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Karin Rosén
Lovisa Persson

Administratör
Administrativ assistent

Paragraf 55–72

Emma Lagefjäll, sekreterare
Digitalt justerat protokoll.

Anders Olsson (C), ordförande

Yngve Alkman (L), justerare
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§ 55 Kallelse med tidsplanering till beredningsmöte
§ 56 Protokolljusterare
Förslag till beslut

Förslag till ordinarie justerare: Yngve Alkman (L)
Förslag till ersättande justerare: Habib Brini (SD)
Beslut

Till ordinarie justerare utses: Yngve Alkman (L)
Till ersättande justerare utses: Habib Brini (SD)

§ 57 Anmälan av presidieberedning
Ärendebeskrivning

Presidieberedning hölls den 1 april digitalt via Teams.
Förslag till beslut

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

Tekniska nämnden beslutar:
- Anmälan tas till protokollet.

§ 58 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.

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

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

Protokoll, 2021-03-01
Förslag till beslut

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

Tekniska nämnden beslutar:
- Anmälan tas till protokollet.

§ 60 Förvaltningens information
Handläggare: Mimmi Hodzic
Ärendebeskrivning

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

Skrivelse, Information om uppställning av behållare för textilinsamling
Muntlig information:
Läget utifrån covid-19 - Mimmi Hodzic
Svar på tidigare ställd fråga - Randi Andreassen
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Upphandling betallösningar för parkering - Ferid Kovacevic
Parkeringsutredning - Mimmi Hodzic
Förslag till beslut

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

Tekniska nämnden beslutar:
- Informationen tas till protokollet.

§ 61 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 16 mars 2021.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2021-04-07
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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§ 62 Riktlinjer för förnyelse på ledningsnät
Ärendenummer: Tn 6627/2020
Handläggare: Jenny Johrin, Sara Stake
Ärendebeskrivning

Riktlinjer för förnyelse av det befintliga VA-nätet är ett dokument som syftar
till att sammanställa behovet av förnyelse- och underhållsåtgärder på VAnäten i Örebro kommun de närmaste 10 åren samt beskriva hur det ser ut på
längre sikt.
Dokumentet är framtaget av enheten Planering VA och ligger till grund för att
ta fram konkreta planer på vilka och hur många VA-ledningar som ska förnyas
varje år. Det är viktigt att hålla takten i förnyelsearbetet för att ha ett hållbart
VA-nät. Detta kostar resurser både i pengar och personal i alla led, från
utredning och planering till projektering, projektledning och byggnation.
Ärendet bereddes på Tekniska nämndens sammanträde den 16 mars 2021.
Beslutsunderlag

Riktlinjer för förnyelse av det befintliga VA-nätet
Tjänsteskrivelse, 2021-01-11
Förslag till beslut

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden:
1. Dokumentet "Riktlinjer för förnyelse av det befintliga VA-nätet" antas.
2. Tekniska nämnden föreslår Programnämnd samhällsbyggnad besluta att anta
förnyelsetakten under 2020-talet angiven i "Riktlinjer för förnyelse av det
befintliga VA-nätet".
3. Tekniska nämnden föreslår Kommunstyrelsen besluta att anta
förnyelsetakten under 2020-talet angiven i "Riktlinjer för förnyelse av det
befintliga VA-nätet".
Ärendet ska vidare till Programnämnd samhällsbyggnad och Kommunstyrelsen
för beslut.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar:
1. Dokumentet "Riktlinjer för förnyelse av det befintliga VA-nätet" antas.
2. Tekniska nämnden föreslår Programnämnd samhällsbyggnad besluta att anta
förnyelsetakten under 2020-talet angiven i "Riktlinjer för förnyelse av det
befintliga VA-nätet".
3. Tekniska nämnden föreslår Kommunstyrelsen besluta att anta
förnyelsetakten under 2020-talet angiven i "Riktlinjer för förnyelse av det
befintliga VA-nätet".
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Ärendet ska vidare till Programnämnd samhällsbyggnad och Kommunstyrelsen
för beslut.

§ 63 Nödvattenstrategi - beredning
Ärendenummer: Tn 4502/2019
Handläggare: Jenny Johrin
Ärendebeskrivning

Ett gemensamt projekt har genomförts under 2020 för att ta fram ett
styrdokument i länet för nödvattenförsörjning. Nästa steg i arbetet blir nu att
fastställa föreslaget styrdokument för nödvattenförsörjning i respektive
kommun, att de kommunala förvaltningarna tillsammans med VAverksamheten snarast tar fram en nödvattenplan som tillser att allmänheten
försörjs med nödvatten från tankar vid förutbestämda utskänkningsplatser
samt att prioriterade verksamheter blir försörjda med nödvatten.
Nödvattenplanen ska utgå från den politiska prioriteringen av
verksamhetsområden.
Ärendet återkommer för beslut i Tekniska nämnden i maj 2021.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2021-04-08
Övergripande styrdokument för Örebro, 2021-04-08
Rapport strategi och nödvatten - Örebro län
Förslag till beslut

