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Tekniska nämnden 
 
Datum: 2021-01-19 
Tid: 08:30–11:30 
Plats: Sessionssalen, Rådhuset/digitalt via Teams 
 
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) 
Helen Engholm (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 
Inger Westerberg (S) 
Pelle Fernros (KD) 
Pedro Skåre (KD) 
Sunil Jayasooriya (V) 
 
Övriga 
Mimmi Hodzic Förvaltningschef 
Emma Lagefjäll Nämndsekreterare 
Jenny Johrin Verksamhetschef 
Håkan Gustafsson Verksamhetschef 
Åse Friberg Verksamhetschef 
 
Paragraf 1–17 
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Emma Lagefjäll, sekreterare 
 
Digitalt justerat protokoll. 
 
 
 
 
Anders Olsson (C), ordförande 
 
 
 
 
Krister Eriksson (M), justerare 
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§ 1 Kallelse med tidsplanering till beredningsmöte 

§ 2 Protokolljusterare 

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) 

§ 3 Anmälan av presidieberedning 

Ärendebeskrivning 
Presidieberedning hölls den 7 januari digitalt. 

Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden: 

- Anmälan tas till protokollet. 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar: 

- Anmälan tas till protokollet. 

§ 4 Anmälan av delegationsbeslut 
Ärendenummer: Tn 321/2020 

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 
12 november 2020. 

Beslutsunderlag 
Attester 
Muntliga undantag från lokala trafikföreskrifter 
W3D3 
Fordonsflytt 
LTF 
Ordförandebeslut 
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Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden: 

- Anmälan tas till protokollet. 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar: 

- Anmälan tas till protokollet. 

§ 5 Förvaltningens information 
Handläggare: Mimmi Hodzic, Helena Sköld Lövgren 

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

Beslutsunderlag 
Dom, Kammarrätten i Göteborg 2020-12-22 
Muntlig information: 
Läget utifrån covid-19 - Mimmi Hodzic 
Upphandling betallösningar parkering - Helena Sköld Lövgren 

Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar: 

- Informationen tas till protokollet. 

§ 6 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 

Medarbetaruppföljning 
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Tekniska nämnden informeras på dagens sammanträde om hur 
arbetsmiljöarbetet gått sedan nämnden senast informerades skriftligt inför 
nämndsammanträdet den 10 december 2020. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2020-01-10 
  

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. 

§ 7 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. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information 

Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Yrkande 
Anders Olsson (C) yrkar att ärendet utgår från dagens sammanträde. 

Proposition 
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att nämnden 
beslutar enligt det. 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar: 

- Ärendet utgår från dagens sammanträde. 

§ 8 Detaljplan för fastigheten Råberga 3:2 m.fl. (Örebro 
flygplats)  
Ärendenummer: Tn 6203/2020 
Handläggare: Magnus Karlsson 
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Ärendebeskrivning 
Syftet med detaljplanen är därför att möjliggöra flygplatsanknutna 
verksamheter för t.ex. transporter, logistik, service, reparation samt 
sammanhängande uppställningsytor för flygplan med direktkontakt till 
flygplatsens landningsbana. Syftet är vidare att möjliggöra kontors- och 
lagerbyggnader som är kopplade till dessa verksamheter. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2020-12-22 
Plankarta 
Planbeskrivning 
Ekologiska effekter och förslag på kompensationsstrategi 
PM dagvatten 
Undersökning av BMP 

Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden: 

- Tjänsteskrivelsen överlämnas som samrådssvar. 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar: 

- Tjänsteskrivelsen överlämnas som samrådssvar. 

Habib Brini (SD) deltar inte i beslutet. 

Helen Engholm (V) deltar inte i beslutet med följande motivering, 
Vänsterpartiet avstår från att delta i beslutet i ärende 8 “Detaljplan för 
fastigheten Råberga 3:2 (Örebro flygplats)”. Vi har inga synpunkter på 
tjänsteutlåtandet men vi kan inte ta ställning till detsamma eftersom vi inte står 
bakom frågan om att exploatera på Örebro flygplats i något avseende. 

