
 

  

   

  
 

  
  

     
 

  
   

    
   

   
   

   
   

   
   
   

   
   

 
  

        
        

 
        

 
  

   
   

   
   

 
 
   
   

   
   

   
   
    

 
  

 

I 
ÖREBRO 

Digitalt justerat 

Protokoll Tn 111/2021 

Tekniska nämnden 

Datum: 2021-02-12 
Tid: 08:30–12:00 
Plats: Sessionssalen, Rådhuset/digitalt via Teams 

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) 
Helen Engholm (V)
Krister Eriksson (M) 
Maria Hedwall (M)
Habib Brini (SD) 

Tjänstgörande ersättare 
Inger Westerberg (S) 
Nils O Edwertz (C) 

Lucas Holmberg (M) 

Tjänstgör för Lisa Lilja (S) 
Tjänstgör för Margaretha Gunhamre 
(S)
Tjänstgör för Lars Hallström (M) 

Närvarande ersättare 
Pedro Skåre (KD)
Sunil Jayasooriya (V) 
Margareta Bratt (L)
Carola Suneson (SD) 

Övriga 
Mimmi Hodzic 
Emma Lagefjäll 
Jenny Johrin 
Stefan Bertebo 

Förvaltningschef 
Nämndsekreterare 
Verksamhetschef 
Verksamhetschef 

Åse Friberg 
Håkan Gustafsson 

Verksamhetschef 
Verksamhetschef 

Fredrik Dufin Tf Verksamhetschef 

Paragraf 18–35 
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Emma Lagefjäll, sekreterare 

Digitalt justerat protokoll. 

Anders Olsson (C), ordförande 

Yngve Alkman (L), justerare 
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§ 18 Kallelse med tidsplanering till beredningsmöte 

§ 19 Protokolljusterare 

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

Förslag till ersättande justerare: Habib Brini (SD) 

Beslut 
Till ordinarie justerare utses: Yngve Alkman (L) 

Till ersättande justerare utses: Habib Brini (SD) 

§ 20 Anmälan av presidieberedning 

Ärendebeskrivning 
Presidieberedning hölls den 1 februari digitalt via Teams. 

Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden: 

- Anmälan tas till protokollet. 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar: 

- Anmälan tas till protokollet. 

§ 21 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
12 november 2020. 

Beslutsunderlag 
Attester 
Muntliga undantag från lokala trafikföreskrifter 
W3D3 
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Fordonsflytt
LTF 
Ordförandebeslut 

Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden: 

- Anmälan tas till protokollet. 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar: 

- Anmälan tas till protokollet. 

§ 22 Anmälan av protokoll från samverkansgruppen 
Ärendenummer: Tn 205/2020 

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

Beslutsunderlag 
Protokoll extrainsatt samverkan, 2020-12-02 
Protokoll samverkan, 2020-12-07 

Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden: 

- Anmälan tas till protokollet. 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar: 

- Anmälan tas till protokollet. 

§ 23 Förvaltningens information 
Handläggare: Mimmi Hodzic 

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

Beslutsunderlag 
Muntlig information: 
Läget utifrån covid-19 - Mimmi Hodzic 
Svar på tidigare ställda frågor - Åse Friberg, Jimmy Mattson, Jonas Jarleskog 
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Information om belysning parker - Magnus Carlberg 

Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar: 

- Informationen tas till protokollet. 

§ 24 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 

Medarbetaruppföljning 

Tekniska nämnden informeras skriftligt via Meetings+ om hur 
arbetsmiljöarbetet gått sedan nämnden senast informerades på
nämndsammanträdet den 19 januari 2021. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2020-02-05 

Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden: 

- Tekniska förvaltningens återrapportering av arbetsmiljöarbetet godkänns. 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar: 

- Tekniska förvaltningens återrapportering av arbetsmiljöarbetet godkänns. 

5 (15) 



   

   

      

 
         

            
     

          
          

         
      

 
  

   
     

            
 

 
   

            
 

 

     
   

     

 
       

         
        

         
         

     

           
       

          
       

        
       

               

Digitalt justerat 

ÖREBRO Protokoll 

§ 25 Särskilt redovisande av delegationsbeslut 

Ärendebeskrivning 
Tekniska nämnden får vid varje nämndsammanträde en mer ingående
redovisning av ett beslut som fattats på delegation. Beslutet som redovisas väljs 
ut av Tekniska nämndens presidium. 

