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Tekniska nämnden 
 
Datum: 2022-01-21 
Tid: 08:30–15:00 
Plats: Berget, Citypassagen/digtalt via Teams 
 
Närvarande ledamöter 
Anders Olsson (C) 
Gun Carlestam Lewin (S) 
Yngve Alkman (L) 
Lars-Arne Sellén (S) 
Henrik Asplund (S) 
Margaretha Gunhamre (S) 
Sven-Peter Sörensson (S) 
Cecilia Hermansson (C) 
Johan Svanberg (KD) 
Sunil Jayasooriya (V) 
Krister Eriksson (M) 
Maria Hedwall (M) 
Habib Brini (SD) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Ann-Charlotte Gustafsson (S) Tjänstgör för Lisa Lilja (S) 
Lucas Holmberg (M) Tjänstgör för Lars Hallström (M) 
 
Närvarande ersättare 
Inger Westerberg (S) 
Nils O Edwertz (C) 
Pelle Fernros (KD) 
Margareta Bratt (L) 
Carola Suneson (SD) 
 
Övriga 
Mimmi Hodzic Förvaltningschef 
Emma Lagefjäll Nämndsekreterare 
Håkan Gustafsson Verksamhetschef 
Jenny Johrin Verksamhetschef 
Jörgen Lundblad Verksamhetschef 
Stefan Bertebo Verksamhetschef 
Åse Friberg Verksamhetschef 
Caroline Svensson Administrativ samordnare 
Monica Engström Enhetschef 
Anneli Fransson Enhetschef 
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Leif Sildén Enhetschef 
Stefan Sjögren Enhetschef 
Magnus Carlberg Enhetschef 
Peter Grönlund Enhetschef 
 
Paragraf 1–26 
 
 
 
 
Emma Lagefjäll, sekreterare 
 
Digitalt justerat protokoll. 
 
 
 
 
Anders Olsson (C), ordförande 
 
 
 
 
Krister Eriksson (M), justerare  
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§ 1 Godkännande av dagordning 

Ärendebeskrivning 
Ordföranden Anders Olsson (C) anmäler att ett extraärende kommer läggas till 
sist på dagordningen under dagens sammanträde. (Åtgärder för att underlätta 
för det lokala näringslivet). 

Beslut 
- Extraärendet får läggas till på dagordningen. 

 

§ 2 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) 

 

§ 3 Anmälan av presidieberedning 

Ärendebeskrivning 
Presidieberedning hölls den 10 januari digitalt via Teams. 

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 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 
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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 
Fordonsflytt 
LTF 
Ordförandebeslut 

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 6527/2020 

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

Beslutsunderlag 
Protokoll samverkan, 2021-11-01 

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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§ 6 Förvaltningens information 
Handläggare: Mimmi Hodzic 

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

Beslutsunderlag 
Muntlig information: 
Läget utifrån covid-19 - Magnus Karlsson 
Information om offentliga toaletter - Mimmi Hodzic 
Information om parkeringsautomater - Ferid Kovacevic 
Information om arbete för tillgång på kemikalier för rening av dricksvatten och 
avloppsvatten - Jenny Johrin 
Information om funktioner i Meetings+ - Emma Lagefjäll 
Information om rekrytering verksamhetschef avfall - Mimmi Hodzic 

Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar: 

- Informationen tas till protokollet. 

 

§ 7 Information Nollvisionen och Trafiksäkerhet 

Ärendebeskrivning 
Tekniska nämnden informeras om en inkommen handling via Meetings+. 

Beslutsunderlag 
Powerpointpresentation 

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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§ 8 Information om resultat från medarbetarenkät 
Handläggare: Maria Cederskär 

Ärendebeskrivning 
Tekniska nämnden informeras om resultat från genomförd medarbetarenkät. 

Beslutsunderlag 
Powerpointpresentation 

Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar: 

- Informationen tas till protokollet. 

 

§ 9 Återrapportering arbetsmiljö 
Ärendenummer: Tn 355/2020 
Handläggare: Mimmi Hodzic 

Ärendebeskrivning 
Tekniska nämnden beslutade den 23 januari 2020, § 26 att ge Tekniska 
förvaltningen i uppdrag att löpande återrapportera förvaltningens 
arbetsmiljöarbete vid nämndens sammanträden. Presidiet har enligt nämndens 
beslut delegation att tillsammans med förvaltningschef definiera vad som ska 
avrapporteras samt tidsram. 

