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Programnämnd samhällsbyggnad 
 
Datum: 2021-02-05 
Tid: 9.00–14.30 
Plats: Sessionssalen, Rådhuset 
 
Närvarande ledamöter 
Ullis Sandberg (S) 
Linda Larsson (C) 
Patrik Jämtvall (L) 
David Gelinder (KD) 
Johan Kumlin (M) 
Kemal Hoso (S) 
Marie Brorson (S) 
Per Lilja (S) 
Gun Carlestam Lewin (S) 
Anders Olsson (C) 
Linn Josefsson (V) 
Maria Hedwall (M) 
Håkan Jacobsson (M) 
Helena Ståhl (SD) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Sunil Jayasooriya (V) Ersätter Maria Sääf (MP) 
 
Närvarande ersättare 
Gösta Eriksson (S) 
Linda Palmbrandt (S) 
Bo Åkerling (C) 
Anders Hagström (KD) 
Krister Eriksson (M) 
Tommy Sjöstrand (L) 
Bo Ammer (SD) 
 
Övriga 
Erik Blohm Stadsbyggnadschef 
Robert Lindby Nämndsekreterare 
 
Paragraf 19–22 och 24–36 
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Robert Lindby, sekreterare 
 
Digitalt justerat protokoll. 
 
 
 
Ullis Sandberg (S), ordförande 
 
 
 
Patrik Jämtvall (L), justerare  
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§ 19 Ledamotsinitiativ från Johan Kumlin (M) och Patrik 
Jämtvall (L) om att upphandla en oberoende konsult 
Ärendenummer: Sam 196/2021 

Ärendebeskrivning 
Johan Kumlin (M) och Patrik Jämtvall (L) initierar ett ärende till 
Programnämnd samhällsbyggnad om att upphandla en oberoende konsult för 
att ta fram underlag och förslag inom områdena belysning, broar, 
asfaltsunderhåll samt vatten och avlopp (VA). 

Initiativtagarna framhåller att en förutsättning för att få ordning och reda på 
det ekonomiska läget och behovet av underhåll är att ta fram underlag som 
visar det faktiska läget. Detta är ett stort och övergripande arbete som kommer 
att belasta förvaltningen med anspråkstagande av viktiga resurser. Mot denna 
bakgrund bör en oberoende konsult upphandlas. 

Beslutsunderlag 
Johan Kumlins (M) och Patrik Jämtvalls (L) ledamotsinitiativ, 2021-02-05 

Yrkande 
Johan Kumlin (M) och Patrik Jämtvall (L) yrkar att Programnämnd 
samhällsbyggnad upphandlar en oberoende konsult för att 
– lämna förslag på underhållsplan samt budget för belysningen, 
– lämna förslag på underhållsplan samt budget för broarna på Södra infarten, 
– lämna förslag på underhållsplan samt budget för asfaltsunderhållet, samt 
– lämna förslag på underhållsplan samt budget för VA-nätet. 

Ullis Sandberg (S) yrkar att ärendet återkommer till Programnämnd 
samhällsbyggnad när Stadsbyggnad har haft möjlighet att bereda initiativet. 

Proposition 
Ordförande Ullis Sandberg (S) finner att det endast finns ett förslag till beslut, 
det vill säga att ärendet återkommer till Programnämnd samhällsbyggnad när 
Stadsbyggnad har haft möjlighet att bereda initiativet. Ordföranden finner att 
Programnämnd samhällsbyggnad beslutar enligt detta. 

Beslut 
Programnämnd samhällsbyggnad beslutar: 

- Ärendet återkommer till Programnämnd samhällsbyggnad när Stadsbyggnad 
har haft möjlighet att bereda initiativet. 

  

§ 20 Övrig fråga från Linn Josefsson (V) om planerna för 
Ulla Billquists park i Örebro 
Ärendenummer: Sam 199/2021 
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Ärendebeskrivning 
Linn Josefsson (V) anmäler en övrig fråga om Ulla Billquists park i Örebro. 
Frågan avser hur planerna för parken ser ut i framtiden. 

