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Tekniska nämnden 
 
Datum: 2022-11-11 
Tid: 08:30–11:00 
Plats: Berget, Citypassagen 
 
Närvarande ledamöter 
Anders Olsson (C) 
Gun Carlestam Lewin (S) 
Yngve Alkman (L) 
Lars-Arne Sellén (S) 
Henrik Asplund (S) 
Sven-Peter Sörensson (S) 
Johan Svanberg (KD) 
Sunil Jayasooriya (V) 
Krister Eriksson (M) 
Maria Hedwall (M) 
Habib Brini (SD) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Ann-Charlotte Gustafsson (S) Tjänstgör för Lisa Lilja (S) 
Nils O Edwertz (C) Tjänstgör för Cecilia Hermansson (C) 
Lucas Holmberg (M) Tjänstgör för Lars Hallström (M) 
Margareta Bratt (L) Tjänstgör för Margaretha Gunhamre (S) 
 
Närvarande ersättare 
 
Övriga 
Mimmi Hodzic, Förvaltningschef  
Emma Lagefjäll, Nämndsekreterare  
Åse Friberg, Verksamhetschef  
Jenny Johrin, Verksamhetschef  
Jörgen Lundblad, Verksamhetschef 
 
 
 
 
 
Paragraf 193–210 
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Emma Lagefjäll, sekreterare 
 
Digitalt justerat protokoll. 
 
 
 
 
Anders Olsson (C), ordförande 
 
 
 
 
Habib Brini (SD), justerare  
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§ 193 Kallelse med tidsplanering till beredningsmöte 
 

§ 194 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) 

 

§ 195 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 frågor. 

 

§ 196 Anmälan av presidieberedning 
Handläggare: Emma Lagefjäll 

Ärendebeskrivning 
Presidieberedning hölls den 31 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. 
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§ 197 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 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. 

 

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

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

Beslutsunderlag 
Protokoll samverkan via e-post, 2022-10-20 
Protokoll samverkan, 2022-10-03 

Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden: 

- Anmälan tas till protokollet. 
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Beslut 
Tekniska nämnden beslutar: 

- Anmälan tas till protokollet. 

 

§ 199 Förvaltningens information 
Handläggare: Mimmi Hodzic 

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

Beslutsunderlag 
Muntlig information: 
Information om det säkerhetspolitiska läget - Magnus Karlsson 
Återrapport Lyra - Stefan Sjögren 
Information om nödvattenövning - Jenny Johrin 

Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar: 

- Informationen tas till protokollet. 

 

§ 200 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 
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Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) 

Tekniska nämnden informeras på dagens sammanträde om hur 
arbetsmiljöarbetet gått sedan nämnden senast informerades på 
nämndsammanträdet den 21 oktober 2022. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-11-11 

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. 

 

§ 201 Särskilt redovisande av delegationsbeslut 
Ärendenummer: Tn 5346/2022 
Handläggare: Randi Andreassen 

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 Uppsägning 
avtal offentliga toaletter. 

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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§ 202 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 23 september 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. 

 

§ 203 Lägesrapport belysningssatsningar 
Handläggare: Peter Grönlund 

Ärendebeskrivning 
Tekniska nämnden får en löpande lägesrapport avseende belysningssatsning 
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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§ 204 Skadeinventering för beläggning - Beslut 
Ärendenummer: Tn 408/2022 
Handläggare: Jonas Nilsson 

Ärendebeskrivning 
Av Tekniska nämndens verksamhetsplan och budget 2021, beslutad av Tekniska 
nämnden, den 10 december 2020, § 191 framgår följande: 

"I takt med att staden växer utökas driftansvaret för våra verksamheter och nämnden står 
även inför reduceringskrav som kommer att ha konsekvenser för driftåtagandet. Det behöver 
göras beräkningar och uppföljningar av driftskostnaden för utökat driftsåtagande för att 
säkerställa underlag till investering- och driftbudget. Samtidigt finns behov av nya investeringar 
samt reinvesteringar inom nämndens verksamhetsområde för att möta stadens 
befolkningstillväxt. Nämnden ska under året ta fram långsiktiga underhållsplaner 
för nämndens reinvesteringsbehov som tydligare kopplas till investeringsprogrammet. Under året 
ska bland annat en plan för belysningsunderhåll vara prioriterad att tas fram. 

Särskilt åtagande: Ta fram långsiktiga underhållsplaner för nämndens reinvesteringsbehov som 
tydligare kopplas till investeringsprogrammet. Under året ska bland annat en plan för 
belysningsunderhåll vara prioriterad att tas fram." 

