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Robert Lindby, sekreterare
Justerat den 25 september 2019

Ullis Sandberg (S), ordförande

Maria Sääf (MP), justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 26 september 2019.
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§ 72 Ombudgeteringar och tilläggsanslag Programnämnd
samhällsbyggnad
Ärendenummer: Sam 236/2019
Handläggare: Sofia Engström
Ärendebeskrivning

Ärendet avser fördelning av tilläggsanslag och ombudgeteringar från
Kommunstyrelsen samt omfördelning av budgetmedel inom programområde
Samhällsbyggnad.
Beslutsunderlag

Tilläggsanslag och ombudgeteringar 2019 (Ks 1467/2018)
Tjänsteskrivelse, 2019-08-09
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd samhällsbyggnad:
1. Programnämnd samhällsbyggnad antar förslagen om fördelning av
tilläggsanslag till driftsnämnderna.
2. Programnämnd samhällsbyggnad antar förslaget om ombudgetering inom
programområdet.
Yrkande

Patrik Jämtvall (L) yrkar avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag till
förmån för Liberalernas budget som lagts fram i Kommunfullmäktige.
Johan Kumlin (M) yrkar avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag till
förmån för Moderaternas budget som lagts fram i Kommunfullmäktige.
Proposition

Ordföranden Ullis Sandberg (S) finner att det finns två förslag till beslut, det
vill säga Kommunstyrelseförvaltningens förslag respektive Patrik Jämtvalls (L)
och Johan Kumlins (M) avslagsyrkande till förmån för respektive partis
budgetförslag.
Ordföranden ställer dessa mot varandra och finner att Programnämnd
samhällsbyggnad beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslut

Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
1. Programnämnd samhällsbyggnad antar förslagen om fördelning av
tilläggsanslag till driftsnämnderna.
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2. Programnämnd samhällsbyggnad antar förslaget om ombudgetering inom
programområdet.
Maria Sääf (MP) deltar inte i beslutet.
Reservation

Patrik Jämtvall (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande om
avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag till förmån för Liberalernas
budgetförslag som lagts fram i Kommunfullmäktige.
Johan Kumlin (M), Krister Eriksson (M) och Håkan Jacobsson (M) reserverar
sig mot beslutet till förmån för Johan Kumlins (M) yrkande om avslag på
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till förmån för Moderaternas
budgetförslag som lagts fram i Kommunfullmäktige.

§ 73 Inspel till Övergripande strategier och budget 2020
Ärendenummer: Sam 621/2019
Handläggare: Sofia Engström
Ärendebeskrivning

Ärendet avser Programnämnd samhällsbyggnads egen verksamhets förslag om
inspel till Övergripande strategier och budget 2020 med plan för 2021–2022
(ÖSB). Förslagen avser att kunna ligga till grund för prioriteringar i ÖSB 2020
med plan för 2021–2022.
Beslutsunderlag

Budgetdirektiv 2020 med plan för 2021–2022 (Ks 999/2019)
Tjänsteskrivelse, 2019-08-21
Förslag till beslut

Stadsbyggnads förslag till Programnämnd samhällsbyggnad:
- Programnämnd samhällsbyggnads egen verksamhets inspel till Övergripande
strategier och budget 2020 med plan för 2021–2022 (ÖSB) överlämnas till
Kommunstyrelsen för vidare beredning i budgetprocessen.
Yrkande

Patrik Jämtvall (L) yrkar avslag på Stadsbyggnads förslag till förmån för
Liberalernas budget som lagts fram i Kommunfullmäktige.
Johan Kumlin (M) yrkar avslag på Stadsbyggnads förslag till förmån för
Moderaternas budget som lagts fram i Kommunfullmäktige.
Linn Josefsson (V) yrkar att få lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
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Proposition

Ordföranden Ullis Sandberg (S) finner att det finns två förslag till beslut, det
vill säga Stadsbyggnads förslag respektive Patrik Jämtvalls (L) och Johan
Kumlins (M) avslagsyrkande till förmån för respektive partis budgetförslag.
Ordföranden ställer dessa mot varandra och finner att Programnämnd
samhällsbyggnad beslutar enligt Stadsbyggnads förslag. Därefter ställer
ordföranden Linn Josefssons (V) yrkande om att få lämna ett särskilt yttrande
till protokollet under proposition och finner att Programnämnd
samhällsbyggnad bifaller det.
Beslut

Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
1. Programnämnd samhällsbyggnads egen verksamhets inspel till Övergripande
strategier och budget 2020 med plan för 2021–2022 (ÖSB) överlämnas till
Kommunstyrelsen för vidare beredning i budgetprocessen.
2. Linn Josefsson (V) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Maria Sääf (MP) och Helena Ståhl (SD) deltar inte i beslutet.
Reservation

Patrik Jämtvall (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande om
avslag på Stadsbyggnads förslag till förmån för Liberalernas budgetförslag som
lagts fram i Kommunfullmäktige.
Johan Kumlin (M), Krister Eriksson (M) och Håkan Jacobsson (M) reserverar
sig skriftligt mot beslutet till förmån för Johan Kumlins (M) yrkande om avslag
på Stadsbyggnads förslag till förmån för Moderaternas budgetförslag som lagts
fram i Kommunfullmäktige.

