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Ingenjör

Paragraf 1–26

Emma Lagefjäll, sekreterare

Anders Olsson (C), ordförande

Yngve Alkman (L), justerare
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§ 1 Kallelse med tidsplanering till beredningsmöte
§ 2 Protokolljusterare
Ärendebeskrivning

Protokollet justeras den 29 januari.
Förslag till beslut

Förslag till ordinarie justerare: Yngve Alkman (L)
Förslag till ersättande justerare: Krister Eriksson (M)
Beslut

Till ordinarie justerare utses: Yngve Alkman (L)
Till ersättande justerare utses: Krister Eriksson (M)

§ 3 Anmälan av presidieberedning
Ärendebeskrivning

Presidieberedning hölls den 9 januari i Citypassagen.
Förslag till beslut

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

Tekniska nämnden beslutar:
- Anmälan tas till protokollet.

§ 4 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Tn 40/2019
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 12
december 2019.
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Beslutsunderlag

Attester
Muntliga undantag från lokala trafikföreskrifter
W3D3
Fordonsflytt
LTF
Förslag till beslut

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

Tekniska nämnden beslutar:
- Anmälan tas till protokollet.

§ 5 Anmälan av protokoll från samverkansgruppen
Ärendenummer: Tn 6354/2018
Ärendebeskrivning

Tekniska nämnden informeras om protokoll från sammanträden med
samverkansgruppen via Meetings.
Förslag till beslut

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

Tekniska nämnden beslutar:
- Anmälan tas till protokollet.

§ 6 Förvaltningens information
Handläggare: Mimmi Hodzic m. fl.
Ärendebeskrivning

Tekniska förvaltningens information med föredragningar för Tekniska
nämnden.
Nämnden får muntliga föredragningar om:
- Svar på tidigare ställd fråga
- Producentansvar - Håkan Gustafsson
- Skrivelse från konkurrensverket - Eva Jonsson
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- Mottagen stämning - Jenny Johrin
Beslutsunderlag

Muntlig information
Skrivelse från Konkurrensverket, 2019-12-18 inkl. bilagor
Stämning, 2019-12-13
Förslag till beslut

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

Tekniska nämnden beslutar:
- Informationen tas till protokollet.

§ 7 Information från kontorsservice Citypassagen
Ärendebeskrivning

Tekniska nämnden informeras om säkerhet och inpassering i Citypassagen.
Beslutsunderlag

Muntlig information
Förslag till beslut

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

Tekniska nämnden beslutar:
- Informationen tas till protokollet.

§ 8 Information arbetsmiljö
Handläggare: Mimmi Hodzic
Ärendebeskrivning

Tekniska förvaltningen har fått i uppdrag att kontinuerligt informera Tekniska
nämnden om hur arbetsmiljöarbetet fortgår på förvaltningen.
Tekniska förvaltningen informerar på dagens sammanträde om hur arbetet gått
sedan nämnden senast informerades på sammanträdet den 12 december 2019.
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.

§ 9 Särskilt redovisande av delegationsbeslut
Handläggare: Stefan Lange
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 en trafikanordningsplan (TA-plan).
Beslutsunderlag

Muntlig information
Förslag till beslut

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

Tekniska nämnden beslutar:
- Informationen tas till protokollet.

§ 10 Information förstudie om läkemedelsrening
Handläggare: Leif Sildén
Ärendebeskrivning

Tekniska nämnden informeras om en förstudie om läkemedelsrening som
Reningsverket genomfört under året.
Beslutsunderlag

Rapport förstudie läkemedelsrening Skebäcksverket
Powerpoint-presentation
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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.

§ 11 Information om BRT, Bus rapid transit
Handläggare: Henrik Emilsson, Ingela Berndt
Ärendebeskrivning

Tekniska nämnden informeras om BRT, bus rapid transit.
Beslutsunderlag

Muntlig information
Powerpoint-presentation
Förslag till beslut

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

Tekniska nämnden beslutar:
- Informationen tas till protokollet.

