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Tekniska nämnden 
 
Datum: 2022-09-23 
Tid: 08:30–13:00 
Plats: Berget, Citypassagen 
 
Närvarande ledamöter 
Anders Olsson (C) 
Gun Carlestam Lewin (S) 
Yngve Alkman (L) 
Henrik Asplund (S) 
Margaretha Gunhamre (S) 
Sven-Peter Sörensson (S) 
Cecilia Hermansson (C) 
Johan Svanberg (KD) 
Krister Eriksson (M) 
Lars Hallström (M) 
Habib Brini (SD) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Inger Westerberg (S) Tjänstgör för Lars-Arne Sellén (S) 
Nils O Edwertz (C) Tjänstgör för Lisa Lilja (S) 
Erik Puhakka Löf (V) Tjänstgör för Sunil Jayasooriya (V) 
Lucas Holmberg (M) Tjänstgör för Maria Hedwall (M) 
 
Närvarande ersättare 
Pelle Fernros (KD) 
Margareta Bratt (L) 
Carola Suneson (SD) 
 
Övriga 
Mimmi Hodzic, Förvaltningschef  
Emma Lagefjäll, Nämndsekreterare  
Åse Friberg, Verksamhetschef  
Jenny Johrin, Verksamhetschef  
Stefan Bertebo, Verksamhetschef 
Jörgen Lundblad, Verksamhetschef  
Tove Olsson, Verksamhetschef 
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Emma Lagefjäll, sekreterare 
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Anders Olsson (C), ordförande 
 
 
 
 
Lars Hallström (M), justerare  
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§ 147 Kallelse med tidsplanering till beredningsmöte 

§ 148 Protokolljusterare 

Förslag till beslut 
Förslag till ordinarie justerare: Lars Hallström (M) 

Förslag till ersättande justerare: Yngve Alkman (L) 

Beslut 
Till ordinarie justerare utses: Lars Hallström (M) 

Till ersättande justerare utses: Yngve Alkman (L) 

 

§ 149 Anmälan av övriga frågor 
Handläggare: Anders Olsson 

Ärendebeskrivning 
Tekniska nämndens ledamöter och ersättare ges möjlighet att anmäla övriga 
frågor som sedan besvaras av ordföranden och förvaltningen. Frågorna tas till 
protokollet och blir besvarade direkt på plats eller på kommande 
nämndsammanträde. 

Tekniska nämnden anmäler inga övriga frågor. 

 

§ 150 Anmälan av presidieberedning 
Handläggare: Emma Lagefjäll 

Ärendebeskrivning 
Presidieberedning hölls den 12 september digitalt via Teams. 

Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden: 

- Anmälan tas till protokollet. 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar: 

- Anmälan tas till protokollet. 

 

§ 151 Anmälan av delegationsbeslut 
Ärendenummer: Tn 391/2022 
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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 22 april 
2022. 

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. 

 

§ 152 Anmälan av protokoll från samverkansgruppen 
Ärendenummer: Tn 140/2022 

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

Beslutsunderlag 
Protokoll 2022-08-18 

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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§ 153 Förvaltningens information 
Handläggare: Mimmi Hodzic 

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

Beslutsunderlag 
Information till Tekniska nämnden med anledning av säkerhetspolitiska läget, 
2022-09-23 
Muntlig information: 
Information om det säkerhetspolitiska läget - Magnus Karlsson 
Information om arbetet inför ny organisation - Mimmi Hodzic 
Information om förvaltningsdagen - Mimmi Hodzic 
Information om tidsplan för budgetarbetet - Mimmi Hodzic, Caroline 
Svensson 

Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar: 

- Informationen tas till protokollet. 

 

§ 154 Återrapportering arbetsmiljö 
Ärendenummer: Tn 355/2020 
Handläggare: Mimmi Hodzic, Lars-Åke Brattlund 

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 

Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) 
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Tekniska nämnden informeras på dagens sammanträde om hur 
arbetsmiljöarbetet gått sedan nämnden senast informerades på 
nämndsammanträdet den 26 augusti 2022. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-09-23 

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. 

