Sam 77/2018

Protokoll

Programnämnd samhällsbyggnad
Datum:
2018-03-08
Klockan: 10:00 - 17:00
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Dialogen, Rådhuset
Närvarande ledamöter
Ullis Sandberg (S)
Hannah Ljung (C)
Daniel Granqvist (M)
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Patrik Jämtvall (L)
Jonas Håård (S)
Ida Eklund (S)
Per Lilja (S)
Lars Johansson (C)
Jessica Carlqvist (V)
Krister Eriksson (M)
Helena Ståhl (SD)
Sara Richert (MP)
Tjänstgörande ersättare
Per-Erik Andersson (S)
Marcus Willén Ode (MP)
Hossein Azeri (M)

§ 30 deltar inte p.g.a. jäv

Ersätter Carina Toro Hartman (S)
Ersätter Daniel Granqvist (M) § 30
Ersätter Linn Andersson (M)

Närvarande ersättare
Yngve Alkman (L)
Anna Hedström (S)
Stefan Nilsson (V)
Anna Andersson (KD)
Övriga
Erik Blohm Mark- och exploateringschef
Ulrika Jansson Programdirektör
Patrik Kindström Chef planeringsavdelning
Paragraf 20-36
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Julia Taavela, sekreterare
Justerat den 21 mars 2018

Ullis Sandberg (S), ordförande

Jessica Carlqvist (V), justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 23 mars 2018.

§ 20 Årsberättelse för Programnämnd samhällsbyggnads
egen verksamhet
Ärendenummer: Sam 1089/2017
Handläggare: Eva Barrera Glader

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 2017, Programnämnd samhällsbyggnad - egen verksamhet,
2018-01-31
Förslag till beslut
Stadsbyggnadsförvaltningens förslag till Programnämnd samhällsbyggnad:
1. Programnämnd samhällsbyggnad fastställer årsberättelsen för 2017.
2. Programnämnd samhällsbyggnad anhåller om att få överföra 20 % av
Stadsbyggnads överskott på 5 678 tkr till 2018, totalt 1 136 tkr.
3. Programnämnd samhällsbyggnad anhåller om att få överföra
investeringsmedel för den egna verksamheten till 2018, totalt 186 165 tkr.
4. Årsberättelsen överlämnas till Kommunstyrelsen för vidare hantering.
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Beslut
Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Enligt Stadsbyggnads förslag.

§ 21 Årsberättelse för Programnämnd samhällsbyggnad
2017
Ärendenummer: Sam 73/2018
Handläggare: Anna Nilsson
Ärendebeskrivning
Resultatet visar att Programnämnd samhällsbyggnad kommer att uppfylla
sina åtaganden inom de politiska målen från Övergripande strategi och
budget (ÖSB) 2017 i hög utsträckning. Grunduppdraget säkras löpande och
det finns ett kontinuerligt pågående kvalitetsarbete för att effektivisera
arbetssätten, med ett externt fokus på målgruppernas behov som ledstjärna. I
det är digitalisering en del och samtliga driftsnämnder med dess
verksamheter arbetar både med den kommunövergripande satsningen
Digitalt först och är deltagande i ett nationellt projekt som syftar till att
digitalisera och effektivisera arbetsflöden.
Beslutsunderlag
Årsberättelse 2017 Programnämnd samhällsbyggnad, 2018-02-15
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd
samhällsbyggnad:
1. Programnämnd samhällsbyggnad fastställer årsberättelsen för 2017.
2. Årsberättelsen överlämnas till Kommunstyrelsen.
3. Programnämnd samhällsbyggnad anhåller hos Kommunstyrelsen om
överföring av resultat enligt särskilda regler samt justering av resultatet
enligt nedan.
- Tekniska nämndens resultat med fordonsverksamhetens resultat (-2 142
tkr), kostnader vinterväghållning (3 015 tkr), kostnader bevattningsförbud
(617 tkr), juristkostnader kopplat till asfaltsreklamation (211 tkr),
överkompensation kapitalkostnader exploatering (-254 tkr) samt
fordonsgasens underskott (217 tkr).
- Fritidsnämndens resultat med kostnader bevattningsförbud (1 500 tkr)
samt underskott macken vid småbåtshamnen (252 tkr).
- Kulturnämndens resultat med överkompensation allmänkultur (-425 tkr).
4. Programnämnd samhällsbyggnad anhåller hos Kommunstyrelsen om att
nyttja hela förlustgarantin för OpenArt (2 450 tkr) enligt Ks 136/2017.
5. Programnämnd samhällsbyggnad anhåller hos Kommunstyrelsen om
överföring av kvarvarande AFA-medel på 418 tkr till år 2018.
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6. Programnämnden anhåller hos Kommunstyrelsen om överföring av
investeringsanslag på totalt 465 582 tkr, enligt sammanställning i kapitel
5.4.
Yrkande
Helena Ståhl (SD) yrkar avslag på beslutspunkt 4.
Proposition
Ordförande Ullis Sandberg (S) finner att det finns ett förslag till
beslutspunkterna 1, 2, 3, 5 och 6, det vill säga
Kommunstyrelseförvaltningens förslag och att Programnämnd
samhällsbyggnad beslutar enligt detta.
Därefter finner ordföranden att det finns två förslag till beslutspunkt 4, det
vill säga Kommunstyrelseförvaltningens förslag respektive Helena Ståhls
(SD) yrkande om avslag på Kommunstyrelseförvaltingens förslag.
Ordföranden ställer dessa mot varandra och finner att Programnämnd
samhällsbyggnad beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd
samhällsbyggnad:
1. Programnämnd samhällsbyggnad fastställer årsberättelsen för 2017.
2. Årsberättelsen överlämnas till Kommunstyrelsen.
3. Programnämnd samhällsbyggnad anhåller hos Kommunstyrelsen om
överföring av resultat enligt särskilda regler samt justering av resultatet
enligt nedan.
- Tekniska nämndens resultat med fordonsverksamhetens resultat (-2 142
tkr), kostnader vinterväghållning (3 015 tkr), kostnader bevattningsförbud
(617 tkr), juristkostnader kopplat till asfaltsreklamation (211 tkr),
överkompensation kapitalkostnader exploatering (-254 tkr) samt
fordonsgasens underskott (217 tkr).
- Fritidsnämndens resultat med kostnader bevattningsförbud (1 500 tkr)
samt underskott macken vid småbåtshamnen (252 tkr).
- Kulturnämndens resultat med överkompensation allmänkultur (-425 tkr).
4. Programnämnd samhällsbyggnad anhåller hos Kommunstyrelsen om att
nyttja hela förlustgarantin för OpenArt (2 450 tkr) enligt Ks 136/2017.
5. Programnämnd samhällsbyggnad anhåller hos Kommunstyrelsen om
överföring av kvarvarande AFA-medel på 418 tkr till år 2018.
6. Programnämnden anhåller hos Kommunstyrelsen om överföring av
investeringsanslag på totalt 465 582 tkr, enligt sammanställning i kapitel
5.4.
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Reservation
Helena Ståhl (SD) reserverar sig mot beslutspunkt 4 till förmån för sitt eget
yrkande om avslag på beslutspunkt 4.

