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Tekniska nämnden 
 
Datum: 2021-12-10 
Tid: 08:30–15:45 
Plats: Berget, Citypassagen 
 
Närvarande ledamöter 
Anders Olsson (C) 
Gun Carlestam Lewin (S) 
Yngve Alkman (L) 
Lars-Arne Sellén (S) 
Henrik Asplund (S) 
Sven-Peter Sörensson (S) 
Cecilia Hermansson (C) 
Johan Svanberg (KD) 
Sunil Jayasooriya (V) 
Krister Eriksson (M) 
Lars Hallström (M) 
Maria Hedwall (M) 
Habib Brini (SD) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Inger Westerberg (S) Tjänstgör för Lisa Lilja (S) 
Nils O Edwertz (C) Tjänstgör för Margaretha Gunhamre (S) 
 
Närvarande ersättare 
Margareta Bratt (L) 
Carola Suneson (SD) 
 
Övriga 
Mimmi Hodzic Förvaltningschef 
Emma Lagefjäll Nämndsekreterare 
Jenny Johrin Verksamhetschef 
Håkan Gustafsson Verksamhetschef 
Åse Friberg Verksamhetschef 
Stefan Bertebo Verksamhetschef 
Jörgen Lundblad Verksamhetschef 
 
 
Paragraf 180–211 
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Emma Lagefjäll, sekreterare 
 
Digitalt justerat protokoll. 
 
 
 
 
Anders Olsson (C), ordförande 
 
 
 
 
Yngve Alkman (L), justerare  
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§ 180 Kallelse med tidsplanering till beredningsmöte 

§ 181 Protokolljusterare 

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) 

 

§ 182 Anmälan av presidieberedning 

Ärendebeskrivning 
Presidieberedning hölls den 2 december digitalt via Teams. 

Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden: 

- Anmälan tas till protokollet. 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar: 

- Anmälan tas till protokollet. 

 

§ 183 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 
 



ÖREBRO Protokoll  
 

  4 (22) 
 

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. 

 

§ 184 Förvaltningens information 
Handläggare: Mimmi Hodzic 

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

Beslutsunderlag 
Muntlig information: 
Lyra - Jenny Johrin 
Julbelysning - Peter Grönlund 
Parkeringsautomater - Ferid Kovacevic 

Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar: 

- Informationen tas till protokollet. 

 

§ 185 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 
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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 12 november 2021. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-12-10 

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. 

 

§ 186 Särskilt redovisande av delegationsbeslut 

Ärendebeskrivning 
Ärendet utgår från Tekniska nämndens sammanträde den 10 december 2021. 

 

§ 187 Information om offentliga toaletter 
Ärendenummer: Tn 1026/2021 
Handläggare: Randi Andreassen 

Ärendebeskrivning 
Tekniska nämnden informeras om offentliga toaletter. Ett ärende avseende 
inriktning för toaletterna kommer behandlas vid Kommunstyrelsens 
sammanträde den 7 december 2021. 

Beslutsunderlag 
Lägesrapport offentliga toaletter, 2021-03-04 
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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. 

 

§ 188 Verksamhetsbesök VA - Revaq - återföring av 
växtnäring från reningsverket 
Handläggare: Helena Hasselqvist 

Ärendebeskrivning 
Ärendet utgår från Tekniska nämndens sammanträde den 10 december 2021. 

 

§ 189 Information om Vätternvatten 
Handläggare: Tove Engqvist m. fl. 

Ärendebeskrivning 
Tekniska nämnden informeras om arbetet med Vätternvatten. 

Beslutsunderlag 
Powerpoint-presentation 

Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar: 

- Informationen tas till protokollet. 

