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Tekniska nämnden 
 
Datum: 2021-11-12 
Tid: 08:30–15:30 
Plats: Berget, Citypassagen 
 
Närvarande ledamöter 
Anders Olsson (C) 
Gun Carlestam Lewin (S) 
Yngve Alkman (L) 
Lisa Lilja (S) 
Henrik Asplund (S) 
Margaretha Gunhamre (S) 
Sven-Peter Sörensson (S) 
Cecilia Hermansson (C) 
Sunil Jayasooriya (V) 
Krister Eriksson (M) 
Lars Hallström (M) 
Habib Brini (SD) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Inger Westerberg (S) Tjänstgör för Lars-Arne Sellén (S) 
Pelle Fernros (KD) Tjänstgör för Johan Svanberg (KD) 
Lucas Holmberg (M) Tjänstgör för Maria Hedwall (M) 
 
Närvarande ersättare 
Nils O Edwertz (C) 
Margareta Bratt (L) 
 
Övriga 
Mimmi Hodzic Förvaltningschef 
Emma Lagefjäll Nämndsekreterare 
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Emma Lagefjäll, sekreterare 
 
Digitalt justerat protokoll. 
 
 
 
 
Anders Olsson (C), ordförande 
 
 
 
 
Habib Brini (SD), justerare  
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§ 148 Kallelse med tidsplanering till beredningsmöte 

§ 149 Protokolljusterare 

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

Förslag till ersättande justerare: Yngve Alkman (L) 

Beslut 
Till ordinarie justerare utses: Habib Brini (SD) 

Till ersättande justerare utses: Yngve Alkman (L) 

 

§ 150 Anmälan av presidieberedning 

Ärendebeskrivning 
Presidieberedning hölls den 1 november 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 129/2021 

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

Den senaste delegationsordningen för Tekniska nämnden antogs den 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. 

 

§ 152 Anmälan av protokoll från samverkansgruppen 
Ärendenummer: Tn 6527/2020 

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

Beslutsunderlag 
Protokoll samverkan, 2021-10-04 

Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden: 

- Anmälan tas till protokollet. 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar: 

- Anmälan tas till protokollet. 

 

§ 153 Förvaltningens information 
Ärendenummer: Tn 6855/2021 
Handläggare: Mimmi Hodzic 

Ärendebeskrivning 
Tekniska förvaltningen informerar Tekniska nämnden om aktuella händelser 
och ärenden. 
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Beslutsunderlag 
Muntlig information: 
-Läget utifrån covid-19 – Mimmi Hodzic 
-Svar på tidigare ställd fråga – Mimmi Hodzic 
-Information om belysning parker - Magnus Carlberg 

Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Yrkande 
Ordföranden Anders Olsson (C) yrkar bifall till Tekniska förvaltningens förslag 
med tillägget att två beslutspunkter läggs till: 

• Tekniska förvaltningen får i uppdrag att ta fram en tidsplan för arbetet 
med belysning i parker till Tekniska nämndens sammanträde den 10 
december 2021. 

• Tekniska förvaltningen får i uppdrag att löpande återrapportera hur 
arbetet med belysning i parker fortgår vid Tekniska nämndens 
sammanträden. 

Proposition 
Ordföranden Anders Olsson (C) ställer tilläggsyrkandet under proposition och 
finner att nämnden beslutar enligt det. 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar: 

1. Informationen tas till protokollet. 
2. Tekniska förvaltningen får i uppdrag att ta fram en tidsplan för arbetet 

med belysning i parker till Tekniska nämndens sammanträde den 10 
december 2021. 

3. Tekniska förvaltningen får i uppdrag att löpande återrapportera hur 
arbetet med belysning i parker fortgår vid Tekniska nämndens 
sammanträden. 

 

§ 154 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. 
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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 15 oktober 2021. 

Beslutsunderlag 
Powerpointpresentation - Årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete 
(SAM) 
Tjänsteskrivelse, 2021-11-05 

Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden: 

- Tekniska förvaltningens återrapportering av arbetsmiljöarbetet godkänns. 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar: 

- Tekniska förvaltningens återrapportering av arbetsmiljöarbetet godkänns. 

 

§ 155 Särskilt redovisande av delegationsbeslut 
Handläggare: Stefan Lange, Magnus Karlsson 

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 trafikanordningsplan och bygglovsremisser. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information 

Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 
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Beslut 
Tekniska nämnden beslutar: 

- Informationen tas till protokollet. 