§ 22 Utmaningen av OpenART
Ärendenummer: Sam 959/2017
Handläggare: Anna Nilsson
Ärendebeskrivning
Tre privatpersoner har kommit in med en utmaning av den kommunala
verksamheten Open Art. Utmanarna önskar att verksamheten ska bedrivas i
entreprenadform och att ett upphandlingsförfarande ska påbörjas. Under
förutsättning att så sker har utmanarna för avsikt att starta ett aktiebolag och
lämna ett anbud.
Under hösten utvärderades verksamheten på uppdrag av kommundirektören
med syftet att "visa möjlig väg till alternativ organisering och finansiering
av Open Art med målet att behålla Open Art på en hög nivå".
Kommunstyrelsen delgavs den 2018-02-13 utvärderingens resultat och
uppdrog samtidigt till kommundirektören att arbeta vidare med att visa
möjlig väg till alternativ organisering och finansiering av Open Art med en
återrapportering till Kommunstyrelsen senast juni 2018.
Inom programområde Samhällsbyggnad finns rätten att utmana en
verksamhet, myndighetsutövning undantaget, med syfte att överta ansvaret
för driften av en verksamhet. Beslut ska fattas skyndsamt efter att
lämpligheten av detta utretts.
Kommunstyrelseförvaltningen har i samråd med Kultur- och
fritidsförvaltningen och Stadsbyggnad utrett ärendet och förslaget är att
avvisa utmaningen.
Beslutsunderlag
Open Art - utvärdering, slutrapport 2018-01-08
Utmaning: Förslag att lägga ut Open Art till upphandling (2017-12-10)
Utmaningsrätt inom programområdet Samhällsbyggnad - regelverk
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd
samhällsbyggnad:
1. Utmaningen att Open Art ska bedrivas i entreprenadform avvisas.
2. Beslutet anmäls till Kommunstyrelsen.
Yrkande
Daniel Granqvist (M) yrkar att utmaningen ska bifallas.
Patrik Jämtvall (L) yrkar att ärendet ska bordläggas tills kommundirektören
återrapporterat till Kommunstyrelsen om arbetet med att visa möjlig väg till
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alternativ organisering och finansiering av Open Art.
Sara Richert (MP) och Helena Ståhl (SD) yrkar bifall till Patrik Jämtvalls
(L) yrkande.
Jessica Carlqvist (V) yrkar bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag
och att få lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Proposition
Ordförande Ullis Sandberg (S) finner att det finns tre förslag till beslut, det
vill säga Daniel Granqvists (M) yrkande om att bifalla utmaningen, Patrik
Jämtvalls (L) m.fl. yrkande om återremiss samt Jessica Carlqvists yrkande
om bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag. Ordföranden ställer
dessa mot varandra och finner att Programnämnd samhällsbyggnad beslutar
enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslut
Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
1. Utmaningen att Open Art ska bedrivas i entreprenadform avvisas.
2. Beslutet anmäls till Kommunstyrelsen.
3. Jessica Carlqvist (V) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Reservation
Daniel Granqvist (M), Krister Eriksson (M), Hossein Azeri (M) reserverar
sig mot beslutet till förmån för Daniel Granqvists (M) yrkande om att bifalla
utmaningen.
Patrik Jämtvall (L) och Sara Richert (MP) reserverar sig mot beslutet till
förmån för sitt eget yrkande om återremiss.

§ 23 Kommunens fastigheter i Kilsbergen
Ärendenummer: Sam 87/2018
Handläggare: Therese Aremyr och Mats Rosenberg
Ärendebeskrivning
Naturvården på Stadsbyggnad har under en längre period arbetat med att
skapa målpunkter för friluftslivet i Kilsbergen. Detta har bl.a. gjorts genom
att förvärva fastigheter med strategiska lägen när dessa varit till salu. Dessa
fastigheter har ställts iordning för att kunna fungera som raststugor och ge
övernattningsmöjligheter för besökare i Kilsbergen. Nu pågår ett arbete med
att hitta formerna för hur verksamhet ska bedrivas i dessa fastigheter.
Beslutsunderlag
Kilsbergen en helhetsbild, dokument daterat 2018-01-04
Kilsbergen en helhetsbild, PowerPoint daterad 2018-01-16
Tjänsteskrivelse, 2018-02-15
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Förslag till beslut
Stadsbyggnads förslag till Programnämnd samhällsbyggnad:
- Kommunens fastighetsinnehav i Kilsbergen ska bidra till att underlätta för
allmänheten att uppleva landskapet och bedriva friluftsliv, samt att stimulera
möjligheterna till naturturism och lokalt företagande.
Yrkande
Daniel Granqvist (M) yrkar att ärendet återremitteras med motiveringen att
förslag till beslut behöver vara mer konkret formulerad.
Patrik Jämtvall (L) och Sara Richert (MP) yrkar bifall till Daniel Granqvists
(M) yrkande.
Proposition
Ordförande Ullis Sandberg (S) ställer först Daniel Granqvists (M) yrkande
om återremiss under proposition och finner att Programnämnd
samhällsbyggnad beslutar att ärendet ska återremitteras.
Beslut
Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Ärendet återremitteras och återkommer för beslut den 5 april 2018.

§ 24 Förstudie avseende kultur- och fritidsverksamhet i CVområdet
Ärendenummer: Sam 49/2018
Handläggare: Gustav Axberg
Ärendebeskrivning
I arbetet med planprogrammet för CV har det konstaterats att det bör gå att
skapa ett mervärde för stadsdelen genom att skapa förutsättningar för ett rikt
utbud av kultur- och fritidsaktiviteter inom området.
För att utreda hur detta ska gå till konkret behöver en förstudie genomföras.
Förstudien behöver både utreda hur identifierade lokalbehov kan tillgodoses
i befintliga byggnader och genom en omvärldsanalys utreda hur kultur- och
fritidsverksamheter kan användas som en strategisk motor för
stadsdelsutveckling samt vilka eventuellt nya lokalbehov detta medför.
Då kompetens för samtliga delar av förstudien inte finns inom
programområdet behöver en konsulttjänst köpas in. Kostnaden för detta har
uppskattats till 400 tkr. Finansiering föreslås göras med 50 procent från
Programnämnd samhällsbyggnad, med 25 procent från Fritidsnämnden och
med 25 procent från Kulturnämnden.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2018-02-09
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Förslag till beslut
Stadsbyggnadskontorets och Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till
Programnämnd samhällsbyggnad:
1. Programnämnd samhällsbyggnad beslutar om ett tillfälligt anslag på 200
tkr från planeringsreserven för att finansiera 50 procent av förstudien
avseende kultur- och fritidsverksamhet i CV-området. Anslaget tillförs
Kulturnämnden.
2. 50 procent av eventuella överblivna medel från förstudien ska återföras
till Programnämnd samhällsbyggnads planeringsreserv.
Beslut
Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Enligt Stadsbyggnadskontorets och Kultur- och fritidsförvaltningens
förslag.

