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Paragraf 34–53
Robert Lindby, sekreterare
Justerat den 25 april 2019.

Anders Olsson (C), ordförande

Maria Hedwall (M), justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 26 april 2019.
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§ 34 Kallelse med tidsplanering till beredningsmöte
§ 35 Protokollsjusterare
Ärendebeskrivning

Ordföranden förklarar dagens sammanträde med Tekniska nämnden öppnat.
Därefter förrättar nämndsekreteraren upprop för att klargöra vilka som
tjänstgör under dagens sammanträde.
Dagens protokoll ska justeras av ordförande och av en utsedd justerare.
Protokollet justeras den 25 april 2019 kl. 8.30 i Stadsbyggnadshus 1.
Förslag till beslut

Förslag till ordinarie justerare: Maria Hedwall (M).
Förslag till ersättande justerare: Krister Eriksson (M).
Beslut

Till ordinarie justerare utses: Maria Hedwall (M).
Till ersättande justerare utses: Krister Eriksson (M).

§ 36 Anmälan av presidieberedning
Ärendebeskrivning

Presidieberedning hölls den 28 mars 2019 kl. 8.00 i Tornrummet, Rådhuset.
Förslag till beslut

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

Tekniska nämnden beslutar:
- Enligt Tekniska förvaltningens förslag.

§ 37 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Tn 40/2019
Ärendebeskrivning

Alla beslut fattade med stöd av delegation ska anmälas till Tekniska nämnden
på närmast följande sammanträde enligt kommunallagen. Det är först efter
återrapporteringen till Tekniska nämnden som delegationsbesluten vinner laga
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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 13
december 2018.
Beslutsunderlag

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

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

Tekniska nämnden beslutar:
- Enligt Tekniska förvaltningens förslag.

§ 38 Riktlinjer för vibrationer från vägtrafik
Ärendenummer: Tn 5855/2018
Handläggare: Jarmo Riihinen
Ärendebeskrivning

Tekniska förvaltningen har de senaste åren fått in ett flertal klagomål per år
avseende vibrationer från vägtrafik. Oftast avser klagomålen vibrationer som
kan uppfattas i bostaden när tunga fordon kör över ojämnheter. Förvaltningen
har dock saknat rutin för hantering av vibrationsärenden.
Kommunen har som väghållare ett ansvar för att trafiken på de kommunala
vägarna inte ger störningar som kan påverka människors hälsa (se 2 kap. 3 §
miljöbalken). Vägtrafik kan i vissa fall ge upphov till vibrationer av en styrka
som kan anses påverka människors hälsa. Det saknas dock nationella
riktvärden för trafikvibrationer.
Tekniska förvaltningen har tagit del av riktlinjer avseende vibrationer från
Trafikverket, Stockholms stad och Göteborgs stad. Utifrån dessa exempel har
förslag till riktlinjer för Örebro kommun tagits fram.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, daterad 2019-03-18
Förslag till Riktlinjer för vibrationer från vägtrafik
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Förslag till beslut

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden:
- Förvaltningens förslag till Riktlinjer för vibrationer från vägtrafik godkänns.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar:
- Enligt Tekniska förvaltningens förslag.

§ 39 Karttjänsten på Örebro kommuns hemsida information
Ärendenummer: Tn 2107/2019
Handläggare: Magnus Karlsson
Ärendebeskrivning

Kartan på Örebro kommuns hemsida orebro.se visar adresser, platser och
kommunala verksamheter. Man kan t.ex. söka en specifik gatuadress eller
verksamhet.
Ingenjör Magnus Karlsson informerar Tekniska nämnden om karttjänsten.
Beslutsunderlag

Instruktion, daterad 2019-04-09
Förslag till beslut

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

Tekniska nämnden beslutar:
- Enligt Tekniska förvaltningens förslag.

§ 40 Samråd - "Förslag till ändrad stadsplan för Kv
Gasklockan m.fl." (1880-P87/19) för del av fastigheten
Almby 11:320 m.fl. (Bn 233/2017)
Ärendenummer: Tn 927/2019
Handläggare: Magnus Karlsson
Ärendebeskrivning

Ändringen av detaljplan syftar till att möjliggöra för en ny in- och utfart från
fastigheten Gasklockan 13 mot Universitetsallén genom att ta bort befintligt
utfartsförbud mot Universitetsallén och ändra användningen för anslutande
allmän plats från PARK till GATA.
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Den nya in- och utfarten behövs för att möjliggöra placeringen av en ny
brandstation på fastigheten Gasklockan 13. Ändringen bedöms vara förenlig
med gällande detaljplan, som syftar till att reglera användningen av området för
småindustriändamål och anpassa gatusträckningar.
Ett övergripande lokaliseringsarbete har föregått detaljplaneprocessen där olika
lägen för placering av en ny brandstation utvärderats. Fastigheten Gasklockan
13 har i arbetet utpekats som det mest lämpliga alternativet för placering av en
ny brandstationen i Örebro tätort.
Beslutsunderlag

