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Tekniska nämnden 
 
Datum: 2021-09-21 
Tid: 08:30–14:30 
Plats: Skogen, Citypassagen/digitalt via Teams 
 
Närvarande ledamöter 
Anders Olsson (C) 
Gun Carlestam Lewin (S) 
Yngve Alkman (L) 
Lars-Arne Sellén (S) 
Lisa Lilja (S) 
Henrik Asplund (S) 
Sven-Peter Sörensson (S) 
Cecilia Hermansson (C) 
Krister Eriksson (M) 
Lars Hallström (M) 
Maria Hedwall (M) 
Habib Brini (SD) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Inger Westerberg (S) Tjänstgör för Margaretha Gunhamre (S) 
Pedro Skåre (KD) Tjänstgör för Johan Svanberg (KD) 
Sunil Jayasooriya (V) Tjänstgör för Helen Engholm (V) 
 
Närvarande ersättare 
Nils O Edwertz (C) 
 
Övriga 
Mimmi Hodzic Förvaltningschef 
Emma Lagefjäll Nämndsekreterare 
Håkan Gustafsson Verksamhetschef 
Jenny Johrin Verksamhetschef 
Jörgen Lundblad Verksamhetschef 
Stefan Bertebo Verksamhetschef 
Åse Friberg Verksamhetschef 
 
Paragraf 114–128 
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Emma Lagefjäll, sekreterare 
 
Digitalt justerat protokoll. 
 
 
 
 
Anders Olsson (C), ordförande 
 
 
 
 
Krister Eriksson (M), justerare  



ÖREBRO Protokoll  
 

  3 (11) 
 

§ 114 Kallelse med tidsplanering till beredningsmöte 

§ 115 Protokolljusterare 

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) 

 

§ 116 Anmälan av presidieberedning 

Ärendebeskrivning 
Presidieberedning hölls den 6 september digitalt via Teams. 

Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden: 

- Anmälan tas till protokollet. 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar: 

- Anmälan tas till protokollet. 

 

§ 117 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. 

 

§ 118 Förvaltningens information 
Handläggare: Mimmi Hodzic 

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

Beslutsunderlag 
Pressmeddelande, 2021-09-14 
Muntlig information: 
Läget utifrån covid-19 - Mimmi Hodzic 
Hindersmässan 2022 - Peter Grönlund, Åse Friberg 
Information om beläggningstvist - Tommy Karlqvist, Mimmi Hodzic 
Information om Lyra - Jenny Johrin 

Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar: 

- Informationen tas till protokollet. 

 

§ 119 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 
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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 24 augusti 2021. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-09-21 
Underrättelse, 2021-05-12 
Föreläggande, 2021-05-05 

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. 

 

§ 120 Särskilt redovisande av delegationsbeslut 
Handläggare: Anna-Lena Thorslund 

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 informeras nämnden om ett delegationsbeslut 
gällande parkeringstillstånd för rörelsehindrade. 

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. 

 

§ 121 Delårsrapport med prognos 2 2021 
Ärendenummer: Tn 5199/2021 
Handläggare: Mimmi Hodzic, Josef Ibrahim Norell m. fl. 

Ärendebeskrivning 
Prognosen för nämndens skattefinansierade verksamheter visar ett underskott 
om 14,3 mnkr. I stora drag beror avvikelse på minskade intäkter om ca 4,4 
mnkr för förändrad redovisningsriktlinje på tidsskrivning, ca 4 mnkr lägre 
intäkter för markavtal än budgeterat, ca 5 mnkr som en effekt av pandemin 
med främst lägre parkeringsintäkter och större underhållskostnader samt högre 
kostnader för vinterväghållningen om 2,8 mnkr. 

De taxefinansierade verksamheterna finansierar sig själva genom intäkter och 
har därför en nettobudget om 0 kr. Avfallsverksamheten planerade i samband 
med VP 2021 för ett underskott om 4,9 mnkr. Resultatet för året 
prognostiseras till 6,7 mnkr i underskott vilket innebär att avvikelsen mot 
planerad budget beräknas till underskott om 1,8 mnkr. Vatten- och 
avloppsverksamheten fortsätter med en positiv ekonomisk trend och 
prognostiserar ett överskott med 9,3 mnkr som till största del beror på lägre 
kapitalkostnader än budgeterat. Gasverksamheten prognostiserar ett överskott 
om 1,5 mnkr som till största del beror på högre intäkter för försäljning av gas 
samt lägre personalkostnader är budgeterat. 

Prognoserna bygger på antagandet om att rådande Coronapandemin successivt 
kommer att förbättras från hösten 2021 och kan komma att förändras avsevärt 
beroende på hur pandemin utvecklas under året. 