 

§ 155 Särskilt redovisande av delegationsbeslut 
Handläggare: Jesper Augustsson 

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

Vid dagens sammanträde får Tekniska nämnden en redovisning av 
delegationsbeslut kopplat till område 10 GDPR i delegationsordningen. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information 

Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar: 

- Informationen tas till protokollet. 

 

§ 156 Återrapportering belysning i parker 
Ärendenummer: Tn 6855/2021 
Handläggare: Magnus Carlberg 
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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 26 augusti 2022. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information 

Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar: 

- Informationen tas till protokollet. 

 

§ 157 Lägesrapport belysningssatsningar 
Handläggare: Åse Friberg 

Ärendebeskrivning 
Tekniska nämnden får en löpande lägesrapport avseende belysningssatsning 
2022. 

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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§ 158 Information om yttrande på Länsstyrelsen förslag till 
beslut angående inrättande av verksamhetsområde för 
vatten- och avloppstjänster på Vinön 
Handläggare: Kristin Karlsson, Jenny Johrin 

Ärendebeskrivning 
Tekniska nämnden informeras om ett yttrande på ett förslag från Länsstyrelsen 
gällande inrättande av verksamhetsområde för vatten- och avloppstjänster på 
Vinön. 

Beslutsunderlag 
Förslag till beslut verksamhetsområde, Länsstyrelsen 
Svar till Länsstyrelsen ang. Vinön 

Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar: 

- Informationen tas till protokollet. 

 

§ 159 Information om planerade trafikavstängningar 
Handläggare: Randi Andreassen, Stefan Lange 

Ärendebeskrivning 
Tekniska nämnden informeras om planerade trafikavstängningar, bland annat 
på Trädgårdsgatan och Östra Bangatan. 

Beslutsunderlag 
Översiktskarta 

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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§ 160 Kritik på teknik - Information 
Handläggare: Magnus Karlsson 

Ärendebeskrivning 
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har genomfört Kritik på Teknik där 
kommuninvånarna har betygsatt hur den kommunala tekniken fungerar. 

Berörda områden: Gata, Park, VA och Avfall samt upplevelsen vid ärenden 
med kommunen. 

Enkätundersökningen ger oss en uppfattning om hur kommunen lever upp till 
medborgarnas krav på god service samt om det finns brister i verksamheten 
som behöver åtgärdas. Genom undersökningen får vi också information om 
prioriteringar som vi kan ta med i vårt fortsatta utvecklingsarbete. 

Undersökningen genomfördes under feb-maj 2022. Under oktober kommer 
SKR:s kommunövergripande rapport för samtliga 95 kommuner som deltagit i 
undersökningen. 

Totalt har 2000 enkäter skickats ut vilket är en ökning från 1000 enkäter under 
tidigare år. Antal svar gav en svarsfrekvens på 47% som motsvarar 938 svar. 
En svarsfrekvens på 45% är mycket bra och visar på att undersökningen är 
relevant och att frågeformuläret är väl utformat för en bred målgrupp. 

Merparten har svarat via pappersenkät och cirka var tredje har svarat via webb 
eller sms.   

På dagens sammanträde informeras Tekniska nämnden om resultatet från 
Kritik på Teknik. 

Beslutsunderlag 
Rapport, Kritik på teknik 2022 

Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar: 

- Informationen tas till protokollet. 

 

§ 161 Revidering av allmänna lokala ordningsföreskrifter - 
Beredning 
Ärendenummer: Tn 1649/2018 
Handläggare: Magnus Storm 
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Ärendebeskrivning 
På uppdrag av Tekniska nämnden har Tekniska förvaltningen tagit fram förslag 
på revidering av de allmänna lokala ordningsföreskrifterna för Örebro. 

Ärendet att revidera de allmänna lokala ordningsföreskrifterna initierades av att 
förvaltningen skulle se över möjligheterna att begränsa alternativt förbjuda 
fyrverkerier. I arbetet med det föreslog förvaltningen att helheten i 
ordningsföreskrifterna skulle ses över vilket också blev uppdraget. 

De största förslagen till förändring i de nya allmänna ordningsföreskrifterna för 
Örebro är 

• Förändra i lydelsen gällande användningen av pyrotekniska varor 9§ 
• Området för förtäring av alkohol 14§, bilaga B 
• Ambulerande försäljning 15§, bilaga B 
• Borttagande av krav på tillstånd för insamling av pengar 
• Införa tillståndskrav för friflytande mobilitetssystem 

I övrigt är små redaktionella ändringar gjorda, samt att bilaga A har 
uppdaterats. 

