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Tekniska nämnden 
 
Datum: 2022-12-09 
Tid: 08:30–12:30 
Plats: Berget, Citypassagen 
 
Närvarande ledamöter 
Anders Olsson (C) 
Gun Carlestam Lewin (S) 
Lars-Arne Sellén (S) 
Henrik Asplund (S) 
Sven-Peter Sörensson (S) 
Cecilia Hermansson (C) 
Sunil Jayasooriya (V) 
Krister Eriksson (M) 
Lars Hallström (M) 
Maria Hedwall (M) 
Habib Brini (SD) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Ann-Charlotte Gustafsson (S) Tjänstgör för Lisa Lilja (S) 
Inger Westerberg (S) Tjänstgör för Margaretha Gunhamre (S) 
Pelle Fernros (KD) Tjänstgör för Johan Svanberg (KD) 
Margareta Bratt (L) Tjänstgör för Yngve Alkman (L) 
 
Närvarande ersättare 
Nils O Edwertz (C) 
Lucas Holmberg (M) 
Carola Suneson (SD) 
 
Övriga 
Mimmi Hodzic, Förvaltningschef  
Emma Lagefjäll, Nämndsekreterare  
Åse Friberg, Verksamhetschef  
Jenny Johrin, Verksamhetschef  
Jörgen Lundblad, Verksamhetschef  
Tove Olsson, Verksamhetschef  
Stefan Bertebo, Verksamhetschef 

 
 
Paragraf 211–235 och 237–238 
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Emma Lagefjäll, sekreterare 
 
Digitalt justerat protokoll. 
 
 
 
 
Anders Olsson (C), ordförande 
 
 
 
 
Krister Eriksson (M), justerare  
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§ 211 Kallelse med tidsplanering till beredningsmöte 

§ 212 Protokolljusterare 

Förslag till beslut 
Förslag till ordinarie justerare: Yngve Alkman (L) 

Förslag till ersättande justerare: Sunil Jayasooriya (V) 

Beslut 
Till ordinarie justerare utses: Krister Eriksson (M) 

Till ersättande justerare utses: Sunil Jayasooriya (V) 

 

§ 213 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. 

Maria Hedwall (M) anmäler en fråga gällande ett cykelställ på Storgatan 18 där 
de boende upplever att många bilar parkerar. Det gör att de boende inte kan 
använda cykelstället. Vad kan man göra åt det? 

Ordförande Anders Olsson (C) besvarar frågan och förvaltningen meddelar att 
de tar med sig frågan. 

Margareta Bratt (L) anmäler en fråga gällande trafikljus. Vid trafikljus med 
övergång för cykel och fotgängare blir det ofta automatiskt grönt för cyklar, 
men inte för fotgängare. Varför är det så? 

Verksamhetschef Åse Friberg besvarar frågan på plats. 

 

§ 214 Anmälan av presidieberedning 
Handläggare: Emma Lagefjäll 

Ärendebeskrivning 
Presidieberedning hölls den 28 november digitalt via Teams. 

Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden: 

- Anmälan tas till protokollet. 
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Beslut 
Tekniska nämnden beslutar: 

- Anmälan tas till protokollet. 

 

§ 215 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 11 
november 2022. 

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. 

 

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

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

Beslutsunderlag 
Protokoll samverkan e-post, 2022-11-21 
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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. 

 

§ 217 Inkomna handlingar och skrivelser 
Ärendenummer: Tn 6377/2022 

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

Beslutsunderlag 
Uppföljning av handlingsplan för barn i ekonomiskt utsatta hushåll i Örebro 
kommun - KSUS 2022-10-11, § 20  
Protokoll - Kommunala Tillgänglighetsrådet, 2022-10-05 

Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar: 

- Informationen tas till protokollet. 

 

§ 218 Förvaltningens information 
Handläggare: Mimmi Hodzic 

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

Beslutsunderlag 
Muntlig information: 
Information om det säkerhetspolitiska läget - Magnus Karlsson 
Återrapport Lyra - Jenny Johrin 
Lägesrapport LBG anläggning - Tove Olsson 
Utredning i Kumla och Lekeberg kring reningsverk - Jenny Johrin 
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Beslut i Kommunstyrelsen gällande central hantering av skyddsmaterial - 
Stefan Bertebo 

Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar: 

- Informationen tas till protokollet. 

