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Julia Taavela, sekreterare
Justerat den 8 mars 2017

Björn Sundin (S), ordförande

Jessica Carlqvist (V), justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 9 mars 2017.
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§ 20 Praktikplatser i Örebro kommun
Ärendebeskrivning
Daniel Granqvist (M) anmäler en övrig fråga om tillgången på
praktikplatser i Örebro kommun och vem man ska ta kontakt med, i
synnerhet inom Stadsbyggnad. Ulrika Jansson, avdelningschef, besvarar
frågan. Ansökningar hanteras när de inkommer och det bästa är om
ansökan skickas till Stadsbyggnads funktionsbrevlåda
(stadsbyggnad@orebro.se) för att hanteringen ska bli korrekt.
Beslut
Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Informationen tas till protokollet.

§ 21 Remiss från Trafikverket om miljöbedömning av
nationell transportplan 2018-2029
Ärendenummer: Sam 218/2017
Ärendebeskrivning
Trafikverket har inkommit med inbjudan till samråd om avgränsning och
behovsbedömning för miljöbedömning av Nationell plan för
transportsystemet 2018 - 2029. Yttrande ska skickas in senast den 20 mars.
Region Örebro län har föreslagit ett samordnat yttrande som Örebro
kommun kan ansluta sig till. Det samordnade yttrandet är fortfarande ett
arbetsmaterial varför ordförande för Programnämnd samhällsbyggnad bör
ges delegation att för Örebro kommuns del underteckna yttrandet.
Beslutsunderlag
Utkast till samordnat yttrande (arbetsmaterial) från Region Örebro län
Utkast till föredragnings PM (arbetsmaterial) från Region Örebro län
Förslag till beslut
Stadsbyggnads förslag till Programnämnd samhällsbyggnad:
1. Ärendet anses berett i och med sammanträdet.
2. Ordförande ges delegation att för Örebro kommuns
del underteckna samordnat yttrande som överlämnas till Trafikverket.
Beslut
Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Enligt Stadsbyggnads förslag.
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§ 22 Åtgärder för gruvrisker inom Örebro kommun
Ärendenummer: Sam 63/2015
Handläggare: Anna Nilsson
Ärendebeskrivning
2014 genomfördes en översiktlig inventering av rasrisk och gruvhål i
Örebro kommun (en skrivbordsinventering). Bergskraft Bergslagen AB
som utförde inventeringen fick sedan i uppdrag av Kommunstyrelsen att
göra en akutinventering (fältinventering) på 60 prioriterade objekt.
Enligt beslutet i Kommunstyrelsen framgår att resultatet av
akutinventeringen avses överlämnas till Programnämnd samhällsbyggnad
som underlag för förslag till åtgärder för att minska skadekonsekvenser vid
eventuella ras.
Beslutsunderlag
Förteckning över gruvhål på kommunens mark
Tjänsteskrivelse, 2017-01-25
Kartläggning av gruvhål på kommunens mark
Protokollsutdrag § 79, 2015-04-21, Ks 505/2015
Gruvrisker - Örebro kommun Akutinventering 2015, Bergskraft
Bergslagen AB
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd
samhällsbyggnad:
1. Stadsbyggnad uppdras att utföra åtgärder för gruvhål på kommunens
mark för de objekt som utpekats i akutinventeringen enligt de
rekommendationer som ges.
2. En tidsplan och budget för åtgärderna ska upprättas.
3. Investeringar i skyddsåtgärder på kommunal mark finansieras inom
markreservens befintliga investeringsbudget.
4. Kostnader för sanering och andra åtgärder bekostas av befintliga
driftsmedel inom markenhetens budgetram.
5. Ärendet återrapporteras till programnämnden i oktober 2017.
6. Tillämpning av arbetsmarknadsåtgärder, t ex via Vuxam, ska
undersökas, liksom möjligheter till extern finansiering för åtgärder.
7. Stadsbyggnad uppdras att initiera samordnade informationsåtgärder med
Länsstyrelsen.
8. Stadsbyggnad uppdras informera berörda statliga myndigheter om
akutinventeringens resultat för vidare åtgärder på mark som inte
kommunen äger. Möjligheter att koordinera skyddsåtgärder och
tillvarataganden av speciella möjligheter rekommenderas.
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9. Kommunstyrelsen föreslås fatta beslut om kompletterande
akutinventering.
Beslutspunkt 9 ska vidare till Kommunstyrelsen för beslut.
Beslut
Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslutspunkt 9 ska vidare till Kommunstyrelsen för beslut.