Beslutsunderlag 
Förslag till reviderade ordningsföreskrifter för Örebro 
Tjänsteskrivelse, 2019-02-05 

Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden: 

- Ärendet är berett inför beslut i oktober 2022. 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar: 

- Ärendet är berett inför beslut i oktober 2022. 

 

§ 162 Örebro Byggretur, genomförande - Beredning 
Ärendenummer: Tn 2390/2018 
Handläggare: Jörgen Lundblad, Ola Eklöf 

Ärendebeskrivning 
Tekniska förvaltningen har genom Avfallsverksamheten under en längre tid 
bedrivit projektet Örebro returhus. Genom en bred samverkan i kommunen 
mellan kommun och kommunala bolag samt även privata aktörer föreslås en 
byggretur för återbrukat byggmaterial etableras, Örebro Byggretur. Detta 
skapar stora värden för det hållbara Örebro. 

Ärendet återkommer för beslut i Tekniska nämnden i oktober 2022. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-09-07 
Bilaga 1. ”förstudie höst 2021” 
Bilaga 2. Avsiktsförklaring 
Bilaga 3. Bildspel Örebro byggretur TN 20220923 

Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden: 

- Ärendet är berett inför beslut i oktober 2022. 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar: 

- Ärendet är berett inför beslut i oktober 2022. 

 

§ 163 Avsiktsförklaring Örebro Byggretur - Beslut 
Ärendenummer: Tn 2390/2018 
Handläggare: Jörgen Lundblad 

Ärendebeskrivning 
Tekniska förvaltningen har genom Avfallsverksamheten under en längre tid 
bedrivit projektet Örebro returhus. Genom en bred samverkan i kommunen 
mellan kommun och kommunala bolag samt även privata aktörer föreslås en 
byggretur för återbrukat byggmaterial etableras, Örebro Byggretur. Detta 
skapar stora värden för det hållbara Örebro. 

Samarbetspartners i projektet är Örebroporten, Örebrobostäder, Västerport 
och Futurum. Ett förslag till avsiktsförklaring med samarbetsparterna är 
framtagen.  

Ett genomförande av Örebro Byggretur och avsiktsförklaringen förutsätter att 
erforderliga beslut fattas hos parterna. Förslag om genomförande finns 
framtaget för beredning av Tekniska nämnden den 23 september och beslut 
den 21 oktober 2022. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-09-12 
Avsiktsförklaring 

Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden: 

- Uppdra till Tekniska förvaltningen att ingå avsiktsförklaring avseende Örebro 
Byggretur. 
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Beslut 
Tekniska nämnden beslutar: 

- Uppdra till Tekniska förvaltningen att ingå avsiktsförklaring avseende Örebro 
Byggretur. 

 

§ 164 Delårsrapport med prognos 2 2022 - Beslut 
Ärendenummer: Tn 5215/2022 
Handläggare: Mimmi Hodzic m. fl. 

Ärendebeskrivning 
Omvärldsläget med den senaste tidens snabba prisökningar på framför allt 
drivmedel har bidragit till utmaningar för verksamheten.   

För de skattefinansierade verksamheterna prognostiseras en negativ avvikelse 
mot budget om totalt 3,7 mnkr. De stora negativa avvikelserna återfinns inom 
vinterväghållningen (-7,9 mnkr) och projektenheten (-3,9 mnkr).  För 
projektenheten är det fortsatt ej finansierade kostnader som är en följd av 
förändrad redovisningsriktlinje på tidsskrivning. De negativa avvikelserna vägs 
upp av högre prognostiserade felparkeringsintäkter (5,7 mnkr) samt en ökad 
försäljning från gasverksamheten (4 mnkr). Även fordonsverksamheten 
prognostiseras ett positiv avvikelse mot budget på 2,1 mnkr.  