 

§ 219 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 11 november 2022. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-11-11 
Uppföljning av SAM, Powerpointpresentation 

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. 

 

§ 220 Särskilt redovisande av delegationsbeslut 

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. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information 

Förslag till beslut 
Presidiets förslag till Tekniska nämnden: 

- Ärendet utgår från Tekniska nämndens sammanträden i december 2022 och 
januari 2023. 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar: 

- Ärendet utgår från Tekniska nämndens sammanträden i december 2022 och 
januari 2023. 

 

§ 221 Information om trafikavstängningar 2023 
Handläggare: Randi Andreassen, Stefan Lange 

Ärendebeskrivning 
Tekniska nämnden informeras om kommande trafikavstängningar som är 
aktuella inför 2023. 

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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§ 222 Lägesrapport belysningssatsningar 
Handläggare: Åse Friberg 

Ärendebeskrivning 
Tekniska nämnden får en löpande lägesrapport avseende belysningssatsning 
2022. 

Beslutsunderlag 
Powerpointpresentation 

Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar: 

- Informationen tas till protokollet. 

 

§ 223 Slutrapport av uppdraget återrapportering belysning 
parker - Beslut 
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 får på dagens sammanträde en slutrapport av uppdraget 
gällande återrapportering om belysning i parker. 

Beslutsunderlag 
Slutrapport belysning i parker 
Tjänsteskrivelse, 2022-11-28 

Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden: 

- Slutrapport för uppdraget Återrapportering belysning i parker godkänns. 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar: 

- Slutrapport för uppdraget Återrapportering belysning i parker godkänns. 
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§ 224 Remiss - Naturvårdsverkets redovisning Ansvar för 
kommunalt avfall för vissa enskilda avfallsströmmar - 
Beslut 
Ärendenummer: Tn 5969/2022 
Handläggare: Jörgen Lundblad 

Ärendebeskrivning 
Den 3 mars 2022 fattade regeringen beslut om att ge Naturvårdsverket i 
uppdrag att utreda vissa frågor om ansvar för kommunalt avfall. 

Begreppet kommunalt avfall ersatte begreppet hushållsavfall vid 
genomförandet av avfallsdirektivet den 1 augusti 2020. Införandet av 
begreppet kommunalt avfall har inneburit att kommunerna har fått ett utökat 
ansvar för insamling och behandling av avfall. Vidare har det lett till oklarheter 
för vissa avfallsströmmar gällande vad som omfattas av begreppet och vem 
som ansvarar för avfallet i förhållande till hur det var tidigare. 

Inom uppdraget har Naturvårdsverket analyserat ett urval av avfallsströmmar i 
syfte att undersöka om det är lämpligt att ändra ansvaret för dessa. 

Ärendet bereddes på Tekniska nämndens sammanträde den 11 november 
2022. 

Remissvar ska lämnas till Naturvårdsverket innan sista december 2022. 

Beslutsunderlag 
Remiss 
Avfall Sveriges remissvar 
Tjänsteskrivelse, 2022-11-18 
Remissvar Örebro kommun 

Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden: 

- Att anta förslag till ”Remissvar Örebro kommun NV vissa enskilda 
avfallsströmmar” 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar: 

- Att anta förslag till ”Remissvar Örebro kommun NV vissa enskilda 
avfallsströmmar” 

  

§ 225 Avskrivning av 2021 års utestående fordringar - 
Beslut 
Ärendenummer: Tn 6162/2022 
Handläggare: Pär Lindberg 
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Ärendebeskrivning 
Enligt god redovisningssed ska en osäker fordran inte tas upp som en tillgång. 
Avskrivningen innebär att det bokförda värdet skrivs ner men kravet mot den 
enskilde kvarstår. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-11-18 

Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden: 

- Tekniska nämndens sammanlagda utestående kundfordringar med sista 
betalningsdag t.o.m. 2021-12-31, totalt 437 650,54 kr avskrivs. 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar: 

- Tekniska nämndens sammanlagda utestående kundfordringar med sista 
betalningsdag t.o.m. 2021-12-31, totalt 437 650,54 kr avskrivs. 