Stående punkter på ärendet: 

Skyddskommittéarbete 

66a anmälan 

Medarbetaruppföljning 

Revisionsrapport 

Tekniska nämnden informeras på dagens sammanträde om hur 
arbetsmiljöarbetet gått sedan nämnden senast informerades på 
nämndsammanträdet den 10 december 2021. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-01-21 
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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. 

 

§ 10 Särskilt redovisande av delegationsbeslut 

Ärendebeskrivning 
Ärendet utgår från Tekniska nämndens sammanträde den 21 januari 2022 och 
återkommer i februari 2022. 

 

§ 11 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 hur arbetet med 
belysning i parker gått sedan nämnden senast informerades på 
nämndsammanträdet den 10 december 2021. 

Beslutsunderlag 
Tidsplan för belysning i parker 
Powerpointpresentation 

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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§ 12 Information om arbete med nödvattenplanering 
Ärendenummer: Tn 4502/2019 
Handläggare: Jenny Johrin 

Ärendebeskrivning 
Tekniska nämnden informeras om pågående arbete med nödvattenplanering 
för Örebro kommun. 

Beslutsunderlag 
Beslut från Kommunfullmäktige 2021-09-22 § 252, Ks 1008/2021 

Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar: 

- Informationen tas till protokollet. 

 

§ 13 Verksamhetsplan med budget 2022 - Beslut 
Ärendenummer: Tn 6989/2021 
Handläggare: Mimmi Hodzic, Josef Ibrahim Norell, Åse Friberg, Stefan 
Bertebo, Jenny Johrin, Håkan Gustafsson, Jörgen Lundblad 

Ärendebeskrivning 
Tekniska nämnden har ett samhällsviktigt uppdrag, där vi möjliggör en enklare 
vardag för alla i Örebro. Nämndens verksamheter bidrar till arbetet med att 
skapa goda förutsättningar att leva, bo, verka i och uppleva Örebro kommun. 
Nämnden arbetar aktivt för att boende- och livsmiljöer inom kommunen ska 
vara hälsosamma, trygga, säkra, tillgängliga och bidrar till att skapa 
förutsättningar för jämlika uppväxtvillkor. Vi levererar en stabil och hållbar 
infrastruktur och kommunalteknisk försörjning som kännetecknas av en hög 
säkerhet, kvalitet och tillgängligt. 

Tekniska nämndens verksamhetsplan med budget 2022 anger hur nämnden 
planerar att bidra till en önskvärd utveckling utifrån Örebro kommuns 
övergripande strategier och budget 2022 med plan för 2023-2024. 

Ärendet bereddes på Tekniska nämndens sammanträde den 10 december 2021. 

Beslutsunderlag 
Verksamhetsplan med budget 2022, Tekniska nämnden 
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Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden: 

1. Verksamhetsplan med budget 2022 för Tekniska nämnden fastställs. 

2. Verksamhetsplan med budget 2022 överlämnas till programnämnd 
Samhällsbyggnad för kännedom. 

3. Tekniska nämnden begär 650 tkr i anslag från Kommunstyrelsen för drift 
och underhåll av offentliga toaletter i city enligt tidigare beslut i 
Kommunstyrelsen den 16 juni 2015, § 137. 

4. Tekniska nämnden begär att Kommunstyrelsen kompenserar nämnden för 
intäktsbortfallet på grund av ändrade redovisningsriktlinjer vad avser timpris i 
samband med investeringar med 2 654 tkr. 

5. Tekniska nämnden begär 10 mnkr i anslag från Kommunstyrelsen för 
justering av vinterväghållningens budgetram, från 20 mnkr till 30 mnkr enligt 
resultat från genomlysning genomförd under år 2021. 

Yrkande 
Yngve Alkman (L) yrkar avslag på beslutspunkterna 1 och 2 i Tekniska 
förvaltningens förslag till förmån för Liberalernas budget som lagts fram i 
Kommunfullmäktige samt bifall till beslutspunkterna 3-5. 

