Sam 78/2018

Protokoll

Programnämnd samhällsbyggnad
Datum:
2018-04-05
Klockan: 12:00 - 16:30
Plats:
Dialogen, Rådhuset
Närvarande ledamöter
Ullis Sandberg (S)
Hannah Ljung (C)
Daniel Granqvist (M)
David Gelinder (KD)
Patrik Jämtvall (L)
Carina Toro Hartman (S)
Jonas Håård (S)
Ida Eklund (S)
Per Lilja (S)
Lars Johansson (C)
Krister Eriksson (M)
Helena Ståhl (SD)
Sara Richert (MP)
Tjänstgörande ersättare
Stefan Nilsson (V)
Hossein Azeri (M)

Ersätter Jessica Carlqvist (V)
Ersätter Linn Andersson (M)

Närvarande ersättare
Per-Erik Andersson (S)
Marcus Willén Ode (MP)
Anna Hedström (S)
Ingalill Bergensten (KD)
Bo Åkerling (C)
Övriga
Erik Blohm Mark- och exploateringschef
Patrik Kindström Chef planeringsavdelning
Ulrika Jansson Programdirektör
Paragraf 37-49
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Julia Taavela, sekreterare
Justerat den 18 april 2018

Ullis Sandberg (S), ordförande

Krister Eriksson (M), justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 20 april 2018.

§ 37 Övrig fråga om beslutsunderlag
Ärendebeskrivning
Patrik Jämtvall (L) anmäler en övrig fråga om förbättrad rutin kring
tillgänglighet av beslutsunderlag till nämndens ledamöter. Handlingar ska
finnas tillgängliga en vecka innan sammanträdet och när de är färdiga bör
de direkt delas till samtliga ledamöter i Programnämnden.
Ordförande Ullis Sandberg (S) svarar att frågan tas med i fortsatt
ärendeberedning och att rutinen ska förbättras.