§ 74 Skogsbudget 2018
Ärendenummer: Sam 628/2019
Handläggare: Caroline Löfmarck
Ärendebeskrivning

Skogsförvaltningen i Örebro kommun ska vara inriktad på att förvalta skogens
olika värden på ett långsiktigt hållbart sätt, utifrån ett tydligt
medborgarperspektiv. Inom kommunens eget skogsbruk har naturvärden och
sociala värden högre prioritet än virkesproduktion och ekonomisk avkastning.
Detta gäller i såväl rekreationsskog som i produktionsskog, men en god
ekonomisk avkastning ska eftersträvas där det inte motverkar övriga värden.
Intäkterna från skogsbruket ska återinvesteras i skogen för att finansiera
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åtgärder som främjar naturvärden och sociala värden, t.ex. tillskapad död ved
och underhåll av stigar och rastplatser.
Skogen är indelad i olika zoner:
– 40 % produktionsskog
– 30 % rekreationsskog
– 30 % naturvård och reservat.
Trädslagsfördelning: cirka 40 % tall, 23 % gran, 31 % löv och 6 % ädellöv.
Beslutsunderlag

Presentation "Skogsbudgeten 2018"
Skogsbudgeten 180101–181231
Förslag till beslut

Stadsbyggnads förslag till Programnämnd samhällsbyggnad:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut

Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Enligt Stadsbyggnads förslag.

§ 75 Bostadsförsörjning Örebro kommun 2019–2028
Ärendenummer: Sam 622/2019
Handläggare: Christin Gimberger och Peter Sundström
Ärendebeskrivning

Stadsbyggnad har tagit fram en 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.
Beslutsunderlag

Bostadsförsörjning - Lägesrapport för Örebro kommun 2019–2028,
2019-08-13
Tjänsteskrivelse, 2019-08-13
Presentation "Bostadsförsörjning Lägesrapport 2019"
Förslag till beslut

Stadsbyggnads förslag till Programnämnd samhällsbyggnad:
- Informationen tas till protokollet.
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Beslut

Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Enligt Stadsbyggnads förslag.

§ 76 Kompensationsåtgärder för etablering av
Elektroskandia
Ärendenummer: Sam 660/2019
Handläggare: Per Wedholm och Erik Skagerlund
Ärendebeskrivning

Elektroskandia är en elgrossist med cirka 400 anställda. I och med expansion
av företaget behövdes en större lokal. Våren 2014 diskuterades lämpliga ytor,
och den kommunala marken "Munkatorp" motsvarade ytkrav och logistik.
Kommunen har bland annat avsatt angränsande område som en
kompensationsåtgärd för att slå vakt om ekologiska naturvärden. Våtmarker
har anlagts samt träd och buskar planterats.
Beslutsunderlag

Presentation "Kompensationsåtgärder - Elektroskandia"
Förslag till beslut

Stadsbyggnads förslag till Programnämnd samhällsbyggnad:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut

Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Enligt Stadsbyggnads förslag.

§ 77 Strategiskt utvecklingsarbete
Ärendenummer: Sam 623/2019
Handläggare: Marie Pettersson
Ärendebeskrivning

Informationsärende om HULT-uppdraget 2017–2018 och den långsiktiga
samordningen inom kommunkoncernen för samhällsbyggnadsområdet (LSK).
Målet har varit att skapa sammanvägda förutsättningar för den hållbart växande
kommunen inom programområde Barn och utbildning, Samhällsbyggnad och
kommunens bolag vad gäller förskolor och skolor.
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Beslutsunderlag

Presentation "HULT-uppdraget 2017–2018, strategiskt utvecklingsarbete på
programnivå"
Förslag till beslut

Stadsbyggnads förslag till Programnämnd samhällsbyggnad:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut

Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Enligt Stadsbyggnads förslag.

§ 78 Information om Norra Ormesta
Ärendenummer: Sam 624/2019
Handläggare: Linnéa Nilsson
Ärendebeskrivning

Informationsärende om Norra Ormesta med detaljplan från 2012 för bostäder
och två förskolor.
Beslutsunderlag

Presentation "Norra Ormesta", 2019-09-05
Förslag till beslut

Stadsbyggnads förslag till Programnämnd samhällsbyggnad:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut

Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Enligt Stadsbyggnads förslag.

