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Tekniska nämnden 
 
Datum: 2022-06-17 
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) 
Sven-Peter Sörensson (S) 
Cecilia Hermansson (C) 
Johan Svanberg (KD) 
Sunil Jayasooriya (V) 
Krister Eriksson (M) 
Lars Hallström (M) 
Maria Hedwall (M) 
Habib Brini (SD) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Ann-Charlotte Gustafsson (S) Tjänstgör för Lisa Lilja (S) 
 
Närvarande ersättare 
Nils O Edwertz (C) 
Pelle Fernros (KD) 
Erik Puhakka Löf (V) 
Lucas Holmberg (M) 
Carola Suneson (SD) 
 
Övriga 
Mimmi Hodzic, Förvaltningschef  
Emma Lagefjäll, Nämndsekreterare  
Åse Friberg, Verksamhetschef  
Jenny Johrin, Verksamhetschef  
Jörgen Lundblad, Verksamhetschef 
 
 
Paragraf 103–118 
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Emma Lagefjäll, sekreterare 
 
Digitalt justerat protokoll. 
 
 
 
 
Anders Olsson (C), ordförande 
 
 
 
 
Yngve Alkman (L), justerare  
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§ 103 Kallelse med tidsplanering till beredningsmöte 

§ 104 Protokolljusterare 

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

Förslag till ersättande justerare: Krister Eriksson (M) 

Beslut 
Till ordinarie justerare utses: Yngve Alkman (L) 

Till ersättande justerare utses: Krister Eriksson (M) 

 

§ 105 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. 

Sunil Jayasooriya (V) anmäler en övrig fråga - Det individärende som vi kunnat 
läsa om i media, hur har det gått i det aktuella ärendet? 

Förvaltningschef Mimmi Hodzic, verksamhetschef Åse Friberg och 
ordföranden Anders Olsson (C) besvarar frågan direkt på plats. 

Sunil Jayasooriya (V) anmäler en övrig fråga - Jag har fått en fråga från en 
partikollega som jag inte kunde svara på, cortenstålet som använts vid 
byggnationen av Lyra, innehåller det några gifter? 

Tekniska förvaltningen tar med sig frågan och besvarar den på nästkommande 
nämndsammanträde. 

Habib Brini (SD) anmäler en övrig fråga - Jag har fått ett mail från en 
medborgare - hur planerar Tekniska nämnden/förvaltningen att få bukt med 
nedskräpningen kring återvinningsstationen vid Tappstället? 

Verksamhetschef Jörgen Lundblad, verksamhetschef Åse Friberg och ingenjör 
Magnus Karlsson besvarar frågan direkt på plats. 

Habib Brini (SD) anmäler en övrig fråga - Nu har jordgubbsförsäljningen, 
bland annat längs med cykelbanor, börjat. Jag vet inte om de är medvetna om 
att de inte får stå och sälja vart som helst, informerar Tekniska förvaltningen 
om detta? 

Ordförande Anders Olsson (C) besvarar frågan direkt på plats. 
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§ 106 Anmälan av presidieberedning 
Handläggare: Emma Lagefjäll 

Ärendebeskrivning 
Presidieberedning hölls den 7 juni digitalt via Teams. 

Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden: 

- Anmälan tas till protokollet. 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar: 

- Anmälan tas till protokollet. 

 

§ 107 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 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. 
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§ 108 Anmälan av protokoll från samverkansgruppen 
Ärendenummer: Tn 140/2022 

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

Beslutsunderlag 
Protokoll, 2022-05-09 
Samverkan via e-post, 2022-05-13 

Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden: 

- Anmälan tas till protokollet. 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar: 

- Anmälan tas till protokollet. 

 

§ 109 Inkomna handlingar och skrivelser 

Ärendebeskrivning 
Tekniska nämnden informeras om inkomna handlingar och skrivelser via 
Meetings+. 

Beslutsunderlag 
Information till förtroendevalda om MFA införande 31 maj 

Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar: 

- Informationen tas till protokollet. 

 

§ 110 Förvaltningens information 
Handläggare: Mimmi Hodzic 

Ärendebeskrivning 
Tekniska förvaltningen informerar Tekniska nämnden om aktuella händelser 
och ärenden. 
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Beslutsunderlag 
Muntlig information: 
Information om kvalitetspriset - Magnus Carlberg 
Information om säkerhetsarbetet - Magnus Karlsson 
Information efter utökat presidium 9 juni - Anders Olsson, Mimmi Hodzic 
Information om arbetet inför organisationsförändringen - Mimmi Hodzic 
Information om bidrag till kemikalielagring - Jenny Johrin 

Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar: 

- Informationen tas till protokollet. 

