Protokoll

Tn 34/2019

Tekniska nämnden
Datum:
Tid:
Plats:

2019-06-13
08:30–14:15
Citypassagen, Berget

Närvarande ledamöter
Anders Olsson (C)
Ida Eklund (S)
Yngve Alkman (L)
Lars-Arne Sellén (S)
Lisa Lilja (S)
Cecilia Hermansson (C)
Johan Svanberg (KD)
Krister Eriksson (M)
Lars Hallström (M)
Habib Brini (SD)
Tjänstgörande ersättare
Sven-Peter Sörensson (S)
Nils O Edwertz (C)
Pelle Fernros (KD)
Pedro Skåre (KD)
Terés Björndal (SD)
Övriga
Peter Björk
Mimmi Hodzic

Tjänstgör för Henrik Asplund (S)
Tjänstgör för Margaretha Gunhamre
(S)
Tjänstgör för Marie Wirde (S)
Tjänstgör för Helen Engholm (V)
Tjänstgör för Maria Hedwall (M)
Sekreterare
Förvaltningschef

Paragraf 74–96
Peter Björk, sekreterare
Justerat den 20 juni 2019.
Anders Olsson (C), ordförande
Krister Eriksson (M), justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 24 juni 2019.
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§ 74 Kallelse med tidsplanering till beredningsmöte
§ 75 Protokollsjusterare
Ärendebeskrivning

Ordföranden Anders Olsson (C) förklarar dagens sammanträde med Tekniska
nämnden öppnat. Därefter förrättar nämndsekreteraren upprop för att klargöra
vilka som tjänstgör vid dagens sammanträde.
Dagens protokoll ska justeras av ordföranden och av en utsedd justerare.
Protokollet justeras den 20 juni 2019, kl. 10.00, i Citypassagen.
Förslag till beslut

Förslag till ordinarie justerare: Lars Hallström (M)
Förslag till ersättande justerare: Krister Eriksson (M)
Beslut

Ordinarie justerare: Lars Hallström (M)
Ersättande justerare: Krister Eriksson (M)

§ 76 Anmälan av presidieberedning
Ärendebeskrivning

Presidieberedning hölls den 28 maj 2019, kl. 8.30-10.30, i Citypassagen, lokal
Lodjuret.
Förslag till beslut

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

- Anmälan tas till protokollet.
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§ 77 Anmälan av sammanträde med samverkansgruppen
Ärendenummer: Tn 6354/2018
Ärendebeskrivning

Sammanträde med Tekniska förvaltningens samverkansgrupp ägde rum den 29
april 2019, kl. 9.00-11.00, i Brunnerska huset.
Beslutsunderlag

Samverkansprotokoll, daterat 2019-04-29
Förslag till beslut

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

- Anmälan tas till protokollet.

§ 78 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 16 maj
2019.
Beslutsunderlag

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

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

- Anmälan tas till protokollet.
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§ 79 Ändrad sammanträdestid för nämnden i september
och inställt sammanträde i oktober 2019
Ärendenummer: Tn 5121/2018
Handläggare: Mimmi Hodzic
Ärendebeskrivning

Tekniska nämnden fattade den 18 oktober 2018, § 93, beslut om
sammanträdestider för 2019.
Tekniska förvaltningen föreslår att datumet för nämndens sammanträde den 12
september ändras till den 23 september 2019. Vidare föreslår förvaltningen att
nämndsammanträdet den 10 oktober 2019 ställs in.
Anledningen är att nämnden ska hinna fatta beslut om Delårsrapport med
prognos 2, 2019.
Förslag till beslut

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden:
1. Sammanträdestiden för nämnden den 12 september ändras till den 23
september 2019, kl. 8.30.
2. Nämndsammanträdet den 10 oktober 2019 ställs in.
Beslut

1. Sammanträdestiden för nämnden den 12 september ändras till den 23
september 2019, kl. 8.30.
2. Nämndsammanträdet den 10 oktober 2019 ställs in.