§ 12 Avfallsplan på remiss
Ärendenummer: Tn 5441/2019
Handläggare: Lisa Jensen
Ärendebeskrivning

Syftet med avfallsplanen är att på sikt nå en cirkulär ekonomi där
konsumtionen inom Örebro kommuns gränser håller sig inom ramen för en
planet. För det krävs att onödig konsumtion försvinner, att varor produceras
med ren energi och av förnybara eller återvunna material, att varorna används
så länge och så mycket det går genom goda konstruktioner, tjänster för delning,
regelbundet underhåll och reparationer. Vidare krävs att materialet i varor som
har förlorat sin funktion återvinns och att de naturliga kretsloppen inte
förorenas av farliga ämnen från samhällets produktion, avfallshantering eller
nedskräpning. Avfallsplanen ska visa vägen till hur vi under 2020-talet kan
arbeta för att nå ett sådant samhälle.
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Ärendet bereddes på Tekniska nämndens sammanträde den 12 december 2019.
Beslutsunderlag

Preliminär avfallsplan upprättat av Kommunstyrelseförvaltningen
Tjänsteskrivelse, 2019-12-04
Förslag till beslut

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden:
- Tekniska nämnden beslutar att överlämna tjänsteskrivelsen som remissvar.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar:
- Tjänsteskrivelsen överlämnas som remissvar.

§ 13 Tillsynsplan 2020
Ärendenummer: Tn 4350/2019
Handläggare: Carina Gavlefors
Ärendebeskrivning

Nämnderna ska inför varje år besluta om en Tillsynsplan för uppföljning av
den interna kontrollen. Valet av kontrollmoment i Tillsynsplanen föregås av en
dokumenterad riskanalys av sannolikhet och konsekvens inom ekonomi-,
personal- och verksamhetsområdet.
Ärendet bereddes i Tekniska nämnden på sammanträdet den 12 december
2019.
Beslutsunderlag

Tillsynsplan 2020
Förslag till beslut

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden:
1. Tekniska nämnden ger Tekniska förvaltningen i uppdrag att genomföra
tillsyn enligt förvaltningens förslag samt överlämna beslutet till
Kommunstyrelseförvaltningen senast januari 2020.
2. Tekniska förvaltningen ska avge en rapport till Tekniska nämnden i
december 2020.
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Beslut

Tekniska nämnden beslutar:
1. Tekniska nämnden ger Tekniska förvaltningen i uppdrag att genomföra
tillsyn enligt förvaltningens förslag samt överlämna beslutet till
Kommunstyrelseförvaltningen senast januari 2020.
2. Tekniska förvaltningen ska avge en rapport till Tekniska nämnden i
december 2020.

§ 14 Nulägesöversikt
Ärendenummer: Tn 5808/2019
Handläggare: Mimmi Hodzic, Caroline Svensson
Ärendebeskrivning

Inför varje budgetår gör varje programdirektör/förvaltningschef en
nulägesanalys över nämndens ansvarsområde. Syftet är att säkra att vår
kunskap bygger på fakta, vi känner till våra starka resultat och vi kan peka på
områden för utveckling. Vi kan svara på vilka behov och upplevelser som finns
för de som vi finns till för. Vad går bra och vad går mindre bra inom vårt
uppdrag, och varför? Analysen beskriver både invärld (våra interna
förutsättningar och behov) och omvärld (våra målgruppers behov, möjligheter
och utmaningar som påverkar oss utifrån och som vi måste förhålla oss till och
agera på). Analysen sker strukturerat med utgångspunkt i SIQs
managementmodell. Nulägesanalysen sammanfattas i en nulägesöversikt och
används som underlag för att prioritera och sätta mål och bestämma
inriktningar på övergripande nivåer. Nulägesöversikten är ett tillfälle för de
förtroendevalda att ta del av förvaltningens nulägesanalys.
Ärendet bereddes i Tekniska nämnden på sammanträdet den 12 december
2019.
Beslutsunderlag

