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Tekniska nämnden 
 
Datum: 2022-03-18 
Tid: 08:30–12:30 
Plats: Berget, Citypassagen 
 
Närvarande ledamöter 
Anders Olsson (C) 
Gun Carlestam Lewin (S) 
Yngve Alkman (L) 
Lisa Lilja (S) 
Margaretha Gunhamre (S) 
Sven-Peter Sörensson (S) 
Cecilia Hermansson (C) 
Johan Svanberg (KD) 
Sunil Jayasooriya (V) 
Krister Eriksson (M) 
Maria Hedwall (M) 
Habib Brini (SD) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Ann-Charlotte Gustafsson (S) Tjänstgör för Lars-Arne Sellén (S) 
Inger Westerberg (S) Tjänstgör för Henrik Asplund (S) 
Lucas Holmberg (M) Tjänstgör för Lars Hallström (M) 
 
Närvarande ersättare 
Pelle Fernros (KD) 
Carola Suneson (SD) 
 
Övriga 
Mimmi Hodzic Förvaltningschef 
Emma Lagefjäll Nämndsekreterare 
Åse Friberg Verksamhetschef 
Jenny Johrin Verksamhetschef 
Magnus Carlberg Enhetschef 
Jimmy Mattsson Enhetschef 
Peter Grönlund Enhetschef 
Josef Ibrahim Norell Ekonom 
Helena Aronsson Kvalitetsledare 
 
Paragraf 54–65 
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Emma Lagefjäll, sekreterare 
 
Digitalt justerat protokoll. 
 
 
 
 
Anders Olsson (C), ordförande 
 
 
 
 
Habib Brini (SD), justerare  
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§ 54 Kallelse med tidsplanering till beredningsmöte 
 

§ 55 Protokolljusterare 

Förslag till beslut 
Förslag till ordinarie justerare: Habib Brini (SD) 

Förslag till ersättande justerare: Lars Hallström (M) 

Beslut 
Till ordinarie justerare utses: Habib Brini (SD) 

Till ersättande justerare utses: Lucas Holmberg (M) 

 

§ 56 Anmälan av presidieberedning 

Ärendebeskrivning 
Presidieberedning hölls den 7 mars digitalt via Teams. 

Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden: 

- Anmälan tas till protokollet. 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar: 

- Anmälan tas till protokollet. 

 

§ 57 Anmälan av delegationsbeslut 
Ärendenummer: Tn 391/2022 

Ärendebeskrivning 
Alla beslut fattade med stöd av delegation ska anmälas till Tekniska nämnden 
på närmast följande sammanträde enligt Kommunallagen. Det är först efter 
återrapporteringen till Tekniska nämnden som delegationsbesluten vinner laga 
kraft och det är också ett sätt att hålla ledamöter och ersättare i Tekniska 
nämnden informerade om vilka beslut som fattats genom delegation. 

Den senaste delegationsordningen för Tekniska nämnden antogs den 16 mars 
2021. 

Beslutsunderlag 
Attester 
Muntliga undantag från lokala trafikföreskrifter 
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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. 

 

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

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

Beslutsunderlag 
Protokoll, 2022-01-10 
Protokoll, 2022-02-07 

Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden: 

- Anmälan tas till protokollet. 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar: 

- Anmälan tas till protokollet. 

 

§ 59 Förvaltningens information 
Handläggare: Mimmi Hodzic 

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

Beslutsunderlag 
Muntlig information: 
Läget utifrån covid-19 - Magnus Karlsson 
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Information om arbetet med offentliga toaletter - Mimmi Hodzic 
Information om vattenlek, duschar - Magnus Carlberg, Åse Friberg 

Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar: 

- Informationen tas till protokollet. 

 

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

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

Stående punkter på ärendet: 

Skyddskommittéarbete 

66a anmälan 

Medarbetaruppföljning 

Revisionsrapport 

Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) 

Tekniska nämnden informeras på dagens sammanträde om hur 
arbetsmiljöarbetet gått sedan nämnden senast informerades på 
nämndsammanträdet den 18 februari 2022. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-03-18 

Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden: 

- Tekniska förvaltningens återrapportering av arbetsmiljöarbetet godkänns. 
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Beslut 
Tekniska nämnden beslutar: 

- Tekniska förvaltningens återrapportering av arbetsmiljöarbetet godkänns. 