§ 9 Detaljplan för fastigheten Målaren 17 m.fl. (Örnsro) 
Ärendenummer: Tn 5955/2020 
Handläggare: Magnus Karlsson 

Ärendebeskrivning 
Detaljplanen syftar till att möjliggöra för ny bebyggelse i form av bostäder, 
centrumanvändning, kontor, skola och parkering på fastigheten Målaren 17 i 
centrala Örebro samt att säkerställa ett reservat för en eventuell framtida 
järnvägsdragning på fastighetens södra sida. Detaljplanen syftar också till att 
säkerställa att anslutande gator och allmänna platser anpassas till den nya 
bebyggelsen på Målaren 17. Bebyggelsen föreslås regleras till en höjd 
motsvarande 5-11 våningar och placeras i en kvartersstruktur med en skyddad 
innergård. Detaljplanen möjliggör för uppförandet av ca 350 bostäder. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2020-12-22 
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Plankarta 
Planbeskrivning 
Bullerutredning 
Dagvattenutredning 
Trädinventering 
Undersökning av betydande miljöpåverkan 

Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden: 

- Tjänsteskrivelsen överlämnas som samrådssvar. 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar: 

- Tjänsteskrivelsen överlämnas som samrådssvar. 

§ 10 Nominering till Avfall Sveriges styrelse och revision 
Ärendenummer: Tn 218/2017 

Ärendebeskrivning 
Tekniska nämnden har fått en nomineringsanmodan till Avfall Sveriges 
styrelse. Valärendet hanteras på Avfall Sveriges årsmöte senare under 2021. 
Tekniska förvaltningen föreslår Tekniska nämnden att nominera Håkan 
Gustafsson, verksamhetschef avfall till ledamot i styrelsen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2020-12-14 

Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden: 

-       Tekniska nämnden föreslår Håkan Gustafsson, verksamhetschef för 
Avfall, till ledamot i Avfall Sveriges styrelse med följande nominering. 

Håkan Gustafsson arbetar sedan hösten 2015 som verksamhetschef för 
Avfallsverksamheten i Örebro kommun och arbetade dessförinnan som 
kundservicechef i samma verksamhet. Håkan har ett förflutet inom olika 
ledande befattningar på bland annat Ericsson AB och Transcom AB. 

Håkan har ett starkt engagemang för avfallsfrågor och har varit drivande 
tjänsteman vid införandet av Åternyttan, optisk sortering av fastighetsnära 
insamlat förpackningsavfall och informationskampanjer för att öka 
utsorteringen genom huvudbudskapet ”I Örebro sorterar vi”. 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar: 

-       Tekniska nämnden föreslår Håkan Gustafsson, verksamhetschef för 
Avfall, till ledamot i Avfall Sveriges styrelse med följande nominering. 
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Håkan Gustafsson arbetar sedan hösten 2015 som verksamhetschef för 
Avfallsverksamheten i Örebro kommun och arbetade dessförinnan som 
kundservicechef i samma verksamhet. Håkan har ett förflutet inom olika 
ledande befattningar på bland annat Ericsson AB och Transcom AB. 

Håkan har ett starkt engagemang för avfallsfrågor och har varit drivande 
tjänsteman vid införandet av Åternyttan, optisk sortering av fastighetsnära 
insamlat förpackningsavfall och informationskampanjer för att öka 
utsorteringen genom huvudbudskapet ”I Örebro sorterar vi”. 

§ 11 Uppföljning av tidigare tillsynsområden - 
Tillsynsrapport 2020 del 2).  
Ärendenummer: Tn 5811/2020 
Handläggare: Helena Aronsson 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningen har på uppdrag av Tekniska nämnden genomfört uppföljning av 
Internkontroll enligt tidigare Tillsynsrapporter från 2019 (Tn 456/2019), 2018 
(Tn 2002/2018) samt från 2017 (Tn 2787/2017). 

Internkontrollen är nämndens tillsyn av förvaltningens kontroll av den 
vardagliga verksamheten. Det ligger en stor vikt på att rätt risker lyfts fram och 
tillsynen sker på befintliga kontroller, att tillsynen är tillräcklig 
(omfattning/genomförande) samt att det finns ett resultat och att åtgärder 
genomförs för att eliminera/reducera identifierade risker. Valet av tillsyn 
bygger på de riskanalyser som genomförts inför Tillsynsplanen 2019, 2018 och 
2017. 

Beslutsunderlag 
Tillsynsrapport, uppföljning - 2020. 

Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden: 

1. Tillsynsrapport 2020 med uppföljning 2017–2019 inom Tekniska 
nämnden godkänns och överlämnas tillsammans med nämndens beslut 
till Kommunstyrelseförvaltningen senast januari 2021. 

2. Tekniska nämnden ger Tekniska förvaltningen i uppdrag att verkställa 
de föreslagna åtgärder för att komma till rätta med de brister som 
upptäcks i den uppföljande tillsynen. 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar: 

1. Tillsynsrapport 2020 med uppföljning 2017–2019 inom Tekniska 
nämnden godkänns och överlämnas tillsammans med nämndens beslut 
till Kommunstyrelseförvaltningen senast januari 2021. 