§ 38 Övrig fråga om ombyggnation vid Olaigatan
Ärendenummer: Sam 260/2018
Ärendebeskrivning
Daniel Granqvist (M) anmäler en övrig fråga om ombyggnationen av
Olaigatan. I samband med ombyggnationen kommer man på kommunal
mark bygga en ramp vid Bio Roxy. Det finns en överenskommelse från
2012 om att inte bygga ramper på kommunal mark. Varför har man gjort
ett undantag här?
Beslut
Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Frågan återkommer för besvarande.
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§ 39 Val av dataskyddsombud
Ärendenummer: Sam 243/2018
Handläggare: Amanda Kristofferson
Ärendebeskrivning
Den 25 maj 2018 träder dataskyddsförordningen (GDPR) ikraft och
ersätter därmed personuppgiftslagen (1998:204). Varje nämnd kommer att
fortsätta vara personuppgiftsansvarig enligt dataskyddsförordningen. I och
med personuppgiftslagens upphörande kommer de utsedda
personuppgiftsombudens roller att upphöra och därför ska
personuppgiftsombuden formellt entledigas. Enligt artikel 37
dataskyddsförordningen ska varje personuppgiftsansvarig utnämna ett
dataskyddsombud. Bestämmelserna om dataskyddsombud återfinns i
artikel 37-39 i dataskyddsförordningen.
Beslutsunderlag
Dataskyddsförordningen
Tjänsteskrivelse, 2018-03-29
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd
samhällsbyggnad:
1. Personuppgiftsombud för Programnämnd samhällsbyggnad Julia
Taavela entledigas från och med den 24 maj 2018.
2. Amanda Kristoffersson utses till dataskyddsombud från och med den 25
maj 2018.
Beslut
Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 40 Ombudgeteringar och tilläggsanslag
Ärendenummer: Sam 183/2018
Handläggare: Ulrika Gustafsson och Anna Nilsson
Ärendebeskrivning
Ärendet avser överförda driftresultat och investeringsanslag från 2017,
fördelning av ombudgeteringar och tilläggsanslag från Kommunstyrelsen
samt omfördelning av budgetmedel inom programområdet.
Beslutsunderlag
Ks 1252/2017 Tilläggsanslag och ombudgeteringar 2018
Ks 351/2018 Överförda driftsresultat och investeringsresultat från 2017
Bilaga 1 Överförda investeringsanslag och omfördelning av
inventarieanslag
Bilaga 2 Förslag ombudgetering 2018-04-05
Bilaga 3 Underlag förslag fördelning 4 mnkr för goda och trygga miljöer i
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befintliga områden och på landsbygden
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd
Samhällsbyggnad:
1. Programnämnd samhällsbyggnad antar förslaget under punkt 1 i ärendet.
Programnämnd samhällsbyggnad antar förslagen under punkt 2-6 i ärendet.
Nämnden tar beslutet under förutsättning att beslut i Kommunstyrelsen tas
enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag i ärendena Ks 1252/2017 och
Ks 351/2018.
2. Programnämnd samhällsbyggnad antar förslagen under punkt 7-9 i
ärendet.
Nämndens behandling
Ordförande Ullis Sandberg (S) uppmärksammar Programnämndens
ledamöter på att i Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut så ska
beslutspunkt 1 egentligen vara uppdelad i två punkter, det vill säga:
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd
Samhällsbyggnad:
1. Programnämnd samhällsbyggnad antar förslaget under punkt 1 i ärendet.
2. Programnämnd samhällsbyggnad antar förslagen under punkt 2-6 i
ärendet. Nämnden tar beslutet under förutsättning att beslut i
Kommunstyrelsen tas enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag i
ärendena Ks 1252/2017 och Ks 351/2018.
3. Programnämnd samhällsbyggnad antar förslagen under punkt 7-9 i
ärendet.
Yrkande
Patrik Jämtvall (L) yrkar avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag
med hänvisning till Liberalernas budgetförslag som lagts fram i
Kommunfullmäktige.
Daniel Granqvist (M) yrkar avslag på Kommunstyrelseförvaltningens
förslag med hänvisning till Moderaternas budgetförslag som lagts fram i
Kommunfullmäktige.
Sara Richert (MP) yrkar avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag
med hänvisning till Miljöpartiets budgetförslag som lagts fram i
Kommunfullmäktige.
Stefan Nilsson (V) yrkar bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag
och att få lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
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Proposition
Ordförande Ullis Sandberg (S) finner att det finns två förslag till beslut, det
vill säga bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag respektive Patrik
Jämtvalls (L), Daniel Granqvists (M) och Sara Richerts (MP) yrkande om
avslag med hänvisning till respektive partis budgetförslag.
Ordförande ställer dessa mot varandra och finner att Programnämnd
samhällsbyggnad beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslut
Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
1. Programnämnd samhällsbyggnad antar förslaget under punkt 1 i ärendet.
2. Programnämnd samhällsbyggnad antar förslagen under punkt 2-6 i
ärendet. Nämnden tar beslutet under förutsättning att beslut i
Kommunstyrelsen tas enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag i
ärendena Ks 1252/2017 och Ks 351/2018.
3. Programnämnd samhällsbyggnad antar förslagen under punkt 7-9 i
ärendet.
4. Stefan Nilsson (V) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Helena Ståhl (SD) deltar inte i beslutet.
Reservation
Patrik Jämtvall (L), Daniel Granqvist (M), Krister Eriksson (M), Hossein
Azeri (M) och Sara Richert (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för
sina egna avslagsyrkanden med hänvisning till respektive partis
budgetförslag som lagts fram i Kommunfullmäktige.