Investeringsbudgeten har under våren reviderats och budgetöverskott från år 
2020 har överförts till 2021 års budget. Samtliga verksamheter prognostiserar 
att inte förbruka årets budget fullt ut. Den huvudsakliga orsaken beror på olika 
förseningar i projekt. 

Beslutsunderlag 
Delårsrapport med prognos 2 2021 Tekniska nämnden 
Bilaga 1, Resultat- och balansräkning för Avfalls- och VA-verksamheterna 

Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden: 

1. Tekniska nämnden fastställer Delårsrapport med prognos 2 för 2021. 

2. Delårsrapporten överlämnas till programnämnd 
Samhällsbyggnad/Kommunstyrelsen för vidare hantering. 
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3. Tekniska nämnden begär att Kommunstyrelsen kompenserar nämnden för 
intäktsbortfallet på grund av ändrade redovisningsriktlinjer vad avser timpris i 
samband med investeringar med 4,4 mnkr. 

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

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar: 

1. Tekniska nämnden fastställer Delårsrapport med prognos 2 för 2021. 

2. Delårsrapporten överlämnas till programnämnd 
Samhällsbyggnad/Kommunstyrelsen för vidare hantering. 

3. Tekniska nämnden begär att Kommunstyrelsen kompenserar nämnden för 
intäktsbortfallet på grund av ändrade redovisningsriktlinjer vad avser timpris i 
samband med investeringar med 4,4 mnkr. 

4. Krister Eriksson (M) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet. 

Yngve Alkman (L), Sunil Jayasooriya (V) och Habib Brini (SD) deltar inte i 
beslutet. 

 

§ 122 Remiss - Konstpolicy för Örebro kommun 
Ärendenummer: Tn 3664/2021 
Handläggare: Magnus Karlsson 

Ärendebeskrivning 
Örebro kommuns konstpolicy anger mål, vilja, inriktning och arbetssätt för 
kommunens arbete med konst i offentlig miljö. Konstpolicyn består av 12 
ställningstaganden som slår fast kommunens gemensamma mål, vilja, inriktning 
och arbetssätt för den offentliga konsten vad gäller demokratiska värderingar, 
tillgänglighet, tillämpning av 1%-regeln, gestaltad livsmiljö, kulturarv, 
konstnärers villkor, jämställdhet och mångfald samt kvalitet och 
professionalitet. 

Svar på remissen lämnas senast den 30 september 2021. 

Beslutsunderlag 
Konstpolicy - remissversion 
Remissmissiv 
Tjänsteskrivelse, 2021-08-31 

Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden: 

- Tjänsteskrivelsen överlämnas som svar på remissen. 
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Yrkande 
Yngve Alkman (L) yrkar bifall till Tekniska förvaltningens förslag med tillägget 
att 1% av byggnationskostnaderna skall gälla. Men Kulturnämnden får ansvar 
för att konstsatsningarna på varje byggnadsprojekt är relevant och får fördela 
överblivna pengar till andra objekt i kommunen. 

Krister Eriksson (M) yrkar bifall till Yngve Alkmans (L) yrkande. 

Proposition 
Ordföranden Anders Olsson (C) ställer först Yngve Alkmans (L) m. fl. 
tilläggsyrkande om att 1% av byggnationskostnaderna skall gälla. Men 
Kulturnämnden får ansvar för att konstsatsningarna på varje byggnadsprojekt 
är relevant och får fördela överblivna pengar till andra objekt i kommunen 
under proposition och finner att Tekniska nämnden beslutar att avslå 
tilläggsyrkandet. 

Därefter finner ordföranden att det endast finns ett förslag till beslut, det vill 
säga bifall till Tekniska förvaltningens förslag och finner att Tekniska nämnden 
beslutar enligt detta. 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar: 

- Tjänsteskrivelsen överlämnas som svar på remissen. 

Reservation 
Yngve Alkman (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt 
tilläggsyrkande om att 1% av byggnationskostnaderna skall gälla. Men 
Kulturnämnden får ansvar för att konstsatsningarna på varje byggnadsprojekt 
är relevant och får fördela överblivna pengar till andra objekt i kommunen. 

Krister Eriksson (M), Lars Hallström (M) och Maria Hedwall (M) reserverar sig 
mot beslutet till förmån Yngve Alkmans (L) tilläggsyrkande om att 1% av 
byggnationskostnaderna skall gälla. Men Kulturnämnden får ansvar för att 
konstsatsningarna på varje byggnadsprojekt är relevant och får fördela 
överblivna pengar till andra objekt i kommunen. 