Konsekvens- och behovsbedömning, daterad 2019-02-11
Planbeskrivning, daterad 2019-02-19
Plankarta
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-03-28
Förslag till beslut

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden:
- Tekniska nämnden ska lämna följande yttrande över detaljplanen:
1. In- och utfart mot Universitetsallén godkänns under förutsättning att
Gasklockan 13 bebyggs med en brandstation. Om annan verksamhet blir
aktuell på fastigheten godkänns inte in- och utfarten.
2. Om träd som berörs av planändringen ska tas bort ska dessa värderas och
om så är aktuellt ersättas enligt "Policy för stadsträd i Örebro kommun".
Beslut

Tekniska nämnden beslutar:
- Enligt Tekniska förvaltningens förslag.

§ 41 Väghållaransvar avseende grävningar, event och
andra avstängningar - information
Handläggare: Randi Andreassen
Ärendebeskrivning

Planerare Randi Andreassen informerar Tekniska nämnden om väghållaransvar
avseende grävningar, event och andra avstängningar, det vill säga hur Tekniska
förvaltningen arbetar med dessa frågor.
Beslutsunderlag

Muntlig information
Förslag till beslut

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

Tekniska nämnden beslutar:
- Enligt Tekniska förvaltningens förslag.

§ 42 Inriktningsbeslut: Nystart, grävkarta Örebro
Ärendenummer: Tn 1053/2018
Handläggare: Anders Parkow
Ärendebeskrivning

Idén att införa systemet Nystart, utvecklat av Göteborgs stad med hjälp av EUfinansiering, kom till när Örebro kommun under en längre tid haft många
gatuarbeten och upplevt stort tryck från både allmänhet och förtroendevalda
att kunna få information om dessa.
Genom att införa ett system där man grafiskt på en karta kan presentera vilka
arbeten som är planerade och pågående, förväntas vinster dels i den
kommuninterna hanteringen av tillstånd, där systemet kommer att användas
för all administration från ansökan till fakturering, dels vinster för allmänhetens
acceptans för pågående schakter och möjlighet att planera sin färdväg.
Vidare förväntas samordningen kring schaktningar förenklas, då både Örebro
kommun och externa entreprenörer kommer att vara användare i systemet.
Licens och samverkansavtal är undertecknat, och upphandling av konsult för
anpassning och införande av system är påbörjat, varför projektet söker ett
inriktningsbeslut från Tekniska nämnden för att kunna fortsatt ha framdrift.
Ärendet togs upp för information vid Tekniska nämndens sammanträde den
14 mars 2019.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, daterad 2019-03-27
Förslag till beslut

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden:
- Tekniska nämnden beslutar att gå vidare med projektet, det vill säga ett
inriktningsbeslut.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar:
- Enligt Tekniska förvaltningens förslag.
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§ 43 Kommunikation i samband med VA-grävjobb information
Handläggare: Jessica Götesdotter
Ärendebeskrivning

Planerare Jessica Götesdotter informerar Tekniska nämnden om det arbete
som VA (Vatten och avlopp) gör med förbättrad kommunikation kring
grävarbeten och det interna utvecklingsarbete som pågår.
Beslutsunderlag

Muntlig information
Förslag till beslut

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

Tekniska nämnden beslutar:
- Enligt Tekniska förvaltningens förslag.

§ 44 "Workshop - Klimatanpassa kommunens
dricksvattenförsörjning" - information
Handläggare: Fredrik Kilstam
Ärendebeskrivning

Ärendet utgår från Tekniska nämndens sammanträde den 11 april 2019.

§ 45 Vattenläget - information
Ärendenummer: Tn 2118/2019
Handläggare: Stefan Sjögren
Ärendebeskrivning

Planerare Stefan Sjögren informerar Tekniska nämnden om läget med
vattennivåerna i dricksvattensjöar m.m. inför våren/sommaren, med tanke på
situationen som varit de senaste två åren.
Beslutsunderlag

Powerpoint-presentation
Förslag till beslut

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

Tekniska nämnden beslutar:
- Enligt Tekniska förvaltningens förslag.