§ 41 Lokalförsörjningsplan 2019 - 2022
Ärendenummer: Sam 1116/2017
Handläggare: Helena Bokvist
Ärendebeskrivning
Återkommer för beslut efter beredning på sammanträdet den 8 mars.
Kommunens lokalförsörjningsprocess ska säkerställa att verksamheterna
har tillgång till ändamålsenliga lokaler och anläggningar, att dessa
förvaltas kostnadseffektivt samt utvecklas utifrån verksamheternas aktuella
behov. Detta är av central betydelse för kommunens totala ekonomi.
Genom lokalförsörjningsplaner läggs grunden för en långsiktig planering
och ett ändamålsenligt nyttjande av kommunens resurser.
Programområdet Samhällsbyggnads lokalförsörjningsplan beskriver
förvaltningarnas behov av verksamhetslokaler och anläggningar under de
närmaste fyra åren samt en kortfattad framåtblick ytterligare fyra år.
Lokalförsörjningsplanen är även ett underlag till kommande
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investeringsprogram och beslut om investeringar i lokaler tas i samband
med investeringsprogrammet.
Beslutsunderlag
Lokalförsörjningsplan 2019-2022, Programnämnd samhällsbyggnad
(arbetsmaterial)
Tjänsteskrivelse, 2018-03-28
Förslag till beslut
Stadsbyggnads förslag till Programnämnd samhällsbyggnad:
- Programnämnd samhällsbyggnad antar Lokalförsörjningsplan 2019-2022.
Yrkande
Daniel Granqvist (M) yrkar att ärendet ska beredas en gång till och
återkomma för beslut på Programnämndens sammanträde den 3 maj,
Proposition
Ordförande Ullis Sandberg (S) finner att det finns två förslag till beslut, det
vill säga Stadsbyggnads förslag och Daniel Granqvists (M) yrkande om att
ärendet borde beredas och återkomma för beslut på sammanträden den 3
maj 2018.
Ordförande ställer dessa mot varandra och finner att Programnämnd
samhällsbyggnad beslutar att ärendet ska beredas och återkomma för beslut
den 3 maj 2018.
Beslut
Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Ärendet anses berett och återkommer för beslut den 3 maj 2018.

§ 42 Åtgärdsprogram mot omgivningsbuller
Ärendenummer: Sam 169/2017
Handläggare: Jarmo Riihinen
Ärendebeskrivning
Örebro kommun är enligt förordningen (2004:675) om omgivningsbuller
skyldig att senast 18 juli 2018 ha upprättat och fastställt ett åtgärdsprogram
som beskriver aktuellt läge och kommunens ambitioner på området.
Förslag till åtgärdsprogram har varit på samråd från 14 december 2017 till
14 februari 2018. Det har därefter reviderats utifrån inkomna synpunkter
och föreligger nu som förslag till beslut.
Åtgärdsprogrammet innebär en oförändrad ambitionsnivå jämfört med i
dag. Genomförande av föreslaget åtgärdsprogram är samhällsekonomiskt
lönsamt, innebär förbättrad folkhälsa för örebroarna och utgör inget hinder
för en fortsatt förtätning av staden.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2018-03-01
Åtgärdsprogram buller Örebro kommun 2018-2025
Sammanfattande samrådssvar med kommentarer (se bifogad
samrådsredogörelse)
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningens förslag till Programnämnd samhällsbyggnad:
- Åtgärdsprogram mot omgivningsbuller antas, inklusive nya mål för
befintlig bebyggelse.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Yrkande
Sara Richert (MP) yrkar i första hand att åtgärdspunkten 2A i programmet
ändras till "sänkta hastigheter är ett enkelt och ekonomiskt effektivt sätt att
minska bullret. Därför ska hastighetsgränserna sänkas på de mest
bullerutsatta gatorna. Successivt ska dessa gaturum också fysiskt byggas
om för att främja sänkta hastigheter..." och i andra hand att
åtgärdsprogrammet avslås.
Proposition
Ordförande Ullis Sandberg (S) ställer först Sara Richerts (MP)
ändringsyrkande under proposition och finner att Programnämnd
samhällsbyggnad beslutar att avslå ändringsyrkandet.
Därefter finner ordförande att det finns två förslag till beslut, det vill säga
Tekniska förvaltningens förslag respektive Sara Richerts (MP) yrkande om
avslag på Tekniska förvaltningens förslag. Ordförande ställer dessa mot
varandra och finner att Programnämnd samhällsbyggnad beslutar enligt
Tekniska förvaltningens förslag.
Beslut
Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Åtgärdsprogram mot omgivningsbuller antas, inklusive nya mål för
befintlig bebyggelse.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Reservation
Sara Richert (MP) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för eget
yrkande om i förstahand ändring av åtgärdspunkt 2A och i andrahand
avslag på Tekniska förvaltningens förslag.
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§ 43 Kulturpolitiskt program
Ärendenummer: Sam 297/2016
Handläggare: Gustav Axberg
Ärendebeskrivning
Det kulturpolitiska programmet är ett stöd för beslut när det gäller de
prioriteringar som ska göras så att alla invånare kan ta del av och skapa
kultur. Det visar på inriktning, strategier och mål för kulturpolitiken under
perioden 2018 - 2022. Ett övergripande mål är att de kommunala
kultursatsningarna och prioriteringarna ska ses som investeringar och
drivkrafter som bidrar till att skapa reflekterande individer som förstår sig
själv och andra. Satsningarna ska ge förutsättningar för att stärka
invånarnas fantasi och kreativitet och därmed gynna innovation och
utveckling. De ska syfta till att skapa engagemang hos invånarna och
fungera som verktyg för social sammanhållning mellan människor med
olika bakgrund och förutsättningar.
Beslutsunderlag
Kulturpolitiskt program, 2018-01-25
Protokollsutdrag från Kulturnämnden, 2018-02-14, § 19
Förslag till beslut
Kulturnämndens förslag till Programnämnd samhällsbyggnad:
- Kulturpolitiskt program antas.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Yrkande
Helena Ståhl (SD) yrkar att få lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Beslut
Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
1. Kulturpolitiskt program antas.
2. Helena Ståhl (SD) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Beslutspunkt 1 ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.

