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Tekniska nämnden 
 
Datum: 2022-04-22 
Tid: 08:30–11:30 
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 66–83 
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Emma Lagefjäll, sekreterare 
 
Digitalt justerat protokoll. 
 
 
 
 
Anders Olsson (C), ordförande 
 
 
 
 
Krister Eriksson (M), justerare  
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§ 66 Kallelse med tidsplanering till beredningsmöte 

§ 67 Protokolljusterare 

Förslag till beslut 
Förslag till ordinarie justerare: Krister Eriksson (M) 

Förslag till ersättande justerare: Sunil Jayasooriya (V) 

Beslut 
Till ordinarie justerare utses: Krister Eriksson (M) 

Till ersättande justerare utses: Sunil Jayasooriya (V) 

 

§ 68 Anmälan av övriga frågor 
Handläggare: Anders Olsson 

Ärendebeskrivning 
Tekniska nämndens ledamöter och ersättare ges möjlighet att anmäla övriga 
frågor som sedan besvaras av ordföranden och förvaltningen. Frågorna tas till 
protokollet och blir besvarade direkt på plats eller på kommande 
nämndsammanträde. 

Krister Eriksson (M) ställer en övrig fråga - Vi har i många år haft 
betongbarriärer vid södra infarten, är det material som vi hyr in? Vad kostar det 
i så fall? 

Frågan besvaras på plats av Jimmy Mattsson - Tekniska förvaltningen äger 
betongbarriärerna (GP-link), så det kostar inte förvaltningen något nu.   

Krister Eriksson (M) ställer en övrig fråga - En lagförändring angående gång- 
och cykelbanor och att man ska gå på vänster sida gör att målningarna blir fel 
beroende på vilket håll man kommer ifrån när man ska korsa. Kommer det tas 
fram något gemensamt för detta? 

Tekniska förvaltningen tar med sig frågan och återkommer på kommande 
nämndsammanträde med svar. 

Beslutsunderlag 
Svar på tidigare ställd fråga, trafiksignaler TN 2022-04-22 
 

§ 69 Anmälan av presidieberedning 
Handläggare: Emma Lagefjäll 

Ärendebeskrivning 
Presidieberedning hölls den 4 april digitalt via Teams. 
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Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden: 

- Anmälan tas till protokollet. 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar: 

- Anmälan tas till protokollet. 

 

§ 70 Inkomna handlingar och skrivelser 
Ärendenummer: Tn 1572/2022 
Handläggare: Emma Lagefjäll 

Ärendebeskrivning 
Tekniska nämnden informeras om inkomna handlingar och skrivelser via 
Meetings. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse 2022-03-14 

Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar: 

- Informationen tas till protokollet. 

 

§ 71 Anmälan av delegationsbeslut 
Ärendenummer: Tn 391/2022 

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 
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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. 

 

§ 72 Anmälan av protokoll från samverkansgruppen 
Ärendenummer: Tn 140/2022 

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

Beslutsunderlag 
Protokoll, 2022-03-07 

Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden: 

- Anmälan tas till protokollet. 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar: 

- Anmälan tas till protokollet. 

 

§ 73 Förvaltningens information 
Handläggare: Mimmi Hodzic 

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

Beslutsunderlag 
Muntlig information: 
Information om arbetet med offentliga toaletter - Mimmi Hodzic 
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Information om säkerhetsarbetet - Oscar Colbing, Magnus Karlsson 
Information om trädskador efter snöfall - Magnus Carlberg 

Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar: 

- Informationen tas till protokollet. 

 

§ 74 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 

Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) 

Tekniska nämnden informeras på dagens sammanträde om hur 
arbetsmiljöarbetet gått sedan nämnden senast informerades på 
nämndsammanträdet den 18 mars 2022. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-04-22 

Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden: 

- Tekniska förvaltningens återrapportering av arbetsmiljöarbetet godkänns. 
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Beslut 
Tekniska nämnden beslutar: 

- Tekniska förvaltningens återrapportering av arbetsmiljöarbetet godkänns. 

 

§ 75 Särskilt redovisande av delegationsbeslut 
Handläggare: Emelie Tiveljung 

Ärendebeskrivning 
Tekniska nämnden får vid varje nämndsammanträde en mer ingående 
redovisning av ett beslut som fattats på delegation. Beslutet som redovisas väljs 
ut av Tekniska nämndens presidium. 

Vid dagens sammanträde får Tekniska nämnden information om lokala 
trafikföreskrifter kopplat till bärighetsklasser i Örebro. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-03-22 
Karta 

Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar: 

- Informationen tas till protokollet. 

 

§ 76 Återrapportering belysning i parker 
Ärendenummer: Tn 6855/2021 
Handläggare: Magnus Carlberg 

Ärendebeskrivning 
På Tekniska nämndens sammanträde den 12 november 2021 § 153 fick 
Tekniska förvaltningen i uppdrag att ta fram en tidsplan för arbetet med 
belysning i parker samt att löpande återrapportera om arbetet till Tekniska 
nämnden. 

