-29
Förslag till beslut

Tekniska förvaltningen föreslår att Tekniska nämnden ger enhetschef på
Planering VA delegation att
Å Tekniska nämndens vägnar ansöka om anläggningsårgärd hos
Lantmäteriet för de tre gemensamhetsanläggningarna Grythem GA:2, Grythem
GA:4, Götarsvik GA:2.
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Nämndens behandling

Maria Hedwall (M) anmäler jäv i ärendet. Tobias Mill (M) tjänstgör i hennes
ställe.
Beslut

Tekniska nämnden ger enhetschef på Planering VA delegation att
Å Tekniska nämndens vägnar ansöka om anläggningsårgärd hos
Lantmäteriet för de tre gemensamhetsanläggningarna Grythem GA:2, Grythem
GA:4, Götarsvik GA:2.

§ 21 Trafiksäkerhetsinvesteringar 2020
Ärendenummer: Tn 220/2019
Handläggare: Peter Smedberg
Ärendebeskrivning

Tekniska förvaltningen har i samråd med Stadsbyggnad utarbetat ett förslag till
trafiksäkerhetshöjande åtgärder på det kommunala vägnätet för år 2020.
Följande sex objekt är föreslagna till rangordning för att sedan ansöka om
statlig medfinansiering för trafiksäkerhetshöjande åtgärder för de tre högst
rangordnade objekten:
Hagagatan vid Älvtomtagatan, Törngatan vid Stålgatan, Södermalmsplan,
Kårstavägen vid Granbergavägen, Restalundsvägen vid nr 24 och
Norrängsvägen vid Bergslagsgatan.
De åtgärder som beviljas statlig medfinansiering kommer under 2020 att
byggas förutsatt att Tekniska förvaltningen får tillräckliga investeringsmedel för
trafiksäkerhet. Beroende av investeringsbudget för 2020 kan fler åtgärder än
bara de som får statlig medfinansiering komma att byggas.
Beslutsunderlag

Bilagan till denna handling med beskrivningar av investeringsobjekten.
Förslag till beslut

Tekniska förvaltningen föreslår att Tekniska nämnden beslutar att
1. Ansöka om statlig medfinansiering för förbättrad trafiksäkerhet på det
kommunala vägnätet för år 2020 för de tre högst rangordnade
åtgärderna enligt föreslagen rangordning.
2. Tekniska förvaltningens kostnader för att bygga de åtgärder som får
statlig medfinansiering tas från tilldelade investeringsmedel för
trafiksäkerhet.
3. Beslutet justeras omedelbart.
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Beslut

Tekniska nämnden beslutar att
1. Ansöka om statlig medfinansiering för förbättrad trafiksäkerhet på det
kommunala vägnätet för år 2020 för de tre högst rangordnade
åtgärderna enligt föreslagen rangordning.
2. Tekniska förvaltningens kostnader för att bygga de åtgärder som får
statlig medfinansiering tas från tilldelade investeringsmedel för
trafiksäkerhet.
3. Beslutet justeras omedelbart.

§ 22 Uteserveringar Stortorget
Ärendenummer: Tn 579/2019
Handläggare: Magnus Eriksson
Ärendebeskrivning

Inför årets uteserveringssäsong har flera aktörer lämnat in ansökan om att få
nyttja samma yta på Stortorgets nedre del. Då förvaltningen saknar stöd i de
dokument de annars har att förhålla sig till har förvaltningen utifrån dialog med
berörda parter samt intern förankring tagit fram ett förslag som ska gälla år
2019 då kvalitetskraven för uteserveringar kommer revideras och ha
ikraftträdande 2020.
Beslutsunderlag

Förvaltningens skiss på föreslagen yta.
Förvaltningens tjänsteskrivelse
Förslag till beslut

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska nämnden besluta att
-

Föreslagen yta ska tillämpas under 2019

Yrkande

Krister Eriksson (M) och Margareta Bratt (L) yrkar på återremiss av ärendet
enligt bilaga.
Proposition

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, bifall enligt förvaltningens
förslag och återremiss enligt (M) och (L).
Ordförande ställer dessa mot varandra och nämnden godkänner
propositionsordningen.
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Beslut

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska nämnden besluta att
-

Föreslagen yta ska tillämpas under 2019

Reservation

Krister Eriksson (M) och Margareta Bratt (L) reserverar sig mot beslutet.