§ 25 Revidering av Översiktsplan
Ärendenummer: Sam 493/2014
Handläggare: Christin Gimberger
Ärendebeskrivning
Programnämnd samhällsbyggnad har uppdragit till Stadsbyggnad att ta fram
förslag på en reviderad översiktsplan. Ärendet är nu i Programnämnd
samhällsbyggnad för godkännande av antagandehandlingen avseende
förslag till ny översiktsplan. Sedan går ärendet vidare för godkännande i
Kommunstyrelsen som i sin tur vidarebefordrar ärendet till
Kommunfullmäktige för beslut om antagande.
Beslutsunderlag
- Översiktsplanens textkapitel inklusive miljökonsekvensbeskrivning, 201803-08
- Översiktsplanens karta https://karta.orebro.se/#0&Op2018SpokANT;0&2&161789.31178;6573336
.06599&-1&&
- Samrådsredogörelse, inklusive länsstyrelsens samrådsyttrande, 2017-10-26
- Utställningsutlåtande, inklusive länsstyrelsens utställningsyttrande, 201803-08
- Fördjupningar av översiktsplanen - Finns sedan tidigare på webben
http://www.orebro.se/kommun--politik/fakta-statistik-undersokningar/dokument--undersokningar/bygga-bo--trafik--dokument/fordjupning-av-oversiktsplan.html
- Fördjupning för Vintrosa-Lanna fortsätter att gälla förutom ett antal
förändrade utbyggnadsområden som därför markeras i planen från 2012,
2017-10-26
- Fördjupning för Långenområdet fortsätter att gälla förutom
ställningstaganden om Yxstabacken och Möllevägen som därför markeras i
planen från 2014, 2017-10-26
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- Bilaga till miljökonsekvensbeskrivning "Genomförandebedömning
järnväg", SWECO 2016-11-28
- Bilaga till miljökonsekvensbeskrivning "Områden för
vindkraftsetablering", 2017-10-26
Förslag till beslut
Stadsbyggnads förslag till Programnämnd samhällsbyggnad:
1. Godkänna översiktsplan för Örebro kommun.
2. Ge Stadsbyggnad i uppdrag att ta fram en kartläggning över lämpliga
områden för utbyggnad av vindkraft.
3. Ge Stadsbyggnad i uppdrag att utreda värdet av jordbruksmark ur ett
livsmedelförsörjningsperspektiv för bedömning av eventuell framtida
byggnation på jordbruksmark.
Beslutspunkt 1 ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Yrkande
Helena Ståhl (SD) yrkar avslag på beslutspunkt 2 och att få lämna ett
särskilt yttrande till protokollet.
Jessica Carlqvist (V) yrkar bifall till Stadsbyggnads förslag och att få lämna
ett särskilt yttrande till protokollet.
Daniel Granqvist (M) yrkar bifall till Stadsbyggnads förslag och att få lämna
ett särskilt yttrande till protokollet.
Sara Richert (MP) yrkar bifall till Stadsbyggnads förslag och att få lämna ett
särskilt yttrande till protokollet.
Patrik Jämtvall (L) yrkar bifall till Stadsbyggnads förslag och att få lämna
ett särskilt yttrande till protokollet.
Proposition
Ordförande Ullis Sandberg (S) finner att det endast finns ett förslag till
beslutspunkter 1 och 3, det vill säga Stadsbyggnads förslag och att
Programnämnd samhällsbyggnad beslutar enligt detta.
Därefter finner ordföranden att det finns två förslag till beslutspunkt 2, det
vill säga Stadsbyggnads förslag och Helena Ståhls (SD) yrkande om avslag
på Stadsbyggnads förslag. Ordföranden ställer dessa mot varandra och
finner att Programnämnd samhällsbyggnad beslutar enligt Stadsbyggnads
förslag.
Beslut
Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
1. Godkänna översiktsplan för Örebro kommun.
2. Ge Stadsbyggnad i uppdrag att ta fram en kartläggning över lämpliga
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områden för utbyggnad av vindkraft.
3. Ge Stadsbyggnad i uppdrag att utreda värdet av jordbruksmark ur ett
livsmedelförsörjningsperspektiv för bedömning av eventuell framtida
byggnation på jordbruksmark.
4. Jessica Carlqvist (V) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
5. Helena Ståhl (SD) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
6. Daniel Granqvist (M) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
7. Sara Richert (MP) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
8. Patrik Jämtvall (L) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Beslutspunkt 1 ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Reservation
Helena Ståhl (SD) reserverar sig mot beslutspunkt 2 till förmån för sitt eget
yrkande om avslag.

§ 26 Lägesrapport järnvägsområdet - Svampen till
Gustavsvik
Ärendenummer: Sam 194/2016
Handläggare: Anne Pettersson och Teresia Hörnestig Lund
Ärendebeskrivning
Fördjupning av översiktsplanen för järnvägsområdet mellan Svampen och
Gustavsvik antogs våren 2015. Genomförandet ska ske i olika
stadsutvecklingsprojekt under de kommande ca 20 åren. Kartan i bilaga 1
visar vad som har gjorts i området från 2015.
Beslutsunderlag
Stadsbyggnads tjänsteskrivelse, 2018-02-02
Bilaga 1 Karta Lägesrapport genomfört
Bilaga 2 Genomförande de närmsta tre åren
Förslag till beslut
Stadsbyggnads förslag till Programnämnd Samhällsbyggnad:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Enligt Stadsbyggnad förslag.
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§ 27 Information om Citypassagen
Ärendenummer: Sam 154/2018
Handläggare: Ulrika K Jansson
Ärendebeskrivning
Flytten till Citypassagen är ett förändringsarbete som innebär nya lokaler
och ett effektivare arbetssätt inom programområdet. Det blir nya attraktiva,
miljövänliga och yteffektiva lokaler, en modern teknik som stödjer ett
effektivt arbete och ett effektivt och flexibelt arbetssätt. Inför flytten
behöver förvaltningarna skapa och lära ut nya arbetssätt, arbetsregler
och samverkan. Det här är ett stort förändringsarbete som ska leda till
snabbare och bättre samordnad leverans av de politiska uppdragen.
Beslutsunderlag
Presentation på sammanträdet
Förslag till beslut
Stadsbyggnads förslag till Programnämnd samhällsbyggnad:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Informationen tas till protokollet.

§ 28 Justering av plantaxa
Ärendenummer: Sam 153/2018
Handläggare: Frida Hammarlind
Ärendebeskrivning
Taxan för Byggnadsnämndens verksamhet justeras för den del som avser
områdesbestämmelser och detaljplaner. Nuvarande taxa beslutades av
Kommunfullmäktige 2015-06-17 och gäller från och med 2015-08-01. I
förslag till plantaxa för 2018 justeras nivån för tidsersättning för att ligga på
samma nivå som i nya bygglovstaxan.
Beslutsunderlag
Taxebestämmelser
Taxetabeller
Tjänsteskrivelse, 2018-02-16
Förslag till beslut
Byggnadsnämndens förslag till Programnämnd samhällsbyggnad:
1. Förslag till ny plantaxa antas.
2. Taxan gäller från och med 1 april 2018.
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Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Beslut
Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Enligt Byggnadsnämndens förslag.

§ 29 Justering av bygglovstaxan
Ärendenummer: Sam 152/2018
Handläggare: Sofia Lindén
Ärendebeskrivning
2015 antogs en ny taxa för Byggnadsnämndens verksamhet, för den del som
avser bygglov. Syftet var att få en tydligare och mer transparant taxa. Då
taxan antogs så beslutades även att en utvärdering av taxan skulle ske
löpande. Taxan skulle också uppdateras och justeras vid behov. 2017
justerades taxan något utifrån de effektiviseringar som skett främst via
digitaliseringen.
Vid senaste utvärderingen av taxan har det framgått att vissa
kompletteringar behöver ske. Detta främst beroende på de lagförändringar
som skett inom plan- och bygglagen samt att vissa delar har förtydligats
ytterligare. Även timkostnaderna har följts upp och utvärderats och dessa
justeras något för att kommunen ska kunna få täckning för sina kostnader
inom området.
Taxan enligt plan- och bygglagen (PBL) bygger på Sveriges Kommuners
och Landstings (SKL) förslag från 2014, såsom tidigare.
Beslutsunderlag
Taxebestämmelser
Taxetabeller
Tidsuppskattningar
Tjänsteskrivelse, 2018-02-03
Förslag till beslut
Byggnadsnämndens förslag till Programnämnd samhällsbyggnad:
1. Förslag till taxa för prövning av ärenden enligt plan- och bygglagen och
miljöbalken antas.
2. Taxan gäller från och med den 1 april 2018.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Beslut
Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Enligt Byggnadsnämndens förslag.
12