Beslut 
Programnämnd samhällsbyggnad beslutar: 

- Frågan återkommer till Programnämnd samhällsbyggnad för besvarande när 
Stadsbyggnad har haft möjlighet att ta fram underlag och information. 

  

§ 21 Övrig fråga från Tommy Sjöstrand (L) om hanteringen 
av batteriavfall som dumpats på en tomt i Örebro 
kommun 
Ärendenummer: Sam 198/2021 

Ärendebeskrivning 
Tommy Sjöstrand (L) anmäler en övrig fråga om hanteringen av batteriavfall 
som dumpats på en tomt i Örebro kommun, och efterfrågar att 
Programnämnd samhällsbyggnad hålls fortlöpande informerad om läget. 

Ordförande Ullis Sandberg (S) konstaterar att programnämnden fick 
information om ärendet så sent som vid förra sammanträdet den 15 januari 
2021. Mot denna bakgrund är förslaget att frågan ska anses besvarad. Ärendet 
återkommer till programnämnden när något nytt har tillkommit. 

Beslut 
Programnämnd samhällsbyggnad beslutar: 

- Frågan är besvarad. 

  

§ 22 Investeringsplan för programområde 
Samhällsbyggnad 2022–2025 med revidering 2021 
Ärendenummer: Sam 59/2021 
Handläggare: Marko Ravlic 

Ärendebeskrivning 
Ekonom Marko Ravlic redogör muntligt för "Investeringsplan för 
programområde Samhällsbyggnad 2022–2025 med revidering 2021". 

Ärendet bereds vid dagens sammanträde och återkommer för beslut i 
programnämnden den 9 april 2021. 
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Förslag till beslut 
Stadsbyggnads förslag till Programnämnd samhällsbyggnad: 

- Ärendet anses berett i och med sammanträdet och återkommer för beslut den 
9 april 2021. 

Beslut 
Programnämnd samhällsbyggnad beslutar: 

- Enligt Stadsbyggnads förslag. 

  

§ 24 Ställningstaganden från Örebro kommun efter 
Trafikverkets utredning av möjliga anslutningar för 
Nobelbanan till befintlig järnväg 
Ärendenummer: Sam 1158/2020 
Handläggare: Per Elvingson och Andreas Ahlstam 

Ärendebeskrivning 
Trafikverket har låtit utreda hur en kommande Nobelbana kan ansluta till 
befintlig järnväg i eller strax söder om Örebro. För kommunens del har denna 
utredning varit viktig, för att inte järnvägsfrågan ska hålla tillbaka utvecklingen 
för ett onödigt stort område där exploateringstrycket i dag är högt. 

I utredningen presenteras tio alternativ, som alla är realiserbara, dock med 
skillnader i konsekvenser och kostnader. Stadsbyggnads förslag innebär att 
Örebro kommun prioriterar två av alternativen i det fortsatta arbetet. 

Ärendet togs upp för beredning i programnämnden den 15 januari 2021. 

Beslutsunderlag 
Trafikverkets rapport "Förutsättningar för anslutning till Godsstråket genom 
Bergslagen på sträckan Mosås–Örebro S", 2020-06-01 
Stadsbyggnads tjänsteskrivelse, 2020-11-18 
Presentationen "Möjliga anslutningar för Nobelbanan till befintlig järnväg" 

Förslag till beslut 
Stadsbyggnads förslag till Programnämnd samhällsbyggnad: 

1. Utredningsalternativ 4 (UA4) är Örebro kommuns huvudalternativ i fortsatt 
planering. Det innebär att kommunen i sin fysiska planering ska verka för att 
inte försvåra anläggning av en ny järnväg i detta stråk. 

2. Örebro kommun förordar att järnvägen västerut dras norr om flygplatsen 
och passerar kommungränsen mellan Vintrosa och Lanna, en dragning som är i 
linje med önskemål från Lekebergs och Karlskoga kommuner. 

3. Nuvarande områdesbestämmelser bör behållas till dess att Trafikverket gjort 
sin lokaliseringsutredning. 
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4. UA5 ses som ett möjligt andrahandsalternativ och därför bör Örebro 
kommun sträva efter att inte omöjliggöra även detta stråk. 