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

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

§ 64 Remiss – Strategi för brottsförebyggande arbete
Ärendenummer: Tn 715/2021
Handläggare: Helena Aronsson
Ärendebeskrivning

Tekniska nämnden har fått möjlighet att yttra sig om förslag till brottsförebyggande och trygghetsskapande strategi för Örebro kommun. Strategin
ämnar påvisa riktning för det brottsförebyggande och trygghetsfrämjande
arbetet i kommunen 2021 - 2026. Strategin fokuserar på riktning, samlar det
arbete som redan bedrivs, och påvisar vad som behöver utvecklas.
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Beslutsunderlag

Brottsförebyggande och trygghetsskapande strategi för Örebro kommun
(remissversion)
Tjänsteskrivelse, 2021-03-16
Förslag till beslut

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden:
- Tjänsteskrivelsen översänds som remissvar till Säkerhetsavdelningen,
Kommunstyrelseförvaltningen.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar:
- Tjänsteskrivelsen översänds som remissvar till Säkerhetsavdelningen,
Kommunstyrelseförvaltningen.

§ 65 Ersättningslokal för parkeringsvakter
Ärendenummer: Tn 1515/2021
Handläggare: Peter Grönlund
Ärendebeskrivning

Lokalförsörjningsenheten har haft i uppdrag att hitta ersättningslokaler för
Parkeringsverksamheten som idag är på Norrbackavägen. Efter 1 juli kan inte
verksamheten vara kvar i de nuvarande lokalerna på Norrbackavägen och
flytten till Berglunda sker inte förrän kvartal 3 2022.
Olika platser har undersökts och det har landat i en flytt till Pappersbruksallén i
gamla Örebro svets lokaler. Det innebär dock att hyran för lokalerna kommer
att öka tillfälligt.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2021-03-15
Förslag till beslut

Tekniska förvaltningens förslag till beslut i Tekniska nämnden:
1. Tekniska nämnden föreslår Programnämnd Samhällsbyggnad besluta
att godkänna tillfällig inhyrning av nya lokaler för Tekniska
förvaltningen enligt förslag på Pappersbruksallen.
2. Finansiering av den tillfälligt utökade hyreskostnaden sker inom
Tekniska nämndens ram, Park- och gatuverksamheten.
Ärendet ska vidare till Programnämnd samhällsbyggnad för beslut.

8 (13)

Digitalt justerat
ÖREBRO

Protokoll

Beslut

Tekniska nämnden beslutar:
1. Tekniska nämnden föreslår Programnämnd Samhällsbyggnad besluta
att godkänna tillfällig inhyrning av nya lokaler för Tekniska
förvaltningen enligt förslag på Pappersbruksallen.
2. Finansiering av den tillfälligt utökade hyreskostnaden sker inom
Tekniska nämndens ram, Park- och gatuverksamheten.
Ärendet ska vidare till Programnämnd samhällsbyggnad för beslut.

§ 66 Anslutning via avtal utanför verksamhetsområdet beredning
Ärendenummer: Tn 1492/2021
Handläggare: Ulrika Palmén, Anneli Fransson
Ärendebeskrivning

VA-huvudmannen har anslutit fastigheter via avtal sen lång tid tillbaka. Arbetet
pausades år 2015 då omfattningen blev så stor och tidskrävande att det
påverkade vårt grunduppdrag. Efterfrågan av anslutning utanför
verksamhetsområdet fortsätter och det finns positiva delar i att tillåta
anslutningar. Vi behöver då tydliga förutsättningar och effektiva arbetssätt som
ska underlätta handläggningen och minimera resursåtgången.
Ärendet återkommer för beslut i Tekniska nämnden i maj 2021.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2021-03-23
Bild av processflöde
Förslag till beslut

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

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

§ 67 Översyn av verksamhetsområde för vatten och
avlopp 2021 - beredning
Ärendenummer: Tn 1361/2021
Handläggare: Kristin Karlsson
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Ärendebeskrivning

Utifrån gällande vatten och avlopp (VA)-lagstiftning skall Örebro kommun
återkommande se över och vid behov förändra och utöka
verksamhetsområden för dricksvatten, spillvatten och dagvatten. Detta behövs
bland annat för nya och planerade exploateringsområden och för andra
befintliga bebyggelseområden där det finns behov av kommunal VAförsörjning.
Ärendet återkommer för beslut i Tekniska nämnden i maj 2021.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2021-03-18
Översyn VO 2021, kartbilaga
Förslag till beslut

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

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

§ 68 Information om delårsrapport med prognos 1
Handläggare: Mimmi Hodzic
Ärendebeskrivning

