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Emma Lagefjäll, sekreterare
Digitalt justerat protokoll.

Anders Olsson (C), ordförande

Krister Eriksson (M), justerare
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§ 182 Kallelse med tidsplanering till beredningsmöte
§ 183 Protokolljusterare
Ärendebeskrivning

Protokollet justeras digitalt.
Förslag till beslut

Förslag till ordinarie justerare: Krister Eriksson (M)
Förslag till ersättande justerare: Yngve Alkman (L)
Beslut

Till ordinarie justerare utses: Krister Eriksson (M)
Till ersättande justerare utses: Yngve Alkman (L)

§ 184 Anmälan av presidieberedning
Ärendebeskrivning

Presidieberedning hölls den 26 november i Citypassagen.
Förslag till beslut

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

Tekniska nämnden beslutar:
- Anmälan tas till protokollet.

§ 185 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Tn 321/2020
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 12 november 2020.
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Beslutsunderlag

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

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

Tekniska nämnden beslutar:
- Anmälan tas till protokollet.

§ 186 Anmälan av protokoll från samverkansgruppen
Ärendenummer: Tn 205/2020
Ärendebeskrivning

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

Protokoll samverkan, 2020-11-02
Förslag till beslut

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

Tekniska nämnden beslutar:
- Anmälan tas till protokollet.

§ 187 Förvaltningens information
Ärendenummer: Tn 5968/2020
Handläggare: Mimmi Hodzic
Ärendebeskrivning

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

Muntlig information:
Arbetet utifrån Covid-19 - Mimmi Hodzic
Svar på tidigare ställd fråga - Magnus Karlsson
Lägesrapport belysning Tn 5968/2020 - Peter Grönlund
Förslag till beslut

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

Tekniska nämnden beslutar:
- Informationen tas till protokollet.

§ 188 Särskilt redovisande av delegationsbeslut
Ärendebeskrivning

Ärendet utgår från Tekniska nämndens sammanträde den 10 december 2020.

§ 189 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
Medarbetaruppföljning
Tekniska nämnden informeras på dagens sammanträde om hur
arbetsmiljöarbetet gått sedan nämnden senast informerades skriftligt inför
sammanträdet den 12 november 2020.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2020-12-03
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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.

§ 190 Information om nya lokaler för Tekniska
förvaltningen
Ärendenummer: Tn 6057/2020
Handläggare: Anders Parkow
Ärendebeskrivning

Tekniska nämnden får en skriftlig lägesrapport gällande arbetet med Tekniska
förvaltningens nya lokaler. Beslut har fattats i programnämnd Samhällsbyggnad
och Kommunfullmäktige. Tekniska nämnden får informationen via
Meetings+.
Beslutsunderlag

Statusrapport gällande Tekniska förvaltningens nya lokaler Berglunda, 2020-1202
Förslag till beslut

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

Tekniska nämnden beslutar:
- Informationen tas till protokollet.

§ 191 Verksamhetsplan och budget 2021
Ärendenummer: Tn 6011/2020
Handläggare: Mimmi Hodzic, Mona Hass, Josef Ibrahim Norell m. fl.
Ärendebeskrivning

Tekniska nämnden bidrar inom sitt verksamhetsområde till att skapa en enklare
vardag för medborgarna i Örebro kommun. Vi bidrar till att göra Örebro till en
attraktiv och trygg stad med säkra och goda kommunikationer. Stadens
offentliga miljöer ska vara tillgängliga för alla och fördelningen av resurser ska
bidra till jämlika livsvillkor i våra stadsdelar. Vi tillhandahåller en hållbar och
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tillgänglig avfallshantering som motiverar och gör det enkelt för örebroarna att
sortera på rätt sätt. Vi säkerställer en säker vattenförsörjning genom
energieffektiv produktion av dricksvatten och rening av dag- och spillvatten
med hållbar förnyelsetakt. Med fokus på lättillgänglig förnyelsebar energi
verkar nämnden för en ökad produktion och infrastruktur för produktion av
gas. Nämnden ska även tillhandahålla en hållbar och säker fordonsflotta som
bidrar till en enklare vardag för kommunens medarbetare och en minskad
klimatpåverkan. Genom aktiva insatser ska Tekniska nämnden bidra till en
ekologisk och social hållbar utveckling och verka för en minskad klimat- och
miljöpåverkan för att bidra till kommunens hållbarhetsarbete och de globala
hållbarhetsmålen Agenda 2030.
Våra medarbetare utgör vår viktigaste resurs och deras kompetens och
engagemang är en förutsättning för att lyckas med vårt verksamhetsuppdrag.
Vi ska arbeta för att attrahera och behålla personal genom att stärka
medarbetarnas engagemang, uppskattning och motivation samt verka för en
god arbetsmiljö. Förvaltningen ska vara fri från all sorts diskriminering.
Vi ska vara en tillgänglig servicegivare, kännetecknas av ett gott bemötande och
verka för att tjänsterna utvecklas i dialog med kunder och medborgare. Vi ska
arbeta med smarta, effektiva och innovativa lösningar för att kunna möta såväl
kunder, medborgare och medarbetares behov.
Tekniska nämndens verksamhetsplan med budget 2021 anger hur nämnden
planerar att bidra till en önskvärd samhällsutveckling utifrån av
Kommunfullmäktige beslutad övergripande strategier och budget 2021 med
plan för 2022-2023.
Beslutsunderlag