Nulägesöversikt för Tekniska nämnden inför ÖSB 2021
Förslag till beslut

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden:
- Nulägesanalysen fastställs och överlämnas till Programnämnd
samhällsbyggnad för vidare hantering.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar:
- Nulägesanalysen fastställs och överlämnas till Programnämnd
samhällsbyggnad för vidare hantering.
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§ 15 Verksamhetplan med budget 2020
Ärendenummer: Tn 5590/2019
Handläggare: Mimmi Hodzic m. fl.
Ärendebeskrivning

Tekniska nämnden bidrar till att skapa en trevlig, trygg och ren stad med säkra
och goda kommunikationer samt offentliga miljöer som är tillgängliga för alla.
Fördelningen av resurser ska bidra till jämlika livsvillkor i våra stadsdelar.
Tekniska nämnden ska säkerställa en hållbar och tillgänglig avfallshantering
som motiverar och gör det enkelt för örebroarna att sortera på rätt sätt samt se
till att kommunen har en säker, energieffektiv produktion av dricksvatten och
rening av dag- och spillvatten med hållbar förnyelsetakt. Nämnden ska även
tillhandahålla en hållbar och säker fordonsflotta som bidrar till minskad
klimatpåverkan samt verka för en hög trafiksäkerhet bland medarbetare som
framför fordon i tjänsten. Vi skapar en enklare vardag för våra medborgare.
Genom aktiva insatser ska Tekniska nämnden bidra till en ekologisk och social
hållbar utveckling och verka för en minskad klimat- och miljöpåverkan för att
bidra till kommunens hållbarhetsarbete och de globala hållbarhetsmålen
Agenda 2030.
Våra medarbetare utgör vår viktigaste resurs och deras kompetens och
engagemang är en förutsättning för att lyckas med vårt verksamhetsuppdrag.
Förvaltningen ska arbeta för att attrahera och behålla personal genom att stärka
medarbetarnas engagemang, uppskattning och motivation samt verka för en
god arbetsmiljö. Tekniska förvaltningen ska vara en attraktiv arbetsgivare fri
från all sorts diskriminering. Vi ska vara en tillgänglig servicegivare,
kännetecknas av ett gott bemötande och verka för att tjänsterna utvecklas i
dialog med kunder och medborgare. Vi behöver vara transparenta, känna tillit
till varandra och jobba tillsammans i team.
Tekniska nämnden vill vara i framkant när kommunen ska digitaliseras för en
enklare vardag, för dem vi finns till för, samt för att förvaltningen ska vara en
öppnare, smartare och effektivare förvaltning som stödjer innovation och
delaktighet.
Tekniska nämndens verksamhetsplan med budget 2020 anger hur nämnden
planerar att bidra till en önskvärd samhällsutveckling utifrån av
Kommunfullmäktige beslutad övergripande strategier och budget 2020 med
plan för 2021-2022.
Beslutsunderlag

Verksamhetsplan med budget 2020
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Förslag till beslut

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden:
1. Verksamhetsplan med budget 2020 för Tekniska nämnden fastställs.
2. Verksamhetsplan med budget 2020 överlämnas till programnämnd
Samhällsbyggnad för kännedom.
Yrkande

Yngve Alkman (L) yrkar avslag till Tekniska förvaltningens förslag till förmån
för Liberalernas budget som lades fram i Kommunfullmäktige i oktober 2019.
Krister Eriksson (M) yrkar avslag till Tekniska förvaltningens förslag till
förmån för Moderaternas budget som lades fram i Kommunfullmäktige i
oktober 2019.
Helen Engholm (V) yrkar avslag till Tekniska förvaltningens förslag till förmån
för Vänsterpartiets budget som lades fram i Kommunfullmäktige i oktober
2019.
Habib Brini (SD) yrkar avslag till Tekniska förvaltningens förslag till förmån
för Sverigedemokraternas budget som lades fram i Kommunfullmäktige i
oktober 2019.
Gun Carlestam Lewin (S) yrkar bifall till Tekniska förvaltningens förslag.
Proposition