§ 46 Val av representanter till Hjälmarens vattenförbund
Ärendenummer: Tn 1384/2019
Handläggare: Anders Olsson
Ärendebeskrivning

Hjälmarens vattenförbund är det samarbete som finns mellan delägarna av sjön
Hjälmaren. Förbundet ansvarar för reglering av vattennivåerna och utprickning
i sjön. Tekniska nämnden ska välja två representanter från Örebro kommun till
styrelsen; en ordinarie ledamot och en suppleant.
Beslutsunderlag

Skrivelse, daterad 2019-03-21
Förslag till beslut

Ordförandens förslag till Tekniska nämnden:
1. Anders Olsson (C) väljs som ordinarie ledamot till styrelsen för Hjälmarens
vattenförbund.
2. Lars-Arne Sellén (S) väljs som suppleant till styrelsen för Hjälmarens
vattenförbund.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar:
- Enligt ordförandens förslag.

§ 47 Ombudgetering till förmån för Programnämnd barn
och utbildning
Ärendenummer: Tn 1477/2019
Handläggare: Mona Hass
Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen har fattat beslut om att totalt 30 miljoner kronor (mnkr) ska
ombudgeteras från övriga nämnder till Programnämnd barn och utbildning.
Dessa ska finansieras via utökade effektiviseringskrav. Av de 5 mnkr som
tilldelats programområde Samhällsbyggnad föreslås 1,2 mnkr fördelas till
Tekniska nämnden.
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Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, daterad 2019-04-02
Förslag till beslut

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden:
- Tekniska förvaltningen får i uppdrag att i samband med Delårsrapport 1
redovisa förslag till hur effektiviseringskravet om 1,2 mnkr kan ske.
Yrkande

Margareta Bratt (L) yrkar avslag på Tekniska förvaltningens förslag till förmån
för Liberalernas budget som lagts fram i Kommunfullmäktige.
Krister Eriksson (M) yrkar avslag på Tekniska förvaltningens förslag till
förmån för Moderaternas budget som lagts fram i Kommunfullmäktige.
Helen Engholm (V) yrkar avslag på Tekniska förvaltningens förslag till förmån
för Vänsterpartiets budget som lagts fram i Kommunfullmäktige.
Habib Brini (SD) yrkar avslag på Tekniska förvaltningens förslag till förmån
för Sverigedemokraternas budget som lagts fram i Kommunfullmäktige.
Proposition

Ordföranden Anders Olsson (C) finner att det finns fem förslag till beslut, det
vill säga Tekniska förvaltningens förslag, Margareta Bratts (L) avslagsyrkande
till förmån för Liberalernas budget, Krister Erikssons (M) avslagsyrkande till
förmån för Moderaternas budget, Helen Engholms (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 Tekniska nämnden
bifaller Tekniska förvaltningens förslag.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar:
- Tekniska förvaltningen får i uppdrag att i samband med Delårsrapport 1
redovisa förslag till hur effektiviseringskravet om 1,2 mnkr kan ske.
Reservation

Margareta Bratt (L), Krister Eriksson (M), Lars Hallström (M), Maria Hedwall
(M), Tobias Mill (M), Helen Engholm (V) och Habib Brini (SD) reserverar sig
mot beslutet till förmån för respektive partis eget budgetförslag som lagts fram
i Kommunfullmäktige.

§ 48 Budgetskrivelse 2020
Ärendenummer: Tn 1052/2019
Handläggare: Mona Hass, Mimmi Hodzic
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Ärendebeskrivning

Nämnden har fått i uppdrag att ta fram en budgetskrivelse till 2020. Syftet med
budgetskrivelsen är att skapa en transparent budgetprocess i kommunen och
en likvärdig hantering av nämndernas förutsättningar kommande planperiod.
Förvaltningen har i budgetskrivelsen pekat på de utmaningar och möjligheter
som förvaltningen ser framöver. Utmaningar lyfts fram ur
verksamhetsperspektiv, medarbetarperspektiv och ekonomiskt perspektiv.
Skrivelsen beskriver även kommande års investeringsbehov och behovet av en
långsiktig ekonomi- och verksamhetsplanering.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, daterad 2019-04-03
Lokalförsörjningsplan 2020-2023 Tekniska nämnden (Tn 376/2019)
Förslag till Investeringsprogram 2020-2023 med revidering 2019
(Tn 1051/2019)
Förslag till beslut

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden:
1. Tekniska nämnden antar Budgetskrivelse Tekniska nämnden inför 2020–
2022.
2. Budgetskrivelse Tekniska nämnden inför 2020–2022 överlämnas till
Programnämnd samhällsbyggnad för vidare hantering.
Yrkande