 

§ 156 Information om möte med revisionen 
Ärendenummer: Tn 5603/2021 
Handläggare: Mimmi Hodzic 

Ärendebeskrivning 
Tekniska nämnden informeras om en dialogträff som presidiet haft med 
revisionen. 

Beslutsunderlag 
Svar till revisionen, 2021-10-04 

Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar: 

- Informationen tas till protokollet. 

 

§ 157 Lägesrapport från arbetet med att revidera Örebro 
kommuns dagvattenriktlinjer.  
Handläggare: Natalie Hjulström m. fl. 

Ärendebeskrivning 
Tekniska nämnden får en lägesrapport om arbetet med att revidera Örebro 
kommuns dagvattenriktlinjer. 

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 ordförandesbeslut 
Ärendenummer: Tn 1026/2021 
Handläggare: Anders Olsson 

Ärendebeskrivning 
Tekniska nämnden informeras om två ordförandebeslut som fattats på 
delegation. 

Beslutsunderlag 
Ordförandebeslut, 2021-10-21 
Ordförandebeslut, 2021-11-04 

Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar: 

- Informationen tas till protokollet. 

 

§ 159 Information om returpapper 
Handläggare: Ola Eklöf 

Ärendebeskrivning 
Tekniska nämnden informeras om arbetet med returpapper. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information 

Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar: 

- Informationen tas till protokollet. 

 

§ 160 Säker informationshantering för nämnder 
Ärendenummer: Tn 5569/2021 
Handläggare: Tobias Ander 
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Ärendebeskrivning 
Information finns i alla kommunens verksamheter och handlar om allt vi gör. 
Det kan till exempel vara information om vår personal, våra tjänster, vår 
ekonomi och det omgivande samhället med kommuninvånare, företag, 
föreningar etc. Information är därför i sig en av kommunens viktigaste 
tillgångar. För att nå en hög kvalitet i vårt arbete måste informationen hanteras 
på rätt sätt. Hög kvalitet innebär att om vi enkelt kan få tillgång till korrekt och 
säker information, så har vi bättre förutsättningar att utveckla vår verksamhet 
och kvaliteten på våra tjänster, myndighetsutövningen och bemötandet av 
invånarna. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-09-30 
Handbok  - säker informationshantering för nämnder 

Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden: 

- Tekniska nämnden har tagit del av informationen. 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar: 

- Tekniska nämnden har tagit del av informationen. 

 

§ 161 Verksamhetsbesök - VA 
Handläggare: Jenny Johrin 

Ärendebeskrivning 
Ärendet utgår från Tekniska nämndens sammanträde den 12 november 2021. 

 

§ 162 Information Verksamhetsplan och budget 2022  
Handläggare: Mimmi Hodzic, Josef Ibrahim Norell 

Ärendebeskrivning 
Tekniska nämnden informeras om budgetförutsättningar inför 2022 
utifrån ÖSB som antogs i Kommunfullmäktige i oktober 2021. 

Ärendet återkommer för beredning i Tekniska nämnden i december 2021. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information 
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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. 

 

§ 163 Nulägesöversikt - Beredning 
Handläggare: Mimmi Hodzic 

Ärendebeskrivning 
Information och tidsplan för nulägesöversikt. 

Ärendet återkommer för beslut i Tekniska nämnden i december 2021. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information 

Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden: 

- Ärendet är berett inför beslut i december 2021. 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar: 

- Ärendet är berett inför beslut i december 2021. 

 

§ 164 Lokalförsörjningsplan - Beredning 
Ärendenummer: Tn 5711/2021 
Handläggare: Pawan Tawfiq, Marie Hillius 

Ärendebeskrivning 
Lokalförsörjningsplanen ska bland annat säkerställa att verksamheten har 
tillgång till ändamålsenliga lokaler och att de utvecklas utifrån verksamheternas 
framtida behov. Underlaget till lokalförsörjningsplanen är främst 
befolkningsprognosen samt verksamhetens behovsanalys. 