 

§ 226 Beslut om extrainsatt nämndsammanträde 
Ärendenummer: Tn 6250/2021 
Handläggare: Emma Lagefjäll 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige föreslås i december besluta om förlängd mandatperiod 
för i princip samtliga nämnder till den 12 januari 2023. Samt en förlängning av 
nu gällande nämndreglemente samt arvodesriktlinjer. Under förutsättning att 
Kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget föreslås Tekniska nämnden ha ett 
avslutande nämndsammanträde den 12 januari för att besluta om att godkänna 
anmälan av fattade delegationsbeslut under perioden 1 december till 12 januari. 

Tekniska nämnden föreslås därför besluta om ett extrainsatt 
nämndsammanträde den 12 januari som genomförs under förutsättning att 
Kommunfullmäktige beslutar att förlänga mandatperioden samt nu gällande 
nämndreglemente. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-11-18 

Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden: 

- Under förutsättning att Kommunfullmäktige beslutar att förlänga 
mandatperioden för Tekniska nämnden sammanträder Tekniska nämnden den 
12 januari 2023. 
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Beslut 
Tekniska nämnden beslutar: 

- Under förutsättning att Kommunfullmäktige beslutar att förlänga 
mandatperioden för Tekniska nämnden sammanträder Tekniska nämnden den 
12 januari 2023. 

 

§ 227 Beslut om förlängd attestförteckning 
Ärendenummer: Tn 6978/2022 
Handläggare: Emma Lagefjäll 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige föreslås i december besluta om förlängd mandatperiod 
för i princip samtliga nämnder till den 12 januari 2023. Även nu gällande 
nämndreglemente och arvodesriktlinjer föreslås förlängas. 

Den politiska organisationen omorganiseras därefter och Tekniska nämnden 
blir Teknik- och servicenämnden. Med anledning av den eventuellt förlängda 
mandatperioden behöver även Tekniska nämndens attestförteckning förlängas 
att gälla fram till den 12 januari. Beslutet gäller under förutsättning att 
Kommunfullmäktige beslutar att förlänga mandatperioden för Tekniska 
nämnden. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-11-29 

Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden: 

1. Attestförteckning år 2022 för Tekniska nämndens verksamheter 
förlängs att gälla fram till och med den 12 januari 2023. 

2. Ändring av beslut om attestanter under löpande verksamhet delegeras 
till förvaltningsdirektör. 

3. Beslutspunkt 1 och 2 gäller endast under förutsättning att 
Kommunfullmäktige beslutar att förlänga mandatperioden för 
Tekniska nämnden till den 12 januari. 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar: 

1. Attestförteckning år 2022 för Tekniska nämndens verksamheter 
förlängs att gälla fram till och med den 12 januari 2023. 

2. Ändring av beslut om attestanter under löpande verksamhet delegeras 
till förvaltningsdirektör. 

3. Beslutspunkt 1 och 2 gäller endast under förutsättning att 
Kommunfullmäktige beslutar att förlänga mandatperioden för 
Tekniska nämnden till den 12 januari. 
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§ 228 Tekniska nämnden delegationsordning, 
beslutanderätt under perioden 1-12 januari 2023 
Ärendenummer: Tn 6264/2022 
Handläggare: Emma Lagefjäll 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige föreslås i december besluta om förlängd mandatperiod 
för i princip samtliga nämnder till den 12 januari 2023. Den politiska 
organisationen omorganiseras därefter och Tekniska nämnden blir Teknik- och 
servicenämnden. Även förvaltningsorganisationen förändras, Tekniska 
förvaltningen blir Teknik- och serviceförvaltningen. Den nya 
förvaltningsorganisationen träder i kraft den 1 januari. I vissa delar innebär den 
nya förvaltningsorganisationen nya titlar och förändringar i framför allt 
chefsleden vilket kan göra att delegationsordningen för den avgående nämnden 
inte stämmer överens med dessa titlar mellan 2023-01-01 och 2023-01-12. 