På grund av rådande omständigheter kopplat till covid-19 har Tekniska 
nämndens sammanträden hållits så korta som möjligt. Av den anledningen
föreslår Tekniska nämndens presidium att ärendet utgår från dagordningen 
fram till den 27 augusti 2021. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information 

Förslag till beslut 
Presidiets förslag till Tekniska nämnden: 

- Ärendet utgår från Tekniska nämndens dagordning fram till den 27 augusti
2021. 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar: 

- Ärendet utgår från Tekniska nämndens dagordning fram till den 27 augusti 
2021. 

§ 26 Lokalförsörjningsplan - beredning 
Ärendenummer: Tn 6516/2020
Handläggare: Marie Hillius, Pawan Tawfiq 

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. 
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Tekniska nämndens lokalförsörjningsplan beskriver nämndens 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 återkommer för beslut i Tekniska nämnden den 16 mars 2021. 

Beslutsunderlag 
Lokalförsörjningsplan
Tjänsteskrivelse, 2020-12-22 

Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden: 

- Ärendet är berett inför beslut i mars 2021. 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar: 

- Ärendet är berett inför beslut i mars 2021. 

§ 27 Ordförandebeslut - åtgärder för att underlätta för det 
lokala näringslivet 
Ärendenummer: Tn 4125/2020 
Handläggare: Anders Olsson 

Ärendebeskrivning 
Tekniska nämnden informeras via Meetings+ om ett ordförandebeslut, fattat 
den 29 januari 2021, gällande åtgärder för att underlätta för det lokala
näringslivet. 

Örebro kommun har tidigare fattat beslut om ett antal lättnader riktade mot
näringslivet. Bland annat fattades i mars 2020 ordförandebeslut om att redan i 
mars möjliggöra uteserveringar, samt möjlighet att ansöka om uppskov
avseende betaltid. Beslut har även fattats gällande nedsättning av säsongsavgift 
för uteserveringar samt att exponering av varor utanför butik avgiftsbefriats för
år 2020 och 2021. Nu har beslut fattas om att möjliggöra uteserveringar från 
och med 15 mars 2021 under förutsättning att erforderliga tillstånd finns.
Under den förlängda perioden 15 mars till 31 mars kommer ingen avgift tas ut. 

Beslutsunderlag 
Ordförandebeslut, 2021-01-29 

Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

7 (15) 



   

   

 
   

     

 

         
   

 
           

         
       
           

            
      

             
  

 
     

   
      

                  
         

 
   

                   
       

 

       
   

        

 
          

         
            

          

          

Digitalt justerat 

ÖREBRO Protokoll 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar: 

- Informationen tas till protokollet. 

§ 28 Val av ombud till Svenskt Vattens årsstämma 
Ärendenummer: Tn 524/2021 

Ärendebeskrivning 
Tekniska nämnden har fått en inbjudan till Svenskt Vattens förenings- och 
bolagsstämma 2021. Svenskt Vatten är en branschorganisation för landets VA-
organisationer. Svenskt Vattens verksamhetsstrategi tar utgångspunkt i 
medlemmarnas förmåga att hantera en allt mer snabbrörlig omvärld med ökade
krav. Med en stark bransch och starka organisationer får vi bättre möjligheter 
att både hantera och driva utvecklingen. 

Tekniska nämnden ska besluta om att utse ett ombud med fullmakt att rösta 
under stämman. 

Beslutsunderlag 
Inbjudan till förenings- och bolagsstämma 

Förslag till beslut 
Förslag till beslut i Tekniska nämnden: 

- Tekniska nämnden föreslås utse Anders Olsson (C) till ombud med rätt 
att rösta vid Svenskt Vattens förenings- och bolagsstämma 2021. 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar: 

- Tekniska nämnden utser Anders Olsson (C) till ombud med rätt att rösta 
vid Svenskt Vattens förenings- och bolagsstämma 2021. 

§ 29 Tekniska nämndens årsberättelse 2020 
Ärendenummer: Tn 5477/2020 
Handläggare: Mimmi Hodzic, Josef Ibrahim Norell m. fl. 

Ärendebeskrivning 
Tekniska nämnden har under 2020 fullföljt sitt uppdrag utifrån av
Kommunledning beslutad Övergripande strategier och budget 2020 med plan 
för 2021 - 2022. Nämnden har under 2020 bidragit till utveckling och
måluppfyllelse i hög utsträckning inom samtliga målområden i ÖSB. 