 

§ 190 Återrapport plaskdammar 
Handläggare: Magnus Carlberg 

Ärendebeskrivning 
Tekniska nämnden får en lägesrapport gällande plaskdammar och vattenburen 
lek. 
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Arbete pågår med att ta fram en underhållsplan för vattenlek/plaskdammar. 
En konsult har tagit fram underlag med statusbeskrivning förslag till åtgärder 
och kostnadsuppskattning för alternativet att renovera plaskdammar. På en 
intern workshop har värden kopplade till vattenlek och alternativ diskuterats. 
Ett dialogmöte är planerat att hållas mellan Tekniska nämnden, Tekniska 
förvaltningen, Fritidsnämnden och Kultur- och Fritidsförvaltningen för att 
föra dialog gällande plaskdammar och vattenburen lek. Underhållsplanen 
planeras vara färdig i februari 2022 och kommer då att presenteras i Tekniska 
nämnden. Arbetet med underhållsplan för vattenlek/plaskdammar kommer att 
synkroniseras med arbetet med underhållsplan för lekmiljöer som även den 
kommer att presenteras på Tekniska nämnden i februari. 

Beslutsunderlag 
Powerpoint-presentation 

Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar: 

- Informationen tas till protokollet. 

 

§ 191 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 arbetet med 
belysning i parker samt om tidsplan för arbetet. Sedan Tekniska nämnden 
informerades om ärendet den 12 november har efterbesiktning av 
belysningsanläggningarna i Harald Aronssons park skett. Brister som funnits 
har avhjälpts och belysningen har tagits i drift. Tidplan för resterande 
belysningsanläggningar presenteras. Enligt denna kommer övriga anläggningar 
vara tagna i drift vecka 9/2022. 

Beslutsunderlag 
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. 

 

§ 192 Tillsynsrapport 2021 och tillynsplan 2022 - Information 

Ärendebeskrivning 
Tekniska nämnden informeras om tillsynsarbetet samt om tidsplan.  

Beslutsunderlag 
Muntlig information 

Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar: 

- Informationen tas till protokollet. 

 

§ 193 Verksamhetsplan och budget 2022 - Beredning 
Ärendenummer: Tn 6989/2021 
Handläggare: Mimmi Hodzic, Josef Ibrahim Norell 

Ärendebeskrivning 
Tekniska nämnden bereder Verksamhetsplan och budget 2022. 

Ärendet återkommer för beslut i Tekniska nämnden i januari 2022. 

Beslutsunderlag 
Powerpoint-presentation 

Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden: 

- Ärendet är berett inför beslut i januari 2022. 
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Beslut 
Tekniska nämnden beslutar: 

- Ärendet är berett inför beslut i januari 2022. 

 

§ 194 Investeringsprogram - Beredning 
Handläggare: Josef Ibrahim Norell, Åse Friberg, Stefan Bertebo, Jenny Johrin, 
Håkan Gustafsson, Jörgen Lundblad 

Ärendebeskrivning 
Tekniska nämnden bereder investeringsprogram. 

Ärendet återkommer för beslut i Tekniska nämnden i januari 2022. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information 

Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden: 

- Ärendet är berett inför beslut i januari 2022. 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar: 

- Ärendet är berett inför beslut i januari 2022. 

 

§ 195 Nulägesöversikt - Beslut 
Ärendenummer: Tn 6780/2021 
Handläggare: Mimmi Hodzic 

Ärendebeskrivning 
Inför varje budgetår gör förvaltningen 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). Nulägesanalysen sammanfattas i en 
Nulägesöversikt som blir ett underlag till nästkommande ÖSB 2023. 

Ärendet bereddes på Tekniska nämndens sammanträde den 12 november 
2021. 
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Beslutsunderlag 
Nulägesöversikt 2021 inför ÖSB 2021 

Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden: 

1. Nulägesöversikten för Tekniska nämnden fastställs. 

2. Nulägesöversikten överlämnas till Kommunstyrelsen för vidare hantering 
inom ramen för Örebro kommuns budgetprocess. 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar: 

1. Nulägesöversikten för Tekniska nämnden fastställs. 

2. Nulägesöversikten överlämnas till Kommunstyrelsen för vidare hantering 
inom ramen för Örebro kommuns budgetprocess. 

  

§ 196 Ansökan om statlig medfinansiering till åtgärder på 
kommunala gator och vägar år 2023 - bullersanering - 
Beredning 
Ärendenummer: Tn 5774/2021 
Handläggare: Peter Smedberg 

Ärendebeskrivning 
Trafikverket har bjudit in Tekniska nämnden att ansöka om statlig 
medfinansiering för år 2023 för åtgärder utmed det kommunala vägnätet. 
Tekniska förvaltningen vill ansöka om bidraget gällande fönsteråtgärder på 
fastigheter som är utsatta för höga nivåer av vägtrafikbuller. Statlig 
medfinansiering innebär möjlighet till 50 procent i bidrag från Trafikverket. 