Verksamhetsplan med budget 2021
Förslag till beslut

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden:
1. Verksamhetsplan med budget 2021 för Tekniska nämnden fastställs.
2. Tekniska nämnden begär att Kommunstyrelsen kompenserar nämnden för
intäktsbortfallet på grund av ändrade redovisningsriktlinjer vad avser timpris i
samband med investeringar med 5 mnkr.
3. Tekniska nämnden begär anslag för drift och underhåll av offentliga toaletter
i city enligt tidigare beslut i kommunstyrelsen den 16 juni 2015, § 137.
4. Verksamhetsplan med budget 2021 överlämnas till programnämnd
Samhällsbyggnad för kännedom.
Yrkande

Yngve Alkman (L) yrkar avslag på beslutspunkterna 1 och 4 i Tekniska
förvaltningens förslag till förmån för Liberalernas budget som lagts fram i
Kommunfullmäktige samt bifall till beslutspunkterna 2 och 3.
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Krister Eriksson (M) yrkar avslag på beslutspunkterna 1 och 4 i Tekniska
förvaltningens förslag till förmån för Moderaternas budget som lagts fram i
Kommunfullmäktige samt bifall till beslutspunkterna 2 och 3.
Helen Engholm (V) yrkar avslag på Tekniska förvaltningens förslag till förmån
för Vänsterpartiets budget som lagts fram i Kommunfullmäktige.
Habib Brini (SD) yrkar avslag på beslutspunkterna 1 och 4 i Tekniska
förvaltningens förslag till förmån för Sverigedemokraternas budget som lagts
fram i Kommunfullmäktige.
Gun Carlestam Lewin (S) yrkar bifall till Tekniska förvaltningens förslag.
Proposition

Ordförande Anders Olsson (C) finner att det finns fem förslag till beslutspunkt
1 och 4, det vill säga bifall till Tekniska förvaltningens förslag, Yngve Alkmans
(L) avslagsyrkande till förmån för Liberalernas budget som lagts fram i
Kommunfullmäktige, Krister Erikssons (M) avslagsyrkande till förmån för
Moderaternas budget som lagts fram i Kommunfullmäktige, Helen Engholms
(V) avslagsyrkande till förmån för Vänsterpartiets budget som lagts fram i
Kommunfullmäktige och Habib Brinis (SD) avslagsyrkande till förmån för
Sverigedemokraternas budget som lagts fram i Kommunfullmäktige.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att Tekniska nämnden
beslutar enligt Tekniska förvaltningens förslag.
Därefter finner ordföranden att det finns två förslag till beslutspunkterna 2 och
3, det vill säga bifall till Tekniska förvaltningens förslag och Helen Engholms
(V) avslagsyrkande till förmån för Vänsterpartiets budget som lagts fram i
Kommunfullmäktige.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att Tekniska nämnden
beslutar enligt Tekniska förvaltningens förslag.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar:
1. Verksamhetsplan med budget 2021 för Tekniska nämnden fastställs.
2. Tekniska nämnden begär att Kommunstyrelsen kompenserar nämnden för
intäktsbortfallet på grund av ändrade redovisningsriktlinjer vad avser timpris i
samband med investeringar med 5 mnkr.
3. Tekniska nämnden begär anslag för drift och underhåll av offentliga toaletter
i city enligt tidigare beslut i kommunstyrelsen den 16 juni 2015, § 137.
4. Verksamhetsplan med budget 2021 överlämnas till programnämnd
Samhällsbyggnad för kännedom.
Reservation