Krister Eriksson (M) yrkar skriftligt avslag på beslutspunkterna 1 och 2 i 
Tekniska förvaltningens förslag till förmån för Moderaternas budget som lagts 
fram i Kommunfullmäktige samt bifall till beslutspunkterna 3-5. 

Habib Brini (SD) yrkar avslag på Tekniska förvaltningens förslag till förmån 
för Sverigedemokraternas budget som lagts fram i Kommunfullmäktige. 

Sunil Jayasooriya (V) yrkar avslag på beslutspunkterna 1 och 2 i Tekniska 
förvaltningens förslag till förmån för Vänsterpartiets budget som lagts fram i 
Kommunfullmäktige samt bifall till beslutspunkterna 3-5. 

Gun Carlestam Lewin (S) yrkar bifall till Tekniska förvaltningens förslag. 

Proposition 
Ordförande Anders Olsson (C) finner att det finns fem förslag till beslutspunkt 
1 och 2, det vill säga bifall till Tekniska förvaltningens förslag, Yngve Alkmans 
(L) avslagsyrkande till förmån för Liberalernas budget som lagts fram i 
Kommunfullmäktige, Krister Erikssons (M) avslagsyrkande till förmån för 
Moderaternas budget som lagts fram i Kommunfullmäktige, Habib Brinis (SD) 
avslagsyrkande till förmån för Sverigedemokraternas budget som lagts fram i 
Kommunfullmäktige och Sunil Jayasooriyas (V) avslagsyrkande till förmån för 
Vänsterpartiets budget som lagts fram i Kommunfullmäktige.  

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

Därefter finner ordföranden att det finns två förslag till beslutspunkterna 3-5, 
det vill säga bifall till Tekniska förvaltningens förslag och Habib Brinis 
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(SD) avslagsyrkande till förmån för Sverigedemokraternas budget som lagts 
fram i Kommunfullmäktige. 

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

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar: 

1. Verksamhetsplan med budget 2022 för Tekniska nämnden fastställs. 

2. Verksamhetsplan med budget 2022 överlämnas till programnämnd 
Samhällsbyggnad för kännedom. 

3. Tekniska nämnden begär 650 tkr i anslag från Kommunstyrelsen för drift 
och underhåll av offentliga toaletter i city enligt tidigare beslut i 
Kommunstyrelsen den 16 juni 2015, § 137. 

4. Tekniska nämnden begär att Kommunstyrelsen kompenserar nämnden för 
intäktsbortfallet på grund av ändrade redovisningsriktlinjer vad avser timpris i 
samband med investeringar med 2 654 tkr. 

5. Tekniska nämnden begär 10 mnkr i anslag från Kommunstyrelsen för 
justering av vinterväghållningens budgetram, från 20 mnkr till 30 mnkr enligt 
resultat från genomlysning genomförd under år 2021. 

Reservation 
Yngve Alkman (L) reserverar sig mot beslutspunkterna 1 och 2 till förmån för 
sitt avslagsyrkande till förmån för Liberalernas budget som lagts fram i 
Kommunfullmäktige. 

Krister Eriksson (M), Maria Hedwall (M) och Lucas Holmberg (M) reserverar 
sig skriftligt mot beslutspunkterna 1 och 2 till förmån för Krister Erikssons 
(M) avslagsyrkande till förmån för Moderaternas budget som lagts fram i 
Kommunfullmäktige. 

Habib Brini (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt avslagsyrkande 
till förmån för Sverigedemokraternas budget som lagts fram i 
Kommunfullmäktige. 

Sunil Jayasooriya (V) reserverar sig mot beslutspunkterna 1 och 2 till förmån 
för sitt avslagsyrkande till förmån för Vänsterpartiets budget som lagts fram i 
Kommunfullmäktige. 

 

§ 14 Investeringsprogram - Beslut 
Ärendenummer: Tn 7158/2021 
Handläggare: Josef Ibrahim Norell, Mimmi Hodzic m. fl. 
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Ärendebeskrivning 
Från och med budgetår 2012 ersattes tidigare investeringsbudget med ett 
investeringsprogram. Kommunens långsiktiga driftbudgetutrymme ska styra 
nivån på investeringsprogrammet. Planeringsperioden är de närmaste fyra åren 
med framåtblick ytterligare två år. 
 