Margareta Bratt (L) yrkar avslag på Tekniska förvaltningens förslag till förmån
för Liberalernas budget som lagts fram i Kommunfullmäktige.
Krister Eriksson (M) yrkar avslag på Tekniska förvaltningens förslag till
förmån för Moderaternas budget som lagts fram i Kommunfullmäktige.
Helen Engholm (V) yrkar avslag på Tekniska förvaltningens förslag till förmån
för Vänsterpartiets budget som lagts fram i Kommunfullmäktige.
Habib Brini (SD) yrkar avslag på Tekniska förvaltningens förslag till förmån
för Sverigedemokraternas budget som lagts fram i Kommunfullmäktige.
Proposition

Ordföranden Anders Olsson (C) finner att det finns fem förslag till beslut, det
vill säga Tekniska förvaltningens förslag, Margareta Bratts (L) avslagsyrkande
till förmån för Liberalernas budget, Krister Erikssons (M) avslagsyrkande till
förmån för Moderaternas budget, Helen Engholms (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 Tekniska nämnden
bifaller Tekniska förvaltningens förslag.
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Beslut

Tekniska nämnden beslutar:
1. Tekniska nämnden antar Budgetskrivelse Tekniska nämnden inför 2020–
2022.
2. Budgetskrivelse Tekniska nämnden inför 2020–2022 överlämnas till
Programnämnd samhällsbyggnad för vidare hantering.
Reservation

Margareta Bratt (L), Krister Eriksson (M), Lars Hallström (M), Maria Hedwall
(M), Tobias Mill (M), Helen Engholm (V) och Habib Brini (SD) reserverar sig
mot beslutet till förmån för respektive partis eget budgetförslag som lagts fram
i Kommunfullmäktige.

§ 49 Investeringsprogram 2020–2023 med revidering för
2019
Ärendenummer: Tn 1051/2019
Handläggare: Mimmi Hodzic, Mona Hass, Anneli Fransson, Stefan Bertebo
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 de olika verksamheterna har tagit fram investeringsprogram
för 2020–2023 har de också gjort revideringar för 2019. Planerna är
prioriterade utifrån uppdraget i ÖSB 2019 att reducera investeringsprogrammet
med 5 procent 2019 och 15 procent för åren 2020–2022.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, daterad 2019-04-03
Förslag till Investeringsprogram 2020-2023 med revidering 2019
Investeringsplan VA
Investeringsprogram Avfallsverksamheten, daterat 2019-03-19
Investeringsplan Park och Gata
Investeringsplan Fordon Vagnpark, daterad 2019-03-26
Investeringsplan Fordon/Verkstad
Investeringsplan Fordon Combud/Förråd
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Investeringsprogram Biogasverksamheten, daterat 2019-03-19
Förslag till beslut

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden:
1. Tekniska nämnden godkänner investeringsprogram 2020–2023 och den
ekonomiska sammanställningen för Fordon, Park och gata, VA och Avfall
samt Fordonsgas under förutsättning att nämnden erhåller kompensation för
angivna driftkostnadsökningar.
2. Tekniska nämnden godkänner revideringar av 2019 års investeringsprogram.
3. Tekniska nämnden överlämnar investeringsprogrammen med ekonomisk
beräkning till Programnämnd samhällsbyggnad för vidare handläggning.
Yrkande

Margareta Bratt (L) yrkar avslag på Tekniska förvaltningens förslag till förmån
för Liberalernas budget som lagts fram i Kommunfullmäktige.
Krister Eriksson (M) yrkar avslag på Tekniska förvaltningens förslag till
förmån för Moderaternas budget som lagts fram i Kommunfullmäktige.
Helen Engholm (V) yrkar avslag på Tekniska förvaltningens förslag till förmån
för Vänsterpartiets budget som lagts fram i Kommunfullmäktige.
Habib Brini (SD) yrkar avslag på Tekniska förvaltningens förslag till förmån
för Sverigedemokraternas budget som lagts fram i Kommunfullmäktige.
Proposition

Ordföranden Anders Olsson (C) finner att det finns fem förslag till beslut, det
vill säga Tekniska förvaltningens förslag, Margareta Bratts (L) avslagsyrkande
till förmån för Liberalernas budget, Krister Erikssons (M) avslagsyrkande till
förmån för Moderaternas budget, Helen Engholms (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 Tekniska nämnden
bifaller Tekniska förvaltningens förslag.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar:
1. Tekniska nämnden godkänner investeringsprogram 2020–2023 och den
ekonomiska sammanställningen för Fordon, Park och gata, VA och Avfall
samt Fordonsgas under förutsättning att nämnden erhåller kompensation för
angivna driftkostnadsökningar.
2. Tekniska nämnden godkänner revideringar av 2019 års investeringsprogram.
3. Tekniska nämnden överlämnar investeringsprogrammen med ekonomisk
beräkning till Programnämnd samhällsbyggnad för vidare handläggning.
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Reservation

Margareta Bratt (L), Krister Eriksson (M), Lars Hallström (M), Maria Hedwall
(M), Tobias Mill (M), Helen Engholm (V) och Habib Brini (SD) reserverar sig
mot beslutet till förmån för respektive partis eget budgetförslag som lagts fram
i Kommunfullmäktige.