§ 23 Årsberättelse 2016 Programnämnd samhällsbyggnad
Ärendenummer: Sam 885/2016
Handläggare: Anna Nilsson
Ärendebeskrivning
Programområdets verksamheter bidrar till utveckling inom samtliga
strategiområden. En stor del handlar om tillgång på bostäder och trygg
stadsmiljö. Men uppdraget möjliggör också en meningsfull fritid, en
enklare vardag för medborgarna, goda kommunikationer samt ett effektivt
resursutnyttjande för en hållbar ekonomi och en hög kvalitet.
Resultatet visar på ett förbättrat resultat gällande de styrande indikatorerna
från programnämnd.
Resultatet för den skattefinansierade verksamheten inom programområde
Samhällsbyggnad är ett överskott på 27,8 mnkr. Alla nämnder inom
programområdet redovisar en budget i balans utom Tekniska nämnden som
redovisar ett underskott beroende på kostnader för vinterväghållning.
Dessa kostnader förväntas dock kompensation för i samband med
årsbokslutet.
Den taxefinansierade verksamheten inklusive fordonsgasen redovisar ett
positivt resultat på 1,3 mnkr och i detta ingår ett överskott inom Avfall på
1,8 mnkr samt ett underskott inom Fordonsgasen med 0,5 mnkr.
Underskottet avseende fordonsgasen förväntas kompensation för i samband
med årsbokslutet. Vatten- och avloppsverksamheten redovisar ett negativt
resultat på 7,5 mnkr vilket i sin helhet minskar skulden till abonnenterna.
Samtliga nämnder inom programområdet har klarat såväl omprövningskrav
som riktade effektiviseringsuppdrag.
Beslutsunderlag
Årsberättelse 2016, Programnämnd samhällsbyggnad
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Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd
samhällsbyggnad:
1. Programnämnd Samhällsbyggnad fastställer årsberättelsen för 2016.
2. Årsberättelsen överlämnas till Kommunstyrelsen.
3. Programnämnd samhällsbyggnad anhåller hos Kommunstyrelsen om
överföring av resultat enligt särskilda regler. I och med överföring av
resultatet anhåller Programnämnd samhällsbyggnad om justering av
Tekniska nämndens resultat avseende vinterväghållningen på 4 933 tkr
samt fordonsgas på 475 tkr.
4. Programnämnd samhällsbyggnad anhåller hos Kommunstyrelsen om
överföring av kvarvarande AFA-medel på 556 tkr till år 2017.
5. Programnämnden anhåller hos Kommunstyrelsen om överföring av
investeringsanslag på totalt 352 476 tkr, enligt sammanställning i bilaga
8.2.14.
Yrkande
Sara Richert (MP) yrkar bifall till beslutspunkterna 1 och 2.
Beslut
Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
1. Programnämnd Samhällsbyggnad fastställer årsberättelsen för 2016.
2. Årsberättelsen överlämnas till Kommunstyrelsen.
3. Programnämnd samhällsbyggnad anhåller hos Kommunstyrelsen om
överföring av resultat enligt särskilda regler. I och med överföring av
resultatet anhåller Programnämnd samhällsbyggnad om justering av
Tekniska nämndens resultat avseende vinterväghållningen på 4 933 tkr
samt fordonsgas på 475 tkr.
4. Programnämnd samhällsbyggnad anhåller hos Kommunstyrelsen om
överföring av kvarvarande AFA-medel på 556 tkr till år 2017.
5. Programnämnden anhåller hos Kommunstyrelsen om överföring av
investeringsanslag på totalt 352 476 tkr, enligt sammanställning i bilaga
8.2.14.
Sara Richert (MP) deltar inte i beslutet av punkterna 3, 4 och 5.
Helena Ståhl (SD) deltar i beslutet.
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§ 24 Årsberättelse 2016 Programnämnd
samhällsbyggnads egen verksamhet
Ärendenummer: Sam 984/2016
Handläggare: Madelene Ståhl
Ärendebeskrivning
Genom långsiktig framförhållning i planerings- och markärenden för både
bostäder och verksamheter, aktiv medborgar- och intressentdialog, gott
bemötande och snabb handläggning i etableringsfrågor, aktiv mark- och