5. Stadsbyggnad får i uppdrag att noga utreda vad som krävs för att möjliggöra 
UA4, se under rubriken "Åtgärder och utredningsuppdrag" i tjänsteskrivelsen. 

6. Övriga UA i denna utredning anses mindre sannolika och ska inte påverka 
Örebro kommuns planering eller hindra kommunens utveckling. 

7. Arbetet med en fördjupad översiktsplan i samverkan med kommunerna 
Lekeberg, Karlskoga och Kristinehamn är med ovanstående ställningstaganden 
överspelat och bör avslutas. 

8. Eventuell revidering av översiktsplanen beslutas i samband med framtagande 
av Örebro kommuns planeringsstrategi som ska antas i Kommunfullmäktige 
senast den 11 september 2024. Till dess gäller ovanstående ställningstaganden 
som huvudprincip i kommunens planering. 

Beslut 
Programnämnd samhällsbyggnad beslutar: 

- Enligt Stadsbyggnads förslag. 

  

§ 25 Information om svar på remiss från Trafikverket om 
funktionsutredning Mälarbanan sträckan Hovsta–Arboga 
Ärendenummer: Sam 56/2021 
Handläggare: Per Elvingson 

Ärendebeskrivning 
Örebro kommun har beretts tillfälle att yttra sig över en remiss från 
Trafikverket. Remissen gäller en funktionsutredning som syftar till att möta 
identifierade framtida trafikeringsbehov på sträckan Hovsta–Arboga på 
Mälarbanan. Detta genom att ta fram förslag på kapacitetshöjande åtgärder. 

Åtgärderna går ut på att skapa en bättre anslutning mellan Godsstråket och 
Mälarbanan i Hovsta för norrgående tåg samt att öka kapaciteten på 
enkelspårsträckorna mellan Hovsta och Alväng samt Ökna och Arboga. 

Då remissvar skulle vara Trafikverket tillhanda senast den 22 januari 2021 har 
programnämndens ordförande, inom ramen för sin delegation för brådskande 
ärenden, beslutat om remissvar på Örebro kommuns vägnar. 

I remissvaret ställer sig Örebro kommun i grunden positiv till utredningen. 
Kommunen anser att den fångar upp de åtgärdsbehov för kapacitetshöjning 
som identifierats mellan Arboga och Hovsta, dels genom utbyggnad till 
dubbelspår, dels genom bättre anslutning av Mälarbanan till Godsstråket 
genom Bergslagen. Förslagen stämmer väl överens med de åtgärdsförslag som 
finns med i åtgärdsvalsstudien för Stockholm–Oslo och även de analyser som 
tagits fram av Oslo–Stockholm 2.55 AB. Kommunen pekar dock på några 
punkter där funktionsutredningen bör kompletteras. 
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Beslutsunderlag 
Remiss "Funktionsutredning Mälarbanan – Kapacitetshöjning Hovsta–
Arboga", 2020-12-17 
Remissvar på funktionsutredning Mälarbanan sträckan Hovsta–Arboga,    
2021-01-20 

Förslag till beslut 
Stadsbyggnads förslag till Programnämnd samhällsbyggnad: 

- Informationen läggs till handlingarna. 

Beslut 
Programnämnd samhällsbyggnad beslutar: 

- Enligt Stadsbyggnads förslag. 

  

§ 26 Markanvisningar till lokala aktörer 
Ärendenummer: Sam 890/2020 
Handläggare: Erik Skagerlund 

Ärendebeskrivning 
Programnämnd samhällsbyggnad får information om markanvisningar till 
lokala aktörer från 2010 och framåt. 

Med markanvisning avses en överenskommelse mellan en kommun och en 
byggaktör som ger byggaktören ensamrätt att under en begränsad tid och 
under givna villkor förhandla med kommunen om överlåtelse eller upplåtelse 
av ett visst av kommunen ägt markområde för bebyggande. 