§ 23 Lokala ordningsföreskrifter
Ärendenummer: Tn 1649/2018
Handläggare: Magnus Eriksson
Ärendebeskrivning

På uppdrag av tekniska nämnden har tekniska förvaltningen tagit fram förslag
på revidering av de allmänna lokala ordningsföreskrifterna för Örebro.
Beslutsunderlag

Förslag på reviderade ordningsföreskrifter
Förvaltningens tjänsteskrivelse
Förslag till beslut

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska nämnden besluta
Att förslag på reviderade allmänna lokala ordningsföreskrifter skickas ut
på bred remiss till polismyndigheten, säkerhetsavdelningen Örebro kommun,
stadsbyggnad, kultur och fritid, lokalförsörjningsenheten, skolnämnden,
programnämnd samhällsbyggnad samt kommunjurist.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
Att förslag på reviderade allmänna lokala ordningsföreskrifter skickas ut
på bred remiss till polismyndigheten, säkerhetsavdelningen Örebro kommun,
stadsbyggnad, kultur och fritid, lokalförsörjningsenheten, skolnämnden,
programnämnd samhällsbyggnad samt kommunjurist.

§ 24 Uppföljning av åtgärdsprogram mot buller 2018
Ärendenummer: Tn 6176/2018
Handläggare: Jarmo Riihinen
Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige antog den 22 maj 2018 ”Åtgärdsprogram buller Örebro
kommun 2018–2025”. I programmet anges att delmålen och en rad indikatorer
ska följas årligen och redovisas i Tekniska nämndens årsberättelse.
Uppföljningen för 2018 redovisas nedan. Dessutom görs en uppföljning av
åtgärdsarbetet mot trafikbuller för åren 2014 till 2018.
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Beslutsunderlag

Uppföljning av åtgärdsprogram mot buller 2018
Förslag till beslut

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden
Tekniska nämnden beslutar att nämnden har tagit del av informationen.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar att nämnden har tagit del av informationen.

§ 25 Information: Parkeringsreglering Valmoplan
Ärendenummer: Tn 514/2019
Handläggare: Magnus Eriksson, Frida Sunesson
Ärendebeskrivning

Önskan om införande av parkeringsreglering i form av
parkeringsförbudsområde med tillåten parkering längs vissa sträckor med
städtidsförbud. Regleringen önskas införas snarast. Ansvarig trafikingenjör är
Frida Sunesson.
Beslutsunderlag

Konsekvensanalys samt bilaga
Förslag till beslut

Tekniska förvaltningen föreslår Tekniska nämnden besluta att ta informationen
till protokollet.
Nämndens behandling

Ärendet utgår på grund av fortsatt handläggning.
Beslut

Ärendet utgår.
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Yrkande
Ärende 10
Ärendenummer Tn 579/2019
”Uteserveringar Stortorget”

Tekniska nämnden
Örebro kommun
14 februari 2019

Kommunen ska varken gynna eller missgynna enskilda aktörer
Moderaterna och Liberalerna vill att Örebro ska vara en stad som växer och utvecklas. Det är
mycket positivt att det kommer nya restauranger, caféer, butiker och andra entreprenörer till
Örebro. Det gör staden mer attraktiv och kan leda till att fler väljer att flytta hit. När vi blir
fler örebroare är vi också fler som tillsammans bidrar till den gemensamma välfärden.
För att företag och entreprenörer ska känna sig välkomna till Örebro är det viktigt att
kommunen möter dem med servicevilja och flexibilitet. Det är även viktigt att de beslut
kommunen fattar är rättssäkra, rättvisa och inte missgynnar enskilda aktörer.
När kommunen nu ska fatta beslut om att fördela yta till uteserveringar på Stortorget är det
viktigt att den fördelningen blir rättvis och likvärdig för alla parter. Ingen ska missgynnas
eller gynnas. Vi anser inte att förvaltningens förslag, så som det är utformat, uppfyller de
kriterierna. Det riskerar att underminera kommunens trovärdighet gentemot näringslivet och
göra Örebro till en mindre attraktiv stad att investera i.
Moderaterna och Liberalerna vill att förslaget arbetas om så att de tillgängliga ytorna för
uteserveringarna fördelas lika mellan parterna. Fördelningen ska ske i samråd med de berörda
parterna.
Med hänvisning till ovanstående föreslår vi att nämnden beslutar
att

återremittera förslaget till förvaltningen för att den ska bereda det på nytt och
återkomma med ett förslag som fördelar ytan för de tre uteserveringarna på ett
mer rättvist och likvärdigt sätt, i enlighet med det här yrkandets intentioner.

Om nämnden beslutar annat gäller ovanstående som reservation till förmån för eget förslag.
För Moderaternas och Liberalernas grupp i nämnden

Krister Eriksson (M)

Johan Åqvist (L)