Tekniska nämnden informeras på dagens sammanträde om hur arbetet med 
belysning i parker gått sedan nämnden senast informerades på 
nämndsammanträdet den 18 mars 2022. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information 
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Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar: 

- Informationen tas till protokollet. 

 

§ 77 Lägesrapport belysningssatsningar 
Handläggare: Peter Grönlund 

Ärendebeskrivning 
Tekniska nämnden får en löpande lägesrapport avseende belysningssatsning 
2022. 

Beslutsunderlag 
Kartor 

Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar: 

- Informationen tas till protokollet. 

 

§ 78 Lägesrapport upphandlingar 
Handläggare: Helena Aronsson 

Ärendebeskrivning 
Tekniska nämnden får en lägesrapport gällande arbetet med upphandlingar. 

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. 

 

§ 79 Information inför verksamhetsbesök vid Lyra 
Handläggare: Jenny Johrin 

Ärendebeskrivning 
Tekniska nämnden får information inför ett kommande verksamhetsbesök vid 
byggnationen av vattenreservoaren Lyra. 

Beslutsunderlag 
Tidsplan för verksamhetsbesök 

Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar: 

- Informationen tas till protokollet. 

 

§ 80 Revidering Tekniska nämndens delegationsordning - 
Beslut 
Ärendenummer: Tn 4438/2021 
Handläggare: Emma Lagefjäll 

Ärendebeskrivning 
Tekniska nämndens delegationsordning uppdateras löpande vid behov då det 
är av stor vikt att den är aktuell. Den nu aktuella revideringen rör förslag på 
tillägg i delegationsordningen, två nya punkter föreslås läggas till. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-03-17 
Förslag på reviderad delegationsordning 

Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden: 

-          Anta Tekniska nämndens delegationsordning. 
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Beslut 
Tekniska nämnden beslutar: 

-          Anta Tekniska nämndens delegationsordning. 

 

§ 81 Beslut om omprioritering 2022 års investeringsram 
Ärendenummer: Tn 7158/2021 
Handläggare: Josef Ibrahim Norell, Randi Andreassen 

Ärendebeskrivning 
Tekniska nämnden föreslås fatta beslut om omprioritering 2022 års 
investeringsram för att möjliggöra åtgärder på Slussdammen.  

Ärendet avser en ombudgetering av investeringsbudget år 2022 från 
konstbyggnader till dammar för att möjliggöra en renovering av dammluckan i 
Slussdammen tidigare än planerat.     

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-04-13 

Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden: 

- Ombudgetera 8 mnkr år 2022 från investeringsobjektet Konstbyggnader till 
Investeringsobjektet Dammar. Ombudgeteringen genomförs under 
förutsättning att Kommunfullmäktige beslutar om överförda budgetmedel till 
år 2022 enligt förslag.   

Yrkande 
Yngve Alkman (L) och Krister Eriksson (M) yrkar bifall till Tekniska 
förvaltningens förslag samt att få lämna ett särskilt yttrande till protokollet. 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar: 

1. Ombudgetera 8 mnkr år 2022 från investeringsobjektet 
Konstbyggnader till Investeringsobjektet Dammar. Ombudgeteringen 
genomförs under förutsättning att Kommunfullmäktige beslutar om 
överförda budgetmedel till år 2022 enligt förslag.   

2. Yngve Alkman (L) och Krister Eriksson (M) får lämna ett särskilt 
yttrande till protokollet. 

  

§ 82 Information om förslag till revidering av 
investeringsbudget 2022 
Handläggare: Josef Ibrahim Norell 
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Ärendebeskrivning 
Tekniska nämnden informeras om justeringar överlämnade inför 
programnämndens behandling av investeringsprogrammet. 

Beslutsunderlag 
Investeringsbilaga Park & gata investeringar inför 2023 inkl. rev. 2022 
Omprioritering investeringsbudget 

Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar: 

- Informationen tas till protokollet. 

 

§ 83 Avfallsföreskrifter för utställning - Information 
Handläggare: Jörgen Lundblad 

Ärendebeskrivning 
Tekniska nämnden informeras om avfallsföreskrifter som ska ställas ut. 
Ärendet återkommer för beslut om samråd och utställning i Tekniska nämnden 
i maj 2022. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information 

Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar: 

- Informationen tas till protokollet. 



Tekniska Nämnden  2022 04 22      

Ärende 16.Omprioritering investeringsmedel 2022 

SÄRSKILT YTTRANDE 

Liberalerna och Moderaterna tillstyrker förslaget om tillfällig ombudgetering av 

 investeringsmedel från Konstruktionsbyggnader till Slussdammen.  

Vi poängterar att det är synnerligen viktigt, att ombudgeteringen är tillfällig och 

att ombudgeterade medel, 8.000 tkr, återföres till Konstruktionsbyggnader i 2023 

års investeringsbugdet, eftersom behovet av underhålls- och investeringsmedel är 

betydande där. 

För Liberalerna För Moderaterna 

Yngve Alkman Krister Eriksson            
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