Det finns som regel tre typer av markanvisningar: 

– Direktanvisningar 
– Markanvisningstävlingar (med jury och utan politik) 
– Anbudsförfarande (urval). 

Ärendet utgick från programnämndens sammanträde den 6 november 2020. 

Beslutsunderlag 
Presentationen "Markanvisningar" 

Förslag till beslut 
Stadsbyggnads förslag till Programnämnd samhällsbyggnad: 

- Informationen läggs till handlingarna. 

Beslut 
Programnämnd samhällsbyggnad beslutar: 

- Enligt Stadsbyggnads förslag. 
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§ 27 Information om rapport till fastighetsägare och 
näringsliv 
Ärendenummer: Sam 96/2021 
Handläggare: Christin Gimberger, Hanna Bäckgren och Erik Skagerlund 

Ärendebeskrivning 
Programnämnd samhällsbyggnad får information om en rapport som 
presenterades för fastighetsägare och näringsliv vid ett möte den 25 november 
2020. Rapporten består av tre delar: 

– Bostadsförsörjning – befolkning – byggtakt 
Örebro kommun fortsätter att växa. År 2019 uppgick antalet färdigställda 
bostäder till totalt 1 045, varav 181 småhus och 864 flerbostadshus. 

– Detaljplaneenhetens verksamhetsutveckling 
Verksamhetsutvecklingen syftar till att bli tydligare och effektivare. Ett led i 
detta är att skapa tydlighet i positiva planbesked. Möjlighet ges för beställaren 
av en detaljplan att förbereda ärendet och effektivisera detaljplaneprocessen 
när väl planhandläggare är utsedd. 

– Aktuella markanvisningar 
Vad gäller bostadsmark finns lucktomter i Södra Ladugårdsängen. Man utreder 
möjligheten till gemensam parkeringslösning. 

Beslutsunderlag 
Presentationen "Välkomna till Frukostmöte på Stadsbyggnad!" 

Förslag till beslut 
Stadsbyggnads förslag till Programnämnd samhällsbyggnad: 

- Informationen läggs till handlingarna. 

Beslut 
Programnämnd samhällsbyggnad beslutar: 

- Enligt Stadsbyggnads förslag. 

  

§ 28 Slutförda och pågående investeringar i stadsmiljö 
Ärendenummer: Sam 60/2021 
Handläggare: Anne Hernandez Pettersson, Malin Björk, Erica Ek och   
Andreas Ahlstam 

Ärendebeskrivning 
Programnämnd samhällsbyggnad får en presentation av färdiga investeringar 
från 2020 samt beställda och påbörjade investeringar inom trafik och 
stadsmiljö, kulturmiljö och naturvård. 
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Bland färdiga trafikinvesteringar finns färdigställandet av flera huvudcykelstråk. 
Det pågår ett byte av väderskydd. År 2021 börjar den större investeringen för 
Bus Rapid Transit (BRT) att genomföras. 

Enstaka mindre stadsmiljöinvesteringar har blivit klara under året, rampen vid 
Bio Roxy och parken Eklunden. Teaterplan har påbörjats och beräknas bli 
färdigställd under 2021. Allmän plats runt kulturkvarteret med åkanten 
kommer att påbörjas 2021. I övrigt finns inga nya investeringar 2021. 

Flera investeringsobjekt inom Åstaden har blivit klara, och ett stort fokus har 
varit på aktivitet och lekvärden. Det främsta är badplatsen i Hästhagen. 

För kulturmiljö har renoveringen av ett torp och ett uthus vid Nastaallén 
slutförts. Från och med januari 2021 är Adolfsbergs scoutkår hyresgäst. 
Renoveringen har bidragit till ökad trygghet i parkstråket, lokaler för 
föreningslivet samt att en byggnad med stora kulturvärden säkrats för 
framtiden. Under 2020 har planering och kompletterande utredningar 
genomförts inför den första etappen av renoveringen av Strömsborg till ett 
fungerande sommarcafé. Arbeten med ny grundläggning planeras att 
genomföras under 2021. Arbete med skyltning av fornlämningen i Hästhagen 
påbörjades även under 2020. 