Ordföranden Anders Olsson (C) finner att det finns fem förslag till beslut, det
vill säga bifall till förvaltningens förslag, avslag enligt Yngve Alkmans (L)
yrkande om avslag till förmån för Liberalernas budget, avslag enligt Krister
Erikssons (M) yrkande om avslag till förmån för Moderaternas budget, avslag
enligt Helen Engholms (V) yrkande om avslag till förmån för Vänsterpartiets
budget och avslag enligt Habib Brinis (SD) yrkande om avslag till förmån för
Sverigedemokraternas budget.
Ordföranden ställer dessa mot varandra och finner att Tekniska nämnden
beslutar enligt Tekniska förvaltningens förslag.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar:
1. Verksamhetsplan med budget 2020 för Tekniska nämnden fastställs.
2. Verksamhetsplan med budget 2020 överlämnas till programnämnd
Samhällsbyggnad för kännedom.
Reservation

Yngve Alkman (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för Liberalernas
budget som lades fram i Kommunfullmäktige i oktober 2019.
Krister Eriksson (M), Maria Hedwall (M) och Lars Hallström (M) reserverar sig
mot beslutet till förmån för Moderaternas budget som lades fram i
Kommunfullmäktige i oktober 2019.
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Helen Engholm (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för Vänsterpartiets
budget som lades fram i Kommunfullmäktige i oktober 2019.
Habib Brini (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för
Sverigedemokraternas budget som lades fram i Kommunfullmäktige i oktober
2019.

§ 16 Programnämnd samhällsbyggnads förslag till riktlinjer
för friytor i förskola och skola
Ärendenummer: Tn 5159/2019
Handläggare: Magnus Karlsson
Ärendebeskrivning

Goda uppväxtmiljöer har en avgörande betydelse för barns utveckling.
Förskole- och skolgårdar tillhör i det sammanhanget några av barnens
viktigaste platser, där de spenderar en betydande del av sina uppväxtår. För att
tillämpa Boverkets allmänna råd om friyta (BFS 2015:1 FRI 1) i Örebro
kommun, har dessa riktlinjer tagits fram.
Riktlinjerna syftar till att tillräckligt stora och lämpliga friytor för barn och
elever ska avsättas för förskola och skola i fördjupade översiktsplaner,
planprogram och detaljplaner, samt att friytornas storlek och innehållsmässiga
kvalitet ska beaktas i bygglovsgranskning.
Beslutsunderlag

Programnämnd samhällsbyggnads förslag till riktlinjer för friytor i förskola och
skola.
Tjänsteskrivelse, 2019-12-20.
Yttrande- Riktlinjer för friytor i förskola och skola, 2019-12-20.
Förslag till beslut

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden:
- Yttrande- Riktlinjer för förskola och skola överlämnas som samrådssvar.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar:
- Yttrande- Riktlinjer för förskola och skola överlämnas som samrådssvar.

§ 17 Planprogram för Brickebackenområdet
Ärendenummer: Tn 5778/2019
Handläggare: Magnus Karlsson
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Ärendebeskrivning

Tre huvudmål har formulerats och ska ligga till grund för den fortsatta
planeringen och utvecklingen av området. Målen baseras på de
ställningstaganden som är tagna i den kommunövergripande översiktsplanen.
Huvudmålen är:
Stadsdelen knyts samman och integreras med resten av staden
Ett levande centrum utvecklas och bidrar till god livskvalitet
Kompletteringar görs för att möta människors olika behov
Beslutsunderlag

Förslag till planprogram upprättad av Stadsbyggnad.
Tjänsteskrivelse, 2019-12-18.
Förslag till beslut

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden:
- Tjänsteskrivelsen överlämnas som samrådssvar.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar:
- Tjänsteskrivelsen överlämnas som samrådssvar.