§ 80 Yttrande över förslag till detaljplan för kv Fåfängan
(Bn 131/2015)
Ärendenummer: Tn 2602/2019
Handläggare: Magnus Karlsson
Ärendebeskrivning

Detaljplanen syftar till att möjliggöra uppförandet av flerbostadshus, kontor
och centrumanvändning med tillhörande funktioner till en höjd motsvarande 6
till 10 våningar på den södra och östra delen av Kv Fåfängan.
Detaljplanen syftar även till att möjliggöra för en ny transformatorstation inom
kvarteret samt skydda en befintlig byggnad av högt kulturhistoriskt värde på
fastigheten Fåfängan 5.
Beslutsunderlag

Konsekvens- och behovsbedömning, daterad 2019-05-14
Planbeskrivning, daterad 2019-05-21
Plankarta
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Tjänsteskrivelse, daterad 2019-05-28
Förslag till beslut

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden:
- Tekniska nämnden ska lämna följande yttrande över detaljplanen:
1. Plankartan bör kompletteras med in-och utfartsförbud från korsningen och
10 meter norrut respektive västerut längs med Klostergatan respektive
Fredsgatan.
2. För att kunna ta bort spillvattenledningen i Fredsgatan är
fastighetsindelningen avgörande för om detta kan göras eller inte. Om
fastigheterna har en fastighetsgräns eller in/utfart längs med Klostergatan eller
Östra Bangatan kan spillvattenledningen i Fredsgatan tas bort. Om det inte
uppfylls måste ledningen vara kvar.
3. Föreslagen gatusektion för Fredsgatan behöver studeras ytterligare för att
säkerställa att alla önskvärda funktioner får plats, exempelvis träd i förhållande
till ledningar och angöringsplats för sopbil.
4. Texten i planbeskrivningen under rubriken "Dagvatten" behöver bearbetas
ytterligare i samverkan mellan Tekniska förvaltningen och Stadsbyggnad.
5. För att säkerställa att flödet till dagvattennätet minskar anser Tekniska
nämnden att det ska införas en planbestämmelse om andel yta som ska vara
grön/genomsläpplig.
6. Planbeskrivningen behöver förtydligas avseende avfallshämtning via gården
till Fåfängan 3 och 4.
Beslut

- Tekniska nämnden beslutar att lämna följande yttrande över detaljplanen:
1. Plankartan bör kompletteras med in-och utfartsförbud från korsningen och
10 meter norrut respektive västerut längs med Klostergatan respektive
Fredsgatan.
2. För att kunna ta bort spillvattenledningen i Fredsgatan är
fastighetsindelningen avgörande för om detta kan göras eller inte. Om
fastigheterna har en fastighetsgräns eller in/utfart längs med Klostergatan eller
Östra Bangatan kan spillvattenledningen i Fredsgatan tas bort. Om det inte
uppfylls måste ledningen vara kvar.
3. Föreslagen gatusektion för Fredsgatan behöver studeras ytterligare för att
säkerställa att alla önskvärda funktioner får plats, exempelvis träd i förhållande
till ledningar och angöringsplats för sopbil.
4. Texten i planbeskrivningen under rubriken "Dagvatten" behöver bearbetas
ytterligare i samverkan mellan Tekniska förvaltningen och Stadsbyggnad.
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5. För att säkerställa att flödet till dagvattennätet minskar anser Tekniska
nämnden att det ska införas en planbestämmelse om andel yta som ska vara
grön/genomsläpplig.
6. Planbeskrivningen behöver förtydligas avseende avfallshämtning via gården
till Fåfängan 3 och 4.

