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Tekniska nämnden 
 
Datum: 2021-10-15 
Tid: 08:30–12:30 
Plats: Citypassagen, Berget 
 
Närvarande ledamöter 
Anders Olsson (C) 
Gun Carlestam Lewin (S) 
Yngve Alkman (L) 
Lisa Lilja (S) 
Sven-Peter Sörensson (S) 
Cecilia Hermansson (C) 
Johan Svanberg (KD) 
Krister Eriksson (M) 
Lars Hallström (M) 
Habib Brini (SD) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Inger Westerberg (S) Tjänstgör för Lars-Arne Sellén (S) 
Nils O Edwertz (C) Tjänstgör för Henrik Asplund (S) 
Sunil Jayasooriya (V) Tjänstgör för Helen Engholm (V) 
Margareta Bratt (L) Tjänstgör för Margaretha Gunhamre (S) 
Carola Suneson (SD) Tjänstgör för Maria Hedwall (M) 
 
Närvarande ersättare 
 
Övriga 
Mimmi Hodzic Förvaltningschef 
Emma Lagefjäll Nämndsekreterare 
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Emma Lagefjäll, sekreterare 
 
Digitalt justerat protokoll. 
 
 
 
 
Anders Olsson (C), ordförande 
 
 
 
 
Lars Hallström (M), justerare  
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§ 129 Kallelse med tidsplanering till beredningsmöte 

§ 130 Protokolljusterare 

Förslag till beslut 
Förslag till ordinarie justerare: Lars Hallström (M) 

Förslag till ersättande justerare: Habib Brini (SD) 

Beslut 
Till ordinarie justerare utses: Lars Hallström (M) 

Till ersättande justerare utses: Habib Brini (SD) 

 

§ 131 Anmälan av presidieberedning 

Ärendebeskrivning 
Presidieberedning hölls den 4 oktober digitalt via Teams. 

Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden: 

- Anmälan tas till protokollet. 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar: 

- Anmälan tas till protokollet. 

 

§ 132 Anmälan av delegationsbeslut 
Ärendenummer: Tn 129/2021 

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 mars 
2021. 

Beslutsunderlag 
Attester 
Muntliga undantag från lokala trafikföreskrifter 
W3D3 
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Fordonsflytt 
LTF 
Ordförandebeslut 

Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden: 

- Anmälan tas till protokollet. 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar: 

- Anmälan tas till protokollet. 

 

§ 133 Anmälan av protokoll från samverkansgruppen 
Ärendenummer: Tn 6527/2020 

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

Beslutsunderlag 
Protokoll, 2021-08-16 
Protokoll, 2021-09-06 
Protokoll samverkan via e-post, 2021-09-20 

Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden: 

- Anmälan tas till protokollet. 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar: 

- Anmälan tas till protokollet. 

 

§ 134 Förvaltningens information 
Handläggare: Mimmi Hodzic 

Ärendebeskrivning 
Tekniska förvaltningen informerar Tekniska nämnden om aktuella händelser 
och ärenden. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information: 
Läget utifrån covid-19 - Mimmi Hodzic 
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Elsparkcyklar - Mimmi Hodzic 

Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar: 

- Informationen tas till protokollet. 

 

§ 135 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: 

Skyddskommittéarbete 

66a anmälan 

Medarbetaruppföljning 

Revisionsrapport 

Tekniska nämnden informeras på dagens sammanträde om hur 
arbetsmiljöarbetet gått sedan nämnden senast informerades på 
nämndsammanträdet den 21 september 2021. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-10-15 
Avslutsbrev, 2021-09-27 

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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§ 136 Särskilt redovisande av delegationsbeslut 

Ärendebeskrivning 
Ärendet utgår från Tekniska nämndens sammanträde den 15 oktober 2021. 

 

§ 137 Information om samarbete Suntarbetsliv - Främjande 
arbetsmiljö 
Ärendenummer: Tn 2346/2021 
Handläggare: Malin Berggren, Charlotte Jonzon 

Ärendebeskrivning 
Tekniska nämnden informeras om ett samarbete med Suntarbetsliv. 

Beslutsunderlag 
Powerpointpresentation 

Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar: 

- Informationen tas till protokollet. 