naturvård bidrar samtliga verksamheter både till att säkra grunduppdraget
enligt reglementet och utveckla strategiområdena Hållbar tillväxt,
Människors egenmakt, Barns och ungas behov samt Trygg välfärd.
Nämndens verksamheter är viktiga pusselbitar för att klara målet för
mandatperioden 2015-2018, att 3 000 nya bostäder byggs.
Beslutsunderlag
Årsberättelse 2016, Programnämnd samhällsbyggnads egen verksamhet
Förslag till beslut
Stadsbyggnadsförvaltningens förslag till Programnämnd samhällsbyggnad:
1. Programnämnd samhällsbyggnad fastställer årsberättelsen för 2016.
2. Programnämnd samhällsbyggnad anhåller om att få överföra 20 % av
Stadsbyggnads överskott till 2017, totalt 855 tkr.
3. Programnämnd samhällsbyggnad anhåller om att få överföra
investeringsmedel för den egna verksamheten till 2017, totalt 225 594 tkr.
4. Årsberättelsen överlämnas till Kommunstyrelsen för vidare hantering.
Yrkande
Sara Richert (MP) yrkar bifall till beslutspunkterna 1 och 4.
Beslut
Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
1. Programnämnd samhällsbyggnad fastställer årsberättelsen för 2016.
2. Programnämnd samhällsbyggnad anhåller om att få överföra 20 % av
Stadsbyggnads överskott till 2017, totalt 855 tkr.
3. Programnämnd samhällsbyggnad anhåller om att få överföra
investeringsmedel för den egna verksamheten till 2017, totalt 225 594 tkr.
4. Årsberättelsen överlämnas till Kommunstyrelsen för vidare hantering.
Sara Richert (MP) deltar inte i beslutet av punkterna 2 och 3.
Helena Ståhl (SD) deltar inte i beslutet.
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§ 25 Finansiering av projektledare Citypassagen
Ärendenummer: Sam 123/2017
Handläggare: Åsa Bellander och Ulrika Gustafsson
Ärendebeskrivning
Ärendet avser förslag till finansiering av 50 % extern projektledning
avseende Citypassagen.
Beslutsunderlag
Finansiering förändringsledare aktivitetsbaserat arbetssätt, Sam 624/2016
Bilaga 1 Projektorganisation Citypassagen
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd
samhällsbyggnad:
- Programnämnd samhällsbyggnad beslutar att avsätta medel för 50 %
projektledning Citypassagen 2017 genom att avsätta 555 tkr ur
programreserven 2017 samt att omfördela 340 tkr som tidigare avsatts för
förändringsledare aktivitetsbaserat arbetssätt, totalt 895 tkr.
Beslut
Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 26 Biblioteksplan för Örebro kommun
Ärendenummer: Sam 98/2017
Handläggare: Annica Helgadotter-Påle
Ärendebeskrivning
Återkommer för beslut efter beredning på Programnämndens sammanträde
i februari.
Biblioteksplanen är ett styrdokument som beskriver inriktningen på Örebro
kommuns biblioteksverksamhet. Enligt bibliotekslagen ska kommunen ha
en biblioteksplan.
För biblioteksverksamhetens möjligheter att söka externa medel är det
avhängigt att giltig, aktuell biblioteksplan kan bifogas.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2017-02-23
Förslag till biblioteksplan för Örebro kommun från 2017
Bilaga
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Förslag till beslut
Kultur- och fritidsförvaltningen förslag till Programnämnd
samhällsbyggnad:
- Biblioteksplan för Örebro kommun antas.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Yrkande
Sara Richert (MP) yrkar ändringar under fyra punkter i
Biblioteksplanen bl.a. under punkten om samverkan lägga till att
biblioteksverksamhet är ett viktigt forum för medborgardialog och under
punkten om konsumentjuridisk rådgivning lägga till att folkbiblioteken
erbjuder allmänheten vägledning i konsumentfrågor.
Helena Ståhl (SD) yrkar att ärendet återremitteras med motiveringen att
översyn och omarbetning av dokumentet behövs för att få till en renodlad
plan.
