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Tekniska nämnden 
 
Datum: 2022-05-20 
Tid: 08:30–12:15 
Plats: Berget, Citypassagen 
 
Närvarande ledamöter 
Anders Olsson (C) 
Gun Carlestam Lewin (S) 
Yngve Alkman (L) 
Lars-Arne Sellén (S) 
Margaretha Gunhamre (S) 
Sven-Peter Sörensson (S) 
Johan Svanberg (KD) 
Sunil Jayasooriya (V) 
Krister Eriksson (M) 
Lars Hallström (M) 
Maria Hedwall (M) 
Habib Brini (SD) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Nils O Edwertz (C) Tjänstgör för Cecilia Hermansson (C) 
Pelle Fernros (KD) Tjänstgör för Lisa Lilja (S) 
Erik Puhakka Löf (V) Tjänstgör för Henrik Asplund (S) 
 
Närvarande ersättare 
Lucas Holmberg (M) 
Margareta Bratt (L) 
Carola Suneson (SD) 
 
Övriga 
Mimmi Hodzic, Förvaltningschef 
Emma Lagefjäll, Nämndsekreterare 
Åse Friberg, Verksamhetschef 
Jenny Johrin, Verksamhetschef 
Jörgen Lundblad, Verksamhetschef 
Lars Åhlenius, Tf enhetschef 
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Emma Lagefjäll, sekreterare 
 
Digitalt justerat protokoll. 
 
 
 
 
Anders Olsson (C), ordförande 
 
 
 
 
Sunil Jayasooriya (V), justerare  
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§ 85 Kallelse med tidsplanering till beredningsmöte 

§ 86 Protokolljusterare 

Förslag till beslut 
Förslag till ordinarie justerare: Sunil Jayasooriya (V) 

Förslag till ersättande justerare: Krister Eriksson (M) 

Beslut 
Till ordinarie justerare utses: Sunil Jayasooriya (V) 

Till ersättande justerare utses: Krister Eriksson (M) 

 

§ 87 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. 

Yngve Alkman (L) anmäler en övrig fråga angående Svealundsparken - Har vi 
ändrat arbetssätt gällande medborgardialog innan processer startar? Normalt 
sett ställs frågan till medborgare innan arbeten startar, men denna gång verkar 
det inte ha gjorts. 

Frågan besvaras på plats av Magnus Carlberg, enhetschef. 

Krister Eriksson (M) anmäler en övrig fråga gällande en cykelbana - Vid 
cykelbanan över motorvägen mellan Dammvägen och Fågelbärsgatan står ett 
trafikhinder uppställt sedan en tid tillbaka. På trafikhindret finns en skylt som 
Tekniska förvaltningen satt dit där det står att hindret står där på grund av 
olycksrisk. Hindret ställdes upp i vintras när det var snöigt och isigt, men nu 
utgör den snarare en större risk för incidenter. Så jag efterfrågar en motivering 
till varför den står där. 

Tekniska förvaltningen tar med sig frågan och återkommer med svar på 
kommande nämndsammanträde. 

Yngve Alkman (L) anmäler en övrig fråga angående läget kring belysning - Vi 
har nyligen avslutat ett ärende om arbetsmiljö. Har ni några kommentarer kring 
det som vi har kunnat läsa om i media? Vad planerar ni att göra? 

Frågan besvaras på plats av Mimmi Hodzic, förvaltningschef, och ordförande 
Anders Olsson meddelar att frågan även kommer hanteras i Tekniska 
nämndens utökade presidium. 
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Lars Hallström (M) anmäler en fråga gällande belysning - Det finns en 
bakgrund till detta ärende som vi kunnat läsa om i media, så som strömförande 
stolpar m.m. Hur går vi vidare med detta? Det handlar inte endast om en 
personalfråga, hur ska vi se till att medborgarna får belysning? 

Frågan besvaras på plats av Åse Friberg, verksamhetschef. 

  

§ 88 Anmälan av presidieberedning 
Handläggare: Emma Lagefjäll 

Ärendebeskrivning 
Presidieberedning hölls den 9 maj digitalt via Teams. 

Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden: 

- Anmälan tas till protokollet. 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar: 

- Anmälan tas till protokollet. 

 

§ 89 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 
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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. 

 

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

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

Beslutsunderlag 
Protokoll, 2022-04-04 

Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden: 

- Anmälan tas till protokollet. 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar: 

- Anmälan tas till protokollet. 

 

§ 91 Förvaltningens information 
Handläggare: Mimmi Hodzic 

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

Beslutsunderlag 
Muntlig information: 
Information om arbetet med offentliga toaletter - Mimmi Hodzic 
Information om säkerhetsarbetet - Oscar Colbing, Magnus Karlsson 
NKI-resultat - Helena Aronsson 
Information om arbetssätt VA-anslutningar utanför verksamhetsområde - 
Jenny Johrin 
Information från Tekniska nämndens verksamhetsbesök 4 maj 
Presentation av Tf enhetschef för Gata och trafik - Åse Friberg 
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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. 