De senaste tio åren har Örebro kommuns befolkning ökat med nästan 22 000 
personer. Dock var utvecklingen under 2020 betydligt lägre än tidigare år och 
vid utgången av 2020 hade Örebro kommun 156 381 invånare, vilket var 685 
fler än vid slutet av 2019. Till år 2030 beräknas antalet invånare öka med cirka 
20 000 till omkring 177 600. 
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Tekniska nämndens behovsbeskrivning ger en bild av framtida behov för 
respektive verksamhetsområde under prognosperioden. Flera av lokalbehoven 
som identifierats förutsätter förstudiearbete innan beslut om att gå vidare med 
faktiska åtgärder/projekt. 

Majoriteten av tekniska nämnden lokalbehov bedöms kräva investeringsmedel 
under prognosperioden för att behovet ska kunna tillgodoses. Lokalbehoven 
behöver studeras vidare för att fastställa vilka ekonomiska effekter de innebär. 

Ärendet återkommer för beslut i Tekniska nämnden i december 2021. 

Beslutsunderlag 
Lokalförsörjningsplan, 2023-2026 

Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden: 

- Ärendet är berett inför beslut i december 2021. 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar: 

- Ärendet är berett inför beslut i december 2021. 

 

§ 165 Riktlinjer för förnyelse, beslut om förnyelsetakt - 
Beredning 
Ärendenummer: Tn 6627/2020 
Handläggare: Sara Stake, Jenny Johrin 

Ärendebeskrivning 
Riktlinjer för förnyelse av det befintliga VA-nätet är ett dokument som syftar 
till att sammanställa behovet av förnyelse- och underhållsåtgärder på VA-
näten i Örebro kommun de närmaste 10 åren samt beskriva hur det ser ut på 
längre sikt.   

Dokumentet är framtaget av enheten Planering VA och ligger till grund för att 
ta fram konkreta planer på vilka och hur många VA-ledningar som ska förnyas 
varje år. Det är viktigt att hålla takten i förnyelsearbetet för att ha ett hållbart 
VA-nät. Detta kostar resurser både i pengar och personal i alla led, från 
utredning och planering till projektering, projektledning och byggnation. 

Ärendet återkommer för beslut i Tekniska nämnden i december 2021. 

Beslutsunderlag 
Riktlinjer för förnyelse av det befintliga VA-nätet 
Tjänsteskrivelse, 2021-10-19 
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Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden: 

- Ärendet är berett inför beslut i december 2021. 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar: 

- Ärendet är berett inför beslut i december 2021. 

 

§ 166 Remiss - Riktlinjer fordon - Information 
Ärendenummer: Tn 5675/2021 
Handläggare: Amanda Folkö 

Ärendebeskrivning 
Information om inkommen remiss. 

Ärendet återkommer för beslut i Tekniska nämnden i december 2021. 

Beslutsunderlag 
Remiss 

Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar: 

- Informationen tas till protokollet. 

 

§ 167 Remiss: Strategi för utveckling av Hjälmaren - 
Beredning 
Ärendenummer: Tn 6563/2021 
Handläggare: Magnus Karlsson 

Ärendebeskrivning 
Målet med strategin är att skapa en sammantagen bild av Örebro kommuns 
ambition för hur Hjälmaren kan tillgängliggöras och bli mer attraktivt som 
rekreationsområde för både kommuninvånare och besökare. 

Ärendet återkommer för beslut i Tekniska nämnden i december 2021. 

Beslutsunderlag 
Remiss - Strategi för utveckling av Hjälmaren som rekreationsområde 
Remissmissiv 
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Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden: 

- Ärendet är berett inför beslut i december 2021. 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar: 

- Ärendet är berett inför beslut i december 2021. 

 

§ 168 Samråd - Planprogram för Tybbleängen - Beredning 
Ärendenummer: Tn 6596/2021 
Handläggare: Magnus Karlsson 

Ärendebeskrivning 
Syftet med planprogrammet är att utreda förutsättningarna för området och 
utifrån dessa visa en helhet för områdets utveckling inför kommande 
detaljplanering. 

Målet är att skapa plats för kapacitetsstark kollektivtrafik, bostäder, Örebro 
Universitet, arbetsplatser, skolor och mötesplatser för att skapa en levande och 
attraktiv stadsdel. Samt att länka samman Åstadalsvägen med 
Norrköpingsvägen för att skapa möjligheter för BRT och stärka kopplingen 
mellan Tybbleängen och omkringliggande stadsdelar och befintliga och 
tillkommande gröna värden. 

Ärendet återkommer för beslut i Tekniska nämnden i december 2021. 