§ 30 Planprogram för Södra Ladugårdsskogen
Ärendenummer: Sam 115/2016
Handläggare: Sofia Larsson och Johanna Östman
Ärendebeskrivning
Stadsbyggnad har haft i uppdrag att ta fram ett planprogram för aktuellt
område, med motiveringen att Översiktsplan för Örebro pekar ut området
som ett utbyggnadsområde för blandad bebyggelse.
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.
Planprogrammet ska visa på en möjlig vidareutveckling av områdena kring
stadsdelen Adolfsberg. Befintliga kvaliteter ska identifieras och säkras samt
utgöra bärande element i den tillkommande utvecklingen.
Beslutsunderlag
Planprogram för Södra Ladugårdsskogen, 2018-03-08
Samrådsredogörelse
Tjänsteskrivelse, 2018-02-09
Förslag till beslut
Stadsbyggnads förslag till Programnämnd samhällsbyggnad:
- Planprogram för Södra Ladugårdsskogen godkänns.
Jäv
Daniel Granqvist (M) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av
jäv.
Yrkande
Patrik Jämtvall (L) och Krister Eriksson (M) yrkar att få lämna ett särskilt
yttrande till protokollet.
Jessica Carlqvist (V) yrkar att få lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Beslut
Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
1. Planprogram för Södra Ladugårdsskogen godkänns.
2. Patrik Jämtvall (L) och Krister Eriksson (M) får lämna ett särskilt
yttrande till protokollet.
3. Jessica Carlqvist får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
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§ 31 Lokalförsörjningsplan 2019-2022
Ärendenummer: Sam 1116/2017
Handläggare: Helena Bokvist
Ärendebeskrivning
Beredningsärende om lokalförsörjningsplan 2019-2022.
Lokalförsörjningsplanen beskriver behovet av verksamhetslokaler och
anläggningar, det är ett 4-årigt perspektiv med framåtblick på ytterligare
fyra år. Lokalförsörjningsplanen grundas på prognoser och behov och
beslutas av Programnämnd samhällsbyggnad. Den ska revideras årligen och
ligger till grund för investeringsprogrammet.
Beslutsunderlag
Presentation på sammanträdet
Förslag till beslut
Stadsbyggnads förslag till Programnämnd samhällsbyggnad;
- Ärendet anses berett i och med dagens sammanträde och återkommer för
beslut den 5 april 2018.
Beslut
Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Enligt Stadsbyggnads förslag.

§ 32 Reservationsavtal för Nikolai 3:63 i Södra
Ladugårdsängen
Ärendenummer: Sam 531/2016
Handläggare: Therese Marcusson och Emma Gren
Ärendebeskrivning
I början av 2017 undertecknades en förstudie för Botryggs räkning att
bebygga del av Nikolai 3:63 med bostäder på initiativ av Stadsbyggnad,
Örebro kommun för att erbjuda marknaden bostäder med överkomliga
hyror. Förstudien är nu uppfylld och önskemål om att teckna
reservationsavtal finns från båda parter.
Reservationsavtalet innebär att områdena A och B på kartbilagan, totalt
omfattande ca 6700 kvm reserveras under perioden fram till 2018-11-30,
området är uppdelat i Område A ca 1400 m2 reserverad för hyresrätter med
kommande tomträttsupplåtelse och område B ca 5300 m2 reserverad för
bostadsrätter, denna del kommer vi senare skriva köpekontrakt på.
Projektet lyder under modellen Örebromodellen 2.0 vilket är ”bostäder för
fler projektet” där ett visst antal av de nya hyreslägenheterna ska ha en lägre
hyra än normalhyran.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2018-02-15
Reservationsavtal med bilaga
Förslag till beslut
Stadsbyggnads förslag till Programnämnd samhällsbyggnad:
1. Godkänna föreliggande reservationsavtal mellan Örebro kommun och
Botrygg AB.
2. Uppdra åt Programnämnd samhällsbyggnads ordförande att för
kommunens del godkänna och underteckna köpekontrakt och köpebrev
avseende del av Nikolai 3:63 när villkoren i reservationsavtalet är uppfyllda.
Ärendet ska vidare till Kommunstyrelsen för beslut.
Beslut
Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Enligt Stadsbyggnads förslag.
Daniel Granqvist (M), Krister Eriksson (M), Hossein Azeri (M) och Patrik
Jämtvall (L) deltar inte i beslutet.

§ 33 Utvärdering av Blå gatan
Ärendenummer: Sam 10/2017
Handläggare: Andreas Ahlstam
Ärendebeskrivning
Efter att del av Olaigatan under sommaren 2017 omprioriterades har en
webenkät riktad till platsens besökare och verksamheter gjorts. Enkäten
utformades för att likna de enkäter som tagits fram för tidigare
omprioriteringsprojekt; Rosa gatan 2015 och Gröna gatan 2016. Dock var
en väsentlig skillnad att det för de tidigare projekten på del av
Engelbrektsgatan gjordes intervjuer på plats med besökare och
verksamheter. Tidigare år har även boende i kvarteret intill fått enkäten
hemskickad. 2017 gjordes enkätundersökningen enbart som en webenkät,
där verksamheterna fick utskick med uppmaning om att gärna svara på
enkäten. Verksamheterna kunde i enkäten ange att de driver verksamhet på
denna del av Olaigatan och deras svar redovisas särskilt.
Beslutsunderlag
Omprioritering av gaturum 2017, resultat från utvärderingsenkät, 2017-1218
Förslag till beslut
Stadsbyggnads förslag till Programnämnd samhällsbyggnad:
- Informationen tas till protokollet.
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Beslut
Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Enligt Stadsbyggnads förslag.

§ 34 Svar på motion från Liberalernas fullmäktigegrupp om
ställplatser för husbilar
Ärendenummer: Sam 850/2017
Handläggare: Lovisa Blomér
Ärendebeskrivning
Liberalernas fullmäktigegrupp har inkommit med en motion som anmäldes i
Kommunstyrelsen den 30 augusti 2017. Motionen innehåller ett förslag om
att skapa centrala ställplatser för husbilar i Örebro till sommaren 2018 och
att ge stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att utreda vilka platser som kan
vara aktuella.
Trafikenheten på Stadsbyggnad har redan ett uppdrag att utreda ställplatser
för husbilar enligt Handlingsplan för parkering. I centrala Örebro kan
ställplatser vara möjligt men det blir också en avvägning kring hur ytorna i
stadsrummet används. Vid Hamnplan skulle ställplatser på parkeringsytan
medföra att minst tre parkeringsplatser försvinner per ställplats. Det finns
dock ett antal eventuella möjliga platser inom en 3-kilometers radie från
centrum med bra kollektivtrafikförbindelser och på gång-och cykelavstånd
men det behöver studeras närmare inom ramen av uppdraget.
Det finns ett antal husbilsplatser då en utbyggnad av ställplatser också sker
hos privata aktörer till exempel Gustavsviks camping inom 2 km från
centrum. Utredningen planeras vara klar under 2019.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2018-02-08
Liberalernas fullmäktigegrupp, motion om ställplatser för husbilar, 2017-0830
Förslag till beslut
Stadsbyggnads förslag till Programnämnd samhällsbyggnad:
- Motionen är besvarad
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige.
Yrkande
Patrik Jämtvall (L) yrkar att motionen ska bifallas.
Daniel Granqvist (M) yrkar att punkt 2 "att uppdraga till förvaltningen att
utreda plats och detaljer för genomförandet" ska bifallas.
Proposition
Ordförande Ullis Sandberg (S) finner att det finns två förslag till beslut, det
vill säga Stadsbyggnads förslag om att motionen är besvarad respektive
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Patrik Jämtvalls (L) yrkande om att bifalla motionen.
Ordförande ställer dessa mot varandra och finner att Programnämnd
samhällsbyggnad beslutar enligt Stadsbyggnads förslag.
Beslut
Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Motionen är besvarad
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige.
Reservation
Patrik Jämtvall (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget
yrkande om att bifalla motionen.