 

§ 111 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 20 maj 2022. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-06-17 
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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. 

 

§ 112 Särskilt redovisande av delegationsbeslut 

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 
anställningsprocess. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information 

Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar: 

- Informationen tas till protokollet. 

 

§ 113 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 20 maj 2022. 
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Beslutsunderlag 
Muntlig information 

Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar: 

- Informationen tas till protokollet. 

 

§ 114 Lägesrapport belysningssatsningar 
Handläggare: Peter Grönlund 

Ärendebeskrivning 
Tekniska nämnden får en löpande lägesrapport avseende belysningssatsning 
2022. 

Ärendet avrapporteras skriftligen efter sammanträdet och tas till protokollet på 
kommande sammanträde i augusti. 

Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar: 

- Tekniska nämnden får en skriftlig lägesrapport efter nämndsammanträdet. 

 

§ 115 Övergripande plan för nödvattenförsörjning vid 
dricksvattenrelaterade samhällsstörningar i Örebro - 
Beredning 
Ärendenummer: Tn 3188/2022 
Handläggare: Jenny Johrin 

Ärendebeskrivning 
Den 22 september 2021 beslutade Kommunfullmäktige att styrdokumentet för 
nödvattenförsörjning i Örebro kommun § 252, Ks 1008/2021 skulle antas och 
börja gälla från och med den 1 oktober 2021. I samma beslut fick nämnderna i 
uppdrag att ta fram en nödvattenplan som tillser att allmänheten försörjs med 
nödvatten från tankar vid förutbestämda utskänkningsplatser samt att 
prioriterade verksamheter blir försörjda med nödvatten. Nödvattenplanen 
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skulle utgå från den politiska prioriteringen av verksamhetsområden som finns 
i styrdokumentet. Den färdiga nödvattenvattenplanen ska slutligen antas av 
Kommunstyrelsen. Utöver nödvattenplanen beslutades att en fungerande plan 
för distribution och logistik avseende nödvatten samt en kommunikationsplan 
ska tas fram. Distributionsplanen ska enligt beslutet prövas och uppdateras 
årligen, men under projektet har man konstaterat att detta är en mycket 
resurskrävande ambitionsnivå och föreslår istället att planen revideras vid vart 
annat år eller vid behov. I föreliggande ärende redovisas nödvattenplanen och 
förslag på beslut kring hantering av övriga planer lämnas. 

Ärendet återkommer för beslut i Tekniska nämnden i augusti 2022. 

Beslutsunderlag 
Övergripande plan för nödvattenförsörjning i Örebro kommun, 2022-05-02, 
Tn 3188/2022 
Tjänsteskrivelse, 2022-06-02 

Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden: 

- Ärendet är berett inför beslut i augusti 2022. 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar: 

- Ärendet är berett inför beslut i augusti 2022. 

 

§ 116 Avfallstaxa 2023 - Information 
Handläggare: Jörgen Lundblad 

Ärendebeskrivning 
Tekniska nämnden informeras om arbetet med Avfallstaxa 2023. 

Ärendet återkommer för beredning i Tekniska nämnden i augusti 2022. 

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

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

Brukningsavgiften är baserad på vattenförbrukning och består av en fast och 
en rörlig del. Avgiften ska täcka VA-verksamhetens drift som också omfattar 
kapitalkostnader för verksamhetens investeringar i anläggningar och förnyelse. 

Anläggningsavgiften är en engångsavgift för att täcka kostnaden för att ordna 
en allmän VA-anläggning. 

Anläggningsavgiftens storlek ska bestämmas på beräkningsgrunder som 
innebär att en fastighetsägare inte behöver betala mer än vad som motsvarar 
fastighetens andel av kostnaden för att ordna VA-anläggningen. Det maximala 
avgiftsuttaget ska motsvara genomsnittliga kostnaden för utbyggnad av VA 
(ledningsnät och upprätta förbindelsepunkt, FP) till en fastighet i kommunen. 

Ärendet återkommer för beredning i Tekniska nämnden i augusti 2022. 

Beslutsunderlag 
 Information om Vatten- och avloppstaxa för Örebro kommun 2023 

Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar: 

- Informationen tas till protokollet. 

 

§ 118 Lägesrapport om muddringsprojeket 
Handläggare: Peter Lindqvist 

Ärendebeskrivning 
Tekniska nämnden får en muntlig lägesrapport om muddringsprojektet och 
pågående utredningsarbete. 

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. 
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