Beslutsunderlag 
Samrådshandling - Planprogram Tybbleängen 
Bilaga 1, Dagvattenutredning - Tybbleängen 
Bilaga 2, Naturvärdesinventering vid golfbanedammar - Tybbleängen 

Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden: 

- Ärendet är berett inför beslut i december 2021. 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar: 

- Ärendet är berett inför beslut i december 2021. 

 

§ 169 Remissyttrande avseende detaljplan för fastigheten 
Violen 19 m.fl. - Beslut 
Ärendenummer: Tn 5720/2021 
Handläggare: Magnus Karlsson 
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Ärendebeskrivning 
Syftet med planen är att planlägga för två stadsvillor. 

Planområdet består av Violen 24 och delar av fastigheten Violen 19. På Violen 
24 finns idag en äldre förskolebyggnad som de senaste åren använts som 
föreningslokal av bostadsrättsföreningen Apeln som äger Violen 19. 
Förskolebyggnaden är i dåligt skick och ska rivas för att göra plats för de två 
stadsvillorna. För bostadsrättsföreningen och de tillkommande bostädernas ska 
det finnas gemensamma lösningar för bland annat miljörum och friyta 

Beslutsunderlag 
Förslag till detaljplan 
Tjänsteskrivelse, 2021-10-27 

Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden: 

1. Tjänsteskrivelsen överlämnas som samrådssvar. 
2. När detaljplanen är genomförd kommer inte Tekniska nämndens 

driftkostnader för allmän plats att förändras. 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar: 

1. Tjänsteskrivelsen överlämnas som samrådssvar. 
2. När detaljplanen är genomförd kommer inte Tekniska nämndens 

driftkostnader för allmän plats att förändras. 

 

§ 170 Detaljplan för fastigheten Hovsta-Gryt 1:5 m fl. - 
Beslut 
Ärendenummer: Tn 6088/2021 
Handläggare: Magnus Karlsson 

Ärendebeskrivning 
Idag består planområdet av obebyggd jordbruksmark i tätortens utkant. Syftet 
med detaljplanen är att möjliggöra blandad bostadsbebyggelse till en högsta 
byggnadshöjd om 6 meter. Gatunätet och bebyggelsens omfattning ska regleras 
på ett sätt som ansluter till det som i Strategi för arkitektur och byggande kallas 
trädgårdsstadsdel med ett hierarkiskt gatunät och en hög andel friliggande 
småhus. 

Beslutsunderlag 
Förslag till detaljplan 
Tjänsteskrivelse, 2021-10-27 
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Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden: 

1. Tjänsteskrivelsen överlämnas som samrådssvar. 
2. När detaljplanen är genomförd kommer det innebära ökade 

driftskostnader om ca 750 000 kr per år för allmän plats inom 
planområdet för Tekniska nämnden. 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar: 

1. Tjänsteskrivelsen överlämnas som samrådssvar. 
2. När detaljplanen är genomförd kommer det innebära ökade 

driftskostnader om ca 750 000 kr per år för allmän plats inom 
planområdet för Tekniska nämnden. 

 

§ 171 Detaljplan för del av fastigheten Nikolai 3:5 - Beslut 
Ärendenummer: Tn 6090/2021 
Handläggare: Magnus Karlsson 

Ärendebeskrivning 
Planen syftar till att möjliggöra ett miljöhus för avfallshantering för slottets 
verksamheter och säkerställa att denna byggnad anpassas efter den 
kulturhistoriskt värdefulla miljön. 

Beslutsunderlag 
Förslag till detaljplan 
Tjänsteskrivelse, 2021-10-18 

Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningen föreslår att Tekniska nämnden ska lämna följande 
yttrande över detaljplanen: 

- Det behöver utredas om ytterligare åtgärder kan genomföras för att förhindra 
obehörig fordonstrafik i anslutning till miljöhuset för att öka trafiksäkerheten 
för gående och cyklister. 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar att lämna följande yttrande över detaljplanen: 

- Det behöver utredas om ytterligare åtgärder kan genomföras för att förhindra 
obehörig fordonstrafik i anslutning till miljöhuset för att öka trafiksäkerheten 
för gående och cyklister. 
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§ 172 Detaljplan för del av fastigheten Råberga 5:10 
(Örebro flygplats) - Beslut 
Ärendenummer: Tn 6092/2021 
Handläggare: Magnus Karlsson 

Ärendebeskrivning 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra flygplatsanknutna verksamheter för 
t.ex. transporter, logistik, service, reparation samt uppställningsytor för flygplan 
med direktkontakt till flygplatsens landningsbana. Syftet är vidare att 
möjliggöra kontors- och lagerbyggnader som är kopplade till dessa 
verksamheter. 