 

§ 123 Revisionsrapport om gatuunderhåll - beredning 
Ärendenummer: Tn 2375/2021 
Handläggare: Helena Aronsson 

Ärendebeskrivning 
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Örebro kommun 
genomfört en granskning av underhåll av gator och vägar. Granskningens syfte 
är att bedöma om Tekniska nämnden har säkerställt ett ändamålsenligt 
underhåll av kommunens gator och vägar. 
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Tekniska nämnden informerades om ärendet på sammanträdet den 24 augusti 
2021. Ärendet återkommer för beslut i Tekniska nämnden i oktober 2021. 

Beslutsunderlag 
Revisionsrapport, 2021-06-03 
Tjänsteskrivelse förslag till yttrande, 2021-09-01 

Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden: 

- Ärendet är berett inför beslut i oktober 2021. 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar: 

- Ärendet är berett inför beslut i oktober 2021. 

 

§ 124 Godkännande av köpeavtal Lyra - beredning 
Ärendenummer: Tn 273/2020 
Handläggare: Jenny Johrin 

Ärendebeskrivning 
Reservationsavtal för Lyra har tidigare tecknats och det är nu aktuellt att gå 
vidare med ett överlåtelseavtal. 

Ärendet återkommer för beslut i Tekniska nämnden i oktober 2021. 

Beslutsunderlag 
Reservationsavtal 
Protokollsutdrag från Tekniska nämnden 2020-01-23, §23 

Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden: 

- Ärendet är berett inför beslut i oktober 2021. 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar: 

- Ärendet är berett inför beslut i oktober 2021. 

 

§ 125 Fördjupad information om trafikstrategi 
Handläggare: Per Elvingson, Andreas Ahlstam 
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Ärendebeskrivning 
Tekniska nämnden informerades om arbetet med en ny trafikstrategi på 
nämndsammanträdet den 28 maj 2021. På dagens sammanträde får nämnden 
en fördjupad information. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information 

Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar: 

- Informationen tas till protokollet. 

 

§ 126 Ledamotsfråga gällande krisberedskap VA  
Handläggare: Jenny Johrin, Anna Åhlgren, Helena Gullberg 

Ärendebeskrivning 
Carola Sunesson (SD) anmälde på nämndsammanträdet den 24 augusti 2021 en 
ledamotsfråga som besvaras på dagens sammanträde. 

Frågan var: Krisberedskap gällande säkring av VA-system vid eventuella översvämningar, 
ras och skred mm samt tillgång till reservvatten. Vilken beredskap finns? Pågår 
diskussioner om utökad planering och åtgärder för detta?  

Beslutsunderlag 
Muntlig information 

Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar: 

- Informationen tas till protokollet. 

 

§ 127 Ledamotsfråga gällande cykelbanor 
Handläggare: Mimmi Hodzic 
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Ärendebeskrivning 
Maria Hedwall (M) anmälde på nämndsammanträdet den 24 augusti 2021 en 
ledamotsfråga som besvaras på dagens sammanträde. 

Frågan var: De målade cykelbanorna vid eyra och till universitetet, vart kommer pengarna 
ifrån och vem ansvarar för dem? De börjar se slitna ut.  

Beslutsunderlag 
Muntlig information 

Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar: 

- Informationen tas till protokollet. 

 

§ 128 Ledamotsfråga gällande trafikreglering på väster 
Handläggare: Emelie Tiveljung, Frida Sunesson 

Ärendebeskrivning 
Krister Eriksson (M) anmälde på nämndsammanträdet den 24 augusti 2021 en 
ledamotsfråga, gällande trafikreglering på väster i Örebro, som besvaras på 
dagens sammanträde. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information 

Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar: 

- Informationen tas till protokollet. 



Särskilt yttrande Ärende Tn 5199/2021 
 
Tekniska nämnden 2021-09-21, § 121. 
 
 
Vi från Moderaterna bifaller delårsrapport 2 2021, men vill genom detta särskilda yttrande klargöra 
att vi inte för den sakens skull tycker att allt som står i den är bra. Vi godkänner att vi fått rapporten 
och konstaterar att mycket hade sett annorlunda ut om vi hade styrt. 
För den Moderata gruppen i Tekniska nämnden. 
 
 
Krister Eriksson 
Moderaterna 
 



Tilläggsyrkande, Remiss - Konstpolicy för Örebro kommun Tn 3664/2021  

Tekniska nämnden 2021-09-21, § 122. 

 
1% av byggnationskostnaderna skall gälla.  
Men Kulturnämnden får ansvar för att konstsatsningarna på varje byggnadsprojekt är relevant och 
får fördela överblivna pengar till andra objekt i kommunen  
 

 

Yngve Alkman 
Liberalerna 
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