Inom naturvård har flera stigar och rastplatser blivit klara. Björkön som 
besöksmål har färdigställts, likaså Öknaskogens entré. Inom vattenområdet 
finns klara och pågående vandringshinder i bäckar utrivna. En större projekt 
som pågår tillsammans med stadsmiljö är Hedens våtmarkslandskap. 

Beslutsunderlag 
Stadsbyggnads tjänsteskrivelse, 2020-01-13 
Presentationen "Skattefinansierade investeringar – lägesrapport", 2021-02-05 

Förslag till beslut 
Stadsbyggnads förslag till Programnämnd samhällsbyggnad: 

- Informationen läggs till handlingarna. 

Beslut 
Programnämnd samhällsbyggnad beslutar: 

- Enligt Stadsbyggnads förslag. 

  

§ 29 Redovisning av delegationsbeslut - inköp av 
arrendestuga, fastigheten Nikolai 3:262 
Ärendenummer: Sam 1249/2020 
Handläggare: Fredrik Norrström 
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Ärendebeskrivning 
Programnämnd samhällsbyggnad får vid varje sammanträde en mer ingående 
redovisning av ett beslut som fattats med stöd av delegation. Beslutet väljs ut 
av protokollsjusteraren från föregående sammanträde. 

Förvaltaren vid Markenheten Fredrik Norrström informerar om ett inköp av 
arrendestuga, fastigheten Nikolai 3:262. 

Beslutsunderlag 
Presentationen "Inköp av arrendestuga" 

Förslag till beslut 
Stadsbyggnads förslag till Programnämnd samhällsbyggnad: 

- Informationen läggs till handlingarna. 

Beslut 
Programnämnd samhällsbyggnad beslutar: 

- Enligt Stadsbyggnads förslag. 

  

§ 30 Information med anledning av coronapandemin 
(covid-19) 
Ärendenummer: Sam 24/2021 
Handläggare: Erik Blohm, Eva Barrera Glader och Marko Ravlic 

Ärendebeskrivning 
Programnämnd samhällsbyggnad får en lägesrapport med anledning av 
coronapandemin (covid-19). 

Summeringen av år 2020 visar att grunduppdraget har kunnat upprätthållas 
inom programområdet. Inget större produktionstapp kan påvisas. Däremot har 
vissa omprioriteringar av arbetsuppgifter gjorts eftersom vissa nämnder 
drabbats hårdare än andra. Friluftslivet har fått ett uppsving. Sjukfrånvaron 
visar på det hela taget ingen större skillnad jämfört med föregående år. 

Information kommer att ges till programnämnden fortlöpande. 

Beslutsunderlag 
Lägesbild för Samhällsbyggnad, 2021-01-29 
Året 2020 – Programområde samhällsbyggnad och coronapandemin 

Förslag till beslut 
Stadsbyggnads förslag till Programnämnd samhällsbyggnad: 

- Informationen läggs till handlingarna. 
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Beslut 
Programnämnd samhällsbyggnad beslutar: 

- Enligt Stadsbyggnads förslag. 

  

§ 31 Bostadsförsörjning – Lägesrapport för Örebro kommun 
2020–2029 
Ärendenummer: Sam 877/2020 
Handläggare: Christin Gimberger, Niklas Fallgren och Peter Sundström 

Ärendebeskrivning 
Stadsbyggnad har sammanställt en kortfattad lägesrapport om 
bostadsbyggandet i Örebro kommun i dagsläget och inför de kommande       
10 åren. Syftet är att informera politiska beslutsfattare, fastighetsägare och 
företag inom bostadssektorn om kommunens bostadsförsörjning. 

2020 års rapport är skriven mot bakgrund av den pandemi som präglat 
samhället under året. Mot denna bakgrund blir analyserna från 2019 mer 
svårbedömda. Det gäller exempelvis frågan om befolkningsutvecklingen och 
det ekonomiska läget som är två viktiga faktorer som påverkar läget på 
bostadsmarknaden. 2020 års rapport behöver därför läsas med försiktighet och 
med vetskap om det kan finnas fel i antaganden och prognoser. 