§ 44 Svar på remiss från Programnämnd barn och
utbildning om funktionsprogram för förskole- och
skollokaler
Ärendenummer: Sam 137/2018
Handläggare: Hanna Bäckgren
Ärendebeskrivning
Programnämnd barn och utbildning har skickat funktionsprogram för
förskole- och skollokaler samt dess gårdar på remiss, den 20 april är sista
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svarsdatum.
Överlag anser Stadsbyggnad att funktionsprogrammet är intressant och
välskrivet, men i förslag till yttrande listas de synpunkter, generella,
uppdragskopplade och specifika, som finns på innehållet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2018-03-28
Förslag till yttrandet, 2018-03-12
Funktionsprogram för förskole- och skollokaler samt dess gårdar
(remissversion), Programnämnd barn och utbildning
Förslag till beslut
Stadsbyggnads förslag till Programnämnd samhällsbyggnad:
- Yttrandet över funktionsprogram för förskole- och skollokaler samt dess
gårdar antas och överlämnas till Programnämnd barn och utbildning.
Yrkande
Sara Richert yrkar i första hand att yttrandet kompletteras med tilläggen
"Programnämnd samhällsbyggnad anser att funktionsprogrammet inte
tillräckligt tydligt beskriver hur säkra trafikmiljöer skapas ..." och
"funktionsprogrammet bör omfatta fastigheternas miljöaspekter och
tydliggöra att förskolor och skolor ska byggas med höga miljökrav ..." och
i andra hand att Stadsbyggnads förslag avslås.
Daniel Granqvist (M) och Patrik Jämtvall (L) yrkar att få lämna ett särskilt
yttrande till protokollet.
Proposition
Ordförande Ullis Sandberg (S) ställer först Sara Richerts (MP)
tilläggsyrkande om att komplettera yttrandet med tillägg om säkra
trafikmiljöer och att förskolor och skolor ska byggas med höga miljökrav
under proposition och finner att Programnämnd samhällsbyggnad beslutar
att avslå tilläggsyrkandet.
Därefter finner ordförande att det finns två förslag till beslut, det vill säga
Stadsbyggnads förslag respektive Sara Richerts (MP) yrkande om avslag
på Stadsbyggnads förslag. Ordförande ställer dessa mot varandra och
finner att Programnämnd samhällsbyggnad beslutar enligt Stadsbyggnads
förslag.
Beslut
Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
1. Yttrandet över funktionsprogram för förskole- och skollokaler samt dess
gårdar antas och överlämnas till Programnämnd barn och utbildning.
2. Daniel Granqvist (M) och Patrik Jämtvall (L) får lämna ett särskilt
yttrande till protokollet.
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Reservation
Sara Richert (MP) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån eget
yrkande om att i förstahand komplettera yttrande med tillägg om säkra
trafikmiljöer och att förskolor och skolor ska byggas med höga miljökrav
och i andrahand att Stadsbyggnads förslag avslås.