§ 35 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 februari 2018.
Beslutsunderlag
Nya ärenden i diariet, 2018-03-01
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 174/2018
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
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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 8 mars 2018
redovisar kommunstyrelseförvaltningen alla beslut som tagits med stöd av
delegation under perioden 1 februari 2018 - 1 mars 2018.
Beslutsunderlag
Beslut fattade av Kommunstyrelseförvaltningen och Stadsbyggnad på
delegation, 2018-03-01
Beslut fattade på delegation av Markenheten, 2018-03-01
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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Datum: 2018-03-08
Programnämnd Samhällsbyggnad

Särskilt yttrande

3 Utmaningen av OpenART
För Vänsterpartiet står alltid kulturen högt i kurs. Kulturen är kittet som
håller ihop samhället och som skapar mening och välmående för väldigt
många. Att ha möjligheten att både uppleva och utöva någon form av
kultur får också positiva effekter på andra områden i livet och för
samhället i stort.
Att ha en tydlig kulturprofil är viktigt för en stad som vill skapa stolthet
och attraktivitet. Det har Örebro. Örebro sticker allt mer ut som en
kulturstad och OpenART är ett viktigt projekt för det. Vi stöttar gärna
projektet och har följt det under resans gång. Det har satt Örebro på
konst-kartan och för många blir staden ett självklart stopp under
somrarna när biennalen går av stapeln.
Vänsterpartiet motsätter oss utmaningsrätten som princip. Den gällande
ordningen för kommunens verksamhet måste vara att det är det
demokratiska systemet, de parlamentariska församlingarna, som avgör
hur kommunen ska organiseras och drivas. Vi motsätter oss därför också
utmaningen av OpenART. Det betyder för den skulle inte att det inte
finns andra sätt att driva OpenART och andra liknande projekt.
Vi håller också med utredningens slutsatser, att den nya organiseringen
inom kulturförvaltningen måste få en chans att etableras fullt ut innan
nya beslut om annan organisationsform kan fattas.
Däremot ser vi med viss oro på hur ekonomin för OpenART har svällt och
har svårt att hålla sig inom ram. Örebro kommun har en förhållandevis
liten kulturbudget om man jämför med andra liknande kommuner och
det vore synd om en allt större andel av den knyts upp i ett kommunalt
projekt. Vi utgår ifrån att projektets omfattning anpassas efter de
ekonomiska förutsättningarna och att Kulturnämnden följer planeringen
löpande. Vi tror det kommer att bli lättare i och med att OpenART landar
som en naturlig del av kulturförvaltningen.
Slutligen vill vi göra ett medskick att vi anser att en tydlig övervikt av
biennalens innehåll ska finnas utomhus och lättillgängligt för Örebroarna.
Projektets signum och ursprungsidé var att konsten ska komma
invånarna nära. Det ska inte bara vara de som aktivt söker sig till de olika
konstverken som får del av utställningarna. Som ett stort kommunalt och
skattefinansierat projekt är det viktigt att upplevelserna kommer så
många som möjligt till del.
För Vänsterpartiet
Jessica Carlqvist

Örebro den 8 mars 2018
PROGRAMNÄMND SAMHÄLLSBYGGNAD
Sam 493/2014

SÄRSKILT YTTRANDE

§6 – Revidering av Översiktsplan
Vi i Vänsterpartiet har engagerat oss mycket i arbetet med revideringen av
översiktsplanen. Att staden utvecklas i rätt riktning och på ett hållbart sätt för
alla som bor i kommunen är mycket viktigt. Vi är glada att man tagit hänsyn till
några av våra angelägna frågor. Samtidigt skiljer sig vår syn från det antagna
dokumentet på flera angelägna områden och vi hänvisar till Vänsterpartiets
tidigare remissyttrande för redogörelse för dessa.