Därför föreslås Tekniska nämnden besluta om att ge förvaltningsdirektör 
beslutanderätt på samtliga punkter i gällande delegationsordning under en 
begränsad tidsperiod. Detta med undantag av de punkter där nämndens 
ordförande har beslutanderätt. Beslutet gäller under förutsättning att 
Kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget att förlänga mandatperioden för 
Tekniska nämnden till den 12 januari. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-11-24 

Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden:  

1. Under perioden 1-12 januari 2023 har förvaltningsdirektör 
beslutanderätt på samtliga punkter i gällande delegationsordning för 
Tekniska nämnden. Detta med undantag av de punkter där nämndens 
ordförande har beslutanderätt. 

2. Förvaltningsdirektören har rätt att överlåta sin delegerade 
beslutanderätt till annan anställd inom kommunen. 
Förvaltningsdirektören informerar nämnden om vem som har fått den 
vidaredelegerade beslutanderätten och besluten anmäls till Tekniska 
nämnden i vanlig ordning. 

3. Beslutspunkt 1 och 2 gäller endast under förutsättning att 
Kommunfullmäktige beslutar att förlänga mandatperioden för 
Tekniska nämnden till den 12 januari. 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar:  

1. Under perioden 1-12 januari 2023 har förvaltningsdirektör 
beslutanderätt på samtliga punkter i gällande delegationsordning för 
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Tekniska nämnden. Detta med undantag av de punkter där nämndens 
ordförande har beslutanderätt. 

2. Förvaltningsdirektören har rätt att överlåta sin delegerade 
beslutanderätt till annan anställd inom kommunen. 
Förvaltningsdirektören informerar nämnden om vem som har fått den 
vidaredelegerade beslutanderätten och besluten anmäls till Tekniska 
nämnden i vanlig ordning. 

3. Beslutspunkt 1 och 2 gäller endast under förutsättning att 
Kommunfullmäktige beslutar att förlänga mandatperioden för 
Tekniska nämnden till den 12 januari. 

 

§ 229 Tillsynsrapport 2022 - Beslut 
Ärendenummer: Tn 77/2022 
Handläggare: Lisa Osterman, Jörgen Fagerström, Fredrika Källmén, Jesper 
Augustsson 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningen har på uppdrag av Tekniska nämnden genomfört intern kontroll 
enligt Tillsynsplan 2022 (Tn 5364/2021). Intern kontrollen är nämndens tillsyn 
av förvaltningens kontroll av den vardagliga verksamheten. Det ligger en stor 
vikt vid att rätt 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 2022. Utifrån denna 
riskanalys beslutade Tekniska nämnden i januari 2022 om Tillsynsplan för 
2022. 

Örebro kommuns interna kontroll ska bidra till att nämnderna och 
Kommunstyrelsen, med rimlig grad av säkerhet, uppnår följande mål för den 
egna verksamheten: 

• Att en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet bedrivs. 
• Att det finns en tillförlitlig finansiell rapportering och information om 

verksamheten. 
• Att verksamheten följer och tillämpar lagar, föreskrifter, riktlinjer med 

mera. 
• Att verksamheten förhåller sig så att förtroendet för kommunen 

upprätthålls. 

Intern kontrollen för 2022 omfattar i Tillsynsplanen fyra tillsynsobjekt, inom i 
tre områden; verksamhet (V), ekonomi (E) och personal (P). 

Beslutsunderlag 
Tillsynsrapport 2022 – uppföljning av intern kontroll (Tn 77/2022) 
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Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden: 

- Tillsynsrapport 2022 inom Tekniska nämnden, godkänns och överlämnas 
tillsammans med nämndens beslut till Kommunstyrelsen senast 30 december 
2022. 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar: 

- Tillsynsrapport 2022 inom Tekniska nämnden, godkänns och överlämnas 
tillsammans med nämndens beslut till Kommunstyrelsen senast 30 december 
2022. 