Patrik Jämtvall (L) yrkar att få lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Proposition
Ordförande Björn Sundin ställer först Helena Ståhls (SD) yrkande om
återremiss under proposition och finner att Programnämnd
samhällsbyggnad beslutar att ärendet ska avgöras idag.
Därefter finner ordförande att det finns två förslag till beslut, det vill säga
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag respektive Sara Richerts (MP)
ändringsyrkande. Ordföranden ställer dessa mot varandra och finner att
Programnämnd samhällsbyggnad beslutar enligt Kultur- och
fritidsförvaltningens förslag.
Beslut
Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
1. Biblioteksplan för Örebro kommun antas.
2. Patrik Jämtvall (L) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Reservation
Sara Richert (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
ändringsyrkande.
Helena Ståhl (SD) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för eget
yrkande om återremiss.
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§ 27 Information om nya dataskyddsförordningen
Ärendenummer: Sam 202/2017
Handläggare: Per Oscarsson
Ärendebeskrivning
Nämnden får information om EU:s nya dataskyddsförordning som träder
i kraft 25 maj 2018 och ersätter Personuppgiftslagen (1998:204). Syftet är
att stärka enskildas rättigheter och tydliggöra skyldigheterna för de som
behandlar personuppgifter. Datainspektionen ska som tidigare vara
tillsynsmyndighet och bristande efterlevnad kan leda till "administrativ
sanktionsavgift".
Beslutsunderlag
Presentation
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd
samhällsbyggnad:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 28 Programnämnd samhällsbyggnads
personuppgiftsombud
Ärendenummer: Sam 151/2017
Handläggare: Julia Taavela
Ärendebeskrivning
Varje nämnd är personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen
(1998:204) och har i uppgift att utse ett personuppgiftsombud. Vem som är
personuppgiftsombud för nämnden ska skriftligen anmälas till
tillsynsmyndigheten, Datainspektionen.
Personuppgiftsombudet ska se till att nämnden behandlar personuppgifter
på ett lagligt och korrekt sätt samt föra en förteckning över de
personuppgiftsbehandlingar som nämnden genomför.
Att en sådan förteckning förs är en skyldighet enligt lagen och en
nödvändighet för att ansvarig nämnd ska ha kontroll på vilka register som
förs samt för att tydliggöra i vilka avseenden personuppgifterna får
användas. Datainspektionen kan begära att få granska förteckningarna och
det är av vikt att dessa hålls uppdaterade och är lättillgängliga.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2017-02-23
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Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd
samhällsbyggnad:
1. Entlediga Mats Guldbrand från uppdraget som personuppgiftsombud för
Programnämnd samhällsbyggnad.
2. Utse Julia Taavela till personuppgiftsombud för Programnämnd
samhällsbyggnad.
Beslut
Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 29 Trädgårdsgatan och Alnängsgatan
Ärendenummer: Sam 729/2014
Handläggare: Anna Windal
Ärendebeskrivning
Stadsbyggnad informerar om utformning och genomförande av arbetet
med Trädgårdsgatan - Alnängsgatan. Tidplanen är att vecka 11 är det
byggstart för vatten och avlopp på Alnängsgatan, vecka 13 byggstart
Trädgårdsgatan och vecka 34 byggstart för Alnängsgatan. I september
beräknas Trädgårdsgatan vara färdig och Alnängsgatan samt Fredsgatan i
oktober.
Beslutsunderlag
Presentation
Förslag till beslut
Stadsbyggnads förslag till Programnämnd samhällsbyggnad:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Enligt Stadsbyggnads förslag.