Vidare framgår under stycket politiska prioriteringar:  

”Nämnden ska ta fram underhållsplaner för både reinvesteringar och nyinvesteringar. 
Underhållsplanerna ska både lyfta vilka objekt som har behov av underhåll de kommande 
åren samt vilka merkostnader som finns kopplat till underhållsbehovet både i form av ökade 
kapitalkostnader i form av avskrivningskostnader och intern ränta samt direkta 
verksamhetskostnader vid reparationer och liknande. Underhållsplaner ska tas fram för 
de objekt som under sin livstid behöver underhållas.” 

Framtagen skaderapport är en del i arbetet och föreslås utgöra underlag för 
arbete med förslag till kommande års investeringsprogram. 

Ärendet bereddes på Tekniska nämndens sammanträde den 21 oktober 2022. 

Beslutsunderlag 
Rapport skadeinventering, Gata respektive gång- och cykelvägar 
Bildspel redovisat vid Tekniska nämnden den 21 oktober 2022 
Revisionsrapport ”Underhåll av gator och vägar”, PwC, juni 2021, 
(Tn 2375/2021) 
Tjänsteskrivelse, 2022-10-26 

Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden: 

1. Tekniska nämnden beslutar att godkänna rapport Skadeinventering för 
beläggning som ett underlag för arbete med förslag till kommande års 
investeringsprogram. 

2. Underlaget avseende behov av utökning av beläggningsunderhållets 
budgetram med 60 mnkr avseende reinvestering samt åtgärder för 
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driftbudget överlämnas till Kommunstyrelsen för vidare hantering i 
budgetprocessen. 

Yrkande 
Yngve Alkman (L) yrkar bifall till beslutspunkt 1 samt att beslutspunkt 2 ändras 
till "Underlaget avseende behov av utökning av beläggningsunderhållets 
budgetram med 60 mnkr per år avseende reinvestering samt åtgärder för 
driftbudget under en sjuårsperiod överlämnas till Kommunstyrelsen för vidare 
hantering i budgetprocessen". 

Gun Carlestam Lewin (S), Krister Eriksson (M), Habib Brini (SD), Nils O 
Edwertz (C) och Johan Svanberg (KD) yrkar bifall till Yngve Alkmans (L) 
yrkande. 

Proposition 
Ordförande Anders Olsson (C) finner att det bara finns ett förslag till 
beslutspunkt 1, det vill säga Tekniska förvaltningens förslag och att Tekniska 
nämnden beslutar enligt detta. 

Därefter finner ordföranden att det finns två förslag till beslutspunkt 2, det vill 
säga Yngve Alkmans (L) m. fl. yrkande om att beslutspunkt 2 ändras till 
"Underlaget avseende behov av utökning av beläggningsunderhållets budgetram 
med 60 mnkr per år avseende reinvestering samt åtgärder för driftbudget under 
en sjuårsperiod överlämnas till Kommunstyrelsen för vidare hantering i 
budgetprocessen". Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att 
Tekniska nämnden beslutar enligt Yngve Alkmans (L) m. fl. ändringsyrkande. 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar: 

1. Tekniska nämnden beslutar att godkänna rapport Skadeinventering för 
beläggning som ett underlag för arbete med förslag till kommande års 
investeringsprogram. 

2. Underlaget avseende behov av utökning av beläggningsunderhållets 
budgetram med 60 mnkr per år avseende reinvestering samt åtgärder för 
driftbudget under en sjuårsperiod överlämnas till Kommunstyrelsen för 
vidare hantering i budgetprocessen. 

  

§ 205 Avfallsföreskrifter - Beslut 
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. 
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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 bereddes på Tekniska nämndens sammanträde den 21 oktober 2022. 

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

Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden: 

- Anta förslag på ”Föreskrifter om avfallshantering i Örebro kommun” att gälla 
från och med 1/1 2023. 

Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige. 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar: 

- Anta förslag på ”Föreskrifter om avfallshantering i Örebro kommun” att gälla 
från och med 1/1 2023. 

Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige. 

 

§ 206 Revidering Tekniska nämndens delegationsordning - 
Beslut 
Ärendenummer: Tn 6264/2022 
Handläggare: Emma Lagefjäll 

Ärendebeskrivning 
Tekniska nämndens delegationsordning uppdateras löpande vid behov då det är 
av stor vikt att den är aktuell. Den nu aktuella revideringen rör förslag på 
ändring i delegationsordningen. Den föreslagna ändringen gäller p. 3.3 där 
projektenhetens delegat ändras från Gruppchef till Gruppledare. 

Beslutsunderlag 
Förslag på reviderad delegationsordning för Tekniska nämnden 
Tjänsteskrivelse, 2022-10-28 

Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden: 

- Anta Tekniska nämndens delegationsordning. 
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Beslut 
Tekniska nämnden beslutar: 

- Anta Tekniska nämndens delegationsordning. 