Tekniska nämnden har ansvaret för att samordna behovet av investeringar 
inom sin förvaltning. Tekniska nämnden ska godkänna förvaltningens förslag 
till behov och de eventuella merkostnader som kan uppstå i samband med 
investeringarna. 
 
Programnämnden har det övergripande ansvaret för att samordna, prioritera 
och godkänna verksamheternas behov av investeringar inom programområdet. 
 
I samband med att våra olika verksamheter har tagit fram investeringsprogram 
för 2023 - 2026. Planerna är prioriterade dels utifrån det kommungemensamma 
uppdraget dels programområdets eget behov av att reducera 
investeringsprogrammet för att klara av att finansiera kapitalkostnaderna 
framöver. 
 
Inflytt för Tekniska förvaltningen i nya lokalerna i Berglunda beräknas ske 
tidigast kvartal 2 2023. Nettoökning av hyreskostnad finns med i plan från 
2023. Den preliminära hyresökningen för de taxefinansierade verksamheterna 
beräknas till ca 7,4 mnkr och finansieras via taxeökningar. Preliminära siffror 
för de skattefinansierade verksamheterna beräknas till ca 8,4 mnkr i 
hyresökning. I investeringsplan för 2023 föreslås även att avsätta 2 mnkr i 
investeringsbudget för inköp av mindre inventarier i samband med flytten till 
Berglunda. 

Det saknas utrymme i Tekniska nämndens budget för att möta den ökade 
hyreskostnaden. Av Tekniska nämndens Nulägesöversikt, beslutad i Tekniska 
nämnden den 12 november 2020 (TN 5550/2020) framgår "Nya lokaler för 
tekniska förvaltningen förutsätter en kompensation avseende den 
driftkostnadskonsekvens nämnden får av ökad hyreskostnad." Av underlag till 
Programnämnd Samhällsbyggnads beslut den 6 november 2020, § 145 om 
Inhyrning av nya lokaler för Tekniska förvaltningen framgår att 
”Programnämnd samhällsbyggnad kommer inför budget 2022 att ansöka om 
medel från Kommunstyrelsen då hyresökningen inte inryms inom befintlig 
budgetram.” 

Ärendet bereddes på Tekniska nämndens sammanträde den 10 december 2021. 

Beslutsunderlag 
Investeringsplan Fordon 2023-2026 
Investeringsplan Avfall 2023 
Investeringsplan Gas 2023-2026 
Investeringsplan VA 2023-2026 
Investeringsplan Park och Gata 2023-2026 
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Investeringsbilaga TN inför 2023 

Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden: 

1. Tekniska nämnden fastställer investeringsplan 2023-2026 med 
revidering 2022. 

2. Tekniska nämnden överlämnar investeringsplan 2023-2026 med 
revidering 2022 till programnämnd samhällsbyggnad för vidare 
handläggning. 

Yrkande 
Yngve Alkman (L) yrkar avslag till Tekniska förvaltningens förslag till förmån 
för Liberalernas budget som lagts fram i Kommunfullmäktige. 

Krister Eriksson (M) yrkar skriftligt avslag till Tekniska förvaltningens förslag 
till förmån för Moderaternas budget som lagts fram i Kommunfullmäktige. 

Sunil Jayasooriya (V) yrkar avslag till Tekniska förvaltningens förslag till 
förmån för Vänsterpartiets budget som lagts fram i Kommunfullmäktige. 

Habib Brini (SD) yrkar avslag till Tekniska förvaltningens förslag till förmån 
för Sverigedemokraternas budget som lagts fram i Kommunfullmäktige. 

Proposition 
Ordförande Anders Olsson (C) finner att det finns fem förslag till beslut, det 
vill säga Tekniska förvaltningens förslag, Yngve Alkmans (L) avslagsyrkande till 
förmån för Liberalernas budget, Krister Erikssons (M) avslagsyrkande till 
förmån för Moderaternas budget, Sunil Jayasooriyas (V) avslagsyrkande till 
förmån för Vänsterpartiets budget och Habib Brinis (SD) avslagsyrkande till 
förmån för Sverigedemokraternas budget. 