Vatten och avlopp samt Avfall, som är de taxefinansierade verksamheterna har 
således egen finansiering och har därmed budgeterat ett nollresultat för året. 
Däremot fanns behov för Vatten och avlopp att återställa tidigare års 
underskott när budgeten lades vilket innebär att årets inkomster budgeterades 
till att överstiga kostnaderna med 10,7 mnkr. I förhållande till det 
prognostiseras en positiv avvikelse på 7,5 mnkr vilket innebär ett resultat på 
18,3 mnkr. Avfallsverksamheten budgeterade för ett underskott om 9,9 mnkr 
men prognostiserar nu ett underskott om 13,3 mnkr. En avvikelse på 3,4 mnkr. 
Det negativa resultatet regleras mot verksamhetens egna kapital.  

Investeringsbudgeten för året reviderades senast i juni därutöver har 
budgetöverskott från 2021 tillförts årets budget. Prognosen visar att ingen av 
nämndens verksamheter förväntas att förbruka hela sin tilldelade 
investeringsbudget. Den främsta orsaken är tidsförskjutningar av olika 
anledningar. Däremot kan det under senare delen av året finnas behov av 
omprioritering inom verksamheternas budget då vissa investeringsprojekt ser 
ut att överstiga projektets budget.  

Beslutsunderlag 
Delårsrapport med prognos 2 2022 Tekniska nämnden  
Bilaga 1, Resultat- och balansräkning för Avfalls- och VA-verksamheterna  
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Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden:   

1. Tekniska nämnden fastställer Delårsrapport med prognos 2 för 2022.  
2. Delårsrapporten överlämnas till programnämnd 

Samhällsbyggnad/Kommunstyrelsen för vidare hantering.  
3. 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.  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar:   

1. Tekniska nämnden fastställer Delårsrapport med prognos 2 för 2022.  
2. Delårsrapporten överlämnas till programnämnd 

Samhällsbyggnad/Kommunstyrelsen för vidare hantering.  
3. 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.  

Erik Puhakka Löf (V) deltar inte i beslutet. 

 

§ 165 Avfallstaxa 2023 - Beslut 
Ärendenummer: Tn 7616/2021 
Handläggare: Jörgen Lundblad 

Ärendebeskrivning 
Förslag till förändring av avfallstaxan 2023 har tagits fram med initiativ från 
avfallsverksamheten, Tekniska förvaltningen. 

Förslag till 2023 års avfallstaxa utgår från 2022 års taxenivå. 

Förslaget är baserat på förändringar som beror framför allt på indexökningar 
för entreprenader och inköp, men även någon tillkommande kostnadspost i 
nuvarande verksamhet samt i syfte att nå självfinansieringen av taxan för det i 
reglementet angivna verksamhetsuppdraget. Alla åtgärder påverkar 
kostnadsläget. 

Förslaget innehåller även nya tjänster som jobbats fram utifrån ändring i 
lagstiftning gällande bygg- och rivningsavfall från 1/1 2023. 

Tekniska nämnden informerades om arbetet med taxan vid sammanträdet den 
17 juni 2022. Ärendet bereddes sedan vid sammanträdet den 26 augusti 2022. 

Beslutsunderlag 
Förslag till avfallstaxa 2023 
Tjänsteskrivelse, 2022-08-08 
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Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden: 

 - Anta Örebro kommuns avfallstaxa enligt förslag att gälla från och med 2023-
01-01. 

Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige. 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar: 

 - Anta Örebro kommuns avfallstaxa enligt förslag att gälla från och med 2023-
01-01. 

Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige. 

 

§ 166 Vatten- och avloppstaxa för Örebro kommun 2023 - 
Beslut 
Ärendenummer: Tn 516/2022 
Handläggare: Jenny Johrin 

Ärendebeskrivning 
VA-verksamheten i Örebro finansieras till 100 % av avgifter. Intäkterna består 
av bruknings- och anläggningsavgifter. 

Ökade kapital- och driftkostnader gör att vi inför 2023 behöver höja 
brukningstaxan med 2,3 %. Utvärderingen av anläggningsavgiftens 
täckningsgrad visar att det behövs en höjning av anläggningsavgiften 2023 med 
5%. 

Vi föreslår en förändring som innebär att beräkning av anläggningsavgiften för 
lagerbyggnader ändras. Istället för 150 kvadratmeter föreslås att 500 
kvadratmeter motsvarar en så kallad lägenhetsavgift för dessa fastigheter. 