 

§ 207 Remiss - Naturvårdsverkets redovisning Ansvar för 
kommunalt avfall för vissa enskilda avfallsströmmar - 
Beredning 
Handläggare: Jörgen Lundblad 

Ärendebeskrivning 
Tekniska nämnden informeras om en inkommen remiss av Naturvårdsverkets 
redovisning Ansvar för kommunalt avfall för vissa enskilda avfallsströmmar. 

Den 3 mars 2022 fattade regeringen beslut om att ge Naturvårdsverket i uppdrag 
attutreda vissa frågor om ansvar för kommunalt avfall. 

Begreppet kommunalt avfall ersatte begreppet hushållsavfall vid genomförandet 
av avfallsdirektivet den 1 augusti 2020. Införandet av begreppet kommunalt 
avfall har inneburit att kommunerna har fått ett utökat ansvar för insamling och 
behandling av avfall. Vidare har det lett till oklarheter för vissa avfallsströmmar 
gällande vad som omfattas av begreppet och vem som ansvarar för avfallet i 
förhållande till hur det var tidigare. 

Inom uppdraget har Naturvårdsverket analyserat ett urval av avfallsströmmar i 
syfte att undersöka om det är lämpligt att ändra ansvaret för dessa. 

Ärendet återkommer för beslut i december 2022. 

Beslutsunderlag 
Remissmissiv 
Remiss 

Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden: 

- Ärendet är berett inför beslut i december 2022. 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar: 

- Ärendet är berett inför beslut i december 2022. 

 

§ 208 Översyn  av verksamhetsområde för vatten och 
avlopp - Beredning 
Ärendenummer: Tn 5915/2022 
Handläggare: Kristin Karlsson 
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Ärendebeskrivning 
Utifrån gällande vatten och avlopp (VA)-lagstiftning skall Örebro kommun 
återkommande se över och vid behov förändra och utöka verksamhetsområden 
för dricksvatten, spillvatten och dagvatten. Detta behövs bland annat för nya 
och planerade exploateringsområden och för andra befintliga 
bebyggelseområden där det finns behov av kommunal VA-försörjning. 
Verksamhetsområdet utgörs av geografiska områden inom vilka kommunen har 
ansvar att ordna kommunal VA-försörjning för berörda fastigheter och där lag 
(2006:412) om allmänna vattentjänster (LAV) gäller. Inom verksamhetsområdet 
gäller Örebro kommuns VA-taxa och Allmänna bestämmelser (ABVA). Beslut 
rörande VA-taxa, ABVA och verksamhetsområde skall tas av 
Kommunfullmäktige. Ett beslut om utökat verksamhetsområde behövs för att 
VA-utbyggnaden ska bli verklighet.  

Ärendet återkommer för beslut i december 2022. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-10-25 
Karta över tillkommande verksamhetsområde samt förteckning över berörda 
fastigheter som påverkas av dessa förändringar  

Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden: 

- Ärendet är berett inför beslut i december 2022. 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar: 

- Ärendet är berett inför beslut i december 2022. 

 

§ 209 Information om revidering av investeringsprogram 
2023 med plan för 2024-2026 
Ärendenummer: Tn 7158/2021 
Handläggare: Pär Lindberg 

Ärendebeskrivning 
Tekniska nämnden beslutade den 21 januari 2022, § 14 att fastställa 
investeringsplan 2023-2026 med revidering 2022. Vidare beslutade nämnden att 
överlämna investeringsplan 2023-2026 med revidering 2022 till programnämnd 
samhällsbyggnad för vidare handläggning. 

Inför Kommunstyrelsens behandling av investeringsplanen sker under oktober 
månad en revidering av den totala ramen. För Tekniska nämndens del innebär 
det en reducering av investeringsutrymmet på den skattefinansierade delen med 
7 mnkr. 
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Förslag till minskad ram för posterna Bredband respektive Fordon 
(skattefinansierade investeringar) för år 2023 har överlämnats till Ekonomi enligt 
nedan: 

• Bredband, föreslagen budget minskas från 10 mnkr till 5 mnkr. 
• Fordon, föreslagen budget minskas från 29 mnkr till 27 mnkr. 

Beslutsunderlag 
Revidering investeringsprogram 2023, 2022-10-31 

Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar: 

- Informationen tas till protokollet. 

 

§ 210 Information inför ny mandatperiod 
Handläggare: Emma Lagefjäll 

Ärendebeskrivning 
Tekniska nämnden informeras om hur arbetet och planeringen går inför ny 
mandatperiod samt om vad som kommer ske i samband med nya 
mandatperioden och omorganiseringen. 

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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