Yngve Alkman (L) reserverar sig mot beslutspunkterna 1 och 4 i Tekniska
förvaltningens förslag till förmån för sitt avslagsyrkande till förmån för
Liberalernas budget som lagts fram i Kommunfullmäktige.
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Krister Eriksson (M), Lars Hallström (M) och Maria Hedwall (M) reserverar sig
skriftligt mot beslutspunkterna 1 och 4 i Tekniska förvaltningens förslag till
förmån för sitt avslagsyrkande till förmån för Moderaternas budget som lagts
fram i Kommunfullmäktige.
Helen Engholm (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för Vänsterpartiets
budget som lagts fram i Kommunfullmäktige.
Habib Brini (SD) reserverar sig mot beslutspunkterna 1 och 4 i Tekniska
förvaltningens förslag till förmån för sitt avslagsyrkande till förmån
för Sverigedemokraternas budget som lagts fram i Kommunfullmäktige.

§ 192 MRF - mekanisk sortering av avfall - beredning
Ärendenummer: Tn 1456/2016
Handläggare: Håkan Gustafsson, Ola Eklöf
Ärendebeskrivning

För att bidra till att mål i Örebro kommuns långsiktiga hållbarhetsarbete har
Tekniska förvaltningen utrett och inlett förhandlingar om maskinell sortering
av restavfall. Det är ett nödvändigt steg för att med säkerhet få ett positivt
resultat som ger en minskning av örebroarnas totala klimatutsläpp. Att ta detta
steg innebär ökade kostnader.
Klimatvinsten beräknas att minska koldioxidutsläppen med minst 4 900 ton
CO2-e vilket motsvarar mer än 1 000 örebroares årliga utsläpp.
Kostnaden för införandet av maskinell sortering uppgår till ca 150 kr per
hushåll och år. Kostnaden fördelas mellan effektiviseringar i verksamheten,
eget kapital och hushållstaxan för kommunalt avfall.
Ärendet återkommer för beslut i Tekniska nämnden i januari 2021.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2020-11-24
Förslag till beslut

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden:
- Ärendet är berett inför beslut i januari 2021.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar:
- Ärendet är berett inför beslut i januari 2021.

§ 193 Parkeringstaxa, boendeparkering
Ärendenummer: Tn 4126/2020
Handläggare: Peter Grönlund, Ferid Kovacevic
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Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige antog den 19-20 oktober 2020 förslaget med nya
parkeringsavgifter i zon 1 och 2. I samband med det tog Kommunfullmäktige
även beslut om att boendeparkering ska införas i zon 2. Tekniska förvaltningen
fick i uppdrag att utreda och föreslå en kostnad för boendeparkering som ska
beslutas i Kommunfullmäktige i februari 2021. Förvaltningen har tagit fram tre
förslag och redovisat konsekvenserna för varje förslag.
Tekniska förvaltningen föreslår Tekniska nämnden att besluta enligt något av
följande förslag.
Förslag 1. Motsvarande vad det idag kostar att parkera på gatan i en månad =
420 kr/månad. I detta sätt att räkna är markupplåtelsen gratis, liksom
kommunens kostnader för att administrera systemet.
Förslag 2. Något dyrare än vad det kostar på kvartersmark, p-hus eller liknande
= 830 kr/månad. Avgiftsnivån 830 kr i månaden kan bidra till att utveckla en
fungerande marknad och även antas vara i paritet med kommunens faktiska
kostnader.
Förslag 3. Motsvarande vad det kommer kosta att parkera på gatan i en månad
= 2 100 kr/månad. Med denna höga nivå finns en uppenbar risk att de boende
som väljer att äga bil tar den till jobbet dagtid för att undvika avgifter. Det kan
dock leda till ökat intresse för andra parkeringslösningar än
gatumarksparkering och på sikt till minskat bilinnehav och ökad efterfrågan på
delningstjänster såsom bilpool.
Ärendet bereddes på Tekniska nämndens sammanträde den 12 november
2020.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2020-11-24
Förslag till beslut