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

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar: 

1. Tekniska nämnden fastställer investeringsplan 2023-2026 med 
revidering 2022. 

2. Tekniska nämnden överlämnar investeringsplan 2023-2026 med 
revidering 2022 till programnämnd samhällsbyggnad för vidare 
handläggning. 

Reservation 
Yngve Alkman (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt 
avslagsyrkande till förmån för Liberalernas budget som lagts fram i 
Kommunfullmäktige. 
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Krister Eriksson (M), Maria Hedwall (M) och Lucas Holmberg (M) reserverar 
sig skriftligt mot beslutet till förmån för Krister Erikssons (M) avslagsyrkande 
till förmån för Moderaternas budget som lagts fram i Kommunfullmäktige. 

Sunil Jayasooriya (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt 
avslagsyrkande till förmån för Vänsterpartiets budget som lagts fram i 
Kommunfullmäktige. 

Habib Brini (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt avslagsyrkande 
till förmån för Sverigedemokraternas budget som lagts fram i 
Kommunfullmäktige. 

 

§ 15 Ansökan om statlig medfinansiering till åtgärder på 
kommunala gator och vägar år 2023 - bullersanering - 
Beslut 
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 bereddes på Tekniska nämndens sammanträde den 10 december 2021. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-11-17 
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 tas från tilldelad driftbudget för bulleråtgärder under 
2022-23. 

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. 
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2. Tekniska förvaltningens kostnader för de åtgärder som får statlig 
medfinansiering tas från tilldelad driftbudget för bulleråtgärder under 
2022-23. 

 

§ 16 Ansökan om statlig medfinansiering till åtgärder på 
kommunala gator och vägar år 2023 - 
trafiksäkerhetsinvesteringar - Beslut 
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 bereddes på Tekniska nämndens sammanträde den 10 december. 

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

Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden: 

1. Ansöka om statlig medfinansiering för förbättrad trafiksäkerhet på det 
kommunala vägnätet för år 2023 enligt föreslagna åtgärder. 

2. Tekniska förvaltningens kostnader för att bygga de åtgärder som får 
statlig medfinansiering tas från tilldelade investeringsmedel för 
trafiksäkerhet för 2022-2023. Förvaltningens kostnad beräknas bli 
600 000 kr. 
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Beslut 
Tekniska nämnden beslutar: 

1. Ansöka om statlig medfinansiering för förbättrad trafiksäkerhet på det 
kommunala vägnätet för år 2023 enligt föreslagna åtgärder. 

2. Tekniska förvaltningens kostnader för att bygga de åtgärder som får 
statlig medfinansiering tas från tilldelade investeringsmedel för 
trafiksäkerhet för 2022-2023. Förvaltningens kostnad beräknas bli 
600 000 kr. 

  

§ 17 Revidering bestämmelser för schaktning och 
tryckning i allmän platsmark - Beslut 
Ärendenummer: Tn 4594/2021 
Handläggare: Randi Andreassen 

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 bereddes på Tekniska nämndens sammanträde den 10 december 2021. 

Beslutsunderlag 
Reviderad upplaga av Bestämmelser för schaktning och tryckning i allmän 
platsmark som Örebro kommun är ägare till. 
Tjänsteskrivelse, 2021-11-19 

Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden: 

- Anta revideringen av Bestämmelser för schaktning och tryckning i allmän 
platsmark som Örebro kommun är ägare till. 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar: 

- Anta revideringen av Bestämmelser för schaktning och tryckning i allmän 
platsmark som Örebro kommun är ägare till. 
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§ 18 Handbok "Arbete på väg i Örebro kommun" - Beslut 
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 bereddes på Tekniska nämndens sammanträde den 10 december 2021. 

Beslutsunderlag 
Handbok "Arbete på väg i Örebro kommun". 
Tjänsteskrivelse, 2021-11-18 

Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden: 

1. Anta att Tekniska förvaltningen avser att använda och följa handboken 
”Arbete på väg i Örebro kommun” i samband med handläggning och 
kontroller av Trafikanordningsplan (TA-plan) inklusive bilagor, och då 
även bilagorna D och E gällande kontroll och avgiftsuttag (viten). 

2. Revideringar av handboken, exklusive ändrade vitesbelopp, kan göras 
löpande vid behov utan nytt beslut, men ska informeras till Tekniska 
nämnden minst en (1) gång/år - att nytt förslag till beslut om antagande 
ska lämnas vid ändrade vitesbelopp. 