§ 81 Yttrande över förslag till detaljplan för Törsjö 1:8 m.fl.
(Bn 236/2017)
Ärendenummer: Tn 2600/2019
Handläggare: Magnus Karlsson
Ärendebeskrivning

Syftet med planen är att möjliggöra bostadsbebyggelse i form av småhus.
Beslutsunderlag

Planbeskrivning, daterad 2019-05-14
Konsekvens- och behovsbedömning, daterad 2019-05-07
Plankarta
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-05-28
Förslag till beslut

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden:
- Tekniska nämnden ska lämna följande yttrande över detaljplanen:
1. Tekniska nämndens driftkostnader för allmän plats kommer årligen öka med
ca 50 000 kronor när denna detaljplan genomförs.
Genomförandebeskrivningen ska kompletteras med denna uppgift.
2. Plankartan ska kompletteras med in-och utfartsförbud från korsningar och
10 meter längs de korsande gatorna för att bland annat undvika att det placeras
garage eller liknande vid dessa platser som äventyrar trafiksäkerheten.
3. Plankartan ska kompletteras med sikttriangel i gatukorsningar.
4. Den allmänna ytan i planområdets östra del som benämns GÅNG och
CYKEL bör utföras med bilhinder som finansieras av planen. Åtgärden
behövs för att motverka smittrafik med bilar. Ett annat alternativ är att tillåta
genomfart för bil med en väldigt smal gatusektion.
5. Infarterna till området från Travbanevägen och Mobackavägen korsar
befintliga gång- och cykelbanor. Exploateringen ska finansiera
trafiksäkerhetsåtgärder i korsningspunkterna.
6. Den flytt av vattenledning som krävs ska bekostas av exploatören.
7. Dimensioneringen av dagvattenåtgärderna behöver göras om. Det har bland
annat räknats med fördröjning på kvartersmark vilket inte kan planläggas.
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Detta kommer troligtvis innebära att den skyddszon som rekommenderas för
dagvattendike i dagvattenutredningen på 5 meter behöver utökas.
8. För att kompensera för att fördröjningsåtgärder inte kan göras på
kvartersmark kan en viss procent genomsläpplig yta/grönyta kunna föreskrivas
i plankartan.
9. Plankartan bör kompletteras med höjdsättning. Dels krävs en minsta färdig
golvnivå för att säkra upp mot översvämning enligt dagvattenutredningen. Dels
bör gatan höjdsättas för att möjliggöra utbyggnad av avloppsledningar med
självfall och för att säkerställa ytliga avrinningsvägar mot diket i väster.
10. Plankartan ska kompletteras med ett U-område motsvarande 1,5 m på var
sida om gång-och cykelbanan i områdets sydvästra del för att reservera plats
för en vattenledning.
Beslut

- Tekniska nämnden beslutar att lämna följande yttrande över detaljplanen:
1. Tekniska nämndens driftkostnader för allmän plats kommer årligen öka med
ca 50 000 kronor när denna detaljplan genomförs.
Genomförandebeskrivningen ska kompletteras med denna uppgift.
2. Plankartan ska kompletteras med in-och utfartsförbud från korsningar och
10 meter längs de korsande gatorna för att bland annat undvika att det placeras
garage eller liknande vid dessa platser som äventyrar trafiksäkerheten.
3. Plankartan ska kompletteras med sikttriangel i gatukorsningar.
4. Den allmänna ytan i planområdets östra del som benämns GÅNG och
CYKEL bör utföras med bilhinder som finansieras av planen. Åtgärden
behövs för att motverka smittrafik med bilar. Ett annat alternativ är att tillåta
genomfart för bil med en väldigt smal gatusektion.
5. Infarterna till området från Travbanevägen och Mobackavägen korsar
befintliga gång- och cykelbanor. Exploateringen ska finansiera
trafiksäkerhetsåtgärder i korsningspunkterna.
6. Den flytt av vattenledning som krävs ska bekostas av exploatören.
7. Dimensioneringen av dagvattenåtgärderna behöver göras om. Det har bland
annat räknats med fördröjning på kvartersmark vilket inte kan planläggas.
Detta kommer troligtvis innebära att den skyddszon som rekommenderas för
dagvattendike i dagvattenutredningen på 5 meter behöver utökas.
8. För att kompensera för att fördröjningsåtgärder inte kan göras på
kvartersmark kan en viss procent genomsläpplig yta/grönyta kunna föreskrivas
i plankartan.
9. Plankartan bör kompletteras med höjdsättning. Dels krävs en minsta färdig
golvnivå för att säkra upp mot översvämning enligt dagvattenutredningen. Dels
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bör gatan höjdsättas för att möjliggöra utbyggnad av avloppsledningar med
självfall och för att säkerställa ytliga avrinningsvägar mot diket i väster.
10. Plankartan ska kompletteras med ett U-område motsvarande 1,5 m på var
sida om gång-och cykelbanan i områdets sydvästra del för att reservera plats
för en vattenledning.