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden:
- Kostnaden för boendeparkering antas enligt förslag 2. En kostnad på 830
kr/månad.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Yrkande

Anders Olsson (C) yrkar:
- Kostnaden för boendeparkering antas enligt förslag 1. En kostnad på 420
kr/månad.
Yngve Alkman (L) yrkar bifall till Anders Olssons (C) yrkande.
Krister Eriksson (M) yrkar bifall till Anders Olssons (C) yrkande.
Helen Engholm (V) yrkar bifall till Anders Olssons (C) yrkande.
Habib Brini (SD) yrkar bifall till Anders Olssons (C) yrkande.
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Proposition

Ordförande Anders Olsson (C) finner att det finns två förslag till beslut, det
vill säga Tekniska förvaltningens förslag respektive Anders Olssons (C) m. fl.
yrkande om att kostnaden för boendeparkering antas enligt förslag 1. En
kostnad på 420 kr/månad.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att Tekniska nämnden
beslutar enligt Anders Olssons (C) m. fl. yrkande.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar:
- Kostnaden för boendeparkering antas enligt förslag 1. En kostnad på 420
kr/månad.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.

§ 194 Tillsynsplan 2021
Ärendenummer: Tn 5579/2020
Handläggare: Helena Aronsson
Ärendebeskrivning

Nämnderna ska inför varje år besluta om en Tillsynsplan för uppföljning av
den interna kontrollen. Valet av kontrollmoment i Tillsynsplanen föregås av en
dokumenterad riskanalys av sannolikhet och konsekvens inom ekonomi-,
personal- och verksamhetsområdet.
Beslutsunderlag

Tillsynsplan 2021
Riskanalysrapport 2021
Förslag till beslut

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden:
1. Tekniska nämnden ger Tekniska förvaltningen i uppdrag att genomföra
tillsyn enligt förvaltningens förslag samt överlämna beslutet till
Kommunstyrelseförvaltningen senast januari 2021.
2. Tekniska förvaltningen ska avge en rapport till Tekniska nämnden i
december 2021.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar:
1. Tekniska nämnden ger Tekniska förvaltningen i uppdrag att genomföra
tillsyn enligt förvaltningens förslag samt överlämna beslutet till
Kommunstyrelseförvaltningen senast januari 2021.
2. Tekniska förvaltningen ska avge en rapport till Tekniska nämnden i
december 2021.
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§ 195 Tillsynsrapport 2020
Ärendenummer: Tn 5811/2020
Handläggare: Helena Aronsson
Ärendebeskrivning

Förvaltningen har på uppdrag av Tekniska nämnden genomfört internkontroll
enligt Tillsynsplan 2020 (Tn 4350/2019). Internkontrollen är nämndens tillsyn
av förvaltningens kontroll av den vardagliga verksamheten. Det ligger en stor
vikt på att rätt[1] risker lyfts fram och tillsynen sker på befintliga kontroller, att
tillsynen är tillräcklig (omfattning/genomförande) samt att det finns ett resultat
och att åtgärder genomförs för att eliminera/reducera identifierade risker. Valet
av tillsyn bygger på den riskanalys som genomfördes inför 2020. Utifrån denna
riskanalys beslutade Tekniska nämnden i januari 2020 om Tillsynsplan för
2020.
Internkontroll 2020 berör fyra tillsynsobjekt i tre områden; verksamhet (V),
ekonomi (E) och personal (P).





Tekniska förvaltningens stödfunktioner (V1)
Efterlevnad av kommunens inköpsrutin (E1)
Utökade driftåtagande (E2)
Dokumentation av instruktioner för korrekt utförda arbetsuppgifter
(P1)

Beslutsunderlag

Tillsynsrapport 2020
Förslag till beslut

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden:
1. Tillsynsrapport 2020 inom Tekniska nämnden godkänns och överlämnas
tillsammans med nämndens beslut till Kommunstyrelseförvaltningen senast
december 2020.
2. Tekniska nämnden ger Tekniska förvaltningen i uppdrag att verkställa de
föreslagna åtgärder för att komma till rätta med de brister som upptäcks i
tillsynen.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar:
1. Tillsynsrapport 2020 inom Tekniska nämnden godkänns och överlämnas
tillsammans med nämndens beslut till Kommunstyrelseförvaltningen senast
december 2020.
2. Tekniska nämnden ger Tekniska förvaltningen i uppdrag att verkställa de
föreslagna åtgärder för att komma till rätta med de brister som upptäcks i
tillsynen.
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§ 196 Slutrapport om uppdrag inköp och upphandling
Ärendenummer: Tn 350/2020
Handläggare: Elin Hofsten, Lennart Wallin
Ärendebeskrivning