 

§ 230 Återanmälan delegationsbeslut enligt tillsynsplan - 
Beslut 
Ärendenummer: Tn 77/2022 
Handläggare: Helena Aronsson 

Ärendebeskrivning 
Den 10 december 2020 beslutade Tekniska nämnden om Tillsynsplan 2021 § 
194. Ett av tillsynsområdena i den beslutade tillsynsplanen gäller hantering av 
allmänna handlingar samt rapportering av delegationsbeslut vid återföring till 
nämnd. 

Som ett uppföljande led i arbetet med internkontrollen och genomförda 
stickprov genomförs de förslag på åtgärder som föreslogs i Tillsynsrapporten 
2021 (Tn 5579/2020). Återrapporteringen av föreslagna åtgärder sker i 
samband med Tillsynsrapporten 2022 (Tn 77/2022). Vid uppföljande 
granskning lyfts delegationsbeslut som upptäckts saknas i återrapporteringen 
till Tekniska nämnden. Av den anledningen återanmäls besluten på dagens 
sammanträde. Besluten avser tilldelningsbeslut upprättade av verksamheter 
inom Tekniska förvaltningen. 

Beslutsunderlag 
Följebrev, 2022-11-18 
Sammanställning - Tilldelningsbeslut som återförs till nämnd 

Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden:  

- Anmälan tas till protokollet.  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar:  

- Anmälan tas till protokollet.  
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§ 231 Ansökan medfinansiering bulleråtgärder - Beslut 
Ärendenummer: Tn 6257/2022 
Handläggare: Peter Smedberg 

Ärendebeskrivning 
Trafikverket har bjudit in Tekniska nämnden att ansöka om statlig 
medfinansiering för år 2024 för åtgärder utmed det kommunala vägnätet. 
Tekniska förvaltningen vill ansöka om medfinansiering gällande bidrag till 
fastighetsägare för fönsteråtgärder på fastigheter som är utsatta för höga nivåer 
av vägtrafikbuller. Statlig medfinansiering innebär möjlighet till 50 procent i 
bidrag från Trafikverket. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse bulleråtgärder, 2022-11-17 
Åtgärdsprogram buller Örebro kommun 2018-2025 

Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden: 

1. Godkänna förvaltningens förslag till ansökan om statlig 
medfinansiering om 50 % av bullerbidrag för fönsteråtgärder på det 
kommunala vägnätet för totalt 1 500 000 kr. 

2. Tekniska förvaltningens kostnader för de åtgärder som får statlig 
medfinansiering, 750 000 kr, tas från tilldelad driftbudget för 
bulleråtgärder under 2023-24. 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar: 

1. Godkänna förvaltningens förslag till ansökan om statlig 
medfinansiering om 50 % av bullerbidrag för fönsteråtgärder på det 
kommunala vägnätet för totalt 1 500 000 kr. 

2. Tekniska förvaltningens kostnader för de åtgärder som får statlig 
medfinansiering, 750 000 kr, tas från tilldelad driftbudget för 
bulleråtgärder under 2023-24. 

 

§ 232 Ansökan medfinansiering trafikåtgärder - Beslut 
Ärendenummer: Tn 6257/2022 
Handläggare: Peter Smedberg 

Ärendebeskrivning 
Tekniska förvaltningen, Gata och trafik har i samråd med trafikplanerare på 
Stadsbyggnad utarbetat ett förslag till trafiksäkerhetshöjande åtgärder på det 
kommunala vägnätet för år 2024. Följande objekt är föreslaget att ansöka 
statlig medfinansiering om trafiksäkerhetshöjande åtgärder för: 
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1. Restalundsvägen vid nummer 24. Säker passage och gång- och 
cykelbana. Säker skolväg. 1 100 000 kr. 