 

§ 92 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 22 april 2022. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-05-20 

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. 
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§ 93 Särskilt redovisande av delegationsbeslut 
Handläggare: Ola Eklöf 

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. 

På dagens sammanträde informeras Tekniska nämnden om avfallsdispenser. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information 

Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar: 

- Informationen tas till protokollet. 

 

§ 94 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 22 april 2022. 

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. 

 

§ 95 Lägesrapport belysningssatsningar 
Handläggare: Peter Grönlund 

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. 

 

§ 96 Lägesrapport lokalprojekt Berglunda 
Handläggare: Anders Parkow 

Ärendebeskrivning 
Tekniska nämnden får en lägesrapport gällande lokalprojekt Berglunda. 

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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§ 97 Information om dialogträff med 
Jämställdhetsdelegationen 
Ärendenummer: Tn 803/2022 
Handläggare: Anders Olsson, Mimmi Hodzic 

Ärendebeskrivning 
Tekniska nämnden informeras om en dialogträff som hölls mellan Tekniska 
nämndens presidium och Jämställdhetsdelegationen den 13 maj. 

Beslutsunderlag 
Svar till jämställdhetsdelegationen 

Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar: 

- Informationen tas till protokollet. 

 

§ 98 Information om Tekniska förvaltningens miljöarbete 
Handläggare: Amanda Folkö 

Ärendebeskrivning 
Tekniska nämnden informeras om Tekniska förvaltningens miljöarbete och 
utmaningar inom miljö och klimat. 

Beslutsunderlag 
Powerpointpresentation 

Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar: 

- Informationen tas till protokollet. 

 

§ 99 Hantering av rått- och frågelproblematiken - Beslut 
Ärendenummer: Tn 2335/2022 
Handläggare: Amanda Folkö 
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Ärendebeskrivning 
I dagsläget finns flera utmaningar kopplade till råttornas ökade närvaro i staden 
exempelvis orsakar de skadegörelse och minskar trivseln i stadsmiljön. Även 
närvaron av fåglar som måsar och kajor upplevs periodvis störande. Bristande 
avfallshantering är ofta grundorsaken till problemen då sopor är föda för råttor 
och fåglar. Att byta ut befintliga sopkorgar till täta ”smarta soptunnor” föreslås 
därför som en viktig del av lösningen tillsammans med att resurssätta det 
övergripande arbetet med att förebygga nedskräpning och 
skadedjursproblematik. 

Beslutsunderlag 
Bilaga 1 – Utlåtande från Anticimex 
Bilaga 2 – Skräpkorgar med solcellskomprimering och skräpkorgar med källsortering 
Slutrapport (Rapport från Norrmalms Stadsdelsnämnd) 
Tjänsteskrivelse, 2022-05-09 

Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden: 

1. Föreslå Kommunstyrelsen att resurssätta det övergripande arbetet med att 
förebygga nedskräpning och skadedjursproblematik. 

2. Föreslå Kommunstyrelsen att ge Tekniska nämnden i uppdrag att under 
2022 genomföra en förstudie med syfte att utreda ett byte av befintliga 
sopkorgar till smarta soptunnor. Genomförande av förstudien förutsätter 
finansiering om 200 000 SEK. 

3. Föreslå Kommunstyrelsen att ge Tekniska nämnden i uppdrag att fortsätta 
testa smarta soptunnor på fler prioriterade platser, bland annat Stortorget, 
till dess att förstudien behandlats. Fortsatt genomförande av testen 
förutsätter finansiering om 300 000 SEK. 

4. Föreslå Kommunstyrelsen att åtgärd 30 i Avfallsplanen (Återuppta 
undersökningen om hur informationen om sortering på stan kan förtydligas så att 
Sortören används på rätt sätt) pausas till dess att förstudien behandlats.   

Ärendet ska vidare till Programnämnd samhällsbyggnad. 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar: 

1. Föreslå Kommunstyrelsen att resurssätta det övergripande arbetet med att 
förebygga nedskräpning och skadedjursproblematik. 

2. Föreslå Kommunstyrelsen att ge Tekniska nämnden i uppdrag att under 
2022 genomföra en förstudie med syfte att utreda ett byte av befintliga 
sopkorgar till smarta soptunnor. Genomförande av förstudien förutsätter 
finansiering om 200 000 SEK. 

3. Föreslå Kommunstyrelsen att ge Tekniska nämnden i uppdrag att fortsätta 
testa smarta soptunnor på fler prioriterade platser, bland annat Stortorget, 
till dess att förstudien behandlats. Fortsatt genomförande av testen 
förutsätter finansiering om 300 000 SEK. 
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4. Föreslå Kommunstyrelsen att åtgärd 30 i Avfallsplanen (Återuppta 
undersökningen om hur informationen om sortering på stan kan förtydligas så att 
Sortören används på rätt sätt) pausas till dess att förstudien behandlats.   

Ärendet ska vidare till Programnämnd samhällsbyggnad. 