I Tekniska nämndens verksamhetsplan med budget 2020 beskrivs den
kommunövergripande målsättningen att inköpsbeteendet ska förbättras. Vidare
har Tekniska förvaltningen fått i uppdrag av Tekniska nämnden att tillse att
regler och rutiner inom upphandlings- och inköpsområdena följs. Slutrapport
av uppdrag inköp och upphandling redovisar det pågående arbetet inom
förvaltningen inbegripet den granskning som givits som ett separat uppdrag till
Tekniska förvaltningen, nämligen att granska att Tekniska förvaltningen följer
regler och rutiner för hur avrop ska göras inom avtalsområdet
anläggningstransporter, från och med 2019-03-26 avseende ramavtal 1:4, Ks
566/2019. Granskningen visar inte att rutiner för avrop inte följts. De åtgärder
som presenteras är följande. Tekniska förvaltningen fortsätter sitt arbete inom
inköpsorganisationen med uppföljning av avtalstrohet och löpande
uppdatering av inköpsrutiner samt bevakar och följer arbetet med en
sammanhållen digital inköpsprocess som pågår från Upphandlingsenheten.
Området transporter läggs in i Marknadsplats som ett pilotområde för
Tekniska förvaltningen i syfte att säkerställa att avrop dokumenteras genom att
föra in det i det digitala systemet. Avseende övriga avtalsområden ska ses över
att rutiner finns för hur avrop ska dokumenteras och där det inte finns ska
detta tas fram.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2020-11-23
Slutrapport av uppdrag inköp och upphandling, 2020-11-23
Förslag till beslut

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden:
1. Godkänna Slutrapport av uppdrag inköp och upphandling, 2020-11-23.
2. Ge Tekniska förvaltningen i uppdrag att i samarbete med
Upphandlingsenheten genomföra åtgärder enligt Slutrapport av uppdrag inköp
och upphandling, 2020-11-23.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar:
1. Godkänna Slutrapport av uppdrag inköp och upphandling, 2020-11-23.
2. Ge Tekniska förvaltningen i uppdrag att i samarbete med
Upphandlingsenheten genomföra åtgärder enligt Slutrapport av uppdrag inköp
och upphandling, 2020-11-23.
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§ 197 Anslutning till Överenskommelse om samverkan i
Örebro mellan det civila samhället och kommunen 20202023.
Ärendenummer: Tn 5696/2020
Handläggare: Magnus Karlsson
Ärendebeskrivning

Tekniska nämnden informeras om verkställighet av anslutning till
överenskommelsen om samverkan i Örebro mellan det civila samhället och
kommunen.
Överenskommelsen om samverkan i Örebro har funnits sedan 2010 och
reviderades under 2019. Revideringen involverade det civila samhället liksom
förtroendevalda och tjänstepersoner inom kommunala förvaltningar och bolag.
Den 28 januari 2020 tog Kommunfullmäktige beslut om en ny
överenskommelse som ska gälla under perioden 2020-2023.
Beslutet innebär att alla kommunala nämnder och förvaltningar ska ansluta sig
individuellt till överenskommelsen. Syftet med det är att tydliggöra att varje
enskild nämnd och förvaltning bär ansvar för de åtaganden som
överenskommelsen innebär.
Beslutsunderlag

Överenskommelse om samverkan i Örebro mellan det civila samhället och
kommunen 2020-2023.
Informationsbrev till nämnden om Överenskommelsen om samverkan 202009-29.
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Tekniska nämnden:
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 198 Ansökan om statlig medfinansiering för
bulleråtgärder år 2022
Ärendenummer: Tn 5152/2020
Handläggare: Peter Smedberg
Ärendebeskrivning

Tekniska förvaltningen vill ansöka om statlig medfinansiering för år 2022 för
bulleråtgärder utmed det kommunala vägnätet gällande fönsteråtgärder på
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fastigheter som är utsatta för höga nivåer av vägtrafikbuller. Statlig
medfinansiering innebär möjlighet till 50 procent i bidrag från Trafikverket.
Ärendet återkommer för beslut i Tekniska nämnden i januari 2021.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2020-11-17
Åtgärdsprogram buller Örebro kommun 2018-2025
Förslag till beslut

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden:
- Ärendet är berett inför beslut i januari 2021.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar:
- Ärendet är berett inför beslut i januari 2021.