Förslaget är inte kopplad till någon särskild budget utan ingår i det dagliga 
arbetet inom trafikingenjörstjänsterna. 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar: 

1. Anta att Tekniska förvaltningen avser att använda och följa handboken 
”Arbete på väg i Örebro kommun” i samband med handläggning och 
kontroller av Trafikanordningsplan (TA-plan) inklusive bilagor, och då 
även bilagorna D och E gällande kontroll och avgiftsuttag (viten). 

2. Revideringar av handboken, exklusive ändrade vitesbelopp, kan göras 
löpande vid behov utan nytt beslut, men ska informeras till Tekniska 
nämnden minst en (1) gång/år - att nytt förslag till beslut om antagande 
ska lämnas vid ändrade vitesbelopp. 

Förslaget är inte kopplad till någon särskild budget utan ingår i det dagliga 
arbetet inom trafikingenjörstjänsterna. 
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§ 19 Tillsynsrapport 2021 - Beslut 
Ärendenummer: Tn 6343/2021 
Handläggare: Helena Aronsson 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningen har på uppdrag av Tekniska nämnden genomfört intern kontroll 
enligt Tillsynsplan 2021 (Tn 4350/2020). 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 2021. Utifrån denna 
riskanalys beslutade Tekniska nämnden i december i 2020 om Tillsynsplan för 
2021. 

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. 

Beslutsunderlag 
Tillsynsrapport 2021 

Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden: 

1. Tillsynsrapport 2021 inom Tekniska nämnden godkänns och 
överlämnas tillsammans med nämndens beslut till 
Kommunstyrelseförvaltningen senast 30 januari 2022. 

2. Tekniska nämnden ger Tekniska förvaltningen i uppdrag att verkställa 
de föreslagna åtgärder för att komma till rätta med de brister som 
upptäcks i tillsynen. 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar: 

1. Tillsynsrapport 2021 inom Tekniska nämnden godkänns och 
överlämnas tillsammans med nämndens beslut till 
Kommunstyrelseförvaltningen senast 30 januari 2022. 

2. Tekniska nämnden ger Tekniska förvaltningen i uppdrag att verkställa 
de föreslagna åtgärder för att komma till rätta med de brister som 
upptäcks i tillsynen. 



ÖREBRO Protokoll  
 

  18 (21) 
 

§ 20 Tillsynsplan 2022 - Beslut 
Ärendenummer: Tn 5364/2021 
Handläggare: Helena Aronsson 

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. 

Beslutsunderlag 
Tillsynsplan 2022 
Genomförd riskanalys (2021-09-20 och 2021-10-07) 

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 2022. 

2. Tekniska förvaltningen ska avge en rapport till Tekniska nämnden i 
december 2022. 

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 2022. 

2. Tekniska förvaltningen ska avge en rapport till Tekniska nämnden i 
december 2022. 

 

§ 21 Återanmälan delegationsbeslut enligt tillsynsplan - 
Beslut 
Ärendenummer: Tn 5579/2020 
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 led i arbetet med internkontrollen och genomförda stickprov, lyfts 
delegationsbeslut som upptäckts saknas i återrapporteringen till Tekniska 
nämnden. 
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Beslutsunderlag 
Följebrev, 2021-12-15 
Sammanställning - återföring av delegationsbeslut 

Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden: 

- Anmälan tas till protokollet. 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar: 

- Anmälan tas till protokollet. 

 

§ 22 Nominering Avfall Sverige - Beslut 
Ärendenummer: Tn 218/2017 

Ärendebeskrivning 
Tekniska nämnden har fått en nomineringsanmodan till Avfall Sveriges 
styrelse. Valärendet hanteras på Avfall Sveriges årsmöte senare under 2022. 
Tekniska förvaltningen föreslår Tekniska nämnden att ge ordföranden Anders 
Olsson (C) och 1:e vice ordförande Gun Carlestam Lewin (S) mandat att 
besluta om att nominera eller inte nominera någon från organisationen. 