Örebro kommun hade den 31 december 2019 ett invånarantal på 155 696 
personer. Under de senaste 15 åren (2004–2019) har befolkningen i 
kommunen ökat med i genomsnitt 1 914 personer per år, motsvarande knappt 
29 000 invånare. Under samma tidsperiod har i genomsnitt cirka 912 
lägenheter per år färdigställts, totalt cirka 14 000. Sett utifrån att det i en 
genomsnittlig lägenhet ryms litet drygt 2 personer i snitt i riket (2,0 personer i 
Örebro kommun), innebär det att tillskottet av lägenheter har motsvarat 
behovet utifrån befolkningstillväxten. 

Att det volymmässigt tycks råda balans på Örebro kommuns bostadsmarknad 
innebär nödvändigtvis inte att utbudet matchar den efterfrågan som finns, 
utifrån bland annat upplåtelseform, prisnivå, boendetyp och geografiskt läge. 

Under de senaste tre åren mellan 2016 och 2018 med en väldigt omfattande 
nybyggnation har en viss avmattning av byggtakten skett med en stabilisering 
under 2019 på mer normala nivåer. 

Ärendet utgick från programnämndens sammanträde den 6 november 2020. 

Beslutsunderlag 
Bostadsförsörjning – Lägesrapport för Örebro kommun 2020–2029,         
2019-09-08 
Presentationen "Bostadsförsörjning Lägesrapport 2020" 
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Förslag till beslut 
Stadsbyggnads förslag till Programnämnd samhällsbyggnad: 

- Informationen läggs till handlingarna. 

Beslut 
Programnämnd samhällsbyggnad beslutar: 

- Enligt Stadsbyggnads förslag. 

  

§ 32 Bostadsmarknadsenkäten 2021 
Ärendenummer: Sam 1251/2020 
Handläggare: Christin Gimberger 

Ärendebeskrivning 
Syftet med Boverkets bostadsmarknadsenkät (BME) är att bidra till en 
kontinuerlig uppföljning av utvecklingen på bostadsmarknaden samt att spåra 
trender och tendenser inför den framtida utvecklingen. Enkäten innehåller 
kommunernas bedömningar och ger därmed en sammanhållen bild av 
bostadsmarknaden i hela landet. Bostadsmarknadsenkäten genomförs i 
samarbete med länsstyrelserna. Enkäten är unik, ingen annan undersökning 
fångar in läget i kommunerna på samma sätt. 

Enkätsvaren efterfrågas inte bara av myndigheter utan även av forskare, 
högskolor och universitet, bransch- och intresseorganisationer samt av media. 

Bedömningen av bostadsmarknadsläget i Örebro kommun är att 
nyproduktionen ger en volymmässig balans i förhållande till 
befolkningstillväxten. Det finns dock grupper som har svårt att klara av ökade 
boendekostnader. Det finns för få stora bostäder i förhållande till en växande 
grupp barnfamiljer, brist på byggklara villatomter, lång kö till 
trygghetsbostäder, begränsad tillgång på planlagd och byggklar bostadsmark i 
mindre tätorter. Det råder brist på bostäder för ungdomar, nyanlända, personer 
med funktionsnedsättning och särskilda boendeformer för äldre. 
Studentbostäder är i det närmaste i balans. 

De främsta faktorerna som för närvarande begränsar bostadsbyggandet är 
– höga produktionskostnader, 
– brist på byggklara tomter för småhusbebyggelse, samt 
– brist på rätt kompetens och resurser i olika led av planering, projektering och 
byggnation. 

Beslutsunderlag 
Boverkets svarsjournal 
Presentationen "Bostadsmarknadsenkäten 2021" 
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Förslag till beslut 
Stadsbyggnads förslag till Programnämnd samhällsbyggnad: 

- Informationen läggs till handlingarna. 

Beslut 
Programnämnd samhällsbyggnad beslutar: 

- Enligt Stadsbyggnads förslag. 