Ärendet bereddes på Tekniska nämndens sammanträde den 19 januari 2021. 
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Beslutsunderlag 
Årsberättelse 
bilaga 

Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden: 

1. Tekniska nämnden fastställer Årsberättelsen 2020. 
2. Årsberättelsen överlämnas till programnämnden Samhällsbyggnad för 

vidare hantering. 
3. Tekniska nämnden önskar föra över 9 183 tkr till år 2021 och 9 500 tkr 

till år 2022 i investeringsanslag för park- och gatuinvesteringar samt 3
953 tkr för inköp av fordon och inventarier. 

4. Tekniska nämnden önskar föra över 1 219 tkr till år 2022 i 
investeringsanslag avseende bredband. 

5. Tekniska nämnden önskar föra över 17 548 tkr till år 2021 i 
investeringsanslag för Avfallsverksamheten, 8 113 tkr till år 2021 i 
investeringsanslag för gasverksamheten och 96 531 tkr till år 2021 samt
62 082 tkr till år 2022 i investeringsanslag för Vatten och 
avloppsverksamheten. 

Yrkande 
Krister Eriksson (M) yrkar bifall till beslutspunkterna 1-2 samt att få lämna ett 
särskilt yttrande till protokollet. 

Habib Brini (SD) yrkar avslag till beslutspunkt 5. 

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

Proposition 
Ordförande Anders Olsson (C) finner att det endast finns ett förslag till
beslutspunkterna 1-4, det vill säga Tekniska förvaltningens förslag och att 
Tekniska nämnden beslutar enligt detta. 

Därefter finner ordföranden att det finns två förslag till beslutspunkt 5, det vill 
säga bifall till Tekniska förvaltningens förslag respektive Habib Brinis (SD)
yrkande om avslag till beslutspunkt 5. Ordföranden ställer dessa mot varandra 
och finner att Tekniska nämnden beslutar enligt Tekniska förvaltningens
förslag. 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar: 

1. Tekniska nämnden fastställer Årsberättelsen 2020. 
2. Årsberättelsen överlämnas till programnämnden Samhällsbyggnad för

vidare hantering. 
3. Tekniska nämnden önskar föra över 9 183 tkr till år 2021 och 9 500 tkr 

till år 2022 i investeringsanslag för park- och gatuinvesteringar samt 3 
953 tkr för inköp av fordon och inventarier. 
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4. Tekniska nämnden önskar föra över 1 219 tkr till år 2022 i 
investeringsanslag avseende bredband. 

5. Tekniska nämnden önskar föra över 17 548 tkr till år 2021 i 
investeringsanslag för Avfallsverksamheten, 8 113 tkr till år 2021 i 
investeringsanslag för gasverksamheten och 96 531 tkr till år 2021 samt
62 082 tkr till år 2022 i investeringsanslag för Vatten och 
avloppsverksamheten. 

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

Yngve Alkman (L) deltar inte i beslutet. 

Reservation 
Habib Brini (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt yrkande om
avslag på beslutspunkt 5. 

§ 30 Ökad återanvändning - Örebro ReturHus - beredning 
Ärendenummer: Tn 2390/2018
Handläggare: Håkan Gustafsson, Ola Eklöf, Helen Heidkamp 

Ärendebeskrivning 
Avfallsverksamheten har utifrån givet uppdrag tagit fram ett konceptförslag för
ökad återanvändning. Konceptet går ut på att skapa ”Örebro ReturHus” (ett
arbetsnamn som kan komma att ändras över tid). Örebro ReturHus skulle 
fungera som ett nav eller en kittel för att öka återbruk av föremål som annars
skulle bli avfall. Återanvändning är klimatmässigt en mycket viktig åtgärd i 
avfallshanteringen, för t ex textil är nyttan nio gånger större än vid återvinning.
Örebro kommun har ett ansvar att lyfta avfallshanteringen i den så kallade 
avfallstrappan. Delar av det avfallsflöde som kommer in via
återvinningscentralerna kan återanvändas. En del av det återanvänds redan via
Åternyttan men visst material går vidare av olika orsaker till återvinning eller
energiåtervinning (förbränning). Att sortera ut, laga, reparera eller rengöra 
materialet är kostsamt men klimatmässigt värdefullt men den stora
osäkerhetsfaktorn är avsättning. Syftet är ju att förlänga livscykeln för 
respektive produkt. Örebro ReturHus kommer att bidra till en ökad 
återanvändning och meningsfull sysselsättning i flera led. 