Ärendet återkommer för beslut i Tekniska nämnden i januari 2022. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-11-17 
Åtgärdsprogram buller Örebro kommun 2018-2025 

Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden: 

- Ärendet är berett inför beslut i januari 2022. 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar: 

- Ärendet är berett inför beslut i januari 2022. 
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§ 197 Ansökan om statlig medfinansiering till åtgärder på 
kommunala gator och vägar år 2023 - 
trafiksäkerhetsinvesteringar - Beredning 
Ärendenummer: Tn 5774/2021 
Handläggare: Peter Smedberg 

Ärendebeskrivning 
Tekniska förvaltningen har i samråd med trafikplanerare på Stadsbyggnad 
utarbetat ett förslag till trafiksäkerhetshöjande åtgärder på det kommunala 
vägnätet för år 2023. Följande tre objekt är föreslagna till ansökan om statlig 
medfinansiering för trafiksäkerhetshöjande åtgärder: 

1)      Ekersvägen vid Åkerbärsgatan, säker passage. Skolväg. 400 000 kr. 

2)      Ekersvägen vid avfarterna från motorvägen, accelerationsfält för 
vänstersvängande trafik. 300 000 kr 

3)      Grenadjärgatan vid CV-rondellen, säker passage. Skolväg. 500 000 kr. 

Dessa platser är prioriterade för år 2022-2023 utifrån att trafiksäkerheten 
behöver förbättras på platserna samt att arbetet kan samordnas med andra 
åtgärder som ska göras i närheten. 

De åtgärder som beviljas statlig medfinansiering kommer under 2022-2023 att 
byggas förutsatt att Tekniska förvaltningen får tillräckliga investeringsmedel för 
trafiksäkerhet. Beroende av investeringsbudget för 2022-2023 kan även fler 
åtgärder än bara de som får statlig medfinansiering komma att byggas. 

Ärendet återkommer för beslut i Tekniska nämnden i januari 2022. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-11-17 
Bilaga - Beskrivning av trafiksäkerhetsåtgärder 2022-23 

Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden: 

- Ärendet är berett inför beslut i januari 2022. 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar: 

- Ärendet är berett inför beslut i januari 2022. 

 

§ 198 Revidering bestämmelser för schaktning och 
tryckning i allmän platsmark - Beredning 
Ärendenummer: Tn 4594/2021 
Handläggare: Randi Andreassen 
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Ärendebeskrivning 
Februari 2017 antog Tekniska nämnden de nuvarande Bestämmelserna för 
schaktning och tryckning i allmän platsmark som Örebro kommun är ägare till. 

Bestämmelserna behöver revideras främst för anpassas till det digitala systemet 
Startgrop, men också att förtydliga vissa stycken där man har tolkat 
bestämmelserna olika. Vidare behöver vissa delar som Tekniska förvaltningen 
anser saknas implementeras samt att man behöver indexuppräkna det framtida 
underhållstillägget och även vitesdelen. 

Ärendet återkommer för beslut i Tekniska nämnden i januari 2022. 

Beslutsunderlag 
Förslag på reviderad version av Bestämmelser för schaktning och tryckning i 
allmän platsmark 
Tjänsteskrivelse, 2021-11-19 

Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden: 

- Ärendet är berett inför beslut i januari 2022. 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar: 

- Ärendet är berett inför beslut i januari 2022. 