Under beredning av taxan har konstaterats att frågan om obebyggd fastighet 
behöver utredas utifrån de ekonomiska konsekvenserna på 
kommunövergripande nivå innan förslag till beslut om ändring kan behandlas. 
En arbetsgrupp tillsätts för att arbeta med frågan inför taxeförslag 2024. 

Tekniska nämnden informerades om arbetet med taxan vid sammanträdet den 
17 juni 2022. Ärendet bereddes sedan vid sammanträdet den 26 augusti 2022. 

Beslutsunderlag 
VA-taxa förslag 2023 med rev. jmf 2022. 
Tjänsteskrivelse, 2022-09-22 
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Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden: 

1. Tekniska nämnden antar Tekniska förvaltningens förslag till Vatten- 
och avloppstaxa 2023 och tillsvidare med en höjning på 2,3% på 
brukningstaxan och 5% på anläggningsavgiften. 

2. Tekniska nämnden antar Tekniska förvaltningens förslag till förändring 
som innebär att beräkning av anläggningsavgiften för lagerbyggnader 
ändras. Istället för 150 kvadratmeter att 500 kvadratmeter motsvarar en 
så kallad lägenhetsavgift för dessa fastigheter. 

3. Tekniska nämnden avvaktar beslut om avgift för obebyggd fastighet då 
de ekonomiska konsekvenserna på kommunövergripande nivå behöver 
utredas. Tekniska förvaltningen ges i uppdrag att återkomma i frågan 
inför beredning i taxeförslag 2024. 

Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige. 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar: 

1. Tekniska nämnden antar Tekniska förvaltningens förslag till Vatten- 
och avloppstaxa 2023 och tillsvidare med en höjning på 2,3% på 
brukningstaxan och 5% på anläggningsavgiften. 

2. Tekniska nämnden antar Tekniska förvaltningens förslag till förändring 
som innebär att beräkning av anläggningsavgiften för lagerbyggnader 
ändras. Istället för 150 kvadratmeter att 500 kvadratmeter motsvarar en 
så kallad lägenhetsavgift för dessa fastigheter. 

3. Tekniska nämnden avvaktar beslut om avgift för obebyggd fastighet då 
de ekonomiska konsekvenserna på kommunövergripande nivå behöver 
utredas. Tekniska förvaltningen ges i uppdrag att återkomma i frågan 
inför beredning i taxeförslag 2024. 

Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige. 

 

§ 167 Parkeringsavgifter Conventumgaraget - Beslut 
Ärendenummer: Tn 4488/2022 
Handläggare: Ferid Kovacevic 

Ärendebeskrivning 
Parkeringsavgiften i Conventumgaraget har inte höjts sedan 2014. I förhållande 
till övriga centralt placerade garage i Örebro ligger Conventumgaraget avgifter 
lägst. Därför ses en höjning av avgifterna som nödvändigt av flera skäl, primärt 
för att det tillkommit kostnader kopplat till säkerheten i garaget, med fler 
ronderingar av väktare samt investering kopplat till tillträde till garaget, men 
även på grund av ökade kostnader för renhållning som tillkommit. Ett 
ytterligare skäl till höjning av avgiften är att bibehålla en sund konkurrens 
gentemot övriga garage i närområdet samt i staden i stort. 
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I garaget finns laddplatser för elbilar, dessa hanteras av extern part och 
eventuella kostnader för laddning hanteras inte av Tekniska nämnden utan 
tillkommer separat. 

Ärendet bereddes på Tekniska nämndens sammanträde den 26 augusti 2022. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-06-15 

Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden: 

- Parkeringsavgiften i Conventumgaraget höjs till 13 kronor per timma dygnet 
runt (0-24). 

Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige. 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar: 

- Parkeringsavgiften i Conventumgaraget höjs till 13 kronor per timma dygnet 
runt (0-24). 

Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige. 