§ 18 Detaljplan för Ånsta 20:9
Ärendenummer: Tn 6087/2019
Handläggare: Magnus Karlsson
Ärendebeskrivning

Syftet med detaljplanen är att tillskapa ytterligare verksamhetsmark för lager
och kontor samt planlägga för ett större naturområde norr om det befintliga
verksamhetsområdet Västra Pilängen.
Beslutsunderlag

Förslag till detaljplan upprättad av Stadsbyggnad
Tjänsteskrivelse, 2020-01-07
Förslag till beslut

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden:
- Tjänsteskrivelsen överlämnas som samrådssvar.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar:
- Tjänsteskrivelsen överlämnas som samrådssvar.
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§ 19 Ansökan om statlig medfinansiering
trafiksäkerhetshöjande åtgärder 2021
Ärendenummer: Tn 82/2020
Handläggare: Peter Smedberg, Peter Grönlund
Ärendebeskrivning

Tekniska förvaltningen har i samråd med Stadsbyggnad utarbetat ett förslag till
trafiksäkerhetshöjande åtgärder på det kommunala vägnätet för år 2020 vilket
endast resulterade i att ett objekt erhöll statlig medfinansiering och ska byggas
under 2020, Hagagatan vid Älvtomtagatan. Därför ämnar vi ansöka om
medfinansiering igen för åtgärden på Törngatan vid Stålgatan för 2021.
Hastighetsreducerande åtgärder samt förbättrad belysning vid passagen över
Törngatan vid Stålgatan kan förbättra säkerheten och tryggheten för gående
och cyklande som ska korsa gatan. Många skolbarn använder denna passage till
och från bland annat Olaus Petriskolan samt att fler cyklister från området
Vivalla passerar här när de ska till och från andra delar av Örebro. Idag är
passagen otydligt utformad och det är en lång sträcka för att passera över
gatan.
Ärendet återkommer för beslut i Tekniska nämnden i februari 2020.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2020-01-08
Bilaga, Törngatan vid Stålgatan
Förslag till beslut

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden:
- Ärendet är berett inför beslut i februari 2020.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar:
- Ärendet är berett inför beslut i februari 2020.

§ 20 Ansökan om statlig medfinansiering för
trafikbulleråtgärder 2021
Ärendenummer: Tn 82/2020
Handläggare: Peter Smedberg, Peter Grönlund
Ärendebeskrivning

Tekniska förvaltningen vill ansöka om statlig medfinansiering för år 2021 för
bulleråtgärder utmed det kommunala vägnätet för fönsteråtgärder på
fastigheter som är utsatta för höga nivåer av vägtrafikbuller samt den
bullerskärm som ska byggas på fastigheten BOLMÖRTEN 2 vid Hannaskolan.
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Statlig medfinansiering innebär möjlighet till 50 procent i bidrag från
Trafikverket.
Ärendet återkommer för beslut i Tekniska nämnden i februari 2020.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2020-01-08
Förslag Hannaskolan plank
Miljökontorets föreläggande
Åtgärdsprogram buller för Örebro kommun 2018-2025
Förslag till beslut

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden:
- Ärendet är berett inför beslut i februari 2020.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar:
- Ärendet är berett inför beslut i februari 2020.

§ 21 Nominering till Avfall Sveriges styrelse
Ärendenummer: Tn 218/2017
Ärendebeskrivning

Avfall Sverige är en nationell branschorganisation med en förtroendevald
styrelse bestående av både politiska företrädare som tjänstemän. Tillsättningen
av platser ska ta flera parametrar i beaktande, så som storlek på kommun,
geografisk placering, kön, bakgrund. Nu har Tekniska förvaltningen mottagit
en nomineringsanmodan till styrelseuppdrag och föreslår Tekniska nämnden
att nominera Håkan Gustafsson, verksamhetschef avfall.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2019-12-17
Förslag till beslut