 

§ 100 Delårsrapport med prognos 1 2022 - Beslut 
Ärendenummer: Tn 2224/2022 
Handläggare: Josef Ibrahim Norell, Mimmi Hodzic 

Ärendebeskrivning 
Prognosen för nämndens skattefinansierade verksamheter visar ett mindre 
underskott om totalt 0,5 mnkr. Inom Park- och gatuverksamheten finns dock 
större avvikelser kopplat vinterväghållningen (- 4,7 mnkr) samt snörelaterade 
kostnader för trädskador (- 4 mnkr). Underskotten möts dock upp av 
prognostiserat högre felparkeringsintäkter (+5,7 mnkr) samt lägre 
underhållskostnader för främst minskade naturvårdsåtgärder och lägre 
reparationskostnader för parkeringsautomater. 

Projektenheten uppskattar lägre intäkter om 2,9 mnkr för förändrad 
redovisningsriktlinje på tidsskrivning på investeringar. Gasverksamheten 
beräknar ett överskott om 3,6 mnkr för högre försäljningsintäkter och lägre 
driftkostnader än budget. 

De taxefinansierade verksamheterna finansierar sig själva genom intäkter och 
har därför en nettobudget om 0 kr. Avfallsverksamheten planerade i samband 
med VP 2022 för ett underskott om 9,9 mnkr. Resultatet för året 
prognostiseras till 14,7 mnkr i underskott vilket innebär att avvikelsen mot 
planerad budget beräknas till underskott om 4,8 mnkr. Vatten- och 
avloppsverksamheten fortsätter med en positiv ekonomisk trend och 
prognostiserar ett överskott med 16 mnkr, vilket är 7 mnkr över planerad 
budget. 

Beslutsunderlag 
Delårsrapport med prognos 1 2022 Tekniska nämnden 
Resultat- och balansräkningar för Avfalls- och VA-verksamheterna 
  

Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden: 

1. Tekniska nämnden fastställer delårsrapport med prognos 1 för 2022. 
2. Delårsrapporten överlämnas till programnämnd Samhällsbyggnad 

/Kommunstyrelsen för vidare hantering. 
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Beslut 
Tekniska nämnden beslutar: 

1. Tekniska nämnden fastställer delårsrapport med prognos 1 för 2022. 
2. Delårsrapporten överlämnas till programnämnd Samhällsbyggnad 

/Kommunstyrelsen för vidare hantering. 

 

§ 101 Detaljplan för fastigheten Höckerkulla 4:12 m. fl. - 
Beslut 
Ärendenummer: Tn 2236/2022 
Handläggare: Magnus Karlsson 

Ärendebeskrivning 
Syftet med detaljplanen är att planlägga för bostäder i form av 20 villatomter 
med inslag av radhus. Vidare är syftet att planlägga för en ny förskola, park och 
bevara befintlig skog som ett naturområde. 

Beslutsunderlag 
Samrådsinformation Höckerkulla 4:12 m. fl. 
Plankarta 
Planbeskrivning 
Tjänsteskrivelse, 2022-05-06 

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 300 000 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 300 000 kr per år för allmän plats inom 
planområdet för Tekniska nämnden. 

 

§ 102 Avfallsföreskrifter för utställning - Beslut 
Ärendenummer: Tn 4715/2021 
Handläggare: Jörgen Lundblad 
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Ärendebeskrivning 
En större översyn och ändringar i föreskrifterna gällande avfallshantering i 
Örebro kommun gjordes inför 2015. Efter det har gällande lagstiftning ändrats 
(ändringar i miljöbalken och ny avfallsförordning), riktlinjer för 
renhållningsordning uppdaterats och ny avfallsplan har tagits. 

Mindre ändringar och kompletteringar har dock skett varje år sedan 2016. 

På grund av nämnda ändringar har avfallsverksamheten valt att göra en större 
översyn av gällande föreskrifter och vill ställa ut föreskrifterna inför ändring 
1/1 2023. Översynen har genomförts av avfallsverksamheten och med stöd av 
Miljö och Avfallsbyrån. 

Översynen som skett under 2021 och fram till nu, har resulterat i att 
avfallsverk-samheten anser att det finns behov av de beskrivna ändringarna 
gällande omformulering och tillägg. 

Förslaget till nya föreskrifter kan också bidra till att föreskrifterna upplevs 
tydligare och enklare att hitta i tack vare ett bättre flöde och stämmer ihop med 
Avfall Sveriges rekommendationer hur avfallsföreskrifter ska utformas.   

Enligt lag (MB 42 §) ska utställning och samråd för granskning ske av 
föreskrifterna under minst 4 veckor vid förslag till förändringar. 

Tekniska nämnden informerades på sammanträdet den 22 april om 
avfallsföreskrifterna som ska ställas ut. Ärendet återkommer nu för beslut om 
samråd och utställning. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-04-28 
Förslag till nya föreskrifter om avfallshantering i Örebro kommun 2023-01-01 

Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden: 

- Ställa ut förslag till ”Föreskrifter om avfallshantering i Örebro kommun” 
under juni till augusti 2022 på Örebro kommuns hemsida. 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar: 

- Ställa ut förslag till ”Föreskrifter om avfallshantering i Örebro kommun” 
under juni till augusti 2022 på Örebro kommuns hemsida. 
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