§ 199 Internlån VA
Ärendenummer: Tn 6036/2020
Handläggare: Jenny Johrin, Pär Lindberg
Ärendebeskrivning

Upplåning för VA-verksamhetens investeringar i form av internlån.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2020-11-18
Delårsrapport med prognos 2 2020 Tekniska nämnden
Förslag till beslut

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden:
- Tekniska nämnden anhåller om internlån om 440 miljoner kr hos
Kommunstyrelseförvaltningen med en amorteringstid på 50 år.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar:
- Tekniska nämnden anhåller om internlån om 440 miljoner kr hos
Kommunstyrelseförvaltningen med en amorteringstid på 50 år.

§ 200 Information om resultat från medarbetarenkät
Handläggare: Maria Cederskär
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Ärendebeskrivning

Tekniska nämnden informeras om resultatet från en medarbetarenkät som
genomförts i Örebro kommun.
Beslutsunderlag

Powerpoint-presentation
Förslag till beslut

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

Tekniska nämnden beslutar:
- Informationen tas till protokollet.

§ 201 Information - förlängning av beslut angående
avgiftsbefrielse för exponering av varor utanför butik
Ärendenummer: Tn 4125/2020
Ärendebeskrivning

Tekniska nämnden informeras om ett ordförandebeslut som fattats och
expedierats till Kommunstyrelsen angående ett förslag om förlängning av
beslutet gällande markupplåtelsen för exponering av varor utanför butik.
Förslaget är att beslutet gällande att exponering av varor utanför butik
avgiftsbefriats för 2020 förlängs att gälla även under 2021.
Ärendet tas upp i Kommunfullmäktige den xx december 2020.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2020-11Ordförandebeslut, 2020-12Förslag till beslut

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

Tekniska nämnden beslutar:
- Informationen tas till protokollet.
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Ärendenummer: Tn 6011/2020
Verksamhetsplan och budget

Tekniska nämnden
Örebro Kommun
2020-12-10

Trygg och tillgänglig kommun för alla i Örebro
Örebro ska vara en stad där man kan ta sig fram effektivt med olika färdmedel. En växande stad
ställer samtidigt stora krav på att kunna planera stadens utveckling utifrån att infrastrukturen
behöver byggas ut utan att det sker på bekostnad av någon annan. Utgångspunkten för den
nuvarande och framtida infrastrukturen är att den ska möjliggöra att hela Örebro kan leva och
utvecklas.
Det växande Örebro måste ha ett effektivt miljö- och klimatarbetet med fokus på både kostnad och
resultat. Förenings- och kulturlivets förmåga att aktivera kommunens invånare, skapa en levande
stad och göra Örebro till en attraktiv stad är väldigt viktig. Därför är det viktigt att det starka
civilsamhället i Örebro inte fastnar i ett beroende av bidragsfinansiering. Kommunen behöver
utveckla arbetet med civilsamhället för att stärka den på andra sätt än enbart genom bidrag.
Vi Moderater har under flera år påtalat vikten av att kommunen kommer tillbaka till sitt kärnuppdrag
och fokuserar på att klara välfärden i Örebro. Till detta har de styrande partierna år efter år sagt nej.
Nu är vi framme i den ekonomiska situation som vi Moderater länge har befarat. Utifrån det förslag
som de styrande partierna lägger fram kan vi moderater inte se någon roderförändring för att få en
ekonomin balans.
Den ekonomiska redovisningen kan läsas i Moderaterna budget för 2021 som lades i
kommunfullmäktige 2020-10-19/20
Moderaterna har i budget efter budget bevisat att vi tar ansvar för örebroarnas pengar och vi
kommer fortsatt lägga fram konstruktiva förslag för framtidens Örebro.
Med hänvisning till ovanstående yrkar vi:
Avslag till punkt 1 och 4.
Bifall till punkt 2 och 3.
Om ovanstående yrkanden faller, gäller detta yrkande som reservation.
För Moderaternas grupp i Tekniska nämnden
Krister Eriksson