 

§ 199 Handbok "Arbete på väg i Örebro kommun" - 
Beredning 
Ärendenummer: Tn 6833/2021 
Handläggare: Stefan Lange 

Ärendebeskrivning 
Tekniska förvaltningen har under flera år använt en handbok för avstängningar 
på allmän plats som till stora delar är gemensam med flera andra kommuner. 
Delar i handboken som avser kontroller och viten har dock inte använts. 
Tjänstemännen ser nu ett behov att ta steget att även använda delarna om 
kontroller och viten då det är ett verktyg som kan motivera fler att göra rätt. 
Detta sammanfaller även lämpligt med en revidering av 
schaktningsbestämmelserna samt införandet av Startgrop. 

Ärendet återkommer för beslut i Tekniska nämnden i januari 2022. 

Beslutsunderlag 
Handbok "Arbete på väg i Örebro kommun". 
Tjänsteskrivelse, 2021-11-18 
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Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden: 

- Ärendet är berett inför beslut i januari 2022. 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar: 

- Ärendet är berett inför beslut i januari 2022. 

 

§ 200 Lokalförsörjningsplan - Beslut 
Ärendenummer: Tn 5711/2021 
Handläggare: Pawan Tawfiq, Marie Hillius 

Ärendebeskrivning 
Kommunens lokalförsörjningsprocess ska säkerställa att verksamheterna har 
tillgång till ändamålsenliga lokaler och anläggningar, att dessa förvaltas 
kostnadseffektivt samt utvecklas utifrån verksamheternas aktuella behov. Detta 
är av central betydelse för kommunens totala ekonomi. Genom 
lokalförsörjningsplaner läggs grunden för en långsiktig planering och ett 
ändamålsenligt nyttjande av kommunens resurser. 

Programnämnden ska varje år, som en del av sin budget- och 
verksamhetsplanering, fastställa en lokalförsörjningsplan som innehåller ett 
fyraårigt perspektiv. Denna ligger sedan till grund vid framtagandet för 
investeringsplanen. Lokalförsörjningsplanen ska redovisa kort- och långsiktiga 
behov av lokaler vad gäller volymökningar, nya verksamheter, 
organisationsförändringar samt planerade förbättringar och renoveringar. I 
planen beskrivs även de behov som man kan se idag ur ett åttaårigt perspektiv.  

Tekniska nämndens lokalförsörjningsplan beskriver förvaltningens behov de 
närmaste fyra åren med framåtblick ytterligare fyra år. Lokalförsörjningsplanen 
ligger till grund för införandet av Tekniska nämndens behov i 
lokalförsörjningsplanen för programområdet. 

Ärendet bereddes på Tekniska nämndens sammanträde den 12 november 
2021. 

Beslutsunderlag 
Lokalförsörjningsplan, 2023-2026 
Tjänsteskrivelse, 2021-11-25 

Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden: 

- Tekniska nämnden ställer sig bakom Lokalförsörjningsplan 2023-2026 och 
överlämnar den till programnämnd Samhällsbyggnad för vidare hantering. 
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Beslut 
Tekniska nämnden beslutar: 

- Tekniska nämnden ställer sig bakom Lokalförsörjningsplan 2023-2026 och 
överlämnar den till programnämnd Samhällsbyggnad för vidare hantering. 

Habib Brini (SD) deltar inte i beslutet. 

 

§ 201 Riktlinjer för förnyelse, beslut om förnyelsetakt - 
Beslut 
Ärendenummer: Tn 6627/2020 
Handläggare: Sara Stake, Jenny Johrin 

Ärendebeskrivning 
Riktlinjer för förnyelse av det befintliga VA-nätet är ett dokument som syftar 
till att sammanställa behovet av förnyelse- och underhållsåtgärder på VA-
näten 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 12 november 
2021. 