För Vänsterpartiet
Jessica Carlqvist

Sam 35/2017

Örebro den 28 april 2017

VÅRT FRAMTIDA ÖREBRO
VÄNSTERPARTIETS REMISSYTTRANDE TILL REVIDERAD
ÖVERSIKTSPLAN FÖR ÖREBRO KOMMUN
Sam 35/2017

Vänsterpartiet
Örebro kommun
Ängatan. 5
702 24 ÖREBRO
Epost. orebro@vansterpartiet.se
Tel. 019 - 10 12 14
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Inledning
Vi i Vänsterpartiet i Örebro kommun vill lämna följande synpunkter och förslag till reviderad
översiktsplan.
Övergripande ser vi att hela översiktsplanen behöver ett mycket tydligare
jämställdhetsperspektiv. Trots att vi har kommit en bit på väg i Sverige och Örebro, finns det
fortfarande stora skillnader i förutsättningar för kvinnor och män, flickor och pojkar. Hur det
manifesterar sig i Örebro kommun bör synliggöras i könsuppdelad statistik, för att
förvaltningarna ska kunna planera sina verksamheter och fatta beslut som överbryggar
denna ojämlikhet. Översiktsplanens olika utvecklingsområden behöver också
konsekvensanalyser av de olika ställningstagandena.
Kultur
Örebro kommun bör inleda ett djupgående samarbete med Örebro läns museum. Vi ser
länsmuseet som en viktig institution för underhållet av den lokala demokratin och
utvecklingen av medborgarskapet i Örebro. Därför bör Örebro kommun ge länsmuseet i
uppdrag och resurser för att synliggöra och vitalisera berättelser av det Örebro som en gång
varit, det som är och vara en aktiv del i det som kommer att bli vårt framtida Örebro.
Samtidigt ska länsmuseet ha en tydligare och mer central roll i kommunens kulturutbud och
utgöra en viktig del av pedagogiken i kommunens skolor.
För att förtydliga Örebro länsmuseums nya roll i Örebro kommun, föreslår vi att nya lokaler
ska arbetas fram på CV-området. Museet behöver nya lokaler för att kunna utveckla sin egen
verksamhet och att presentera Örebros rika kulturarv. Samtidigt behövs mer anpassade
lokaler för att kunna bereda plats för högkvalitativa turnerande utställningar som i nuläget
inte kan inrymmas i befintliga lokaler. Vi ser att CV-området skulle bara en bra plats för
museiverksamhet, i ett historiskt viktigt område i kommunen. Ett nytt länsmuseum med ett
brett uppdrag för Örebro kommuns kulturarv, kan bli ett nav kring vilket ett nytt
kulturområde kan växa fram på CV-området.
Vi vill se en sammanhållen och bred kultursektor i Örebro kommun. Efter satsningen på ett
nytt Kulturkvarter är det viktigt för oss att vi visar både kulturutövare och publik, att den här
satsningen bara var startskottet på en helt ny ambition på kulturområdet. För att örebroarna
ska uppleva Örebro som en stad för alla är det viktigt att arrangörer och institutioner når ut
med information om sina aktiviteter. Dels bör kommunen markera utbudsrika kulturstråk,
som till exempel från Kulturkvarteret till CV, med färgkodade leder. Dels bör kommunen se
över tillgången och funktionaliteten i affischeringstavlor och överväga att implementera ett
system med digitala affischeringstavlor.
”Norrcity” (från slottet till Nobelgatan) upplevs som en myllrande del av stadskärnan, med
många små butiker och många människor i rörelse. Men det saknas en tydlig och spontan
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mötesplats. Vi skulle vilja se att man utvecklar platsen utanför Skattehuset
(Storgatan/Järnvägsgatan) till en större mikropark, en medborgarpark. Parken skulle,
förutom platser för avkoppling och vila, kunna ha ett så kallat ”speakers corner” för att
smidigt kunna erbjuda plats för mindre manifestationer, aktioner och underhållning. En ny
myllrande park skulle också kunna hjälpa till skapa attraktivitet på den annars så anonyma
Järnvägsgatan.
CV-området
Vårt gamla industriområde Centrala Verkstäder, (CV) har potentialen att bli en ny attraktiv
mötesplats i centrala Örebro. För oss i Vänsterpartiet är det viktigt att CV-området bevarar
sin identitet och industritradition. Oavsett vad som händer med
tågrenoveringsverksamheten i området, är det av vikt att de vackra industribyggnaderna får
stå i centrum. Det är också avgörande att området öppnas upp för besökande örebroare.
Den direkta anslutningen till våra natursköna områden i Slussen, Vattenparken,
Småbåtshamnen, Rynningeviken och Oset, ger porten till Hjälmaren en naturlig förlängning
in i centrala Örebro.
Vi ser gärna att CV-området utvecklas med ett myller kulturinslag och andra former av
möten. Ett förslag är att se över möjligheten att förlägga nya lokaler för Örebro länsmuseum
i området. Länsmuseet skulle få en viktig roll för att knyta an det historiska kulturvärdet av
industri- och tågtraditionen och samtidigt vara en viktig aktör för att bidra med
högkvalitativt modernt kulturutbud.
Ett utvecklat kulturutbud på CV-området skulle bidra till ett helt nytt hälsoperspektiv för
Universitetssjukhuset. Att kultur är hälsofrämjande är allmänt känt och är framförallt
kraftfullt mot psykisk ohälsa och stress. Samtidigt kan närheten till kultur utgöra en
avgörande skillnad för patienter med långa vistelser på sjukhuset, som då kan brytas av med
upplevelser.
Boglundsängen
Boglundsängen, både industriområdet och naturreservatet, har stor potential att utvecklas. I
nuläget upplevs industriområdet som väldigt otryggt och mörkt och har en trist och ensidig
industrikaraktär. Vi ser poänger med att behålla del av funktionen som ett centralt beläget
område för arbetsplatser för många och handel. Framförallt eftersom många kan ta sig till
området utan bil. Däremot bör området kompletteras med en del bostäder och andra typer
av verksamheter. Placeringen på Boglundsängen gör att det skulle kunna samla många
boende och tillresta från flera stora stadsdelar i anslutning och ännu fler när Vallby står
färdigt.
Vi ser ett jätteproblem i området eftersom den mesta av marken ägs av privata investerare,
som hamstrar mark för att exploatera när värdet stigit. Dessa aktörer saknar engagemang
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och vill inte ta någon risk för att utveckla området. För oss är det viktigt att det finns en
bredd av aktörer i området för att det ska kunna utvecklas i en bra riktning. För det första är
det därför viktigt att Örebro kommun ser till att man köper upp mark i området, för att
kunna ta ett tydligare initiativ.
Vivalla är kommunens tätaste stadsdel, med upp till tiotusen invånare. Som en liten kommun
i sig. Vi tror att rörelse på människor både till och från Vivalla skulle främja integrationen.
Därför skulle vi vilja se att kommunen etablerar ett promenadstråk, eller en allé, från Vivalla
centrum hela vägen ut till Boglundsängens naturreservat (Poesigatan – Kryptongatan –
Neongatan). Naturreservatet är en gömd pärla och för många helt okänt. En utveckling av
rekreationsmöjligheterna runt naturreservatet, har potentialen att skapa en besöksmagnet
för boende i området, likväl som en helt ny dimension till hela Boglundsängen. För att kunna
utveckla naturreservatet krävs också krafttag mot bullernivån från E18.
Ny sträckning på järnvägen
Vi i Vänsterpartiet står bakom föreslaget på ny sträckningen av godsjärnvägen i anslutning
till E18. Däremot är det under förutsättning att vi ser en helt ny helhetslösning för hela
trafiksituationen, i och med denna omdaning. Vår centralt belägna motorled har idag på ett
väldigt olyckligt sätt separerat flera av våra stora stadsdelar på andra sidan av en tydlig
barriär. Spontana möten mellan olika stadsdelar försvåras därför. Det är dessutom väl belagt
att höga bullernivåer innebär en psykisk påfrestning på människor, något som för boende i
till exempel Vivalla, Oxhagen, Västhaga och Varberga, alla stora befolkningstäta stadsdelar,
är påtagligt nästan dygnet runt.
Vi vill därför se att man i översiktsplanen planerar för att gräva ner eller bygga/däcka över
hela den nya trafiklösningen, för både biltrafik och godsjärnväg. Platserna ovanför trafiken
skulle kunna användas som gröna mötesplatser eller till verksamhets- och handelslokaler.
Förutom att höja hälsan markant för de boende runt motorvägen, ser vi stora integrerande
effekter av att bygga bort barriärerna mellan centrum och våra stora stadsdelar.
Om det inte anses möjligt att gräva ner eller däcka över trafiklösningen enligt vårt förslag,
ställer vi i Vänsterpartiet oss inte bakom förslagen till ny sträckning längst med E18. Då
förespråkar vi istället det förslag som finns i befintlig översiktsplan och att nya godsjärnväg
etableras inom avsatt reservat.
Trafik
Örebro är en cykelstad och vi välkomnar alla förslag som prioriterar upp cykeln högst,
tillsammans med satsningar på kollektivtrafik i hela kommunen. Potentialen att utöka
cyklandet ännu mer är stor i en tät stad som Örebro. Fler cykelstråk för pendling bör
prioriteras, även mellan mindre orter på landsbygden. Man bör också tänka in cykeln när
man planerar upplevelsestråk, naturturism och andra utflyktsmål.
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För oss är det viktigt att cykel-frågor får stå för sig själv i översiktsplanen och andra
dokument och aldrig buntas ihop med gång-trafikanter, vilket ofta är vanligt förekommande.
Det gäller både när man politiskt lyfter upp satsningar på det ena eller andra trafikslaget och
när siffror redovisas för hur mycket som satsas på gång respektive cykel. Cykel är ett
pendlingsmedel, med hög hastighet och olyckor med gångtrafikanter är väldigt vanliga.
För att uppmuntra ännu mer cyklande är det viktigt att man aldrig får känna av någon brist
på cykelparkering i centrala Örebro. Vi ser mycket negativt på utvecklingen med
bilparkeringar på trottoarerna i centrala Örebro. Först och främst skapar det ett intryck av
att Örebro är en osäker och hård stad och är dels är det en säkerhetsrisk mot
gångtrafikanter. Dels tar de upp centralt belägna platser för cykelparkeringar i nära
anslutning till handeln. Vi vill se en avveckling av bilparkeringarna på trottoarer till förmån
för cykelparkeringar och gröna inslag för att göra Örebro mer till en stad för människor av
kött och blod och mindre för bilar.
Örebro är en växande stad och trycket på byggbar mark är högt. För att bevara en större
andel av de grönytor som finns kvar i staden ser vi gärna att kommunens övriga orter kan
växa mycket kraftigare. Avgörande för attraktiviteten och byggandet på kommunens
landsbygd är att kollektivtrafiken fungerar snabbt, bekvämt och effektivt och att
resekostnaderna är låga. Därför tror vi att kommunen måste gå före för att skapa incitament
att bo i våra glesare tätorter och markant reducera pendlingstider, genom att etablera snabb
och effektiv pendel längst med kollektivtrafikstråk på landsbygden. Därför menar vi att
kommunen redan i den kommande reviderade översiktsplanen utreder sträckningar och