Ärendet återkommer för beslut i Tekniska nämnden den 16 mars 2021. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-01-18 

Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden: 

- Ärendet är berett inför beslut i mars 2021. 
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Beslut 
Tekniska nämnden beslutar: 

- Ärendet är berett inför beslut i mars 2021. 

§ 31 Boendeparkering, administrering 
Ärendenummer: Tn 4126/2020 
Handläggare: Peter Grönlund, Ferid Kovacevic, Daliz Kovacevic 

Ärendebeskrivning 
Örebro kommun gjorde en översyn av sitt parkeringssystem år 2012. Sedan
dess har områden tillkommit, staden har förtätats och trycket på 
parkeringsplatser, framförallt i centrala lägen, har ökat. I samband med
förändringarna har mindre justeringar av parkeringsreglerna gjorts vilka 
tillsammans har lett till att systemet idag har många olika nivåer och är
svåröverskådligt. Dessutom upplevs att efterfrågan på gatuparkering är större 
än utbudet, med dagens avgiftsnivåer. 

Kommunfullmäktige antog den 19 oktober 2020, § 225 ( KS 187/2020) nya 
parkeringsavgifter i zon 1 och 2. I samband med det tog Kommunfullmäktige
även beslut om att Tekniska nämnden uppdras att senast till 
kommunfullmäktige i februari 2021 återkomma med förslag på avgift för
boendeparkering enligt särskild grund för boende inom avgiftzon 2. Avgiften 
ska gälla från och med 1 mars. 

Förslag till boendeparkering behandlades i tekniska nämnden den 10 december 
2020, § 193 (TN 4126/2020). Tekniska nämndens beslutade att kostnaden för
boendeparkering antas enligt förslag 1. En kostnad på 420 kr/månad. 

Ärendet ska vidare till kommunfullmäktige för beslut och planeras behandlas
vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 17 februari 2021. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2020-01-26
Villkor för boendeparkering 
Personuppgifter boendeparkering
Intyg om utlåning av fordon 

Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden: 

1. Personer som söker måste vara folkbokförda på en bostad inom ett 
boendeparkeringsområde. 

2. Boendeparkering får ske på gatumark med längsgående 
kantstensparkering inte på större parkeringsytor eller snedställda
parkeringar. På dom områden där boendeparkeringstillstånd gäller skall 
detta framgå av skyltning/lokal trafikföreskrift 
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3. Personer som söker har behörighet att köra det fordon som personen
söker boendeparkeringstillstånd för. (Körkort eller körkortstillstånd) 

4. Personen som söker står som registrerad ägare till fordonet, med
undantag för leasingbil, hyrbil, förmånsbil, tjänstebil, tillfälligt 
lånefordon från verkstad samt av lån av bil av bekant, föräldrar samt 
släkting. 

5. Det finns en begränsning av antal tillstånd till ett
boendeparkeringstillstånd till maximalt ett fordon per person. Om fler 
personer boende permanent i hushållet har körkort, kan dessa också
ansöka om parkeringstillstånd. 

6. Att boende i fastigheter med bygglov efter 4 februari 2016 nekas
tillstånd, då det finns en uppgörelse med fastighetsägare om parkering 
på fastighetsmark. 

7. Tillståndet ger tillåtelse till att parkera på utmärkta platser i högst 7-
dygn förutom de dagar det råder nattförbud eller dagförbud. 

8. Det finns en möjlighet för personer som tillfälligt arbetar eller studerar
i Örebro att ansöka om boendeparkeringstillstånd. 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar: 

1. Personer som söker måste vara folkbokförda på en bostad inom ett 
boendeparkeringsområde. 

2. Boendeparkering får ske på gatumark med längsgående 
kantstensparkering inte på större parkeringsytor eller snedställda
parkeringar. På dom områden där boendeparkeringstillstånd gäller skall 
detta framgå av skyltning/lokal trafikföreskrift 

3. Personer som söker har behörighet att köra det fordon som personen 
söker boendeparkeringstillstånd för. (Körkort eller körkortstillstånd) 

4. Personen som söker står som registrerad ägare till fordonet, med 
undantag för leasingbil, hyrbil, förmånsbil, tjänstebil, tillfälligt
lånefordon från verkstad samt av lån av bil av bekant, föräldrar samt 
släkting. 