Beslutsunderlag 
Riktlinjer för förnyelse av det befintliga VA-nätet 
Tjänsteskrivelse, 2021-10-19 

Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden: 

- Tekniska nämnden antar förnyelsetakten under 2020-talet angiven i Riktlinjer 
för förnyelse av det befintliga VA-nätet. 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar: 

- Tekniska nämnden antar förnyelsetakten under 2020-talet angiven i Riktlinjer 
för förnyelse av det befintliga VA-nätet. 
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§ 202 Remiss - Strategi för utveckling av Hjälmaren som 
rekreationsområde - Beslut 
Ärendenummer: Tn 6563/2021 
Handläggare: Magnus Karlsson 

Ärendebeskrivning 
Målet med strategin är att skapa en sammantagen bild av Örebro kommuns 
ambition för hur Hjälmaren kan tillgängliggöras och bli mer attraktivt som 
rekreationsområde för både kommuninvånare och besökare. Strategin utgår 
både från gällande styrdokument som översiktsplan och Agenda 2030 så som 
det har konkretiserats i kommunens Övergripande strategier med budget och 
från en analys och identifikation av befintliga noder och värden på och runt 
Hjälmaren. 

Ärendet bereddes på Tekniska nämndens sammanträde den 12 november 
2021. 

Beslutsunderlag 
Remiss - Strategi för utveckling av Hjälmaren som rekreationsområde 
Remissmissiv 
Tjänsteskrivelse, 2021-11-24 

Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden: 

- Tjänsteskrivelsen överlämnas som svar på remissen. 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar: 

- Tjänsteskrivelsen överlämnas som svar på remissen. 

 

§ 203 Samråd - Planprogram för Tybbleängen - Beslut 
Ärendenummer: Tn 6596/2021 
Handläggare: Magnus Karlsson 

Ärendebeskrivning 
Syftet med planprogrammet är att utreda förutsättningarna för området och 
utifrån dessa visa en helhet för områdets utveckling inför kommande 
detaljplanering. 

Målet är att skapa plats för kapacitetsstark kollektivtrafik, bostäder, Örebro 
Universitet, arbetsplatser, skolor och mötesplatser för att skapa en levande och 
attraktiv stadsdel. Samt att länka samman Åstadalsvägen med 
Norrköpingsvägen för att skapa möjligheter för BRT och stärka kopplingen 
mellan Tybbleängen och omkringliggande stadsdelar och befintliga och 
tillkommande gröna värden. 
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I detta arbete har området utretts i ett större perspektiv och en övergripande 
struktur för bebyggelse, gator och vägar samt grönstruktur tagits fram som 
sedan kommer ligger till grund för efterföljande detaljplaner. Även lämpliga 
lägen för utveckling av skolverksamhet har utretts i arbetet. I arbetet med 
planprogrammet är analyser av ekonomi- och genomförbarhetsfrågor viktiga 
delar som ska beaktas. 

Ärendet bereddes på Tekniska nämndens sammanträde den 12 november 
2021. 

Beslutsunderlag 
Samrådshandling - Planprogram Tybbleängen 
Bilaga 1, Dagvattenutredning - Tybbleängen 
Bilaga 2, Naturvärdesinventering vid golfbanedammar - Tybbleängen 
Tjänsteskrivelse, 2021-11-24 

Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden: 

- Tjänsteskrivelsen överlämnas som samrådssvar. 

Yrkande 
Krister Eriksson (M) yrkar att en trafikutredning ska läggas till i ärendet. 

Proposition 
Ordföranden Anders Olsson (C) finner att det finns två förslag till beslut, det 
vill säga bifall till Tekniska förvaltningens förslag respektive Krister Erikssons 
(M) tilläggsyrkande. 

Ordföranden ställer dessa mot varandra och finner att Tekniska nämnden 
beslutar enligt Tekniska förvaltningens förslag.  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar: 

- Tjänsteskrivelsen överlämnas som samrådssvar. 

Habib Brini (SD) deltar inte i beslutet. 

Yngve Alkman (L) deltar inte i beslutet med motiveringen att Liberalerna 
tidigare yrkat avslag till planprogrammet i Programnämnd samhällsbyggnad. 

Reservation 
Krister Eriksson (M), Lars Hallström (M) och Maria Hedwall (M) reserverar sig 
mot beslutet till förmån för Krister Erikssons (M) tilläggsyrkande. 

 

§ 204 Samråd - Detaljplan - Olaus Petri 3.7 m. fl. - Beslut 
Ärendenummer: Tn 6672/2021 
Handläggare: Magnus Karlsson 
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Ärendebeskrivning 
Detaljplanens syfte är att möjliggöra för en utbyggnad av BRT-sträckning (Bus 
Rapid Transit) längs Västra Nobelgatan. 