 

§ 61 Särskilt redovisande av delegationsbeslut 
Handläggare: Jessica Persson 

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 informeras nämnden om ett delegationsbeslut 
gällande färdtillstånd - gång- och cykelbanor. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information 

Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar: 

- Informationen tas till protokollet. 

 

§ 62 Återrapportering belysning i parker 
Ärendenummer: Tn 6855/2021 
Handläggare: Magnus Carlberg 

Ärendebeskrivning 
På Tekniska nämndens sammanträde den 12 november 2021 § 153 fick 
Tekniska förvaltningen i uppdrag att ta fram en tidsplan för arbetet med 
belysning i parker samt att löpande återrapportera om arbetet till Tekniska 
nämnden. 

Tekniska nämnden informeras på dagens sammanträde om hur arbetet med 
belysning i parker gått sedan nämnden senast informerades på 
nämndsammanträdet den 18 februari 2022. 

Beslutsunderlag 
Tidsplan 
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Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar: 

- Informationen tas till protokollet. 

 

§ 63 Remiss - Uteserveringar i Örebro - kvalitetskrav och 
riktlinjer - Beslut 
Ärendenummer: Tn 654/2022 
Handläggare: Magnus Karlsson, Helena Aronsson 

Ärendebeskrivning 
Programnämnd samhällsbyggnad har genom tjänstepersoner inom 
Stadsbyggnad och Tekniska förvaltningen uppdaterat gällande kvalitetskrav 
och riktlinjer, samt utpekade möbleringszoner. Bakgrunden är att förändringar 
har skett i stadsrummet sedan de nu gällande riktlinjerna och kvalitetskraven 
antogs och ytterligare förändringar kommer ske de närmaste åren. Intresset för 
uteserveringar har ökat och det finns samtidigt ett växande behov av ytor för 
fler funktioner och evenemang i stadsrummet. För att stadsmiljön som helhet 
ska uppfattas attraktiv behöver frågor kring gestaltning, tillgänglighet och 
säkerhet aktualiseras. Utöver det efterfrågas att kommunens krav och riktlinjer 
ska bli tydligare och mer rättvisa. Det finns också behov att klargöra påföljder 
om givet tillstånd inte följs. De uppdaterade kvalitetskraven och riktlinjerna 
föreslås att gälla fr o m säsongen 2023 (för möbleringszoner på Stortorgets 
nedre del preliminärt fr o m 2024).  

Förslaget till nya riktlinjer innebär att berörda taxor, lokala ordningsföreskrifter 
samt eventuella andra ställningstaganden som berörs i och med nya 
kvalitetskrav för uteserveringar behöver ses över. I Tekniska nämndens 
verksamhetsplan och budget 2022, beslutad av Tekniska nämnden, den 21 
januari 2022, § 193 har Tekniska nämnden lyft att ”Översyn av taxor och 
avgifter på den skattefinansierade delen” ska genomföras som ett åtagande till 
målområde 6 ”Hållbara och resurseffektiva Örebro”. 

Tekniska nämnden informerades om remissen på nämndsammanträdet den 18 
februari 2022. 

Beslutsunderlag 
Remisshandling, Uteserveringar i Örebro – kvalitetskrav och riktlinjer, 2022-
02-03   
Remissmissiv, 2022-02-04  
Tjänsteskrivelse, 2022-03-03 
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Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden: 

1. Tjänsteskrivelsen överlämnas som samrådssvar. 
2. Tekniska förvaltningen får uppdrag att se över och vid behov föreslå 

revidering av berörda taxor, lokala ordningsföreskrifter samt eventuella 
andra ställningstaganden som berörs i och med nya kvalitetskrav för 
uteserveringar. 

3. Tekniska förvaltningen får uppdrag att tillsammans med Stadsbyggnad 
och andra berörda förvaltningar utarbeta rutiner för handläggning av 
ansökningar om uteserveringar samt tillsyn av uteserveringar i enlighet 
med kvalitetskraven och gällande lagstiftning. 