Om åtgärden beviljas statlig medfinansiering kommer den under 2023-2024 att 
byggas förutsatt att Tekniska förvaltningen får tillräckliga investeringsmedel för 
trafiksäkerhet. Beroende av investeringsbudget för 2023-2024 kan även fler 
åtgärder än den som får statlig medfinansiering komma att byggas. 2023 
kommer säker passage över Grenadjärgatan vid CV-rondellen att byggas i 
samband med att bron över Lillån renoveras, en åtgärd vi har beviljats 
medfinansiering för att göra under 2022-2023. 

Beslutsunderlag 
Bilaga beskrivning av trafiksäkerhetsåtgärder 2023-24 
Tjänsteskrivelse, 2022-11-17 

Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden: 

1. Ansöka om statlig medfinansiering för förbättrad trafiksäkerhet på det 
kommunala vägnätet för år 2024 enligt föreslagen åtgärd på 
Restalundsvägen med beräknad byggkostnad om 1 100 000 kr. 

2. Tekniska förvaltningens kostnader för att bygga de åtgärder som får 
statlig medfinansiering tas från tilldelade investeringsmedel för 
trafiksäkerhet för 2023-2024. Förvaltningens kostnad beräknas bli 
550 000 kr. 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar: 

1. Ansöka om statlig medfinansiering för förbättrad trafiksäkerhet på det 
kommunala vägnätet för år 2024 enligt föreslagen åtgärd på 
Restalundsvägen med beräknad byggkostnad om 1 100 000 kr. 

2. Tekniska förvaltningens kostnader för att bygga de åtgärder som får 
statlig medfinansiering tas från tilldelade investeringsmedel för 
trafiksäkerhet för 2023-2024. Förvaltningens kostnad beräknas bli 
550 000 kr. 

 

§ 233 Preliminär årsberättelse - Beslut 
Ärendenummer: Tn 5917/2022 
Handläggare: Caroline Svensson 

Ärendebeskrivning 
Omvärldsläget med den senaste tidens snabba prisökningar på framför allt 
drivmedel har bidragit till utmaningar för verksamheten.   

För de skattefinansierade verksamheterna prognostiseras en negativ avvikelse 
mot budget om totalt 1,6 mnkr. 
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I den förhållandevis låga avvikelsen mot budget återfinns större både positiva 
som negativa avvikelser. De större negativa avvikelserna återfinns inom 
vinterväghållningen (-7,9 mnkr) och projektenheten (-3,9 mnkr).  För 
projektenheten är det fortsatt ej finansierade kostnader som är en följd av 
förändrad redovisningsriktlinje på tidsskrivning.  Till stor del vägs de negativa 
avvikelserna vägs upp av högre prognostiserade felparkeringsintäkter (5,7 
mnkr) samt en ökad försäljning från gasverksamheten (4 mnkr). Även 
fordonsverksamheten prognostiseras ett positiv avvikelse mot budget på 1,4 
mnkr. 

De taxefinansierade verksamheterna Vatten och avlopp- och 
Avfallsverksamheten har egen finansiering via taxa. För dessa budgeterades ett 
nollresultat för året. Däremot fanns behov för Vatten och avlopp att återställa 
tidigare års underskott när budgeten lades vilket innebär att årets inkomster 
budgeterades till att överstiga kostnaderna med 10,7 mnkr. I förhållande till det 
prognostiseras en positiv avvikelse på 14,2 mnkr vilket innebär ett resultat på 
25 mnkr. Avfallsverksamheten budgeterade för ett underskott om 9,9 mnkr 
men prognostiserar nu ett underskott om 11,1 mnkr. En avvikelse på 1,2 mnkr. 
Det negativa resultatet regleras mot verksamhetens egna kapital. 

Investeringsbudgeten för året reviderades senast i juni därutöver har 
budgetöverskott från 2021 tillförts årets budget. Prognosen visar att ingen av 
nämndens verksamheter förväntas att förbruka hela sin tilldelade 
investeringsbudget. Den främsta orsaken är tidsförskjutningar av olika 
anledningar. Tidsförskjutningarna föranleder behov av att flytta med ej nyttjad 
investeringsbudget 2022 till 2023. 