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden:
- Att föreslå Håkan Gustafsson, verksamhetschef för Avfall, till ledamot i
Avfall Sveriges styrelse med följande nominering:
Håkan Gustafsson arbetar sedan hösten 2015 som verksamhetschef för
Avfallsverksamheten i Örebro kommun och arbetade dessförinnan som
kundservicechef i samma verksamhet.
Håkan har ett förflutet inom olika ledande befattningar på bland annat
Ericsson AB och Transcom AB.
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Håkan har ett starkt engagemang för avfallsfrågor och har varit drivande
tjänsteman vid införandet av Åternyttan, optisk sortering av fastighetsnära
insamlat förpackningsavfall och informationskampanjer för att öka
utsorteringen genom huvudbudskapet ”I Örebro sorterar vi”.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar:
- Att föreslå Håkan Gustafsson, verksamhetschef för Avfall, till ledamot i
Avfall Sveriges styrelse med följande nominering:
Håkan Gustafsson arbetar sedan hösten 2015 som verksamhetschef för
Avfallsverksamheten i Örebro kommun och arbetade dessförinnan som
kundservicechef i samma verksamhet.
Håkan har ett förflutet inom olika ledande befattningar på bland annat
Ericsson AB och Transcom AB.
Håkan har ett starkt engagemang för avfallsfrågor och har varit drivande
tjänsteman vid införandet av Åternyttan, optisk sortering av fastighetsnära
insamlat förpackningsavfall och informationskampanjer för att öka
utsorteringen genom huvudbudskapet ”I Örebro sorterar vi”.

§ 22 Tekniska nämndens verksamhetsberättelse 2019
Handläggare: Mona Hass
Ärendebeskrivning

Tekniska nämnden informeras om det ekonomiska resultatet.
Ärendet återkommer för beslut i Tekniska nämnden i februari 2020.
Beslutsunderlag

Muntlig information
Förslag till beslut

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden:
- Ärendet är berett inför beslut i februari 2020.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar:
- Ärendet är berett inför beslut i februari 2020.
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§ 23 Beslut om godkännande av reservationsavtal för
Lyran Nikolai 3:106
Ärendenummer: Tn 273/2020
Handläggare: Mimmi Hodzic, Jenny Johrin
Ärendebeskrivning

Byggnation av ny vattenreservoar Lyra planeras och utifrån tidplanen beräknas
Lyra vara klar under 2022. Den nya vattenreservoaren Lyra blir dubbelt så stor
som Svampen, och kommer att byggas i södra delen av Örebro. Lyra kommer
inte att vara öppen för allmänheten, som Svampen har varit genom åren, men
byggnaden kommer att ge avtryck i omgivningarna.
Lyra kommer att rymma 15 000 kubikmeter vatten, och vara 20 meter hög.
Platsen, åsen i Adolfsberg i södra Örebro, medför att Lyra syns på långt håll
och höjden ger ett bra, naturligt tryck för att örebroarna ska få ut vattnet i sina
kranar. Som en del i genomförandet behöver mark för byggnationen förvärvas.
Tekniska nämnden får i samband med ärendet en muntlig nulägesrapport om
byggnationen av Lyra.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2020-01-16
Reservationsavtal
Kartbilaga
Förslag till beslut

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden:
- Godkänna reservationsavtalet för Lyran Nikolai 3:106.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar att:
- Godkänna reservationsavtalet för Lyran Nikolai 3:106.