Beslutsunderlag 
Förslag till detaljplan 
Tjänsteskrivelse, 2021-10-18 

Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden: 

- Tjänsteskrivelsen överlämnas som samrådssvar. 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar: 

- Tjänsteskrivelsen överlämnas som samrådssvar. 

 

§ 173 Remiss - Namn på stadsdelar och områden i Örebro 
- Beslut 
Ärendenummer: Tn 5103/2021 
Handläggare: Magnus Karlsson 

Ärendebeskrivning 
Inom tätorten Örebro har de flesta stadsdelar, verksamhetsområden och 
handelsområden etablerade namn som använts under lång tid. Endast 26 
stadsdels- och områdesnamn har dock fastställts av kommunen genom 
formella beslut. 

Namnberedningen föreslår därför att Programnämnd samhällsbyggnad beslutar 
om namn på resterande 53 befintliga stadsdelar och områden. Att namn på 
stadsdelar och områden fastställs genom beslut leder till att namnen blir kända 
för en bred allmänhet och bidrar till att etablerade namn lever kvar. 

Namnberedningen föreslår vidare att Programnämnd samhällsbyggnad 
namnger fyra nya stadsdelar och två verksamhetsområden som för närvarande 
planeras. Det är lämpligt att namnsättning sker tidigt i planeringsprocessen då 
det annars finns en risk att informella arbetsnamn blir etablerade. 
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Beslutsunderlag 
Förslag till stadsdelsnamn 
Tjänsteskrivelse, 2021-10-29 

Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden: 

- Tjänsteskrivelsen överlämnas som samrådssvar. 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar: 

- Tjänsteskrivelsen överlämnas som samrådssvar. 

 

§ 174 Remiss - Strategi mot hemlöshet - Beredning 
Ärendenummer: Tn 5102/2021 
Handläggare: Magnus Karlsson 

Ärendebeskrivning 
Syftet med denna strategi är att, på en kommunövergripande nivå, beskriva 
Örebro kommuns strategiska vägval för att förebygga och motverka 
hemlösheten lokalt och därmed bidra till en nollvision mot hemlöshet i 
Örebro. En nollvision är beroende av att en mängd aktörer i samhället sluter 
upp och samarbetar med visionen som gemensamt fokus. Det handlar om 
aktörer på lokal, regional och även nationell nivå - liksom inom både offentlig, 
ideell och privat sektor. 

Sista svarsdag 31 december 2021. Ärendet återkommer för beslut i Tekniska 
nämnden i december 2021. 

Beslutsunderlag 
Förslag till strategi mot hemlöshet 
Tjänsteskrivelse, 2021-10-26 

Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden: 

- Ärendet är berett inför beslut i december 2021. 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar: 

- Ärendet är berett inför beslut i december 2021. 
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§ 175 Revidering av förslag till avfallstaxa 2022 - Beslut 
Ärendenummer: Tn 5431/2020 
Handläggare: Håkan Gustafsson 

Ärendebeskrivning 
Förslag till förändring av avfallstaxan 2022 har tagit fram med initiativ från 
avfallsverksamheten, Tekniska förvaltningen. 

Förslag till 2022 års avfallstaxa utgår från 2021 års taxenivå. 

Förslaget är baserat på förändringar som skett inom lagstiftningen vilket 
kommer påverka kostnadsläget framöver samt att Örebro kommun har 
ambitionen att nå uppsatta mål inom miljöområdet (minska avfallet med 25% 
från 2015–2025) I förslaget ingår även åtgärd för att öka självfinansieringen 
genom taxan för det i reglementet angivna verksamhetsuppdraget. 

Förslag till förändring av avfallsföreskrifterna 2022 har tagit fram med initiativ 
från avfallsverksamheten, Tekniska förvaltningen. Förslaget utgår från gällande 
avfallsföreskrifter. 

Förslaget är baserat på förändringar i lagstiftningen och lösningar för 
avfallshämtning som kopplas till den förtätade staden. 