Beslutsunderlag 
Preliminär årsberättelse 2022, Tekniska nämnden 

Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden: 

1. Tekniska nämnden fastställer preliminär årsberättelse 2022. 
2. Preliminära årsberättelsen överlämnas till programnämnd 

Samhällsbyggnad/Kommunstyrelsen för vidare hantering. 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar: 

1. Tekniska nämnden fastställer preliminär årsberättelse 2022. 
2. Preliminära årsberättelsen överlämnas till programnämnd 

Samhällsbyggnad/Kommunstyrelsen för vidare hantering. 

 

§ 234 Slutrapport från utökat presidium - Beslut 
Ärendenummer: Tn 6908/2022 
Handläggare: Mimmi Hodzic 
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Ärendebeskrivning 
Ett utökat presidium startades upp under 2019 och har varit aktivt under 
innevarande mandatperod. I det utökade presidiet ingår Tekniska nämndens 
ordförande Anders Olsson (C), 1:e vice ordförande Gun Carlestam Lewin (S), 
2:e vice ordförande Yngve Alkman (L), Johan Svanberg (KD) och Krister 
Eriksson (M). 

Vid utökade presidiets första möte den 20 december 2019 beslutades om 
åtgärdspaket för Tekniska förvaltningens arbete. Det utökade presidiet har 
under 2019-2022 arbetat med ett flertal utvecklingsområden utifrån 
åtgärdspaketet. Punkterna innebär konkreta uppdrag som lagts till 
förvaltningen. Uppdragen har lagts dels som separata beslut, inarbetats som 
tillsynsområden i internkontroll samt även varit prioriterade uppdrag i 
verksamhetsplan och budget. 

Uppföljning har skett löpande både via återrapport i det utökade presidiet och 
uppdragen redovisas även för nämnden. 

Beslutsunderlag 
Slutrapport, Tekniska nämndens utökade presidium 
Bilaga 
Tjänsteskrivelse, 2022-11-24 

Förslag till beslut 
Utökade presidiets förslag till Tekniska nämnden: 

- Tekniska nämnden godkänner slutrapporten från det utökade presidiet. 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar: 

- Tekniska nämnden godkänner slutrapporten från det utökade presidiet. 

 

§ 235 Samråd - Detaljplan för del av Rävgräva 1:55 m fl 
(Palmbohult) - Beslut 
Ärendenummer: Tn 6774/2022 
Handläggare: Magnus Karlsson 

Ärendebeskrivning 
Detaljplanens syfte är att utöka vägområdet för huvudgatan i Palmbohults 
verksamhetsområde samt för planerad trafikplats vid E20, vid infarten i södra 
delen av verksamhetsområdet. 

Vägområdet behöver breddas för att rymma gång- och cykelbana, dike och 
slänter, vilket framkommit i detaljprojekteringen av gatan och trafikplatsen.  

Beslutsunderlag 
Detaljplan upprättad av Stadsbyggnad  
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Tjänsteskrivelse, 2022-11-22 

Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden: 

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

driftskostnader med ca 10 000 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 med ca 10 000 kr per år för allmän plats inom 
planområdet för Tekniska nämnden. 

 

§ 237 Information om inkommen skrivelse från 
Länsstyrelsen gällande Vinön 
Handläggare: Kristin Karlsson 

Ärendebeskrivning 
Tekniska nämnden informeras om inkommen skrivelse från Länsstyrelsen 
gällande Vinön. 

Beslutsunderlag 
 Beslut från Länsstyrelsen, 2022-11-30 

Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar: 

- Informationen tas till protokollet. 

 

§ 238 Vattenlek i Stadsparken 
Handläggare: Magnus Carlberg 

Ärendebeskrivning 
Tekniska nämnden informeras om arbetet med planering för ombyggnation av 
plaskdammen i Stadsparken.  
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Beslutsunderlag 
Muntlig information 

Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden: 

- Tekniska förvaltningen ges uppdrag att arbeta vidare enligt presenterad 
inriktning och återkomma med förslag till ombudgetering. 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar: 

- Tekniska förvaltningen ges uppdrag att arbeta vidare enligt presenterad 
inriktning och återkomma med förslag till ombudgetering. 
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