 

§ 138 Lägesrapport gällande underhållsplaner 
Handläggare: Mimmi Hodzic m. fl. 

Ärendebeskrivning 
I Tekniska nämndens verksamhetsplan med budget 2021 är ett prioriterat 
område arbetet med underhållsplaner. Vid sammanträdet ges en lägesrapport 
av pågående arbete. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information 

Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 
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Beslut 
Tekniska nämnden beslutar: 

- Informationen tas till protokollet. 

 

§ 139 Lägesrapport om lokalprojekt  Berglunda 
Handläggare: Anders Parkow 

Ärendebeskrivning 
Tekniska nämnden informeras om projektet för Tekniska förvaltningens nya 
lokaler i Berglunda. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information 

Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar: 

- Informationen tas till protokollet. 

 

§ 140 Slutrapport om uppdrag dokumentation - Beslut 
Ärendenummer: Tn 2479/2020 
Handläggare: Elin Hofsten 

Ärendebeskrivning 
I Tekniska nämndens verksamhetsplan med budget 2021 ingår ett åtagande att 
förbättra hanteringen av allmänna handlingar på Tekniska förvaltningen. Under 
uppdraget har en handlingsplan tagits fram med ca 60 aktiviteter kopplade till 
uppdragets mål. Uppdragets mål har varit att nå ett arbetssätt som säkerställer 
en korrekt och effektiv hantering av allmänna handlingar inom Tekniska 
förvaltningen. Uppdragets tidsplan har förkortats med relativt kort varsel men 
uppdragets syfte och mål har uppfyllts. Ett fåtal aktiviteter återstår som 
bedöms vara fullt genomförbara efter uppdragets avslut. I syfte att säkerställa 
ett kontinuerligt arbetssätt i registraturen har samtliga återkommande 
aktiviteter i registraturen beskrivits genom att rutiner tagits fram eller 
uppdaterats. Dessa aktiviteter har, tillsammans med de kommungemensamma 
rutiner som redan finns inom området, sammanfattats i en övergripande rutin 
för registraturen (inkl. årshjul). Bedömning görs att de aktiviteter som återstår 
är fullt genomförbara samt att dessa inte påverkar det dagliga arbetet i 
registraturen.   
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-09-21 

Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden: 

- Godkänna slutrapport för uppdraget Förbättrad hantering av allmänna 
handlingar på Tekniska förvaltningen. 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar: 

- Godkänna slutrapport för uppdraget Förbättrad hantering av allmänna 
handlingar på Tekniska förvaltningen. 

 

§ 141 Revisionsrapport om gatuunderhåll - Beslut 
Ärendenummer: Tn 2375/2021 
Handläggare: Helena Aronsson 

Ärendebeskrivning 
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Örebro kommun 
genomfört en granskning av underhåll av gator och vägar. Granskningens syfte 
är att bedöma om Tekniska nämnden har säkerställt ett ändamålsenligt 
underhåll av kommunens gator och vägar. 

Tekniska nämnden informerades om ärendet på sammanträdet den 24 augusti 
2021. 

Ärendet bereddes på Tekniska nämndens sammanträde den 21 september 
2021. 

Beslutsunderlag 
Revisionsrapport, 2021-06-03 
Tjänsteskrivelse förslag till yttrande, 2021-09-01 

Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden: 

1. Upprättad tjänsteskrivelse antas som Tekniska nämndens svar till 
Stadsrevisionen. 

2. Tekniska förvaltningen ges i uppdrag att genomföra redovisade åtgärder. 

3. Programnämnd Samhällsbyggnad och Kommunfullmäktige informeras om 
Tekniska nämndens behov av utökade medel på 1,5 mnkr för genomförande 
av skadeinventering/underhållsutredning av kommunens totala vägbestånd. 
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Beslut 
Tekniska nämnden beslutar: 

1. Upprättad tjänsteskrivelse antas som Tekniska nämndens svar till 
Stadsrevisionen. 

2. Tekniska förvaltningen ges i uppdrag att genomföra redovisade åtgärder. 

3. Programnämnd Samhällsbyggnad och Kommunfullmäktige informeras om 
Tekniska nämndens behov av utökade medel på 1,5 mnkr för genomförande 
av skadeinventering/underhållsutredning av kommunens totala vägbestånd. 