§ 50 Yttrande över revisionsrapport "Granskning av
kommunens underhåll avseende VA"
Ärendenummer: Tn 905/2019
Handläggare: Anneli Fransson
Ärendebeskrivning

PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Örebro kommun
granskat underhåll av kommunens VA-anläggningar. Revisorerna har översänt
en revisionsrapport till Tekniska nämnden för yttrande.
Förvaltningen har utarbetat ett yttrande med förslag till svar på rapporten. Vid
sammanträdet görs en redaktionell ändring av första stycket med ny lydelse:
"Underhåll avseende VA är ett ständigt aktuellt område där arbete pågår
kontinuerligt. I granskningsrapport gällande kommunens underhåll avseende
VA anges ett antal frågeställningar för besvarande. Vi har tagit till oss av
revisionens synpunkter och besvarar nedan frågeställningarna och de åtgärder
som planeras."
Anders Olsson (C) har tidigare lämnat in ett förslag till tillägg av förvaltningens
yttrande.
Beslutsunderlag

Revisionsrapport "Granskning av kommunens underhåll avseende VA"
Följebrev, daterat 2019-02-12
Yttrandet "Besvarande av frågeställningar från granskningen av kommunens
underhåll avseende VA 2019"
Anders Olssons (C) skrivelse "Tillägg till Tekniska nämndens
förvaltningsutarbetade svar på revisionens rapport 'Granskning av kommunens
underhåll avseende VA'", daterad 2019-04-10
Förslag till beslut

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden:
- Yttrandet över revisionsrapporten antas.
Yrkande

Ordföranden Anders Olsson (C) yrkar att yttrandet över revisionsrapporten
antas med redaktionell ändring av första stycket samt att Anders Olssons (C)
skrivelse antas som tillägg och bifogas yttrandet.
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Ordföranden Anders Olsson (C) finner att det finns två förslag till beslut, det
vill säga Tekniska förvaltningens förslag om att yttrandet över
revisionsrapporten antas och Anders Olssons (C) yrkande om att yttrandet
över revisionsrapporten antas med redaktionell ändring av första stycket samt
att Anders Olssons (C) skrivelse antas som tillägg och bifogas yttrandet.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att Tekniska nämnden
bifaller Anders Olssons (C) förslag.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar:
- Yttrandet över revisionsrapporten antas med redaktionell ändring av första
stycket. Anders Olssons (C) skrivelse antas som tillägg och bifogas yttrandet.

§ 51 Kvalitetskrav för uteserveringar - information
Handläggare: Magnus Eriksson
Ärendebeskrivning

En revidering av kvalitetskraven för uteserveringar pågår.
Enhetschef Magnus Eriksson informerar Tekniska nämnden om
kvalitetskraven.
Beslutsunderlag

Muntlig information
Förslag till beslut

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

Tekniska nämnden beslutar:
- Enligt Tekniska förvaltningens förslag.

§ 52 Överklagat beslut - information
Ärendenummer: Tn 922/2019
Handläggare: Magnus Eriksson
Ärendebeskrivning

Tekniska nämndens beslut den 14 februari 2019, § 22, har överklagats.
Enhetschef Magnus Eriksson informerar om ärendet.
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Beslutsunderlag

Muntlig information
Förslag till beslut

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

Tekniska nämnden beslutar:
- Enligt Tekniska förvaltningens förslag.

§ 53 Remiss från Riksdagens ombudsmän (JO) information
Ärendenummer: Tn 899/2019
Handläggare: Mimmi Hodzic
Ärendebeskrivning

Förvaltningschef Mimmi Hodzic informerar om en remiss från Riksdagens
ombudsmän (JO) med begäran om upplysningar och yttrande.
Tekniska nämnden kommer att besluta om yttrande till JO den 16 maj 2019.
Beslutsunderlag

Muntlig information
Förslag till beslut

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

Tekniska nämnden beslutar:
- Enligt Tekniska förvaltningens förslag.
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