§ 82 Yttrande över förslag till detaljplan för Törsjö 13:2 (Bn
42/2017)
Ärendenummer: Tn 2639/2019
Handläggare: Magnus Karlsson
Ärendebeskrivning

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ett nytt verksamhetsområde med
direkt anslutning till järnväg. Detaljplanen tillåter i huvudsak järnvägsanknuten
lagerverksamhet, kombiterminal, kontor och verksamheter knutna till drift och
service för alla trafikslag såsom järnväg, bil, buss, taxi och utryckningsfordon.
Beslutsunderlag

Planbeskrivning, daterad 2019-05-21
Konsekvens- och behovsbedömning, daterad 2019-05-21
Plankarta
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-05-28
Förslag till beslut

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden:
- Tekniska nämnden ska lämna följande yttrande över detaljplanen:
1. Plankartan behöver förtydligas med att förbindelsen i nordväst är en gångoch cykelbana.
2. Detaljplanen ska förses med erforderliga in- och utfartsförbud i anslutning
till korsningar och skarpa svängar.
3. Gatorna i detaljplanen behöver höjdsättas inför granskningen.
4. Avsnitten om dagvatten behöver bearbetas ytterligare inför granskningen.
Beslut

- Tekniska nämnden beslutar att lämna följande yttrande över detaljplanen:
1. Plankartan behöver förtydligas med att förbindelsen i nordväst är en gångoch cykelbana.
2. Detaljplanen ska förses med erforderliga in- och utfartsförbud i anslutning
till korsningar och skarpa svängar.
3. Gatorna i detaljplanen behöver höjdsättas inför granskningen.
4. Avsnitten om dagvatten behöver bearbetas ytterligare inför granskningen.
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§ 83 Begäran om delegation för ansökan om
anläggningsåtgärder på Lilla Ässkogsvägen i Norra Bro
Ärendenummer: Tn 2816/2018
Handläggare: Joakim Skog
Ärendebeskrivning

Örebro kommun har tagit över drift och ägande av befintlig VA-anläggning på
Lilla Ässkogsvägen i Norra Bro. Anläggningen består av en
spillvattenpumpstation samt ca 1 m ledningsnät. VA-anläggningen ingår i en
gemensamhetsanläggning där varje fastighet som nyttjar anläggningen är
delägare. För att Örebro kommun ska kunna ta över VA-anläggningen fullt ut
behövs en lantmäteriförrättning som förändrar gemensamhetsanläggningen.
Tekniska förvaltningen behöver Tekniska nämndens delegation för att kunna
ansöka om en anläggningsåtgärd hos Lantmäteriet.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, daterad 2019-05-06
Förslag till beslut

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden:
- Enhetschef på Planering VA ges delegation att på Tekniska nämndens vägnar
ansöka om anläggningsåtgärd hos Lantmäteriet för gemensamhetsanläggningen
Norra Bro GA:10.
Beslut