§ 24 Uppdrag om inköp och upphandling
Ärendenummer: Tn 350/2020
Handläggare: Anders Olsson
Ärendebeskrivning

Vid ett extra utökat presidium bestående av ordförande Anders Olsson (C), 1:e
vice ordförande Gun Carlestam Lewin (S), 2:e vice ordförande Yngve Alkman
(L), Johan Svahnberg (KD) och Krister Eriksson (M) den 20 december 2019
diskuterades ett åtgärdspaket för Tekniska förvaltningen.
Vid ett uppföljande möte i det utökade presidiet den 16 januari 2020
överenskom det utökade presidiet att föreslå Tekniska nämnden ge
förvaltningen ett uppdrag avseende inköp och upphandling.
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Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2020-01-21
Förslag till beslut

Utökade presidiets förslag till Tekniska nämnden:
1. Tekniska förvaltningen ges i uppdrag att genomföra en utredning av rutiner,
efterlevnad, dokumentation avseende inköp och upphandling samt
framtagande av åtgärder.
2. Presidiet ges delegation att tillsammans med förvaltningschef definiera
uppdragets omfattning samt granskning. Revisionen kontaktas i frågan.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar:
1. Tekniska förvaltningen ges i uppdrag att genomföra en utredning av rutiner,
efterlevnad, dokumentation avseende inköp och upphandling samt
framtagande av åtgärder.
2. Presidiet ges delegation att tillsammans med förvaltningschef definiera
uppdragets omfattning samt granskning. Revisionen kontaktas i frågan.

§ 25 Uppdrag om bemötandeutbildning
Ärendenummer: Tn 352/2020
Handläggare: Anders Olsson
Ärendebeskrivning

Vid ett extra utökat presidium bestående av ordförande Anders Olsson (C), 1:e
vice ordförande Gun Carlestam Lewin (S), 2:e vice ordförande Yngve Alkman
(L), Johan Svahnberg (KD) och Krister Eriksson (M) den 20 december 2019
diskuterades ett åtgärdspaket för Tekniska förvaltningen.
Vid ett uppföljande möte i det utökade presidiet den 16 januari 2020
överenskom det utökade presidiet föreslå Tekniska nämnden ge förvaltningen
ett uppdrag att genomföra en bemötandeutbildning.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2020-01-21
Förslag till beslut

Utökade presidiets förslag till Tekniska nämnden:
1. Tekniska förvaltningen ges i uppdrag att genomföra en bemötandeutbildning
för förvaltningens medarbetare under år 2020.
2. Tekniska nämndens presidium ges delegation att fatta beslut om finansiering
av utbildningen
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Beslut

Tekniska nämnden beslutar:
1. Tekniska förvaltningen ges i uppdrag att genomföra en bemötandeutbildning
för förvaltningens medarbetare under år 2020.
2. Tekniska nämndens presidium ges delegation att fatta beslut om finansiering
av utbildningen.

§ 26 Uppdrag om återrapportering avseende arbetsmiljö
Ärendenummer: Tn 355/2020
Handläggare: Anders Olsson
Ärendebeskrivning

Vid ett extra utökat presidium bestående av ordförande Anders Olsson (C), 1:e
vice ordförande Gun Carlestam Lewin (S), 2:e vice ordförande Yngve Alkman
(L), Johan Svahnberg (KD) och Krister Eriksson (M) den 20 december 2019
diskuterades ett åtgärdspaket för Tekniska förvaltningen.
Vid ett uppföljande möte i det utökade presidiet den 16 januari 2020
överenskom det utökade presidiet att föreslå Tekniska nämnden ge
förvaltningen ett uppdrag avseende återrapportering av arbetsmiljöarbete.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2020-01-21
Förslag till beslut

Utökade presidiets förslag till Tekniska nämnden:
1. Tekniska förvaltningen ges i uppdrag att löpande återrapportera
förvaltningens arbetsmiljöarbete vid Tekniska nämndens sammanträden.
2. Presidiet ges delegation att tillsammans med förvaltningschef definiera vad
som ska avrapporteras samt tidsram.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar:
1. Tekniska förvaltningen ges i uppdrag att löpande återrapportera
förvaltningens arbetsmiljöarbete vid Tekniska nämndens sammanträden.
2. Presidiet ges delegation att tillsammans med förvaltningschef definiera vad
som ska avrapporteras samt tidsram.

19 (19)