Beslutsunderlag 
Samrådshandlingar 
Tjänsteskrivelse, 2021-11-24 

Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden: 

- Tjänsteskrivelsen överlämnas som samrådssvar. 

Yrkande 
Habib Brini (SD) yrkar avslag på Tekniska förvaltningens förslag. 

Krister Eriksson (M) lämnar ett skriftigt yrkande om att 
konsekvensbeskrivningen bör kompletteras med vilka konsekvenser 
detaljplanen får för trafikflödet. 

Yngve Alkman (L) yrkar bifall till Krister Erikssons (M) tilläggsyrkande. 

Proposition 
Ordförande Anders Olsson (C) finner att det finns tre förslag till beslut, det vill 
säga bifall till Tekniska förvaltningens förslag, avslag enligt Habib Brinis (SD) 
avslagsyrkande respektive Krister Erikssons (M) m. fl. tilläggsyrkande. 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar 
enligt Tekniska förvaltningens förslag. 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar: 

- Tjänsteskrivelsen överlämnas som samrådssvar. 

Reservation 
Habib Brini (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
avslagsyrkande. 

Krister Eriksson (M), Lars Hallström (M), Maria Hedwall (M) och Yngve 
Alkman (L) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för Krister 
Erikssons (M) m. fl. tilläggsyrkande. 

 

§ 205 Samråd - Detaljplan - Ånsta 20.17 - Beslut 
Ärendenummer: Tn 6673/2021 
Handläggare: Magnus Karlsson 
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Ärendebeskrivning 
Syftet med detaljplanen är att skapa möjligheter att bygga bostäder i den 
sydöstra delen av fastigheten Ånsta 20:17 samt en del av fastigheten Ånsta 
20:96. 

Beslutsunderlag 
Samrådhandlingar 
Tjänsteskrivelse, 2021-11-29 

Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden: 

- Tjänsteskrivelsen överlämnas som samrådssvar. 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar: 

- Tjänsteskrivelsen överlämnas som samrådssvar. 

 

§ 206 Remiss - Strategi mot hemlöshet - Beslut 
Ärendenummer: Tn 5102/2021 
Handläggare: Magnus Karlsson 

Ärendebeskrivning 
Syftet med denna strategi är att, på en kommunövergripande nivå, beskriva 
Örebro kommuns strategiska vägval för att förebygga och motverka 
hemlösheten lokalt och därmed bidra till en nollvision mot hemlöshet i 
Örebro. En nollvision är beroende av att en mängd aktörer i samhället sluter 
upp och samarbetar med visionen som gemensamt fokus. Det handlar om 
aktörer på lokal, regional och även nationell nivå - liksom inom både offentlig, 
ideell och privat sektor. 

Sista svarsdag 31 december 2021. Ärendet bereddes på Tekniska nämndens 
sammanträde den 12 november. 

Beslutsunderlag 
Förslag till strategi mot hemlöshet 
Tjänsteskrivelse, 2021-10-26 

Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden: 

- Tjänsteskrivelsen överlämnas som svar på remissen. 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar: 

- Tjänsteskrivelsen överlämnas som svar på remissen. 
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§ 207 Utredning av servicegarantier - Beslut 
Ärendenummer: Tn 3677/2021 
Handläggare: Caroline Svensson, Åse Friberg 

Ärendebeskrivning 
Tekniska förvaltningens verksamheter Avfall, Park och gata samt Vatten och 
avlopp har särskilda servicegarantier avseende tjänsteleveransen till 
medborgarna. Detta som en del av Örebro kommuns servicegarantier, som 
började gälla från och med 1 januari 2009. Tekniska förvaltningens 
verksamheter ser ett behov att göra en genomlysning av garantierna för att 
kunna säkerställa att våra servicegarantier är i enlighet med Tekniska nämndens 
grunduppdrag och åtaganden. 