- Enhetschef på Planering VA ges delegation att på Tekniska nämndens vägnar
ansöka om anläggningsåtgärd hos Lantmäteriet för gemensamhetsanläggningen
Norra Bro GA:10.
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§ 84 Granskningsyttrande över vägplan, ombyggnation av
väg 51 genom Marieberg - information (Sam 385/2019)
Handläggare: Eva Jonsson
Ärendebeskrivning

Trafikverket har på uppdrag av Örebro kommun tagit fram ett förslag till
vägplan för ombyggnad av riksväg 51 genom Marieberg, som nu är ute på
granskning perioden 13 maj till 14 juni 2019.
Granskningsyttrandet samordnas inom programområdet och beslutas av
Programnämnd samhällsbyggnad.
Beslutsunderlag

Muntlig information
Förslag till beslut

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

- Informationen tas till protokollet.

§ 85 Trafikanordningsplaner (TA-planer) - information
Handläggare: Stefan Lange
Ärendebeskrivning

Ingenjör Stefan Lange informerar Tekniska nämnden om
trafikanordningsplaner (TA-planer). Detta för att ge nämnden insyn i hur
prioriteringar görs, hur förvaltningen arbetar med avstängningar och kunskap
om t.ex. vilka föreskrifter som styr arbetet med TA-planer.
Beslutsunderlag

Muntlig information
Förslag till beslut

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

- Informationen tas till protokollet.

§ 86 Övertagande av statlig väg till kommunalt
väghållaransvar på del av Hjälmarevägen
Ärendenummer: Tn 2884/2019
Handläggare: Tommy Karlqvist
Ärendebeskrivning

I detaljplanen för Norra Ormesta (1880-P761), som fastställdes 2011, ingår en
del av Hjälmarevägen som huvudgata där Trafikverket är ansvarig för
väghållningen. I de kriterier som finns för avgränsning mellan statlig och
kommunal väghållning står det bl.a. att kommunen bör vara väghållare inom
planlagt område i tätorten, därför har detta ärende initierats.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, daterad 2019-05-22
Koncept till avtal mellan Tekniska nämnden och Trafikverket om övertagande
av del av Hjälmarevägen
Förslag till beslut

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden:
1. Tekniska nämnden godkänner övertagandet av väghållaransvaret på den del
av Hjälmarevägen som omfattas av detaljplanen för Norra Ormesta (1880P761) från Trafikverket.
2. Tekniska nämnden ger uppdrag till förvaltningen att teckna avtal med
Trafikverket om övertagandet enligt pkt 1.

Beslut

1. Tekniska nämnden godkänner övertagandet av väghållaransvaret på den del
av Hjälmarevägen som omfattas av detaljplanen för Norra Ormesta (1880P761) från Trafikverket.
2. Tekniska nämnden ger uppdrag till förvaltningen att teckna avtal med
Trafikverket om övertagandet enligt pkt 1.
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§ 87 Bredbandsutbyggnad - information
Ärendenummer: Tn 3132/2019
Handläggare: Tommy Karlqvist
Ärendebeskrivning

Projektledare Tommy Karlqvist informerar om bredbandsutbyggnad.
Beslutsunderlag

Powerpoint-presentation
Förslag till beslut

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

- Informationen tas till protokollet.

§ 88 Framtida nyttjanderätt av Örebro kommuns gasnät
Ärendenummer: Tn 2690/2019
Handläggare: Magnus Östlund
Ärendebeskrivning