Beslutsunderlag 
Brev från Avfall Sverige, 2021-12-03 
Tjänsteskrivelse, 2021-12-22 

Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden: 

- Ordförande Anders Olsson (C) och 1:e vice ordförande Gun Carlestam 
Lewin (S) ges mandat att besluta om att nominera eller att inte nominera någon 
innan sista svarsdag den 1 februari 2022. 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar: 

- Ordförande Anders Olsson (C) och 1:e vice ordförande Gun Carlestam 
Lewin (S) ges mandat att besluta om att nominera eller att inte nominera någon 
innan sista svarsdag den 1 februari 2022. 

 

§ 23 Attestförteckning 2022 - Beslut 
Ärendenummer: Tn 67/2022 
Handläggare: Josef Ibrahim Norell 
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Ärendebeskrivning 
Örebro kommuns attestreglemente anger att varje nämnd ska utse attestanter 
för den interna kontrollen av de ekonomiska transaktionerna inom nämndens 
förvaltningsområden. En aktuell förteckning över samtliga attestanter ska 
finnas tillgänglig hos förvaltningsledningen. 

Beslutsunderlag 
Sammanställning - förslag till attestanter för nämndens verksamheter 
Tjänsteskrivelse, 2022-01-07 

Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden: 

1. Attestanter för Tekniska nämndens verksamheter utses enligt förvaltningens 
förslag. 

2. Ändring av beslut om attestanter under löpande verksamhetsår för Tekniska 
nämndens verksamheter delegeras till förvaltningschef. 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar: 

1. Attestanter för Tekniska nämndens verksamheter utses enligt förvaltningens 
förslag. 

2. Ändring av beslut om attestanter under löpande verksamhetsår för Tekniska 
nämndens verksamheter delegeras till förvaltningschef. 

 

§ 24 Information om ordförandebeslut 
Ärendenummer: Tn 632/2021 

Ärendebeskrivning 
Tekniska nämnden informeras om ett ordförandebeslut som fattats på 
delegation via Meetings+.  

Beslutsunderlag 
Ordförandebeslut, 2021-12-22 

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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§ 25 Information om beslut från Kommunfullmäktige 2021-
11-17 i ärendet om Motion om inventering av om 
inventering av vägmärken och lokala trafikföreskrifter 
Ärendenummer: Tn 7157/2021 
Handläggare: Mimmi Hodzic 

Ärendebeskrivning 
Tekniska nämnden informeras om ett beslut som fattats i Kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
Beslut från Kommunfullmäktige 2021-11-17 § 315, Ks 892/2017 

Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar: 

- Informationen tas till protokollet. 

 

§ 26 Åtgärder för att underlätta för det lokala näringslivet 
Handläggare: Anders Olsson, Mimmi Hodzic 

Ärendebeskrivning 
Örebro kommun har tidigare fattat beslut om ett antal lättnader riktade mot 
näringslivet. I mars 2020 och januari 2021 fattades ordförandebeslut om att 
redan i mars möjliggöra etablering av uteserveringar. Nu föreslås Tekniska 
nämnden besluta om att ge ordförande Anders Olsson (C) mandat att besluta 
om förutsättningar för tidigare etablering av uteserveringar 2022. 

Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden: 

- Tekniska nämndens ordförande Anders Olsson (C) ges mandat besluta om 
förutsättningar för tidigare etablering av uteserveringar. 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar: 

- Tekniska nämndens ordförande Anders Olsson (C) ges mandat besluta om 
förutsättningar för tidigare etablering av uteserveringar. 



Yrkande 

Tekniska nämnden 2022-01-21 

Ärende 13. Verksamhetsplan med budget  Tn 6989/2021 

 

Då vi i Moderaterna har andra prioriteringar och ett annat budgetförslag, så yrkar vi på 
följande… 

Att avslå punkt 1 och 2. 

Att bifalla punkt 3, 4 och 5. 

 

För den Moderata gruppen i Tekniska nämnden. 

Krister Eriksson 

  



Yrkande 

Tekniska nämnden 2022-01-21 

Ärende 14. Investeringsprogram  Tn 7158/2021 

 

Då vi i Moderaterna har andra prioriteringar och en annan syn på vad som är viktigt, så yrkar 
vi på avslag. 

För den Moderata gruppen i Tekniska nämnden. 

Krister Eriksson 
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