 

§ 168 Taxa för färd- och parkeringstillstånd - Beslut 
Ärendenummer: Tn 4389/2022 
Handläggare: Peter Grönlund, Jessica Persson 

Ärendebeskrivning 
I Tekniska nämndens Verksamhetsplan och budget, beslutad av Tekniska 
nämnden, den 21 januari 2022, § 193, framgår att nämnden bland annat ska 
bidra till målområde ”Målområde 6 Hållbara och resurseffektiva Örebro” 
genom åtagandet: 

• Översyn av taxor och avgifter på den skattefinansierade delen. 

Under året har detta arbete påbörjats och fortsatt översyn av taxorna planeras. 
En taxa som setts över och föreslås förändras är taxan för ärenden om 
undantag från förbud mot trafik med motorfordon och förbud mot parkering 
(färd- och parkeringstillstånd). 

I trafikförordningen och i lokala trafikföreskrifter som kommunen meddelat 
framgår att det på vissa platser i kommunen råder förbud mot att färdas med 
motorfordon och förbud mot att parkera. Ibland uppkommer emellertid ett 
behov för bland annat enskilda företag att nyttja dessa områden för sådana 
ändamål. Om du behöver använda en gata eller väg under längre tid eller för 
enstaka dagar där motorfordonstrafik är förbjuden eller där det råder förbud 
att parkera, kan man ansöka till Tekniska förvaltningen om undantag från 
sådant förbud. Dessa tillstånd kallas för färd- och parkeringstillstånd. 
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För handläggningen av dessa ärenden finns en gällande taxa. Det är en taxa 
som har funnits länge och den har varit oförändrad sen starten 2011. Ett 
förslag till förändrad taxa för färd- och parkeringstillstånd är framtaget. 
Förslaget innebär en kostnad på 800 kronor/fordon för tillstånd ett år och 1 
600 kronor/fordon för tillstånd två år. 

Personalmässigt så tar arbetet med färdtillstånden ca 30 % av en medarbetares 
arbetstid. Det är ofta speciella ärenden som måste diskuteras med den sökande, 
men även i trafikgruppen för att få med alla aspekter på ärendet. Intäkten för 
färdtillstånd år 2021 var 58 tkr. 

Ärendet bereddes på Tekniska nämndens sammanträde den 26 augusti 2022. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-06-02 

Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden: 

- Anta förslag på ny taxa för ärende om undantag från förbud mot trafik med 
motorfordon och förbud mot parkering (färdtillstånd/parkeringstillstånd) att 
börja gälla från och med 2023-01-01. 

Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige. 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar: 

- Anta förslag på ny taxa för ärende om undantag från förbud mot trafik med 
motorfordon och förbud mot parkering (färdtillstånd/parkeringstillstånd) att 
börja gälla från och med 2023-01-01. 

Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige. 

 

§ 169 Revidering av markupplåtelsetaxa - Beslut 
Ärendenummer: Tn 3984/2022 
Handläggare: Magnus Storm 

Ärendebeskrivning 
I samband med revidering av de allmänna lokala ordningsföreskrifterna samt 
införande av ny parkeringstaxa initierades behovet av att även revidera de av 
Kommunfullmäktige tidigare beslutade taxorna för markupplåtelse. De 
revideringar som görs i dessa är taxor rörande om man i samband med en 
upplåtelse enligt ordningslagen ianspråktar avgiftsbelagd parkering. Vidare 
införs en helt ny taxa för friflytande mobilitetssystem (el-sparkcyklar m.fl) 

Ärendet bereddes på Tekniska nämndens sammanträde i augusti 2022. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-07-05 
Förslag till reviderad markupplåtelsetaxa 

Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden: 

- Anta nya avgifter för markupplåtelse i Örebro kommun. 

Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar: 

- Anta nya avgifter för markupplåtelse i Örebro kommun. 

Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige. 

 

§ 170 Revidering Tekniska nämndens delegationsordning - 
Beslut 
Ärendenummer: Tn 4826/2022 
Handläggare: Emma Lagefjäll 

Ärendebeskrivning 
Tekniska nämndens delegationsordning uppdateras löpande vid behov då det 
är av stor vikt att den är aktuell. Den nu aktuella revideringen rör förslag på 
tillägg i delegationsordningen. En ny punkt gällande avsteg från Örebro 
kommuns riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten föreslås läggas till. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-08-29 
Förslag till reviderad delegationsordning 

Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden: 

- Anta Tekniska nämndens delegationsordning. 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar: 

- Anta Tekniska nämndens delegationsordning. 