 

§ 142 Godkännande av överlåtelseavtal Lyra - Beslut 
Ärendenummer: Tn 273/2020 
Handläggare: Jenny Johrin 

Ärendebeskrivning 
Byggnation av ny vattenreservoar Lyra pågår. Den nya vattenreservoaren Lyra 
blir dubbelt så stor som Svampen, och byggs i södra delen av Örebro. Lyra 
kommer att rymma 15 000 kubikmeter vatten, och vara 20 meter hög. Platsen, 
åsen i Adolfsberg i södra Örebro, medför att Lyra syns på långt håll och höjden 
ger ett bra, naturligt tryck för att örebroarna ska få ut vattnet i sina kranar. 

Som en del i genomförandet behöver mark för byggnationen förvärvas och ett 
reservationsavtal för marken har tidigare tecknats. Nästa steg i processen är 
överlåtelse, där bifogat överlåtelseavtal för marken föreslås godkännas. 

Ärendet bereddes på Tekniska nämndens sammanträde den 21 september 
2021. 

Beslutsunderlag 
Reservationsavtal 
Protokollsutdrag från Tekniska nämnden 2020-01-23, §23 
Överlåtelseavtal, 2021-09-29 
Tjänsteskrivelse, 2021-10-08 

Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden: 

- Godkänna överlåtelseavtalet för Lyran, Nikolai: 3:365. 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar: 

- Godkänna överlåtelseavtalet för Lyran, Nikolai: 3:365. 
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§ 143 Yttrande på förslag till detaljplan för del av Almby 
11:199 - Beslut 
Ärendenummer: Tn 5340/2021 
Handläggare: Magnus Karlsson 

Ärendebeskrivning 
Detaljplanens syfte är att möjliggöra för ett vård- och omsorgsboende med 
tillhörande behov av utemiljöer, angöringsvägar, parkeringsplatser mm. Vidare 
möjliggör detaljplanen för bostadsbebyggelse. 

Samrådssvar lämnas senast 24 oktober 2021. 

Beslutsunderlag 
Förslag till detaljplan upprättad av Stadsbyggnad 
Tjänsteskrivelse, 2021-10-04 

Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden: 

1. Tjänsteskrivelsen överlämnas som samrådssvar. 
2. När detaljplanen är genomförd kommer det innebära ökade 

driftskostnader om ca 40 000 kr per år för allmän plats inom 
planområdet för Tekniska nämnden. 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar: 

1. Tjänsteskrivelsen överlämnas som samrådssvar. 
2. När detaljplanen är genomförd kommer det innebära ökade 

driftskostnader om ca 40 000 kr per år för allmän plats inom 
planområdet för Tekniska nämnden. 

 

§ 144 Revidering av förslag till avfallstaxa 2022 - Beredning 
Ärendenummer: Tn 5431/2020 
Handläggare: Håkan Gustafsson 

Ärendebeskrivning 
Förslag till förändring av avfallstaxan 2022 har tagit fram med initiativ från 
avfallsverksamheten, Tekniska förvaltningen. 

Förslag till 2022 års avfallstaxa utgår från 2021 års taxenivå. 

Förslaget är baserat på förändringar som skett inom lagstiftningen vilket 
kommer påverka kostnadsläget framöver samt att Örebro kommun har 
ambitionen att nå uppsatta mål inom miljöområdet (minska avfallet med 25% 
från 2015–2025) I förslaget ingår även åtgärd för att öka självfinansieringen 
genom taxan för det i reglementet angivna verksamhetsuppdraget. 
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Förslag till förändring av avfallsföreskrifterna 2022 har tagit fram med initiativ 
från avfallsverksamheten, Tekniska förvaltningen. Förslaget utgår från gällande 
avfallsföreskrifter. 

Förslaget är baserat på förändringar i lagstiftningen och lösningar för 
avfallshämtning som kopplas till den förtätade staden. 