  

§ 33 Presentation av verksamheten i det delägda bolaget 
Oslo–Stockholm 2.55 AB 
Ärendenummer: Sam 160/2021 
Handläggare: Jonas Karlsson 

Ärendebeskrivning 
Oslo–Stockholm 2.55 AB är ett bolag som ägs av Karlstad kommun, Region 
Värmland, Region Västmanland, Region Örebro län, Västerås stad och Örebro 
kommun. Bolaget har till syfte att påskynda utbyggnaden av bättre tågtrafik 
mellan Oslo och Stockholm och på delsträckorna där emellan. 

Till dagens sammanträde har Oslo–Stockholm 2.55 AB:s verkställande direktör 
Jonas Karlsson inbjudits för att presentera verksamheten. Av presentationen 
framgår att en utbyggd tågtrafik har stor potential att lösa samhällsutmaningar 
och bidra till kraftigt ökad tillgänglighet och utvidgade arbetsmarknader. 

Beslutsunderlag 
Presentationen "Scandinavia's most profitable railway project" 

Förslag till beslut 
Stadsbyggnads förslag till Programnämnd samhällsbyggnad: 

- Informationen läggs till handlingarna. 

Beslut 
Programnämnd samhällsbyggnad beslutar: 

- Enligt Stadsbyggnads förslag. 

  

§ 34 Presentation från Trafikverket om åtgärdsvalsstudie för 
E18/E20 samt riksväg 50 
Ärendenummer: Sam 159/2021 
Handläggare: Anneli Weiner och Mikael Alm 
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Ärendebeskrivning 
Programnämnd samhällsbyggnad får en presentation från Trafikverket om 
åtgärdsvalsstudie (ÅVS) för E18/E20 samt riksväg 50. 

Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för 
vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Myndigheten ansvarar även för 
byggande, drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar. En ÅVS är en 
definierad process som resulterar i ett dokument. För Trafikverket är ÅVS en 
del i den större planeringsprocessen. Att få igenom åtgärder i den fortsatta 
planeringen är beroende av tidiga studier och utredningar. 

Vad gäller åtgärdsvalsstudie för E18/E20 samt riksväg 50 har en arbetsgrupp 
med deltagare från Trafikverket, Örebro kommun och Region Örebro län gjort 
ett utredningsarbete, med konsult som processledare och dokumenterare. 

Beslutsunderlag 
Presentationen "ÅVS kapacitet E18/E20/väg 50 Örebro" 

Förslag till beslut 
Stadsbyggnads förslag till Programnämnd samhällsbyggnad: 

- Informationen läggs till handlingarna. 

Beslut 
Programnämnd samhällsbyggnad beslutar: 

- Enligt Stadsbyggnads förslag. 

  

§ 35 Anmälan av handlingar 
Ärendenummer: Sam 23/2021 

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 21 januari 2021. 

Beslutsunderlag 
Nya ärenden i diariet, 2021-01-08–2021-01-28 
Upprop för det svenska landskapet, 2021-01-15 (Sam 1027/2020) 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd samhällsbyggnad: 

- Anmälan läggs till handlingarna. 
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Beslut 
Programnämnd samhällsbyggnad beslutar: 

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

  

§ 36 Anmälan av delegationsbeslut 
Ärendenummer: Sam 111/2021 

Ärendebeskrivning 
Alla beslut fattade med stöd av delegation av tjänstepersoner, 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 programnämnden som delegationsbesluten vinner laga 
kraft och det är också ett sätt att hålla ledamöter och ersättare i 
programnämnden informerade om vilka beslut som fattats genom delegation. 

Delegationsförteckningen för Programnämnd samhällsbyggnad antogs den    
27 mars 2003 och reviderades senast den 6 november 2020. Inför 
programnämndens sammanträde den 5 februari 2021 redovisar 
Kommunstyrelseförvaltningen alla beslut som tagits med stöd av delegation 
under perioden den 8–28 januari 2021. 

Beslutsunderlag 
Beslut fattade på delegation av Stadsbyggnad och 
Kommunstyrelseförvaltningen, 2021-01-08–2021-01-28 
Beslut fattade på delegation avseende avtal 

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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