reservat för kollektiv pendel till våra fyra större tätorter, Vintrosa, Glanshammar, Garphyttan
och Odensbacken. En regional pendel i Östernärke kan också bli avgörande för kommunens
del av framtida snabba kommunikationer med Sörmland, som nu nästan saknas helt.
Vissa sträckor av kollektivtrafiken lämpar sig särskilt bra för så kallat Bus rapid transit, ett
system för effektivare busstrafik med särskilda bussfiler, extra långa fordon och anpassade
perronger för snabb av- och påstigning. I översiktsplanen bör det framgå att BRT är en
prioriterad utveckling av kollektivtrafiken för att främja pendling.
Odlingsbar mark
Nu när Örebro växer i en rasande takt, är det viktigt att kommunen tar ansvar för att
byggandet sker kontrollerat och ansvarsfullt. Något som allt oftare faller i glömska när
bostadsbristen är som störst är att man säkrar upp för framtida tillgång på odlingsbar mark.
Odlingsbar mark, framförallt med frisk och högkvalitativ mylla, är en stor bristvara i Sverige.
Och med en växande befolkning är det viktigt att vi försäkrar oss om att det i framtiden finns
tillräckligt med mark avsatt för att producera livsmedel för att försörja befolkningen.
Lokalproducerade livsmedel är bra ur beredskapssynpunkt, men också ur klimatsynpunkt
och för det lokala näringslivet.
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För att möta de här utmaningarna är det viktigt att man undviker att Örebro bygga på viktiga
odlingsmarker. Därför vill vi att man så snart det går kartlägger omfattning, kvalité och
placering av kommunens odlingsbara marker.
Utvecklingen med mikroparker och stadsodlingar bör stödjas och prioriteras. Inslagen av
växtlighet på husfasader och hustak bör också underlättas och användas oftare när
kommunen eller dess bolag uppför byggnader. Mer grönstruktur i centrala delarna av staden
ger bättre luftkvalité och en mer attraktiv stad.
Landsbygd
En stor del av kommunen är landsbygd och det är viktigt att den delen av Örebroarna som
bor på landsbygden också känner att översiktsplanen gäller dem. Det är också viktigt att
fånga upp det driv, engagemang och den gemenskapstanke som finns på landsbygden som
tillgångar för hela kommunen. Först och främst behövs en kollektivtrafik som fungerar för
alla som bor på landsbygden och att den 3-timmarsbiljett som gäller på stadsbussar självklart
ska gälla för alla kommuninvånare, inklusive de som åker länsbuss. Samtidigt är det
avgörande att en större andel av den majoritet örebroare som bor i staden åker kollektivt,
går eller cyklar, så att de som verkligen behöver ta bilen kan göra det med gott samvete.
Pendlingsparkeringar bör finnas utmed kollektivtrafikstråk för att underlägga kollektivåkande
även för dem som inte bor direkt utmed stråken. Det behövs också pendlingsparkering i
utkanten av staden med bussförbindelse in till centrum, för att minimera bilåkandet mitt i
stadskärnan.
Tillgången på snabbt internet är viktigt för både privatpersoner och småföretagandet.
Naturen i hela kommunen är fantastisk vacker och varierad och förutsättningarna för
naturturism är goda. Örebrokompaniet bör gers ett tydligt uppdrag att utveckla naturturism i
hela kommunen.
En stor del av småföretagandet på landsbygden är producenter av livsmedel. Kommunen bör
fortsätta att utveckla upphandlingen inom sina verksamheter för att upphandla det som går
lokalt. Kommunen bör också utöka sin kompetens kring det som kallas för ’novel foods’, det
vill säga mat som traditionellt inte producerats och konsumerats här. Det finns en stor
potential att utöka och differentiera jordbrukssektorn i kommunen med nya produkter, men
det är samtidigt en snårig djungel av regler och riktlinjer. Den kompetensen och
administrationen är ofta svår att tillskansa sig som enskild företagare.
Bebyggelse
Örebro ska vara en stad för alla och en stad som stimulerar invånarna till att leva de liv de vill
leva. Tillgången på boende och hyresrätter med olika hyresnivåer är avgörande för Örebros
utveckling och framtid. Priserna på nyproduktion måste hållas nere för att stadsdelarna ska
kunna blandas upp.
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Boendemiljön ska ha en hög standard och det är viktigt att trångboddhet minimeras för att
alla i familjen ska ha en privat sfär för att kunna utvecklas. Alla bostadsområden och
stadsdelar ska upplevas som levande platser och kulturellt tilltalande för att skapa kreativitet
och engagemang i det egna närområdet och för kommunen som helhet. Kulturinslag,
samlings- och mötesplatser, vård- och omsorg, skolor och förskolor måste planeras in tidigt i
planprocessen i alla nya stadsdelar.
Det är viktigt att Örebro har en blandad bebyggelse och bred sammansättning av
socialgrupper i alla våra stadsdelar. Ensidiga stadsdelar med få olika boendeformer, skapar
onödig segregation istället för integrationen. Mycket fokus har på sistone lagts på våra stora
stadsdelar och de utmaningar de står inför. Vi ser emellertid också utmaningar med våra allt
större ensidiga villaområden, som är våra mest likriktade stadsdelar. Förutom nackdelar för
de boende som kan uppstå av en likriktad befolkning, innebär den lägre bostadsdensiteten
att underlaget för kollektivtrafik och samhällsservice är sämre än i andra stadsdelar.
Ofta är problemet brist på kommunalägd mark i de här områdena. Kommunen bör därför
agera för att införskaffa mark i områden med ensidig villabebyggelse, för att få ett tydligare
incitament för stadsplanering i dessa områden. Dels bör kommunen också komplettera
villabebyggelsen med flerbostadshus, där så är möjligt.
Gustavsviks golfbana
Tiden har kommit ikapp den centralt belägna golfbanan vid Gustavsvik. Det som var ett
ytterområde för något decennium är numer centrala delar av staden. Den massiva
utbyggnaden av Södra ladugårdsängen, Sörby och Sörbyängen, närheten till Brickebacken
och Adolfsberg men också expansionen av Universitetet, ställer nya krav på området. För oss
är det tydligt att platsen för golfbanan behövs för rekreation för boende i närområdet och
kan i framtiden inte användas som golfbana. Området ska även i framtiden vara ett
grönområde, men som parkområde och med helt annan inriktning än idag.
Området ligger dessutom i anslutning till Reträttens naturreservat. I en framtida omdaning
ser vi gärna att de båda grönområdena hänger ihop i ett gemensamt grönstråk.
Holmens industriområde
Örebro ses som en livskraftig musik- och livemusikstad och därför är infrastrukturen för att
kunna utöva sitt musicerande, avgörande för stadens identitet. På Holmens industriområde
finns en stor andel av Örebros och studieförbundens replokaler. För Örebros attraktivitets
och för kulturutbud och musikliv, krävs ett centralt beläget områden där ljudvolymen kan
vara lite högre. För oss är det viktigt att all utveckling av Holmens industriområde tar den här
aspekten i beaktande. Vi skulle gärna se en utveckling av Holmen som snarare anammar den
här kulturprägeln. Osmundsgatan, som löper genom området, skulle kunna bli en kulturgata
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som också knyter ihop centrum med ett framväxande Boglundsängen och skulle därför också
vara en lämplig gata för busstrafik.
Äldreomsorg
Örebro är en växande stad, men är liksom stora delar av västvärlden också en åldrande stad.
Det ställer stora utmaningar på utbyggnad av äldreomsorgen och kompetensförsörjningen.
Vi i Vänsterpartiet har en annan syn på hur man bör organisera äldreomsorgen, utan
vinstjakt och med fullt fokus på de äldre och på personalen. Privatiseringar påverkar den
generella utvecklingen av Örebro kommun, både kvalitetsmässigt och ekonomiskt, men
framförallt negativt för samhällsplaneringen. Segregation och ojämlik tillgång till
samhällsservice, skapar klyftor som påverkar hela kommunen.
Privatiseringar skapar ryckighet och osäkerhet i systemen och finansieringen samt brist på
kontinuitet i planeringen. Men en helt kommunalt driven äldreomsorg får kommunen ett
bättre helhetsgrepp och en kontinuitet över verksamheten, kompetensförsörjning och
personalens situation samt efterfrågan på trygghetsinsatser, vård- och omsorg.
Vi ser långsiktiga behov av att bygga fler trygghetsboenden. Det är en bra och efterfrågad
boendeform för äldre med ett visst behov av omsorg, som också skapar social samhörighet
med sina medboende. Vi vill också se försök med kollektiva boendelösningar där vissa
grupper av äldre, tillsammans med studenter och ensamkommande ungdomar kan blandas
upp. Vi ser stora fördelar och synergieffekter med att man träffas och bor över
generationsgränser och med olika bakgrunder. Samtidigt får vi en mer långsiktig och flexibel
försörjning av bostäder för grupper som har det extra svårt på bostadsmarknaden.
Förskolor och skolor
När förskolor och skolor planeras ska det göras med fokus på barnen och eleverna, det är
deras behov som går först. Det är till exempel inte önskemål från affärsidkare eller bilister
som ska styra.
Förskolor och skolor bör inte planeras i miljöer med buller eller avgaser och utsläpp.
Den utevistelse som sker i förskolan, skolan eller fritids är ofta den enda utevistelse som
barn och elever får på hela veckan och därför behöver gårdarna planeras utifrån Boverkets
standard om minst 30 kvadratmeter friyta per barn. De bör också vara naturliga, gröna,
lekfulla och utmanande på olika sätt vilket kan tänkas in redan i planeringen då t ex befintlig
växtlighet och nivåskillnader och underlag till viss del kan behållas.
När det planeras hur många förskole-avdelningar som behöver skapas i Örebro är det
skolverkets rekommenderade gruppstorlekar om max-snitt om 15 barn som bör gälla.
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Översiktsplanen ska ta hänsyn till att det är kommunen som har det fulla ansvaret att ordna
förskola samt skola åt kommunens alla barn och visa det genom att planera för de
kommunala verksamheterna i första hand.
I årskurs 1-6 bör skolplatser skapas i närheten av där barnen bor, även om andra
förhållanden kan få råda på landsbygden, medan det i 7-9 kan hända att eleverna får ta sig
till mer centralt belägna skolor.
I de fall det går är det en fördel att planera skolor så att de binder ihop olika typer av
bostadsområden för att minska klyftorna i samhället och skapa ett elevunderlag med
blandade förutsättningar. Det har i studier visat sig vara positivt för barn som annars har
sämre förutsättningar i skolan.
Skolor kan med fördel planeras tillsammans med idrottsanläggningar, fritidscenter eller
annan föreningsverksamhet som kan bidra till en positiv fritid efter skoltid.
Barnen och elevernas trafikmiljö ska vara säker och även främja att vuxna cyklar eller reser
kollektivt framför att välja bil.