5. Det finns en begränsning av antal tillstånd till ett 
boendeparkeringstillstånd till maximalt ett fordon per person. Om fler 
personer boende permanent i hushållet har körkort, kan dessa också 
ansöka om parkeringstillstånd. 

6. Att boende i fastigheter med bygglov efter 4 februari 2016 nekas 
tillstånd, då det finns en uppgörelse med fastighetsägare om parkering
på fastighetsmark. 

7. Tillståndet ger tillåtelse till att parkera på utmärkta platser i högst 7-
dygn förutom de dagar det råder nattförbud eller dagförbud. 

8. Det finns en möjlighet för personer som tillfälligt arbetar eller studerar
i Örebro att ansöka om boendeparkeringstillstånd. 
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§ 32 Beslut om yttrande på remiss - strategi för utveckling 
av kulturreservatet Karlslund 
Ärendenummer: Tn 6009/2020
Handläggare: Magnus Karlsson 

Ärendebeskrivning 
Målet med strategin är att skapa en sammantagen bild av förutsättningarna för
att Karlslund utvecklas till ett än attraktivare 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 i Karlslund. 

Beslutsunderlag 
Förslag till strategi upprättad av Stadsbyggnad
Tjänsteskrivelse, 2021-01-28 

Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden: 

- Tjänsteskrivelsen överlämnas som remissvar. 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar: 

- Tjänsteskrivelsen överlämnas som remissvar. 

§ 33 Information om regionsamverkan inom avfall 
Handläggare: Mona Öhrn 

Ärendebeskrivning 
Tekniska nämnden informeras om regionsamverkan inom avfalls arbete. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information 

Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar: 

- Informationen tas till protokollet. 
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§ 34 Revisionsrapport "Granskning av tekniska nämndens 
arbetsmiljöarbete" 
Ärendenummer: Tn 1988/2020
Handläggare: Mimmi Hodzic 

Ärendebeskrivning 
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Örebro kommun
genomfört en granskning av Tekniska nämndens arbetsmiljöarbete. 
Granskningen syftar till att bedöma om Tekniska nämnden säkerställer ett
ändamålsenligt arbetsmiljöarbete. Med ändamålsenligt arbetsmiljöarbete som 
följer lagar, föreskrifter och kommunens interna styrdokument. 

Ärendet återkommer för beslut om yttrande i Tekniska nämnden under våren 
2021. 

Beslutsunderlag 
Revisionsrapport, 2020-12-17 
Tjänsteskrivelse, 2021-02-04 

Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar: 

- Informationen tas till protokollet. 

§ 35 Beslut om vaccination på arbetstid 
Ärendenummer: Tn 736/2021 
Handläggare: Mimmi Hodzic 

Ärendebeskrivning 
I början av 2021 startade vaccineringen mot covid-19 i Sverige. Örebro 
kommun har redan tagit ställning till vad som gäller för de medarbetare som
arbetar inom och i anslutning till omsorgsboenden enligt 
Folkhälsomyndighetens nationella plan. 

Nästa steg är att ta ställning till hur Örebro kommun ska agera när den
allmänna vaccinationen kommer igång och på vilket sätt Örebro kommun
underlättar för medarbetarna 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 
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Örebro kommun med arbetsgivaransvar att fatta ett likalydande beslut för sina
medarbetare. 

Förslaget innebär att alla medarbetare inom Tekniska förvaltningen även ska få
möjlighet att vaccinera sig på arbetstid eller på sin fritid och då kompenseras 
med tid motsvarande en timme. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-02-09 

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 2021. 

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 2021. 
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Yrkande 
Ärende 12 Tekniska nämnden 
Ärendenummer: Tn 5477/2020 Örebro Kommun 
Tekniska nämndens årsberättelse 2020 2021-02-12 

Vi i Moderaterna yrkar bifall till årsberättelsen 2020 då den beskriver vad som skett. 
Vi vill dock påpeka att när det gäller överföringar i investeringsanslagen så hade det sett 
annorlunda ut om den moderata budgeten hade gällt. 
Vi har en annan prioritering än nuvarande ledning. 

För Moderaternas grupp i Tekniska nämnden 

Krister Eriksson 
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