
   
 

  

  
 

  
  

   
 

  
   

    
   

   
   

   
   

   
   
   

 
  

        
         
        
        

        
 

  
   

 
 
   
   

   
   

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

Digitalt justerat 

Protokoll Tn 122/2022 

Tekniska nämnden 

Datum: 2022-10-21 
Tid: 08:30–12:00 
Plats: Berget, Citypassagen 

Närvarande ledamöter 
Anders Olsson (C)
Gun Carlestam Lewin (S) 
Yngve Alkman (L)
Lars-Arne Sellén (S) 
Henrik Asplund (S)
Margaretha Gunhamre (S) 
Sunil Jayasooriya (V)
Krister Eriksson (M) 
Maria Hedwall (M)
Habib Brini (SD) 

Tjänstgörande ersättare 
Inger Westerberg (S) 
Nils O Edwertz (C) 
Pelle Fernros (KD) 
Lucas Holmberg (M) 
Margareta Bratt (L) 

Tjänstgör för Lisa Lilja (S) 
Tjänstgör för Cecilia Hermansson (C) 
Tjänstgör för Johan Svanberg (KD) 
Tjänstgör för Lars Hallström (M) 
Tjänstgör för Sven-Peter Sörensson (S) 

Närvarande ersättare 
Carola Suneson (SD) 

Övriga 
Mimmi Hodzic, Förvaltningschef
Emma Lagefjäll, Nämndsekreterare
Åse Friberg, Verksamhetschef
Jörgen Lundblad, Verksamhetschef 

Paragraf 172–192 
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Digitalt justerat 

ÖREBRO Protokoll 

Emma Lagefjäll, sekreterare 

Digitalt justerat protokoll. 

Anders Olsson (C), ordförande 

Yngve Alkman (L), justerare 
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ÖREBRO Protokoll 

§ 172 Kallelse med tidsplanering till beredningsmöte 

§ 173 Protokolljusterare 

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

Förslag till ersättande justerare: Habib Brini (SD) 

Beslut 
Till ordinarie justerare utses: Yngve Alkman (L) 

Till ersättande justerare utses: Habib Brini (SD) 

§ 174 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. 

§ 175 Anmälan av presidieberedning 
Handläggare: Emma Lagefjäll 

Ärendebeskrivning 
Presidieberedning hölls den 10 oktober digitalt via Teams. 

Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden: 

- Anmälan tas till protokollet. 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar: 

- Anmälan tas till protokollet. 

§ 176 Anmälan av delegationsbeslut 
Ärendenummer: Tn 391/2022 
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ÖREBRO Protokoll 

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 23
september 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. 

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

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

Beslutsunderlag 
Protokoll, 2022-09-05 

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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ÖREBRO Protokoll 

§ 178 Förvaltningens information 
Handläggare: Mimmi Hodzic 

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

Beslutsunderlag 
Kritik på teknik 2022, SKR
Muntlig information: 
Information om det säkerhetspolitiska läget - Magnus Karlsson
Information om beslut gällande offentliga toaletter - Mimmi Hodzic 
Information från planeringsdagar - Mimmi Hodzic 
Kritik på teknik - Magnus Karlsson 

Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar: 

- Informationen tas till protokollet. 

§ 179 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) 
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ÖREBRO Protokoll 

Tekniska nämnden informeras på dagens sammanträde om hur
arbetsmiljöarbetet gått sedan nämnden senast informerades på 
nämndsammanträdet den 23 september 2022. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-10-21 

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. 

§ 180 Särskilt redovisande av delegationsbeslut 

Ärendebeskrivning 
Ärendet utgår från Tekniska nämndens sammanträde den 21 oktober 2022. 

§ 181 Lägesrapport belysningssatsningar 
Handläggare: Lars Åhlenius 

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. 

§ 182 Information från dialogträff med revisionen 
Ärendenummer: Tn 5240/2022 
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ÖREBRO Protokoll 

Ärendebeskrivning 
Tekniska nämnden informeras om en dialogträff som Tekniska nämndens 
presidium hade med revisionen den 17 oktober. 

Beslutsunderlag 
Kallelse med frågor från inför dialogträff 
Svar till revisionen 

Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar: 

- Informationen tas till protokollet. 

§ 183 Förebygga avfall i hushåll - information om 
forskningsprojekt samt återrapportering 
minimeringsmästarna 
Handläggare: Mona Öhrn 

Ärendebeskrivning 
Tekniska nämnden informeras ett forskningsprojekt samt får en 
återrapportering om minimeringsmästarna. 