Ärendet bereddes på Tekniska nämndens sammanträde den 15 oktober 2021. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-10-05 
Förslag till avfallstaxa 2022 

Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden: 

- Anta Örebro kommuns taxa för avfall enligt förslag att gälla från och med 
2022-01-01 samt ändringar i avfallsföreskrifterna enligt förslag att gälla från 
och med 2022-01-01. 

Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige. 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar: 

- Anta Örebro kommuns taxa för avfall enligt förslag att gälla från och med 
2022-01-01 samt ändringar i avfallsföreskrifterna enligt förslag att gälla från 
och med 2022-01-01. 

Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige. 
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§ 176 Avgifter för felparkering - Beslut 
Ärendenummer: Tn 285/2020 
Handläggare: Peter Grönlund, Emelie Tiveljung 

Ärendebeskrivning 
Efterlevnaden av parkeringsreglerna är en viktig förutsättning för ökad 
trafiksäkerhet, framkomlighet och tillgänglighet. Syftet med 
felparkeringsavgifterna är att motverka felaktig parkering. De nu gällande 
nivåerna på felparkeringsavgift fastställdes av kommunfullmäktige i december 
2007 och behov av revidering föreligger. 

Ärendet bereddes på Tekniska nämndens sammanträde den 15 oktober. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-10-07 
Omvärldsbevakning felparkeringsavgifter 

Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden: 

1. För överträdelse av lokal trafikföreskrift om avgift eller tidsbegränsad 
parkering som anges i 3 kap. 49a § som meddelats med stöd av 10 kap. 
1§ första stycket punkt 17 i Trafikförordningen (1998:1276) fastställs 
avgiften till 700 kronor. 

2. För överträdelse av de förbud att parkera fordon, som anges i 3 kap. 49 
och 55 §§, 8 kap 1 § eller de lokala trafikföreskrifter om 
parkeringsförbud som meddelats med stöd av 10 kap. 1-3§ § eller 
beslut meddelade med stöd av 10 kap. 14§ första stycken punkt 8 
Trafikförordningen (1998:1276) fastställs avgiften till 900 kronor. 

3. För överträdelse av de förbud att stanna eller parkera fordon som 
anges i 3 kap. 47-48, 52-54 §§ eller de lokala trafikföreskrifter om 
förbud att stanna och parkera som meddelats med stöd av 10 kap. 1-3§ 
§ eller beslut meddelade med stöd av 10 kap. 14§ första stycket punkt 8 
Trafikförordningen (1998:1276) fastställs avgiften till 1200 kronor. 

4. För överträdelse av de förbud att stanna eller parkera fordon som 
anges i 3 kap. 54 § tredjestycket som meddelats med stöd av 10 kap. 2 § 
andra stycket punkt 1 Trafikförordningen (1998:1276) fastställs 
avgiften till 1200 kronor. 

Ärendet ska vidare till kommunfullmäktige. 

Yrkande 
Gun Carlestam Lewin (S) yrkar bifall till beslutspunkterna 2-4 samt att avgiften 
i beslutspunkt 1 ändras från 700 kronor till 600 kronor. 

Yngve Alkman (L) yrkar bifall till beslutspunkterna 2-4 samt att avgiften i 
beslutspunkt 1 ändras från 700 kronor till 600 kronor. 
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Krister Eriksson (M) yrkar bifall till beslutspunkterna 2-4 samt att avgiften i 
beslutspunkt 1 ändras från 700 kronor till 600 kronor. 

Habib Brini (SD) yrkar bifall till beslutspunkterna 2-4 samt att avgiften i 
beslutspunkt 1 ändras från 700 kronor till 600 kronor. 

Cecilia Hermansson (C) och Pelle Fernros (KD) yrkar bifall till Gun Carlestam 
Lewins (S) yrkande. 

Proposition 
Ordföranden Anders Olsson (C) finner att det finns två förslag till 
beslutspunkt 1, det vill säga Tekniska förvaltningens förslag samt Gun 
Carlestam Lewins (S) m. fl. yrkande om att avgiften i beslutspunkt 1 ändras 
från 700 kronor till 600 kronor. Ordföranden ställer förslagen mot varandra 
och finner att nämnden beslutar enligt Gun Carlestam Lewins (S) m. fl. 
yrkande om att beslutspunkt 1 ändras till "För överträdelse av lokal 
trafikföreskrift om avgift eller tidsbegränsad parkering som anges i 3 kap. 49a § 
som meddelats med stöd av 10 kap. 1§ första stycket punkt 17 i 
Trafikförordningen (1998:1276) fastställs avgiften till 600 kronor". 