Med anledning av utgång av befintligt nyttjanderättsavtal för Örebro kommuns
gasnät med Gasum AB har Tekniska förvaltningen sett över framtida alternativ
för gasnäten inom Örebro kommun. Detta har resulterat i en ambition att
utveckla gasnätet inom Örebro kommun till en marknadsplattform för
distribution av biogas med långsiktiga, tydliga och rättvisa spelregler för
befintliga och potentiella marknadsaktörer. Utvecklingen skapar även
förutsättningar för en ekonomiskt hållbar utveckling av gasnätet och avsättning
för kommunens gasproduktion och rådighet för kommunens fortsatta arbete
med dess klimatmål.
För att kunna erbjuda marknaden detta har avtal och avtalsstruktur arbetats
fram utifrån etablerade marknadsaktörers avtalsmallar och utifrån
Energimarknadsinspektionens (EI) regelverk och krav för att möta en eventuell
framtida reglering enligt EI och naturgaslagen.
Prissättning är framtagen med utgångspunkt från kostnadsmassan att hantera
och driva gasnätet enligt EI:s reglering samt utifrån marknadsmässiga priser.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, daterad 2019-05-23, jämte bilagor
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Förslag till beslut

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden:
1. Tekniska nämnden uppdrar åt Tekniska förvaltningen att förhandla och ingå
avtal enligt bifogade avtalsmallar med nya och befintliga aktörer på marknaden
för nyttjade av gasnätet.
2. Tekniska nämnden uppdrar åt Tekniska förvaltningen att komplettera
befintligt gasnät för att säkerställa kontroll och rådighet över gasnätet som
krävs utifrån Örebro kommuns åtagande i avtalsstrukturen.
Beslut

1. Tekniska nämnden uppdrar åt Tekniska förvaltningen att förhandla och ingå
avtal enligt bifogade avtalsmallar med nya och befintliga aktörer på marknaden
för nyttjade av gasnätet.
2. Tekniska nämnden uppdrar åt Tekniska förvaltningen att komplettera
befintligt gasnät för att säkerställa kontroll och rådighet över gasnätet som
krävs utifrån Örebro kommuns åtagande i avtalsstrukturen.

§ 89 Hushållsavfallstaxa 2020
Ärendenummer: Tn 3629/2018
Handläggare: Helena Lindström
Ärendebeskrivning

Förslag till förändring av hushållsavfallstaxan har tagit fram med initiativ från
avfallsverksamheten, Tekniska förvaltningen. Förslag till 2020 års
hushållsavfallstaxa utgår från 2019 års taxenivå. Förlaget är baserat på
förändringar så som ökade kostnader och miljöinriktning för hantering.
Ändringar i taxan berör avfallsabonnemang för hemkompostering,
slamtömning och ut- och hemtagning av container.
Ärendet återkommer för beslut i nämnden den 22 augusti 2019.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, daterad 2019-05-08
Förslag till beslut

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

- Informationen tas till protokollet.
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§ 90 Förbrukningstaxa och anslutningsavgift
Ärendenummer: Tn 2916/2019
Handläggare: Ulrika Palmén
Ärendebeskrivning

Enhetschef Ulrika Palmén informerar Tekniska nämnden om förslag till
ändrad förbrukningstaxa och anslutningsavgift.
Ärendet återkommer för beslut i nämnden den 22 augusti 2019.
Beslutsunderlag

Handling i senare utskick
Förslag till beslut

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

- Informationen tas till protokollet.

§ 91 Taxa för snödeponi
Ärendenummer: Tn 2447/2019
Handläggare: Eva Jonsson
Ärendebeskrivning

Tekniska förvaltningen, Park/Gata, initierar att vid kommande vintersäsong
börja ta ut en avgift för privata aktörer, som t.ex. fastighetsägare, kommunala
bolagen samt övriga verksamheter som lastar snö på kommunens deponier för
snö. Detta för att inte belasta skattebetalare med kostnader för hanteringen av
snömassor som inte är kopplade till de allmänna ytorna (offentlig plats) och
inte heller subventionera masshanteringen för privata aktörer.
Avgift/taxa för snödeponi har införts i andra kommuner i Sverige och
kostnaden för hanteringen är skälig för de insatser som krävs samt de
kostnader som är förenade med hanteringen av deponin.
Ärendet återkommer för beslut i nämnden den 22 augusti 2018.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, daterad 2019-05-25
Förslag till beslut