 

§ 171 Remiss - Gemensam strategi för Hjälmarens 
utveckling - Beslut 
Ärendenummer: Tn 3779/2022 
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Handläggare: Mimmi Hodzic 

Ärendebeskrivning 
Örebro kommun har tagit fram en gemensam strategi för utvecklingen av 
Hjälmaren tillsammans med Arboga kommun, Eskilstuna kommun, 
Katrineholms kommun, Vingåkers kommun, Region Sörmland, Region 
Västmanland, Region Örebro län, Länsstyrelsen Södermanlands län, 
Länsstyrelsen Västmanlands län, Länsstyrelsen Örebro län, Destination 
Eskilstuna AB, Stua, Plus Katrineholm och Örebrokompaniet. 

Målet med strategin är att genom att gemensamt formulera berörda 
organisationers vilja och ambition kring Hjälmaren skapa förutsättningar för att 
organisationerna tillsammans och var för sig långsiktigt arbetar både strategiskt 
och operativt åt samma håll för att utveckla Hjälmaren. 

Ett antagande av strategin betyder bland annat att Örebro kommun åtar sig att 
ta fram en handlingsplan för genomförande av strategin inom ramen för 
kommunens rådighet. Samt att tillsätta resurser för samordning och ökad 
samverkan med de andra organisationerna. 

Kommunstyrelsen har skickat ovanstående strategi på remiss till Tekniska 
nämnden med sista svarsdatum den 30 september. 

Beslutsunderlag 
Remissversion 2022-04-25 av Gemensam strategi för Hjälmarens utveckling. 
Tjänsteskrivelse, 2022-09-07 

Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden: 

- Remissvaret antas och överlämnas till Kommunstyrelsen. 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar: 

- Remissvaret antas och överlämnas till Kommunstyrelsen. 


	Tekniska nämnden
	§ 147 Kallelse med tidsplanering till beredningsmöte
	§ 148 Protokolljusterare
	Förslag till beslut
	Beslut

	§ 149 Anmälan av övriga frågor
	Ärendebeskrivning

	§ 150 Anmälan av presidieberedning
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut
	Beslut

	§ 151 Anmälan av delegationsbeslut
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut
	Beslut

	§ 152 Anmälan av protokoll från samverkansgruppen
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut
	Beslut

	§ 153 Förvaltningens information
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut
	Beslut

	§ 154 Återrapportering arbetsmiljö
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut
	Beslut

	§ 155 Särskilt redovisande av delegationsbeslut
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut
	Beslut

	§ 156 Återrapportering belysning i parker
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut
	Beslut

	§ 157 Lägesrapport belysningssatsningar
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut
	Beslut

	§ 158 Information om yttrande på Länsstyrelsen förslag till beslut angående inrättande av verksamhetsområde för vatten- och avloppstjänster på Vinön
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut
	Beslut

	§ 159 Information om planerade trafikavstängningar
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut
	Beslut

	§ 160 Kritik på teknik - Information
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut
	Beslut

	§ 161 Revidering av allmänna lokala ordningsföreskrifter - Beredning
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut
	Beslut

	§ 162 Örebro Byggretur, genomförande - Beredning
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut
	Beslut

	§ 163 Avsiktsförklaring Örebro Byggretur - Beslut
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut
	Beslut

	§ 164 Delårsrapport med prognos 2 2022 - Beslut
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut
	Beslut

	§ 165 Avfallstaxa 2023 - Beslut
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut
	Beslut

	§ 166 Vatten- och avloppstaxa för Örebro kommun 2023 - Beslut
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut
	Beslut

	§ 167 Parkeringsavgifter Conventumgaraget - Beslut
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut
	Beslut

	§ 168 Taxa för färd- och parkeringstillstånd - Beslut
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut
	Beslut

	§ 169 Revidering av markupplåtelsetaxa - Beslut
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut
	Beslut

	§ 170 Revidering Tekniska nämndens delegationsordning - Beslut
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut
	Beslut

	§ 171 Remiss - Gemensam strategi för Hjälmarens utveckling - Beslut
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut
	Beslut




<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