§ 45 Riksväg 51 Kvarntorp - Almbro
Ärendenummer: Sam 854/2015
Handläggare: Andreas Ahlstam
Ärendebeskrivning
Trafikverket har skickat ut granskningshandlingarna för vägplan för RV51
delen Kvarntorp-Almbro en extra gång med anledning av vissa inkomna
synpunkter, främst från Regionen.
Trafikverket önskade enbart svar på förändringarna i
granskningshandlingarna och då Stadsbyggnad såg positivt på
förändringarna i handlingarna skickades endast ett kortfattat
tjänstemannayttrande på delegation för att kommunicera det. Ärendet tas
till nämnden för information.
Beslutsunderlag
Handlingar finns på Trafikverkets hemsida:
https://www.trafikverket.se/nara-dig/Orebro/projekt-i-orebros-lan/Vag-51Kvarntorp-Almbro/Dokument-for-vag-51-Kvarntosrp-Almbro/
Förslag till beslut
Stadsbyggnads förslag till Programnämnd samhällsbyggnad:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Enligt Stadsbyggnads förslag.

§ 46 Gröna skolgårdar
Ärendenummer: Sam 244/2018
Handläggare: Charlotta Karlsson-Andersson och Viktoria Persson
Ärendebeskrivning
Programnämnd samhällsbyggnad får information om projektet med gröna
förskole- och skolgårdar som pågår inom programområde Barn och
utbildning.
Beslutsunderlag
Presentation på sammanträdet
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Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd
samhällsbyggnad:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 47 Program för investering - Kulturkvarteret
Ärendenummer: Sam 212/2018
Handläggare: Henrik Emilsson, Lovisa Berg och Ingela Berndt
Ärendebeskrivning
Programmet är en del i det stora uppdraget kring kulturkvarterets
genomförande som beslutats av kommunstyrelsen. Programmet ska vara
styrande för stadsmiljön och Stadsbyggnads delar i projektet som beslutas
av programnämnden för samhällsbyggnad.
Beslutsunderlag
Program för investering Kulturkvarteret, 2018-03-15
Förslag till beslut
Stadsbyggnads förslag till Programnämnd samhällsbyggnad:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Enligt Stadsbyggnads förslag.