10

Särskilt yttrande avseende revidering av översiktsplanen, Sam 493/2014, den 8
mars 2018.
När det gäller reservat för framtida utbyggnad av järnväg, anser vi att den rapport som nu finns
ska utvärderas djupare. Kommunen måste även titta på alternativ till att bygga järnväg längs
motorvägen genom centrala Örebro. Järnväg i närheten av flera bostadsområden är
problematiskt.
Det är svårt att se hur järnvägen skulle kunna dras så att den inte kommer i konflikt med
fordonstrafiken på E18/E20 och de många trafikplatserna längs vägen.
Det skulle också krävas omfattande åtgärder för att järnvägen inte skulle medföra allvarligt buller
i flera av bostadsområdena. Hagaby kan bli särskilt utsatt, men även andra bostadsområden ligger
mycket nära den tänkta järnvägssträckningen. Det återkommande bullret från järnväg uppfattas
ofta som mer störande än det konstanta bullret från en motorväg.
Mot denna bakgrund är det vår uppfattning att framtida byggen av järnväg primärt bör byggas
längs andra järnvägsreservat än det som går längs motorvägen i centrala Örebro enligt den
reviderade översiktsplanen.
För Moderaterna och Liberalerna i Programnämnd Samhällsbyggnad
Daniel Granqvist (M)
Patrik Jämtvall (L)
Krister Eriksson (M)
Hossein Azeri (M)

Särskilt yttrande

Ärende: Revidering av Översiktsplan
Ärendenummer: Sam 493/2014
Datum: 2018-03-08
Sverigedemokraterna har suttit med i den parlamentariska grupp som arbetat fram ett förslag till ny
översiktsplan för Örebro kommun. Tack vare att vi deltagit i arbetet ser den nya översiktsplanen bättre
ut än den gjort utan vår medverkan och vi ser det som positivt att många av våra synpunkter blivit
tillgodosedda under framtagandeprocessen.
Dock är vi inte helt nöjda med den färdiga planen, då vår syn på främst transport-, infrastruktur- och
klimatfrågor inte i alla avseenden stämmer överens med den styrande minoritetens. Dock ser vi att vi
även inom dessa områden haft en hel del att säga till om och vi inser att när alla partier tillsammans tar
fram ett så pass övergripande styrdokument som en översiktsplan så blir det en kompromiss för
samtliga. Därför har vi valt att acceptera det nya översiktsplaneförslaget, men vill med detta yttrande
säga att det hade gått att få det bättre.

För Sverigedemokraterna i Programnämnd samhällsbyggnad:

______________________
Helena Ståhl (SD)

Datum: 2018-03-08
Programnämnd Samhällsbyggnad

Särskilt yttrande

11 Planprogram för Södra Ladugårdsskogen
För oss i Vänsterpartiet är det av särskild vikt att alla nya
bostadsområden, samt komplettering av äldre områden, har en blandad
bebyggelse. Där det nu finns övervikt med flerbostadshus kan man till
exempel komplettera med fastigheter med lägre densitet.
I det aktuella fallet, i Södra Ladugårdsskogen, planeras en ny stadsdel i
direkt anslutning till Adolfsberg, där den befintliga bebyggelsen har en
mycket låg befolkningsdensitet. Dels är området i nuläget väldigt
ensidigt i både bebyggelse och befolkning och dels innebär en låg
densitet att kommunens kostnader för samhällsservice och kollektivtrafik
blir förhållandevis höga. Vi anser därför att det är mycket viktigt att den
största delen av bebyggelsen i Södra Ladugårdsskogen är flerbostadshus.
Det tror vi kommer att vara till gagn för hela Örebros utveckling och
tillgång till kollektivtrafik söderut.
Vi skulle också önska att man även i Södra Ladugårdsskogen använder
sig av den så kallade ”Örebromodellen” för att få ner hyrorna i delar av
beståndet. De annars höga byggkostnaderna riskerar att likrikta de
boende i området till endast de som har råd med de mycket höga hyror,
som annars är vanligt i nybyggda bestånd. Området skulle därför dra stor
nytta av en mer blandad befolkning och lägre hyror skulle kunna bidra
till det.

För Vänsterpartiet
Jessica Carlqvist