§ 30 Vattenskyddsområde Svartån
Ärendenummer: Sam 203/2017
Ärendebeskrivning
Ordförande Björn Sundin (S) informerar om det pågående arbetet med
Vattenskyddsområde Svartån som återkommer till Programnämnd
samhällsbyggnads sammanträde i april för beslut.
Svartån utgör råvattentäkt för Örebros vattenförsörjning. Svartåns
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sårbarhet är hög, enbart på grund av avsaknaden av en reservråvattentäkt,
och behovet av skyddsåtgärder är stort. Ett viktigt led i skyddet av Svartån
kan åstadkommas genom att ett vattenskyddsområde med
skyddsföreskrifter skapas. Länsstyrelsen kan besluta om
vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter.
Beslutsunderlag
Information på sammanträde
Förslag till beslut
Förslag till Programnämnd samhällsbyggnad:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Enligt förslag.

§ 31 Svar på motion från Daniel Edström m.fl. om att
förbättra trafiksäkerheten i staden
Ärendenummer: Sam 164/2016
Handläggare: Magnus Eriksson
Ärendebeskrivning
Daniel Edström (SD), Anna Spiik (SD) Sigvard Blixt (SD) har inkommit
med en motion som anmäldes i Kommunfullmäktige 27 januari 2016.
Motionen innehåller förlag på förbättringar av trafiksäkerheten i staden.
Motionärernas förslag är att kommunen ska köpa in eller hyra några
hastighetsvisare som ska användas på lämpliga platser i kommunen.
Tekniska förvaltningen har ett långtgående arbete med att vid skolor sätta
upp elektroniska skyltar som upplyser förare att de kör för fort. Detta görs
vid behov samt utifrån ett fastställt schema.
Beslutsunderlag
Motion från Daniel Edström (SD), Anna Spiik (SD) och Sigvard Blixt
(SD) om att förbättra trafiksäkerheten i staden, 2016-01-27
Tjänsteskrivelse, 2017-02-13
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningens förslag till Programnämnd samhällsbyggnad:
- Motionen är tillgodosedd.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
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Beslut
Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Enligt Tekniska förvaltningens förslag.