Beslutsunderlag 
Powerpointpresentation 

Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar: 

- Informationen tas till protokollet. 

§ 184 Lägesrapport efter skadeinventering för beläggning 
- Beredning 
Handläggare: Jonas Nilsson 
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ÖREBRO Protokoll 

Ärendebeskrivning 
Tekniska nämnden får en lägesrapport efter skadeinventering av beläggning. 

Ärendet återkommer för beslut i november 2022. 

Beslutsunderlag 
Powerpointpresentation 

Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden: 

- Ärendet är berett inför beslut i november 2022. 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar: 

- Ärendet är berett inför beslut i november 2022. 

§ 185 Avfallsföreskrifter - Beredning 
Ärendenummer: Tn 4715/2021 
Handläggare: Viktoria Wing 

Ärendebeskrivning 
Varje kommun ska enligt Miljöbalken (MB) ha en renhållningsordning som ska
antas av kommunfullmäktige. Renhållningsordningen ska innehålla en 
avfallsplan och föreskrifterna gällande avfallshantering. 

Avfallsverksamheten går upp med förslag till reviderade avfallsföreskrifter och 
att dessa ska börja gälla 1/1 2023. Förslaget inkluderar föreslagna ändringar
inför samråd samt tillagda ändringar efter samråd. 

Ärendet återkommer för beslut i Tekniska nämnden i november 2022. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-09-28
Förslag till ”Föreskrifter om avfallshantering i Örebro kommun”. 

Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden: 

- Ärendet är berett inför beslut i november 2022. 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar: 

- Ärendet är berett inför beslut i november 2022. 
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ÖREBRO Protokoll 

§ 186 Revidering av allmänna lokala ordningsföreskrifter -
Beslut 
Ärendenummer: Tn 1649/2018
Handläggare: Magnus Storm 

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. 

Ärendet bereddes på Tekniska nämndens sammanträde i september 2022. 

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

Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden: 

- Anta allmänna lokala ordningsföreskrifter för Örebro. 

Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige 

Yrkande 
Habib Brini (SD) yrkar att: 

- Paragraf om tiggerifria zoner läggs till i de allmänna lokala 
ordningsföreskrifterna. 

- Förbud mot böneutrop läggs till under 13 §. 

- Undantagen i 9 § under påskafton, valborgsmässoafton och nyårsafton tas
bort och att förtydligande text läggs till om att tillstånd från Polismyndigheten 
alltid krävs för användning av pyrotekniska varor. 
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ÖREBRO Protokoll 

Proposition 
Ordförande Anders Olsson (C) finner att det finns två förslag till beslut, det 
vill säga bifall till Tekniska förvaltningens förslag respektive Habib Brinis (SD)
ändrings- och tilläggsyrkande. 

Ordföranden ställer dessa mot varandra och finner att Tekniska nämnden 
beslutar enligt Tekniska förvaltningens förslag. 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar: 

- Anta allmänna lokala ordningsföreskrifter för Örebro. 

Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige 

Reservation 
Habib Brini (SD) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för eget 
ändrings- och tilläggsyrkande. 

§ 187 Örebro Byggretur, genomförande - Beslut 
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 bereddes på Tekniska nämndens sammanträde i september 2022. 

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: 

1. Tekniska nämnden föreslås ge Tekniska förvaltningen i uppdrag att
genomföra Örebro Byggretur. 

2. Finansiering sker genom Avfallsverksamhetes budget och
delfinansieras via taxa och eget kapital. 
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ÖREBRO Protokoll 

Yrkande 
Yngve Alkman (L) och Krister Eriksson (M) yrkar att få lämna ett särskilt 
yttrande till protokollet. 

Habib Brini (SD) yrkar att få lämna ett särskilt yttrande till protokollet. 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar: 

1. Tekniska nämnden ger Tekniska förvaltningen i uppdrag att genomföra
Örebro Byggretur. 

2. Finansiering sker genom Avfallsverksamhetes budget och 
delfinansieras via taxa och eget kapital. 

3. Yngve Alkman (L) och Krister Eriksson (M) får lämna ett särskilt 
yttrande till protokollet. 

4. Habib Brini (SD) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet. 

§ 188 Detaljplan för Törsjö 3:167 m. fl. - Beslut 
Ärendenummer: Tn 5211/2022 
Handläggare: Magnus Karlsson 

Ärendebeskrivning 
Planen syftar till att upprätta ett bostadsområde med småhus (villor, radhus, 
parhus, kedjehus) samt att möjliggöra för enstaka flerfamiljshus. 