Digitalt justerat



ÖREBRO Protokoll  

  9 (13) 

2. Tekniska nämnden ger Tekniska förvaltningen i uppdrag att verkställa 
de föreslagna åtgärder för att komma till rätta med de brister som 
upptäcks i den uppföljande tillsynen. 

§ 12 MRF - mekanisk sortering av avfall  
Ärendenummer: Tn 1456/2016 
Handläggare: Håkan Gustafsson, Ola Eklöf 

Ärendebeskrivning 
För att bidra till att mål i Örebro kommuns långsiktiga hållbarhetsarbete har 
Tekniska förvaltningen utrett och inlett förhandlingar om maskinell sortering 
av restavfall. Det är ett nödvändigt steg för att med säkerhet få ett positivt 
resultat som ger en minskning av örebroarnas totala klimatutsläpp. Att ta detta 
steg innebär ökade kostnader. 

Klimatvinsten beräknas att minska koldioxidutsläppen med minst 4 900 ton 
CO2-e vilket motsvarar mer än 1 000 örebroares årliga utsläpp. 

Kostnaden för införandet av maskinell sortering uppgår till ca 150 kr per 
hushåll och år. Kostnaden fördelas mellan effektiviseringar i verksamheten, 
eget kapital och hushållstaxan för kommunalt avfall. 

Ärendet bereddes på Tekniska nämndens sammanträde den 10 december. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2020-12-10 

Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden: 

1. uppdra till Tekniska förvaltningen om ingående av avtal för maskinell 
sortering av restavfall i syfte att öka materialåtervinningsgraden.  

2. föreslå en ökad taxa med årlig ökning om 4% för de kundgrupper 
vilkas restavfall kommer behandlas genom anläggning för maskinell 
sortering (gäller för 2022 och 2023) 

3. föreslå införande av taxa för tjänsten ”tvätt av avfallskärl”. 
4. öka intäkterna från ÅVC-kort med motsvarande 0,3 MSEK årligen 
5. verka för ett avskaffande av nuvarande omsättningsöverskott på 

avfallsverksamheten. 
6. underskott regleras med det egna kapitalet. 

Beslut om avfallstaxan tas i Kommunfullmäktige gällande respektive års taxa. 

Yrkande 
Krister Eriksson (M) och Yngve Alkman (L) yrkar avslag på Tekniska 
förvaltningens förslag. 

Proposition 
Ordföranden Anders Olsson (C) finner att det finns två förslag till beslut, det 
vill säga bifall till Tekniska förvaltningens förslag respektive Krister Erikssons 
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(M) och Yngve Alkmans (L) yrkande om avslag på Tekniska förvaltningens 
förslag.  

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

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar: 

1. uppdra till Tekniska förvaltningen om ingående av avtal för maskinell 
sortering av restavfall i syfte att öka materialåtervinningsgraden.  

2. föreslå en ökad taxa med årlig ökning om 4% för de kundgrupper 
vilkas restavfall kommer behandlas genom anläggning för maskinell 
sortering (gäller för 2022 och 2023) 

3. föreslå införande av taxa för tjänsten ”tvätt av avfallskärl”. 
4. öka intäkterna från ÅVC-kort med motsvarande 0,3 MSEK årligen 
5. verka för ett avskaffande av nuvarande omsättningsöverskott på 

avfallsverksamheten. 
6. underskott regleras med det egna kapitalet. 

Beslut om avfallstaxan tas i Kommunfullmäktige gällande respektive års taxa. 

Reservation 
Krister Eriksson (M), Lars Hallström (M) och Maria Hedwall reserverar sig 
skriftligt mot beslutet till förmån för Krister Erikssons (M) yrkande om avslag 
på Tekniska förvaltningens förslag. 

Yngve Alkman (L) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för sitt 
yrkande om avslag på Tekniska förvaltningens förslag. 

§ 13 Ansökan om statlig medfinansiering för bulleråtgärder 
år 2022 
Ärendenummer: Tn 5152/2020 
Handläggare: Peter Smedberg 

Ärendebeskrivning 
Tekniska förvaltningen vill ansöka om statlig medfinansiering för år 2022 för 
bulleråtgärder utmed det kommunala vägnätet gällande fönsteråtgärder på 
fastigheter som är utsatta för höga nivåer av vägtrafikbuller. Statlig 
medfinansiering innebär möjlighet till 50 procent i bidrag från Trafikverket. 

Ärendet bereddes på Tekniska nämndens sammanträde den 10 december 2020. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2020-11-17 
Åtgärdsprogram buller Örebro kommun 2018-2025 

Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden: 
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1. Godkänna förvaltningens förslag till ansökan om statlig 
medfinansiering om 50 % av bullerbidrag för fönsteråtgärder på det 
kommunala vägnätet för totalt 2 000 000 kr. 