§ 32 Planprogram för Aspholmen/Nasta
Ärendenummer: Sam 532/2016
Handläggare: Hanna Bäckgren
Ärendebeskrivning
Syftet med stadsbyggnadsprojektet är att det ska ske en utveckling och
förtätning inom Aspholmen/Nasta. Målet är att skapa goda förutsättningar
för stadsutveckling av Aspholmen/Nasta på 10, 20 och 30 års sikt. Detta
görs genom att arbeta fram och fastslå vision samt riktlinjer för
kommunens och andra aktörers fortsatta arbete med stadsdelen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2017-02-02
Planprogram för Aspholmen/Nasta
Bilaga 1 - Gemensam workshop Aspholmen/Nasta
Förslag till beslut
Stadsbyggnads förslag till Programnämnd samhällsbyggnad:
- Planprogram för Aspholmen/Nasta godkänns för att skickas ut på samråd
mellan den 14 mars och den 31 maj 2017.
Beslut
Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Enligt Stadsbyggnads förslag.

§ 33 Planprogram för Södra Ladugårdsskogen
Ärendenummer: Sam 115/2016
Handläggare: Sofia Larsson
Ärendebeskrivning
Syftet med planprogrammet är att utreda förutsättningarna för en
utveckling av bostadsbebyggelse, plats för verksamheter, bevarande av
grönområden och tillskapande av andra funktioner i Södra
Ladugårdsskogen. Här finns möjlighet att skapa en blandning av funktioner
med plats för bostäder, verksamheter, förskola och skola samt kultur- och
fritidsaktiviteter.
Programförslaget innebär en utbyggnad inom ett omfattande område och
byggnationen kommer därför att ske över lång tid. När området är helt
utbyggt så kommer omkring 4000-5000 människor att bo här.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2017-02-02
Planprogram för Södra Ladugårdsskogen
Karta - Planprogram Södra Ladugårdsskogen
Förslag till beslut
Stadsbyggnads förslag till Programnämnd samhällsbyggnad:
- Planprogram för Södra Ladugårdsskogen godkänns för att skickas ut på
samråd mellan den 14 mars och den 31 maj 2017.
Beslut
Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Enligt Stadsbyggnads förslag.

§ 34 Handlingsplan för stadens byggande
Ärendenummer: Sam 195/2016
Handläggare: Peder Hallkvist
Ärendebeskrivning
Programnämnden får information om arbetet med att uppdatera
Handlingsplanen för stadens byggande. Syftet med planen är bl.a. att
förtydliga översiktsplanens intentioner kring stadsbyggnad och arkitektur
och underlätta samhällsbyggnadsprocessen. Programnämnd
samhällsbyggnad fattar beslut om planen, Byggnadsnämnden fattar beslut
om de gestaltningsmässiga delarna och planen ska förankras i
Programområdets driftsnämnder samt Landsbygdsnämnden.
Beslutsunderlag
Presentation på nämnden
Förslag till beslut
Stadsbyggnads förslag till Programnämnd samhällsbyggnad:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Enligt Stadsbyggnads förslag.

§ 35 Anmälan av handlingar
Ärendenummer: Sam 99/2017
Ärendebeskrivning
Varje månad anmäler Kommunstyrelseförvaltningen handlingar som
inkommit och som bedöms relevanta för Programnämnd samhällsbyggnad
att få kännedom om. Ej protokollfört presidiesammanträde har ägt rum
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den 16 februari 2016.
Beslutsunderlag
Nya ärenden i diariet, 2017-01-26 - 2017-02-23
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd
samhällsbyggnad:
- Anmälan läggs till handlingarna.
Beslut
Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 36 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Sam 201/2017
Ärendebeskrivning
Alla beslut fattade med stöd av delegation av tjänstemän, ordförande eller
utskott ska anmälas till Programnämnd samhällsbyggnad på närmast
efterföljande sammanträde enligt Kommunallagen (1991:900) 6 kap. 35 §.
Det är först efter återrapporteringen till Programnämnd samhällsbyggnad
som delegationsbesluten vinner laga kraft och det är också ett sätt att hålla
ledamöter och ersättare i Programnämnd samhällsbyggnad informerade om
vilka beslut som fattats genom delegation. Delegationsförteckningen för
Programnämnd samhällsbyggnad antogs den 27 mars 2003 och reviderades
senast den 1 december 2016.
Inför Programnämnd samhällsbyggnads sammanträde den 2 mars 2017
redovisar Kommunstyrelseförvaltningen alla beslut som tagits med stöd av
delegation under perioden 26 januari 2017 -23 februari 2017.
Beslutsunderlag
Delegationsbeslut, 2017-02-23
Detaljplaner godkända på delegation
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd
samhällsbyggnad:
- Anmälan av delegationsbeslut läggs till handlingarna.
Beslut
Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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Särskilt yttrande Biblioteksplanen 2017:
Liberalerna Örebro kommun påpekar att Kulturnämnden bör återskapa en parlamentarisk
grupp som hanterar Biblioteksplanen 2017, där frågor som rör biblioteksplanen möjliggör
demokratins insyn och påverkan i denna parlamentariska grupp.
Patrik Jämtvall
070-6699894
Presidieledamot Programnämnd samhällsbyggnad
Ledamot kommunfullmäktige