Ärendet återkommer för beslut i Tekniska nämnden i maj 2021.
Beslutsunderlag

Muntlig information
Förslag till beslut

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

Tekniska nämnden beslutar:
- Ärendet är berett inför beslut i maj 2021.
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§ 69 Val av representant till Avfall Sveriges årsmöte 2021
Ärendenummer: Tn 1877/2021
Ärendebeskrivning

Avfall Sverige är kommunernas branschorganisation inom avfallshantering.
Avfall Sveriges årsmöte äger rum den 1 juni 2021.
Tekniska nämnden ska utse en röstberättigad representant för Örebro
kommun till årsmötet. Ordförande Anders Olsson (C) föreslår att nämndens
1:a vice ordförande Gun Carlestam Lewin (S) utses för uppdraget.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2021-03-29
Förslag till beslut

Ordförandens förslag till Tekniska nämnden:
- Till röstberättigad representant för Örebro kommun vid Avfall Sveriges
årsmöte 2021 utses Gun Carlestam Lewin (S).
Beslut

Tekniska nämnden beslutar:
- Till röstberättigad representant för Örebro kommun vid Avfall Sveriges
årsmöte 2021 utses Gun Carlestam Lewin (S).

§ 70 Genomlysning vinterväghållning inför budget 2022
Ärendenummer: Tn 1930/2021
Handläggare: Åse Friberg
Ärendebeskrivning

Tekniska nämnden har tidigare gett förvaltningen i uppdrag att göra en översyn
avseende ekonomin för vinterväghållningen. Under 2020 har en genomlysning
genomförts. Av resultatet framgår ett antal rekommendationer varav några
avser Tekniska nämndens fortsatta arbete, medan en del avser den ekonomiska
ramen.
När det gäller den ekonomiska ramen framgår att ramanslaget behöver stå i
rimlig proportion till att vinterväghållningen ska kunna ske i tillräcklig
omfattning med utgångspunkt från kommunens ansvar för obligatoriska
respektive frivilligt påtagna uppgifter. En rimlig ram bedöms till
storleksordningen 30 mnkr jämfört med dagens 20 mnkr. Vid en svår och
långvarig vinter behövs en tydlig prioriteringshierarki att utgå ifrån. Kan en
omprioritering inte ske och obligatoriska arbeten riskerar att inte kunna utföras
behövs ett tillskott alternativt medgivande om överskridande av ramen.
Mot ovanstående bakgrund föreslås tekniska förvaltningen ges uppdrag att ta
fram förslag till prioriteringshierarki. Avseende behovet av åtgärder för
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vinterväghållningens budget föreslås dessa lyftas för vidare behandling i
budgetprocessen då Tekniska nämnden inte själv råder över frågan.
Beslutsunderlag

Powerpoint presentation, 2021-03-05
Powerpoint presentation, 2021-04-07
Tjänsteskrivelse, 2021-04-07
Förslag till beslut

Tekniska förvaltningens förslag till beslut i Tekniska nämnden
1. Underlaget avseende behov av åtgärder för vinterväghållningens
budgetram överlämnas till Programnämnd samhällsbyggnad för vidare
hantering i budgetprocessen.
2. Tekniska förvaltningen ges i uppdrag att ta fram ett förslag på
prioriteringshierarki vid svår och långvarig vinter.
Ärendet ska vidare till Programnämnd samhällsbyggnad för beslut.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar:
1. Underlaget avseende behov av åtgärder för vinterväghållningens
budgetram överlämnas till Programnämnd samhällsbyggnad för vidare
hantering i budgetprocessen.
2. Tekniska förvaltningen ges i uppdrag att ta fram ett förslag på
prioriteringshierarki vid svår och långvarig vinter.
Ärendet ska vidare till Programnämnd samhällsbyggnad för beslut.

§ 71 Information om revidering av behov 2023 avseende
investeringsprogram 2022 med plan för 2023-2025
Ärendenummer: Tn 2345/2021
Handläggare: Josef Ibrahim Norell
Ärendebeskrivning

Under mars månad, efter att Tekniska nämnden beslutat
om Investeringsprogram för 2022 med plan för 2023 - 2025, har det inom
Reningsverket framkommit ett behov om att öka investeringsbudgeten för
upprustning av inloppsdelen.
Beslutsunderlag

Följebrev, 2021-03-30
Investeringsbilaga
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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.

§ 72 Utbildning - offentlighet och sekretess
Handläggare: Staffan Wikell
Ärendebeskrivning

Staffan Wikell från SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) besöker
nämndsammanträdet via länk och håller en utbildning i offentlighet och
sekretess.
Beslutsunderlag

Muntlig information
Förslag till beslut

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

Tekniska nämnden beslutar:
- Informationen tas till protokollet.
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