2. Tekniska förvaltningens kostnader för de åtgärder som får statlig 
medfinansiering tas från tilldelad driftbudget för bulleråtgärder under 
2021-22. 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar: 

1. Godkänna förvaltningens förslag till ansökan om statlig 
medfinansiering om 50 % av bullerbidrag för fönsteråtgärder på det 
kommunala vägnätet för totalt 2 000 000 kr. 

2. Tekniska förvaltningens kostnader för de åtgärder som får statlig 
medfinansiering tas från tilldelad driftbudget för bulleråtgärder under 
2021-22. 

§ 14 Information om bredbandsutbyggnad i samarbete 
med Kumbro stadsnät  
Handläggare: Jan Strömberg, Niklas Stefansson 

Ärendebeskrivning 
Tekniska nämnden informeras om bredbandsutbyggnad i samarbete 
med Kumbro stadsnät.  

Beslutsunderlag 
Muntlig information 

Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar: 

- Informationen tas till protokollet. 

§ 15 Verksamhetsbesök 
Handläggare: Håkan Gustafsson 

Ärendebeskrivning 
På grund av rådande omständigheter kring covid-19 har Tekniska nämndens 
verksamhetsdag fått ställas in. Verksamhetsdagen skulle vara ett tillfälle för 
nämnden att besöka olika verksamheter inom Tekniska förvaltningen för att få 
en större inblick i hur det dagliga arbetet ser ut. Med anledning av detta 
kommer verksamheterna till nämnden och ger en inblick i det dagliga arbetet. 

På dagens sammanträde får nämnden information från Avfall. 
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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. 

§ 16 Attestförteckning 2021 
Ärendenummer: Tn 6432/2020 
Handläggare: Josef Ibrahim Norell 

Ärendebeskrivning 
Örebro kommuns attestreglemente anger att varje nämnd ska utse attestanter 
för den interna kontrollen av de ekonomiska transaktionerna inom nämndens 
förvaltningsområden. En aktuell förteckning över samtliga attestanter ska 
finnas tillgänglig hos förvaltningsledningen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2020-12-28 
Sammanställning 

Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden: 

1. Attestanter för Tekniska nämndens verksamheter utses enligt 
förvaltningens förslag. 

2. Ändring av beslut om attestanter under löpande verksamhetsår för 
Tekniska nämndens verksamheter delegeras till förvaltningschef. 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar: 

1. Attestanter för Tekniska nämndens verksamheter utses enligt 
förvaltningens förslag. 

2. Ändring av beslut om attestanter under löpande verksamhetsår för 
Tekniska nämndens verksamheter delegeras till förvaltningschef. 

§ 17 Tekniska nämndens årsberättelse 2020 - beredning 
Handläggare: Mimmi Hodzic, Josef Ibrahim Norell 

Ärendebeskrivning 
Tekniska nämnden informeras om Tekniska nämndens årsberättelse 2020. 
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Ärendet återkommer för beslut i Tekniska nämnden i februari 2021. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information 

Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden: 

- Ärendet är berett inför beslut i februari 2021. 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar: 

- Ärendet är berett inför beslut i februari 2021.
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Yrkande          
Ärende 12                                                                                                 Tekniska nämnden  
Ärendenummer: Tn 1456/2016                                                       Örebro Kommun 
MRF-Mekanisk sortering av avfall                                                                     2022-01-19 

Då vi har svårt aH se vilken miljönyHa deHa ger i sin helhet, när man räknar bort de långa 
transporterna samt den minskande energin man får vid förbränningen av avfallet som i dag går Nll 
uppvärmning, yrkar vi i Moderaterna och Liberalerna på avslag på denna punkt. 
Om punkten antas ger deHa en ökad kostnad som ska läggas Nll alla andra avgiSer som kommunen 
höjer, vilket gör aH den totala höjningen på kommunala avgiSer för enskilda kan bli ganska hög. 
Något som är extra svårt för många nu i pandemiNder.  
När det blir allmänt känt aH det sker en mekanisk sortering av avfallet finns dessutom en uppenbar 
risk aH medborgare slutar aH sopsortera. DeHa skulle leda Nll ökande transportbehov av  
förbränningssopor med minskande miljövinster som resultat. 
AH öka transporterna med lastbil är inte räH i dagens läge och Örebro kommun kan avvakta och ta del 
av mer forskning och fakta inom området innan vi eventuellt ansluter oss. 

Om ovanstående yrkanden faller, gäller deHa yrkande som reservaNon. 
  
För Moderaterna och Liberalerna i Tekniska nämnden. 

Yngve Alkman L 
Krister Eriksson M
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