Liberalerna Örebro

Ändringsyrkanden Biblioteksplanen
Ärende: Sam 98/2017
Jag yrkar på följande ändringar i förslaget till ny biblioteksplan:
1) Under rubriken "Samverkan": Biblioteksverksamheterna bör vara naturliga
samverkanspartners och ett viktigt forum för medborgardialog

vid nybyggnation och
stadsplanering.
2) Under rubriken "Örebro Stadsbibliotek": Nytt inriktningsmål: F
 olkbiblioteket ska i
samverkan med övriga kommunala verksamheter undersöka förutsättningarna att utveckla
en extern omställningsbar yta i stadskärnan som kan utgöra en kreativ mötesplats för
medborgardialog och verksamhetsutveckling.
3) Under rubriken "Konsumentjuridisk rådgivning":
Folkbiblioteken erbjuder allmänheten vägledning i konsumentfrågor. Att konsumenter gör
aktiva och medvetna val är en förutsättning för ett rättvist och långsiktigt hållbart samhälle.
Inriktningsmål:
Antalet aktiviteter för att informera om och stärka konsumenters rättigheter samt öka
andelen etiskt, ekonomiskt och miljömässigt hållbara inköp ska öka”.
4) Flytta upp inriktningsmålet om teckenspråk till rubriken “nationella minoriteter” istället för
“funktionsnedsättning”. Teckenspråkets ställning i språklagen likställs med andra nationella
minoritetsspråk.

Sara Richert
Ledamot Programnämnd Samhällsbyggnad (MP)

Yrkande/reservation

Ärende: Biblioteksplan för Örebro kommun
Ärendenummer: Sam 98/2017
Datum: 2017-03-02
Det är viktigt att Örebro kommun har en biblioteksplan som anger ramarna för verksamheten och
relevanta målsättningar. Då den gamla biblioteksplanen hunnit bli inaktuell är det av än större vikt att
en ny plan antas. Dock är det kontraproduktivt att anta en i det närmaste ofärdig plan bara för att det i
dagsläget inte finns någon adekvat version, speciellt när den nya planen riskerar att bli det rådande
styrdokumentet på området en längre tid, då en bortre tidshorisont för dokumentet saknas.
Inriktningsmålen i den föreslagna biblioteksplanen skiljer sig i greppbarhet och dokumentet påminner
bitvis mer om en strategi än en plan. Sverigedemokraterna anser att Örebro kommuns biblioteksplan
ska vara väl genomarbetad och tydlig, vilket vi menar att det föreslagna dokumentet inte är.
När ett dokument inte är helt färdigt vid antagandet kan även underliga formuleringar slinka med.
Exempelvis nämns kön i förbifarten som en social konstruktion, vilket i Sverigedemokraternas ögon
ser mycket underligt ut. Att nämna satsningar på inköp av dagstidningar från kommuninvånares
ursprungsländer och samhällsinformation på en mångfald språk istället för enbart lättläst svenska och
de nationella minoritetsspråken ser vi också som en ifrågasättbar och ogenomtänkt prioritering, då
kommunens bibliotek i och med det uppmanas minska invandrade medborgares incitament till
inlärning av det svenska språket.
Med hänvisning till ovanstående väljer undertecknad att yrka på återremiss för översyn och
omarbetning av dokumentet till en renodlad plan och i samband med det även tillgodoseende av
nämnda synpunkter. I det fall yrkandet faller gäller ovanstående som reservation.

För Sverigedemokraterna i Programnämnd samhällsbyggnad:

______________________
Helena Ståhl (SD)