På Tekniska nämndens sammanträde den 24 augusti 2021 fick Tekniska 
förvaltningen i uppdrag att genomföra en utredning om eventuella behov av 
förändring i verksamheternas servicegarantier samt att ärendet skulle 
återkopplas till Tekniska nämnden i december 2021. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse - Resultat av utredning av Tekniska nämndens 
servicegarantier, 2021-11-22 
Tekniska nämndens beslut om uppdrag om utredning TN 2021-08-24 §108 

Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden: 

1. Servicegarantin Snöröjning på gång-, cykel- och körbanor tas bort. 
2. Servicegarantierna Tillgång till vatten inom tre timmar, Tillgång till vatten i 

kranen inom 24 timmar, Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade, 
Potthål på körbanor samt gång och cykelvägar ska lagas inom fem dagar från det 
att anmälan kommit in till kommunen, Kärlutställning, Matavfallspåsar, 
Avfallshållare och matavfallsvagnar, Väggfästen och vagnar för el-avfall, 
Utställning av container kvarstår. 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar: 

1. Servicegarantin Snöröjning på gång-, cykel- och körbanor tas bort. 
2. Servicegarantierna Tillgång till vatten inom tre timmar, Tillgång till vatten i 

kranen inom 24 timmar, Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade, 
Potthål på körbanor samt gång och cykelvägar ska lagas inom fem dagar från det 
att anmälan kommit in till kommunen, Kärlutställning, Matavfallspåsar, 
Avfallshållare och matavfallsvagnar, Väggfästen och vagnar för el-avfall, 
Utställning av container kvarstår. 
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§ 208 Röstombud Hjälmarens vattenförbund 2022 - Beslut 
Ärendenummer: Tn 7005/2021 
Handläggare: Anders Olsson 

Ärendebeskrivning 
Hjälmarens vattenförbund är ett samarbete som finns mellan delägare av sjön. 
Förbundet ansvarar för reglering av vattennivåerna och utprickning i sjön. 
Örebro kommun ingår i Hjälmarens vattenförbund. Tekniska nämnden ska 
välja ett ombud från Örebro kommun till förbundets årsstämma samt 
eventuella extrastämmor under 2022. 

Enligt tidigare beslut i Tekniska nämnden den 15 oktober 2020 § 161, har 
röstombudet mandat att företräda Örebro kommun i föreliggande förrättning 
som avser en prövning av Strömfallet AB:s ansökan om utträde från 
vattenförbundet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-11-25 

Förslag till beslut 
Ordförandens förslag till Tekniska nämnden: 

1. Förvaltningschef Mimmi Hodzic väljs som röstombud till Hjälmarens 
vattenförbunds årsstämma 2022 samt till eventuella extrastämmor 
under 2022. 

2. Röstombudets mandat beslutas av Tekniska nämnden inför respektive 
stämma. 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar: 

1. Förvaltningschef Mimmi Hodzic väljs som röstombud till Hjälmarens 
vattenförbunds årsstämma 2022 samt till eventuella extrastämmor 
under 2022. 

2. Röstombudets mandat beslutas av Tekniska nämnden inför respektive 
stämma. 

 

§ 209 Redovisning av underhållsplan för belysning - 
Information 
Handläggare: Peter Grönlund 

Ärendebeskrivning 
Tekniska nämnden får en redovisning av underhållsplan för belysning. 

Beslutsunderlag 
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. 

 

§ 210 Redovisning av underhållsplan för broar - 
Information 
Handläggare: Jonas Jarleskog 

Ärendebeskrivning 
Tekniska nämnden får en redovisning av underhållsplan för broar. 

Beslutsunderlag 
Underhållsplan för broar 
Powerpoint-presentation 

Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar: 

- Informationen tas till protokollet. 

 

§ 211 Ställningstagande vaccination (covid-19) kopplat till 
arbetstid för medarbetare i Örebro kommun - Beslut 
Ärendenummer: Tn 736/2021 
Handläggare: Mimmi Hodzic 

Ärendebeskrivning 
I början av 2021 startade vaccineringen mot covid-19 i Sverige. Örebro 
kommun tog då ställning till att samtliga medarbetare inom kommunen fick 
möjlighet att vaccinera sig på arbetstid eller på sin fritid och då kompenseras 
med tid motsvarande en timme. 