4. Kvalitetsprogram och riktlinjer för uteserveringar kommer innebära 
ökade kostnader för Tekniska nämnden och för att nämnden ska 
kunna fullfölja sina uppdraget behöver budgeten förstärkas med 620 
000 kr/år. Verksamheten behöver utökas med en ny tjänst och 
finansiering av tjänsten kan göras genom antingen extra budgetanslag 
från KS, alternativt genom justering av taxan för upplåtelse av offentlig 
platsmark. Under förutsättning att antalet ansökningar ligger i nivå med 
år 2021 beräknas behovet av taxejustering till en ökning med 20%. 

Yrkande 
Yngve Alkman (L) yrkar att beslutspunkt 4 ändras till: Kvalitetsprogram och 
riktlinjer för uteserveringar kommer innebära ökade kostnader för Tekniska 
nämnden och för att nämnden ska kunna fullfölja sina uppdraget behöver 
budgeten förstärkas med 620 000 kr/år. Verksamheten behöver utökas med en 
ny tjänst. 

Habib Brini (SD) yrkar bifall till Yngve Alkmans (L) ändringsyrkande. 

Krister Eriksson (M) yrkar bifall till Yngve Alkmans (L) ändringsyrkande. 

Gun Carlestam Lewin (S) yrkar bifall till Yngve Alkmans (L) ändringsyrkande. 

Cecilia Hermansson (C) yrkar bifall till Yngve Alkmans (L) ändringsyrkande. 

Johan Svanberg (KD) yrkar bifall till Yngve Alkmans (L) ändringsyrkande. 

Proposition 
Ordförande Anders Olsson (C) finner att det finns två förslag till beslut, det 
vill säga bifall till Tekniska förvaltningens förslag respektive Yngve Alkmans 
(L) m. fl. ändringsyrkande. 

Ordföranden ställer dessa under proposition och finner att Tekniska nämnden 
beslutar enligt Yngve Alkmans (L) mf. fl. ändringsyrkande. 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar: 

1. Tjänsteskrivelsen överlämnas som samrådssvar. 
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2. Tekniska förvaltningen får uppdrag att se över och vid behov föreslå 
revidering av berörda taxor, lokala ordningsföreskrifter samt eventuella 
andra ställningstaganden som berörs i och med nya kvalitetskrav för 
uteserveringar. 

3. Tekniska förvaltningen får uppdrag att tillsammans med Stadsbyggnad 
och andra berörda förvaltningar utarbeta rutiner för handläggning av 
ansökningar om uteserveringar samt tillsyn av uteserveringar i enlighet 
med kvalitetskraven och gällande lagstiftning. 

4. Kvalitetsprogram och riktlinjer för uteserveringar kommer innebära 
ökade kostnader för Tekniska nämnden och för att nämnden ska 
kunna fullfölja sina uppdraget behöver budgeten förstärkas med 620 
000 kr/år. Verksamheten behöver utökas med en ny tjänst. 

 

§ 64 Internlån VA - Beslut 
Ärendenummer: Tn 580/2022 
Handläggare: Pär Lindberg, Jenny Johrin 

Ärendebeskrivning 
Investeringar i VA-verksamheten finansieras sedan 2012, då verksamheten 
övergick till en ny redovisningsprincip, alltid med långfristiga internlån. 

För året budgeteras investeringar för VA verksamheten 469 mnkr. För att 
finansiera dessa krävs det internlån från kommunen. Saldot på VA-
verksamhetens redovisningsmässiga bankkonto är för närvarande -60 mnkr. 

För att återställa saldot på kontot samt att ordna finansiering till årets fortsatta 
VA-investeringar anhåller därför inom VA-verksamheten om ett internlån på 
130 mnkr. 

Önskad amorteringstid 50 år. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-02-15 

Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden: 

- Tekniska nämnden anhåller om internlån om 130 miljoner kr hos 
kommunstyrelseförvaltningen med en amorteringstid på 50 år. 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar: 

- Tekniska nämnden anhåller om internlån om 130 miljoner kr hos 
kommunstyrelseförvaltningen med en amorteringstid på 50 år. 
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§ 65 Verksamhetsbesök från Park och Gata 
Handläggare: Åse Friberg m. fl. 

Ärendebeskrivning 
Tekniska nämnden får ett verksamhetsbesök från Park och Gata som beskriver 
verksamhetens uppdrag, ekonomi, organisation samt möjligheter och 
utmaningar framåt. 

Beslutsunderlag 
Powerpointpresentation 

Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar: 

- Informationen tas till protokollet. 
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