Beslutsunderlag 
Detaljplan 
Tjänsteskrivelse, 2022-09-30 

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 150 000 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 150 000 kr per år för allmän plats inom
planområdet för Tekniska nämnden. 
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ÖREBRO Protokoll 

§ 189 VA-ledningar i staden - Information 
Handläggare: Tove Dahström 

Ärendebeskrivning 
Tekniska nämnden informeras om arbete med VA-ledningar i stadsmiljö. 

Beslutsunderlag 
Powerpointpresentation 

Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar: 

- Informationen tas till protokollet. 

§ 190 Förslag till ombudgetering förnyelse VA - Beslut 
Ärendenummer: Tn 5427/2022 
Handläggare: Tove Dahlström, Anneli Fransson 

Ärendebeskrivning 
För att fortsätta försörja Örebro med vattentjänster (dricksvatten, spillvatten 
och dagvatten) måste det befintliga VA-ledningsnätet succesivt förnyas. Där 
det så är möjligt görs förnyelsearbetena i samarbete med andra aktörer såsom 
externa ledningsägare eller väghållare för att minska samhällspåverkan i stort.
Vid Rudbecksgatan finns ett stort behov av förnyelse av framförallt 
dricksvattenledningen men även för övriga ledningar. 

Förnyelsearbetet på Rudbecksgatan planeras i sin helhet samordnas med 
utbyggnaden av Bus Rapid Transport (BRT) och genomföras 2023. Budget
2023 för allt förnyelsearbete som planeras samordnas med BRT är på 32 mnkr 
enligt investeringsplanen. Senare tillkomna komplexa frågeställningar för VA-
arbetena på Rudbecksgatan har ökat kostnadskalkylen för 2023 med ytterligare 
33 mnkr varför den totala summan blir 65 mnkr. Tekniska förvaltningen
bedömer därmed att en utökad budget behövs för att samordningen ska kunna 
fortsätta och för att stabilt upprätthålla stadens VA-tjänster. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-10-06
VA-kalkyl 
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Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden: 

- Tekniska nämnden godkänner reviderat underlag med utökad budget om 33
mnkr för VA-verksamheten. 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar: 

- Tekniska nämnden godkänner reviderat underlag med utökad budget om 33 
mnkr för VA-verksamheten. 

§ 191 Förslag till ombudgetering investeringar 2022 - Beslut 
Ärendenummer: Tn 5596/2022
Handläggare: Pär Lindberg 

Ärendebeskrivning 
Behov finns att omprioritera inom gas- och VA-verksamhetens
investeringsbudgetar för innevarande år. Prioritering av projektet LBG-
anläggning föreslås inom gasverksamheten samt en mindre omprioritering
inom VA-verksamhetens budget för att köpa in ny utrustning. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-10-03 

Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden: 

- Godkänna redovisat förslag till omprioritering mellan objekt inom ramen för 
Gas- respektive VA-verksamhetens egen investeringsbudget 2022. Enligt tabell
i ärendebeskrivningen. 

Yrkande 
Habib Brini (SD) yrkar avslag på omfördelningarna inom investeringsbudgeten
för gas och bifall till omfördelningarna inom investeringsbudgeten på enhet 
Ledningsnät inom VA. 

Proposition 
Ordförande Anders Olsson (C) finner att det finns två förslag till beslut, det 
vill säga bifall till Tekniska förvaltningens förslag respektive Habib Brinis (SD)
yrkande om avslag på omfördelningarna inom investeringsbudgeten för gas. 

Ordföranden ställer dessa mot varandra och finner att Tekniska nämnden 
beslutar enligt Tekniska förvaltningens förslag. 
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Beslut 
Tekniska nämnden beslutar: 

- Godkänna redovisat förslag till omprioritering mellan objekt inom ramen för
Gas- respektive VA-verksamhetens egen investeringsbudget 2022. Enligt tabell 
i ärendebeskrivningen. 

Reservation 
Habib Brini (SD) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för eget 
yrkande om avslag på omfördelningarna inom investeringsbudgeten för gas. 

§ 192 Lägesrapport Lyra - Information 
Handläggare: Stefan Sjögren 

Ärendebeskrivning 
Tekniska nämnden får en lägesrapport gällande byggnationen av 
vattenreservoaren Lyra. 

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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