Ärendet återkommer för beslut i Tekniska nämnden i november 2021. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-10-05 
Förslag till avfallstaxa 2022 

Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden: 

- Ärendet är berett inför beslut i november 2021. 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar: 

- Ärendet är berett inför beslut i november 2021. 

 

§ 145 Reviderat förslag till taxa för felparkering - Beredning 
Ärendenummer: Tn 285/2020 
Handläggare: Peter Grönlund, Emelie Tiveljung 

Ärendebeskrivning 
Efterlevnaden av parkeringsreglerna är en viktig förutsättning för ökad 
trafiksäkerhet, framkomlighet och tillgänglighet. Syftet med 
felparkeringsavgifterna är att motverka felaktig parkering. De nu gällande 
nivåerna på felparkeringsavgift fastställdes av kommunfullmäktige i december 
2007 och behov av revidering föreligger. 

Ärendet återkommer för beslut i Tekniska nämnden i november 2021. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-10-07 
Omvärldsbevakning felparkeringsavgifter 

Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden: 

- Ärendet är berett inför beslut i november 2021. 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar: 

- Ärendet är berett inför beslut i november 2021. 
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§ 146 Svar på ledamotsfråga gällande offentliga toaletter 
Handläggare: Mimmi Hodzic 

Ärendebeskrivning 
Habib Brini (SD) anmälde på nämndsammanträdet den 21 september 2021 en 
ledamotsfråga som besvaras på dagens sammanträde. 

Frågan var: Vad har hänt med de offentliga toaletterna? 

Beslutsunderlag 
Muntlig information 

Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar: 

- Informationen tas till protokollet. 

 

§ 147 Ombudgetering av tilläggsanslag från 
Kommunstyrelsen 
Ärendenummer: Tn 6011/2020 
Handläggare: Josef Ibrahim Norell 

Ärendebeskrivning 
Den svenska konjunkturens återhämtning efter pandemin har under året 
kontinuerligt förbättrats. Med anledning av det positiva prognostiserade 
resultatet föreslogs i Kommunstyrelsen att möjliggöra tillfälliga satsningar 
under 2021 i syfte att minska kostnadsnivån för kommande år. 

Under förutsättning att Programnämnd samhällsbyggnad fördelar tilläggsanslag 
om 7 mnkr till driftsnämnderna enligt förslag (Sam 270/2021), föreslås 
Tekniska nämndens andel om 4,5 mnkr gå till underhållsåtgärder som är 
möjliga att genomföra under året inom Park och Gata. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-10-15 

Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden: 

- Under förutsättning att Kommunfullmäktige beslutar enligt beslut i 
Kommunstyrelsen samt att Programnämnd samhällsbyggnad fördelar 
tilläggsanslag om 4,5 mnkr till Tekniska nämnden (Sam 270/2021), prioriteras 
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anslaget till Tekniska nämnden att gå till underhållsåtgärder som är möjliga att 
genomföra under året inom Park och Gata. 

Yrkande 
Krister Eriksson (M) yrkar att få lämna ett särskilt yttrande till protokollet. 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar: 

1. Under förutsättning att Kommunfullmäktige beslutar enligt beslut i 
Kommunstyrelsen samt att Programnämnd samhällsbyggnad fördelar 
tilläggsanslag om 4,5 mnkr till Tekniska nämnden (Sam 270/2021), prioriteras 
anslaget till Tekniska nämnden att gå till underhållsåtgärder som är möjliga att 
genomföra under året inom Park och Gata. 

2. Krister Eriksson (M) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet. 



Särskilt yttrande 

Ärende 19  Ombudgetering av tilläggsanslag från KS. 

Ärende nr. Tn6011/2020 

 

Moderaterna bifaller förslaget till beslut, då det är pengar vi får från KS. 

Vi tycker dock att det vore rimligt att man i budget för verksamheterna har medel för att sköta 
underhåll av befintlig infrastruktur. Under många år har underhåll av vägar, broar och belysning fått 
för lite medel för att kunna skötas på ett bra sätt.  

Det är dags att börja prioritera den infrastruktur vi har, då det blir fruktansvärt dyrt att bygga om det 
som inte längre kan underhållas. 

För den Moderata gruppen i Tekniska nämnden 

Krister Eriksson. 
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