Därefter finner ordföranden att det endast finns ett förslag till 
beslutspunkterna 2-4, det vill säga Tekniska förvaltningens förslag och att 
nämnden beslutar enligt det. 

Beslut 
Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden: 

1. För överträdelse av lokal trafikföreskrift om avgift eller tidsbegränsad 
parkering som anges i 3 kap. 49a § som meddelats med stöd av 10 kap. 
1§ första stycket punkt 17 i Trafikförordningen (1998:1276) fastställs 
avgiften till 600 kronor. 

2. För överträdelse av de förbud att parkera fordon, som anges i 3 kap. 49 
och 55 §§, 8 kap 1 § eller de lokala trafikföreskrifter om 
parkeringsförbud som meddelats med stöd av 10 kap. 1-3§ § eller 
beslut meddelade med stöd av 10 kap. 14§ första stycken punkt 8 
Trafikförordningen (1998:1276) fastställs avgiften till 900 kronor. 

3. För överträdelse av de förbud att stanna eller parkera fordon som 
anges i 3 kap. 47-48, 52-54 §§ eller de lokala trafikföreskrifter om 
förbud att stanna och parkera som meddelats med stöd av 10 kap. 1-3§ 
§ eller beslut meddelade med stöd av 10 kap. 14§ första stycket punkt 8 
Trafikförordningen (1998:1276) fastställs avgiften till 1200 kronor. 

4. För överträdelse av de förbud att stanna eller parkera fordon som 
anges i 3 kap. 54 § tredjestycket som meddelats med stöd av 10 kap. 2 § 
andra stycket punkt 1 Trafikförordningen (1998:1276) fastställs 
avgiften till 1200 kronor. 

Ärendet ska vidare till kommunfullmäktige. 
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§ 177 Sammanträdestider 2022 - Beslut 
Ärendenummer: Tn 6250/2021 
Handläggare: Emma Lagefjäll 

Ärendebeskrivning 
Tekniska förvaltningen föreslår Tekniska nämnden besluta om 
sammanträdestider för 2022 enligt förslag: 

Sammanträdesdagar för Tekniska nämnden 2021 

21 januari 

18 februari 

18 mars 

22 april 

20 maj 

17 juni 

26 augusti 

23 september 

21 oktober 

11 november 

9 december 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-10-21 
Bilaga, sammanställning – förslag på sammanträdestider 

Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden: 

1. Anta de föreslagna datumen för nämndens sammanträdestider 2022. 
2. Anta de föreslagna datumen för presidiets sammanträdestider 2022. 
3. Ge presidiet möjlighet att ändra sina sammanträdestider vid behov. 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar: 

1. Anta de föreslagna datumen för nämndens sammanträdestider 2022. 
2. Anta de föreslagna datumen för presidiets sammanträdestider 2022. 
3. Ge presidiet möjlighet att ändra sina sammanträdestider vid behov. 

 

§ 178 Avskrivningar av 2020 års utestående fodringar 
Ärendenummer: Tn 6038/2021 
Handläggare: Josef Ibrahim Norell 
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Ärendebeskrivning 
Enligt god redovisningssed ska en osäker fordran inte tas upp som en tillgång. 
Avskrivningen innebär att det bokförda värdet skrivs ner men kravet mot den 
enskilde kvarstår. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-10-29 
Förteckning som visar Teknisk nämndens utestående kundfordringar, fakturor 
med sista betalningsdag t.o.m. 2020-12-31. 

Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden: 

- Tekniska nämndens sammanlagda utestående fordringar med sista 
betalningsdag t.o.m. 2020-12-31, totalt 404 197,99 kr, avskrivs. 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar: 

- Tekniska nämndens sammanlagda utestående fordringar med sista 
betalningsdag t.o.m. 2020-12-31, totalt 404 197,99 kr, avskrivs. 

 

§ 179 Ledamotsfråga gällande cykelbanor  
Handläggare: Linnéa Lorinius 

Ärendebeskrivning 
Maria Hedwall (M) anmälde på nämndsammanträdet den 15 oktober 2021 en 
ledamotsfråga som besvaras på dagens sammanträde. 

Frågan var: De målade cykelbanorna vid eyra och till universitetet, vart kommer pengarna 
ifrån och vem ansvarar för dem? De börjar se slitna ut.  

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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