§ 79 E-signering av protokoll
Ärendenummer: Sam 658/2019
Handläggare: Johanna Vikström
Ärendebeskrivning

Som en del av Örebros övergripande strategi Digitalt först satsar kommunen
på att stärka den tekniska förmågan att elektroniskt kunna signera olika typer
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av dokument. Denna tekniska förmåga kan sedan användas i olika situationer,
däribland för att justera politiska protokoll.
Projektet E-signering 2.0 syftar till att bland annat tillse att alla politiska
nämnder har tillgång till e-signering under hösten 2019. Enligt den plan som
tagits fram kommer breddinförandet vara genomfört januari 2020.
Inledningsvis kommer inte nämndprotokoll med sekretessuppgifter att beröras.
Beslutsunderlag

Presentation "E-signering av nämndprotokoll", 2019-09-05
Tjänsteskrivelse, 2019-09-05
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd samhällsbyggnad:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut

Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 80 Anmälan av handlingar
Ärendenummer: Sam 93/2019
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 22 augusti 2019.
Beslutsunderlag

Nya ärenden i diariet, 2019-08-29
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd samhällsbyggnad:
- Anmälan läggs till handlingarna.
Beslut

Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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§ 81 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Sam 659/2019
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 september 2019 redovisar
Kommunstyrelseförvaltningen alla beslut som tagits med stöd av delegation
under perioden 29 maj 2019–29 augusti 2019.
Beslutsunderlag

Beslut fattade på delegation av Stadsbyggnad och
Kommunstyrelseförvaltningen, 2019-08-29
Delegationsbeslut från Markenheten, 2019-08-29
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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Reservation
Ärende 5 Programnämnd samhällsbyggnad
Ärendenummer: Sam 621/2019 Örebro kommun
"lnspel till övergripande strategi och budget 2020 med plan för 2021-2022

Örebro kommun måste tillbaka till sitt välfärdsuppdrag
Vi Moderater har under flera år påtalat vikten av att kommunen kommer tillbaka till sitt kärnuppdrag
och fokuserar på att klara välfärden i Örebro. Till detta har de styrande partierna år efter år sagt nej.
Nu är vi framme i den ekonomiska situation som vi Moderater länge har befarat och då bjuds
oppositionen, på kort varsel, in till att vara med och ta ansvar. Utifrån förvaltningens förslag ska
åtgärder för en effektivare drift och förvaltning samlas i en verktygslåda som sedan ska ingå i de
styrande partiernas förslag på budget.
Grundtanken är god och vi ser positivt på att vi får ta del av tjänstemännens förslag. Tveksamheterna
är dock många och den största invändningen är känslan av att de styrande partierna åter igen ska ta
våra förslag och göra dem till sina.
Moderaterna har i budget efter budget bevisat att vi tar ansvar för örebroarnas pengar och kommer
fortsatt lägga fram konstruktiva förslag för Örebros bästa.
Moderaterna i nämnden yrkade därför avslag på förslaget med hänvisning till eget budgetarbete. Vi
kommer i vårt förslag till budget för 2020 och plan 2021-22 ha en egen verktygslåda av åtgärder som
bidrar till en budget i balans.

För Moderaternas grupp i Programnämnd samhällsbyggnad

Johan Kumlin.

Datum: 2019-09-05
Programnämnd Samhällsbyggnad

Särskilt yttrande

5. INSPEL TILL ÖVERGRIPANDE STRATEGIER
OCH BUDGET 2020
Vi ställer oss bakom ärendet under förutsättning att det ska
anses vara just ett inspel för framtida utredningar för
verksamheternas utveckling och inget förslag på några
förändringar. Förvaltningens förslag är väldigt löst formulerade
och långsiktiga konsekvenser för de olika besparingsförslagen
saknas. Det går i nuläget inte att avgöra hur
eventuella förslag kommer att påverka berörda grupper. Utan
ordentliga utredningar riskerar förändringar inte bara att slå
hårt mot vissa grupper, utan också leda till fördyringar för
kommunen i längden. Det är också grundläggande för oss att
besparingar inom samhällsbyggnads egen verksamhet inte
innebär att kostnader överförs till programområde social
välfärd eller programområde barn och utbildning.
För oss i Vänsterpartiet är det viktigt att ta ansvar för Örebro
kommuns ekonomi och vi räds inte att lyfta på alla stenar för att
få en ekonomi i balans. Men Vänsterpartiet är kritiska till förslag
som kan försämra för kommunens mest utsatta, eller skapa ett
mer ojämlikt och ojämställt samhälle.
Vi förväntar oss att samtliga förslag till förändringar kommer
att utvärderas grundligt samt att en konsekvensanalys
genomförs innan förslag till beslut läggs fram. Vi vill därför föra
till protokollet att vi inte ställer oss bakom några som helst
förändringar av verksamheter utan ordentliga utredningar med
konsekvensanalyser.
Linn Josefsson

För Vänsterpartiet