§ 48 Anmälan av handlingar
Ärendenummer: Sam 121/2018
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 den 20 mars 2018.
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd
samhällsbyggnad:
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- Anmälan läggs till handlingarna.
Beslut
Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 49 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Sam 245/2018
Ärendebeskrivning
Alla beslut fattade med stöd av delegation av tjänstemän, ordförande eller
utskott ska anmälas till Programnämnd samhällsbyggnad på sammanträde
enligt Kommunallagen (2017:725) 6 kap. 40 § och 7 kap. 8 §. 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 5 oktober 2017.
Inför Programnämnd samhällsbyggnads sammanträde den 5 april 2018
redovisar kommunstyrelseförvaltningen alla beslut som tagits med stöd av
delegation under perioden 1 mars 2018 - 29 mars 2018
Beslutsunderlag
Beslut fattade på delegation, 2018-03-29
Detaljplaner fattade på delegation, 2018-04-05
Delegationsbeslut från Markenheten
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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Yrkande:
Skärpning av åtgärdsprogram omgivningsbuller
Sam 160/2017
I åtgärdsprogram omgivningsbuller framgår det att sänkta hastighetsgränser är ett effektivt och
billigt sätt att få ner det hälsofarliga buller som människor exponeras för i staden. Programmet
omfattar dock endast hastighetssänkningar på de gator som byggs om från trafikleder till
stadsgator. Miljöpartiet menar att det är viktigt att sänka hastigheterna i en större omfattning,
även innan en investering gjorts i hastighetsdämpande åtgärder i den fysiska miljön.
Miljöpartiet i Örebro kommun yrkar därför att åtgärdspunkten 2A omformuleras enligt följande:
Sänkta hastigheter är ett enkelt och ekonomiskt effektivt sätt att minska bullret. Därför ska
hastighetsgränserna sänkas på de mest bullerutsatta gatorna. Successivt ska dessa gaturum
också fysiskt byggas om för att främja sänkta hastigheter. En sänkning från 50 till 40 km/tim
har potential att sänka bullret med cirka 2 dBA. Det innebär en förbättring av ljudmiljön både
ute och inne utmed gator där hastigheten i dag är 50 km/tim. En sänkning till 30 km/tim ger
ännu större vinster. Samtidigt förbättras trafiksäkerheten och staden blir mer attraktiv för
gående och cyklister. Två exempel på ombyggda gaturum är omvandlingarna av Trädgårdsgatan
och Stenbacksvägen.
Om detta yrkande inte bifalls gäller detta som Miljöpartiets reservation mot åtgärdsprogram
omgivningsbuller.

Sara Richert
ledamot Programnämnd Samhällsbyggnad

Särskilt yttrande i ärende Sam 137/2018
Funktionsprogram för förskole- och skollokaler samt dess gårdar
Kommentarer från Moderaterna och Liberalerna
2018-04-05
Att ha ett program för förskolan och skolans lokaler och gårdar anser vi är bra och det tilltalar
oss att programmet ska ses över årligen så att eventuella justeringar kan göras.
Vi anser att skrivningarna beträffande lokaler är bra och tillräckligt detaljerade.
Vi anser dock att skrivningarna om gårdarna behöver justeras då de delvis är otydliga och
innehåller för mycket upprepningar.
Vi anser att dokumentet inte ska vara en vision även om det delvis kan vara bra att beskriva
en vision för hur en förskole- skolgård kan se ut.
Dokumentet behöver förtydligas så att det tydligt framgår vad som är krav och vad som är
visioner.
Daniel Granqvist (M)
Patrik Jämtvall (L)
Krister Eriksson (M)
Hossein Azeri (M)

Reservation:
Remissvar Funktionsprogram Förskole- och
skollokaler
Sam 137/2018

Jag yrkar på följande tillägg till remissvaret:
- Programnämnd Samhällsbyggnad anser att funktionsprogrammet inte tillräckligt tydligt
beskriver hur säkra trafikmiljöer kan skapas. Att barn och unga går och cyklar allt mindre i
vardagen är ett växande hälsoproblem, och biltrafiken till och från förskolor och skolor skapar
otrygga trafikmiljöer och är ett skäl till detta. Programmet bör uttrycka en ambition att skapa
bilfria zoner omkring hela fastigheterna, inte bara i anslutning till entréer och lekmiljöer.
- Funktionsprogrammet bör också omfatta fastigheternas miljöaspekter och tydliggöra att
förskolor och skolor ska byggas med höga miljökrav. Programmet skulle kunna uttrycka
målsättningar och principer som är önskvärda, t ex att alla förskolor ska byggas med trästomme,
att byggnaderna ska förses med solceller eller ha gröna tak och väggar.
- Tydliga riktlinjer för friytor borde också finnas med i avsnittet om utemiljöer för att säkra
barnens tillgång till goda lekmiljöer. Att tydliggöra dessa i kvalitetsprogrammet tillsammans
med de andra målsättningarna skapar förutsättningar för ett helhetsgrepp i arbetet att planera
för goda utemiljöer.

Om dessa ändringar inte bifalls gäller detta som Miljöpartiets reservation mot beslutet om
remissvar.
Sara Richert
ledamot Programnämnd Samhällsbyggnad

