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Tekniska nämnden 
 
Datum: 2022-04-22 
Tid: 11:25–11:30 
Plats: Berget, Citypassagen 
 
Närvarande ledamöter 
Anders Olsson (C) 
Gun Carlestam Lewin (S) 
Yngve Alkman (L) 
Lars-Arne Sellén (S) 
Lisa Lilja (S) 
Henrik Asplund (S) 
Margaretha Gunhamre (S) 
Sven-Peter Sörensson (S) 
Sunil Jayasooriya (V) 
Krister Eriksson (M) 
Habib Brini (SD) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Nils O Edwertz (C) Tjänstgör för Cecilia Hermansson (C) 
Pedro Skåre (KD) Tjänstgör för Johan Svanberg (KD) 
Lucas Holmberg (M) Tjänstgör för Lars Hallström (M) 
Margareta Bratt (L) Tjänstgör för Maria Hedwall (M) 
 
Närvarande ersättare 
Ann-Charlotte Gustafsson (S) 
Erik Puhakka Löf (V) 
Carola Suneson (SD) 
 
Övriga 
Mimmi Hodzic Förvaltningschef 
Emma Lagefjäll Nämndsekreterare 
Åse Friberg Verksamhetschef 
Jenny Johrin Verksamhetschef 
Jörgen Lundblad Verksamhetschef 
Jimmy Mattsson Enhetschef 
Joakim Hultin Trafikingenjör 
Josef Ibrahim Norell Ekonom 
 
Paragraf 84 
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Emma Lagefjäll, sekreterare 
 
Digitalt justerat protokoll. 
 
 
 
 
Anders Olsson (C), ordförande 
 
 
 
 
Krister Eriksson (M), justerare 
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§ 84 Reviderat yttrande remiss - Uteserveringar i Örebro - 
kvalitetskrav och riktlinjer - Beslut 
Ärendenummer: Tn 654/2022 
Handläggare: Magnus Karlsson, Helena Aronsson 

Ärendebeskrivning 
Kvalitetskrav och riktlinjer gäller för uteserveringar som anordnas på allmän 
plats i Örebro kommun. Kvalitetskraven och riktlinjerna syftar till att definiera 
var serveringsytor får finnas och hur de ska utformas för att tillsammans med 
den övriga stadsmiljön utgöra en attraktiv helhet. 

Tekniska nämnden föreslås anta ett reviderat yttrande gällande remissen om 
kvalitetskrav och riktlinjer för uteserveringar. Dagens beslut ersätter beslutet 
som Tekniska nämnden fattade den 18 mars 2022, § 63. 

Beslutsunderlag 
Reviderad tjänsteskrivelse, 2022-03-31 
Förslag till kvalitetsprogram upprättad av Stadsbyggnad 

Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden: 

1. Reviderad tjänsteskrivelsen överlämnas som samrådssvar. 
2. Tekniska förvaltningen får uppdrag att se över och vid behov föreslå 

revidering av berörda taxor, lokala ordningsföreskrifter samt eventuella 
andra ställningstaganden som berörs i och med nya kvalitetskrav för 
uteserveringar. 

3. Tekniska förvaltningen får uppdrag att tillsammans med Stadsbyggnad 
och andra berörda förvaltningar utarbeta rutiner för handläggning av 
ansökningar om uteserveringar samt tillsyn av uteserveringar i enlighet 
med kvalitetskraven och gällande lagstiftning. 

4. Kvalitetsprogram och riktlinjer för uteserveringar kommer innebära 
ökade kostnader för Tekniska nämnden och för att nämnden ska 
kunna fullfölja sina uppdraget behöver budgeten förstärkas med 620 
000 kr/år. Verksamheten behöver utökas med en ny tjänst. 

5. Paragrafen justeras omedelbart. 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar: 

1. Reviderad tjänsteskrivelsen överlämnas som samrådssvar. 
2. Tekniska förvaltningen får uppdrag att se över och vid behov föreslå 

revidering av berörda taxor, lokala ordningsföreskrifter samt eventuella 
andra ställningstaganden som berörs i och med nya kvalitetskrav för 
uteserveringar. 

3. Tekniska förvaltningen får uppdrag att tillsammans med Stadsbyggnad 
och andra berörda förvaltningar utarbeta rutiner för handläggning av 
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ansökningar om uteserveringar samt tillsyn av uteserveringar i enlighet 
med kvalitetskraven och gällande lagstiftning. 

4. Kvalitetsprogram och riktlinjer för uteserveringar kommer innebära 
ökade kostnader för Tekniska nämnden och för att nämnden ska 
kunna fullfölja sina uppdraget behöver budgeten förstärkas med 620 
000 kr/år. Verksamheten behöver utökas med en ny tjänst. 

5. Paragrafen justeras omedelbart. 
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