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

- Informationen tas till protokollet.
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§ 92 Avgifter för upplåtelse av offentlig plats inom Örebro
kommun
Ärendenummer: Tn 2240/2019
Handläggare: Magnus Storm
Ärendebeskrivning

På uppdrag av Tekniska förvaltningen har enhets gata och trafik tagit fram
förslag på nya avgifter för upplåtelse av offentlig plats inom Örebro kommun.
Nämnden informerades om ärendet vid sammanträdet den 16 maj 2019.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, daterad 2019-04-16
Förslag: "Avgifter för upplåtelse av offentlig platsmark inom Örebro
kommun", daterat 2019-05-02
Sammanställning
Förslag till beslut

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden:
- Avgifter för upplåtelse av offentlig plats inom Örebro kommun godkänns.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige.
Yrkande

Ordförande yrkar på att ärendet tas som information på sammanträdet och
återkommer för beslut på nästkommande sammanträde.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar att ärendet tas som information på dagens
sammanträde och beslut tas på nästkommande möte.

§ 93 Ombudgetering till förmån för Programnämnd barn
och utbildning
Ärendenummer: Tn 1477/2019
Handläggare: Mona Hass
Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen har fattat beslut om att totalt 30 miljoner kronor (mnkr) ska
ombudgeteras från övriga nämnder till Programnämnd barn och utbildning.
Dessa ska finansieras via utökade effektiviseringskrav. Av de 5 mnkr som
tilldelats programområde Samhällsbyggnad föreslås 1,2 mnkr fördelas till
Tekniska nämnden.
Nämnden informerades om ärendet den 11 april och 16 maj 2019.
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Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, daterad 2019-04-02, rev. 2019-05-28
Förslag till beslut

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden:
- Tekniska nämnden fastställer fördelning av effektiviseringskravet för den
skattefinansierade verksamheten enligt förvaltningens förslag.
Yrkande

Krister Eriksson (M) yrkar avslag till förmån för egen budget i
kommunfullmäktige.
Yngve Alkman (L) yrkar avslag till förmån för egen budget i
kommunfullmäktige.
Proposition

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

- Tekniska nämnden fastställer fördelning av effektiviseringskravet för den
skattefinansierade verksamheten enligt förvaltningens förslag.
Reservation

Krister Eriksson (M), Lars Hallström (M), Yngve Alkman (L) reserverar sig
mot beslutet.

§ 94 Medarbetarenkäten - information
Ärendenummer: Tn 898/2019
Handläggare: Maria Cederskär
Ärendebeskrivning

Medarbetarenkäten genomförs varje år i Örebro kommun. Medarbetarenkäten
ska vara en temperaturmätare på hur man tycker att det är och fungerar på sin
arbetsplats. Syftet är också att kunna jämföra resultatet från år till år. Målet är
att utveckla dialogen mellan chef och medarbetare för att utveckla
verksamheten.
HR-strateg Maria Cederskär informerar Tekniska nämnden om
medarbetarenkäten.
Beslutsunderlag

Powerpoint-presentation
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Förslag till beslut

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

- Informationen tas till protokollet.

§ 95 Vattenläget - information
Ärendenummer: Tn 2118/2019
Handläggare: Stefan Sjögren
Ärendebeskrivning

Planerare Stefan Sjögren informerar Tekniska nämnden om läget med
vattennivåerna i dricksvattensjöar m.m. inför sommaren.
Beslutsunderlag

Muntlig information
Förslag till beslut

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

- Informationen tas till protokollet.

§ 96 Vätternvatten - information
Handläggare: Stefan Sjögren
Ärendebeskrivning

Planerare Stefan Sjögren informerar Tekniska nämnden om Vätternvatten.
Beslutsunderlag

Muntlig information
Förslag till beslut

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

- Informationen tas till protokollet.
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