Folkhälsomyndigheten rekommenderar nu att alla som är 65 år och äldre, samt 
personal på SÄBO och inom hemsjukvård och hemtjänst, erbjuds en 
påfyllnadsdos vaccin mot covid-19, den s k tredje dosen. Förslaget innebär att 
dessa berörda medarbetare får möjlighet att vaccinera sig på arbetstid eller på 
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sin fritid och då kompenseras med tid motsvarande en timme. SKR (Sveriges 
kommuner och regioner) förordar att arbetsgivare, så långt som möjligt, 
underlättar för personal att vaccinera sig och har en generös inställning till att 
låta personal inom framförallt kontaktyrken få vara lediga från arbetet med lön 
för att vaccinera sig. 

Kommunstyrelsen beslutade den 9 februari 2021 att alla medarbetare som har 
Kommunstyrelsen som arbetsgivarnämnd erbjuds att vaccinera sig mot covid-
19 på arbetstid eller på sin fritid och då kompenseras med tid motsvarande en 
timme. Kommunstyrelsen beslutade vidare om att rekommendera övriga 
nämnder i Örebro kommun med arbetsgivaransvar att fatta ett likalydande 
beslut för sina medarbetare. Tekniska nämnden beslutade den 12 februari 2020 
att alla medarbetare som har Tekniska nämnden som arbetsgivarnämnd erbjuds 
att vaccinera sig mot covid-19 på arbetstid eller på sin fritid och då 
kompenseras med tid motsvarande en timme. Nu föreslås en förlängning av 
beslutet för att fortsatt möjliggöra för medarbetare att vaccinera sig på 
arbetstid. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-11-30 
Tekniska nämndens beslut om vaccination på arbetstid TN 2021-02-12 § 35 
Kommunstyrelsens beslut om vaccination på arbetstid KS 2021-02-09 § 38 

Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningen förslag till Tekniska nämnden: 

1. Medarbetarna som har Tekniska nämnden som arbetsgivarnämnd 
erbjuds att vaccinera sig mot covid-19 på arbetstid där det är praktiskt 
möjligt utan störningar för verksamheten. Störningar kan exemplifieras 
genom att vikarier behöver kallas in. 

2. Om vaccination istället sker på 
fritiden kompenseras medarbetaren med tid mot tid motsvarande en 
timme per vaccinationstillfälle. Reseersättning till och från 
vaccinationsplatsen utgår ej. 

3. Beslutet gäller fram till och med den 31 december 2022. 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar: 

1. Medarbetarna som har Tekniska nämnden som arbetsgivarnämnd 
erbjuds att vaccinera sig mot covid-19 på arbetstid där det är praktiskt 
möjligt utan störningar för verksamheten. Störningar kan exemplifieras 
genom att vikarier behöver kallas in. 

2. Om vaccination istället sker på 
fritiden kompenseras medarbetaren med tid mot tid motsvarande en 
timme per vaccinationstillfälle. Reseersättning till och från 
vaccinationsplatsen utgår ej. 

3. Beslutet gäller fram till och med den 31 december 2022. 



Yrkande Tekniska nämnden 2021-12-10 
Ärende 25 Detaljplan Olaus Petri, § 204 
 
 
 
Remissvaret är väldigt bra skrivet då det beskriver mycket av det vi tycker. Det vi saknar är dock 
konsekvensen i trafikflödet som detaljplanen beskriver.  
Den här sträckan är i högtrafiktid otroligt högt belastat och att minska ner med ett körfält i vardera 
riktning skulle få allvarliga följder. 
BRT bussarna på den här sträckningen kommer inte leda till färre bilar, då den föreslagna 
sträckningen görs där flest redan åker buss och bilresandet in till city är lågt. 
Detta kommer att öka biltrafiken i villaområdet kring Ullavigatan och förskola och skolor.  
Detta tycker vi borde finnas med i konsekvensbeskrivningen. 
 
 

 
Krister Eriksson 
Moderaterna 
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