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Mats Guldbrand, sekreterare
Justerat den 10 december 2015

Björn Sundin, ordförande

Yngve Alkman, justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 11 december
2015.
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§ 135 Programplan med budget 2016
Ärendenummer: Sam 775/2015
Ärendebeskrivning
Örebro kommun fortsätter att växa med nära 2 000 nya invånare varje år.
Programområde samhällsbyggnads utmaning är att inom befintliga ramar
och med hänsyn till god ekonomisk hushållning, klara uppsatta mål, och
därmed bidra till Örebros utveckling mot att bli Skandinaviens mest
attraktiva medelstora stad.
Beslutsunderlag
Programplan med budget 2016, reviderad 2015-12-01
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Programnämnd samhällsbyggnad:
1. Reviderad programplan med budget 2016 inklusive investeringar för
Programnämnd samhällsbyggnad fastställs.
2. Direktiv och mål 2016 till driftnämnderna fastställs.
3. Programnämndens verksamhetsplan med budget 2016 för eget
verkställande uppdrag fastställs i och med programnämndens sammanträde
i februari.
4. Programplan med budget 2016 överlämnas till Kommunstyrelsen.
Yrkande
Jessica Carlqvist (V) yrkar bifall till Vänsterpartiets budget som lades fram
inför dagens sammanträde.
Yngve Alkman (L) yrkar bifall till Liberalernas budget som lades fram i
Kommunfullmäktige.
Helena Ståhl (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas budget som lades
fram i Kommunfullmäktige.
Sara Richert (MP) yrkar bifall till Miljöpartiets budget som lades fram
inför dagens sammanträde samt att Programnämnd samhällsbyggnad ska
äska 7,5 mnkr från Kommunstyrelsen för att backa från besparingskrav på
1 mnkr och möjliggöra satsningar på 6,5 mnkr.
Proposition
Ordförande Björn Sundin (S) finner att det finns fem förslag till beslut för
beslutspunkterna 1 och 2, det vill säga Kommunledningskontorets förslag
samt yrkanden från Jessica Carlqvist (V), Yngve Alkman (L), Helena Ståhl
(SD) och Sara Richert (MP) om bifall till respektive partis budgetförslag.
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Ordföranden ställer Kommunledningskontorets förslag till programplan
med budget mot var och ett av de fyra yrkanden med acklamation och
finner att Programnämnd samhällsbyggnad beslutar enligt
Kommunledningskontorets förslag.
Därefter ställer ordföranden Sara Richerts (MP) yrkande om att
Programnämnd samhällsbyggnad ska äska 7,5 mnkr från
Kommunstyrelsen under proposition och finner att Programnämnd
samhällsbyggnad avslår förslaget.
Beslut
Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
1. Reviderad programplan med budget 2016 inklusive investeringar för
Programnämnd samhällsbyggnad fastställs.
2. Direktiv och mål 2016 till driftnämnderna fastställs.
3. Programnämndens verksamhetsplan med budget 2016 för eget
verkställande uppdrag fastställs i och med programnämndens sammanträde
i februari.
4. Programplan med budget 2016 överlämnas till Kommunstyrelsen.
Daniel Granqvist (M), Krister Eriksson (M) och Linn Andersson (M) deltar
inte i beslutet.
Reservation
Jessica Carlqvist (V) och Sara Richert (MP) reserverar sig mot
beslutspunkterna 1 och 2 till förmån för egna yrkande om bifall till
respektive partis budgetförslag.
Yngve Alkman (L) och Helena Ståhl (SD) reserverar sig skriftligt mot
beslutspunkterna 1 och 2 till förmån för egna yrkanden om bifall till
respektive partis budgetförslag.

§ 136 Avskrivning av 2014 års utestående fordringar i
ekonomisystemet
Ärendenummer: Sam 818/2015
Handläggare: Marie Hellgren
Ärendebeskrivning
Enligt god redovisningssed ska en osäker fordran inte tas upp som en
tillgång.
Programnämnd samhällsbyggnads egna verksamheters sammanlagda
utestående fordringar för år 2014 uppgår till 154 550kr. Fordringarna
avser:
- Månadsavgift för färdtjänst på 2 440 kr
- Lantmäteriförrättningar, på 79 850 kr
4

- Hyror markreserv på 66 500 kr
- Tomträttsavgälder på 5 760 kr
Efter beslut om avskrivning i ekonomisystemet Raindance kommer
fordringarna bevakas manuellt och kravet till den enskilde kvarstår.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2015-11-20
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Programnämnd samhällsbyggnad:
- Kommunledningskontoret får i uppdrag att i ekonomisystemet skriva av
2014 års utestående fordringar på 154 550 kr.
Beslut
Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.

§ 137 Äskande från Fritidsnämnden om medel till förstudie
för simidrottshus
Ärendenummer: Sam 918/2014
Handläggare: Åsa Bellander
Ärendebeskrivning
Örebro Simallians har ansökt om medel till en förstudie för ett simidrottens
hus. Förvaltningen gjorde bedömningen att en sådan förstudie inte faller
inom ramen för någon av de bidragsformer som är möjliga och föreslog
därför att avslå ansökan i sin helhet. Dåvarande Fritids- och turistnämnden
ansåg att tanken med ett Simidrottens hus är intressant och att en förstudie
kan genomföras, men att Fritids- och turistnämnden ska vara huvudman i
sådana fall.
I dagsläget genomför Lokalförsörjningsavdelningen,
Kommunledningskontoret, en utredning om kommunens samtliga badhus
och man bör därför avvakta det resultatet först.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2015-11-13
Protokollsutdrag från Fritids- och turistnämnden, 20154-12-09, § 146
Ansökan
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Programnämnd samhällsbyggnad:
- Avslå Fritidsnämndens äskande om 250 tkr för en förstudie gällande ett
Simidrottens hus.
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Yrkande
Daniel Granqvist (M) tilläggsyrkar om ytterligare en beslutspunkt som
lyder: "Örebro kommun ska återkomma i ärendet när utredningen om
kommunens samtliga badhus är klar".
Proposition
Ordförande Björn Sundin (S) finner att det finns endast ett förslag till
beslut, det vill säga bifall till Daniel Granqvist tilläggsyrkande om en till
beslutssats som lyder: "Örebro kommun ska återkomma i ärendet när
utredningen om kommunens samtliga badhus är klar" och finner att
Programnämnd samhällsbyggnad beslutar enligt det.
Beslut
Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
1. Avslå Fritidsnämndens äskande om 250 tkr för en förstudie gällande ett
Simidrottens hus.
2. Örebro kommun ska återkomma i ärendet när utredningen om
kommunens samtliga badhus är klar.

§ 138 Tillsynsplan för Programnämnd samhällsbyggnad
2016
Ärendenummer: Sam 853/2015
Handläggare: Anders Edlund
Ärendebeskrivning
Av kommunallagen framgår att kommunens nämnder ska ha tillräcklig
kontroll över sin verksamhet. Detta innebär att nämnderna själva ansvarar
för att ha en ändamålsenlig styrning så att verksamheten bedrivs på ett
effektivt sätt och att det finns säkra rutiner som förhindrar förlust för
kommunen och säkerställer att redovisningen är rättvisande. Den interna
kontrollen är en viktig del i styrningen och utvecklingen av verksamheten.
Riktlinjen för intern kontroll kompletterar lagstiftningen och syftar till att
säkerställa att nämnderna upprätthåller en tillfredställande intern kontroll.
Enligt de riktlinjer för interkontroll som tagits fram i Örebro kommun ska
varje nämnd kontrollera minst tre granskningsområden varje år; ett inom
verksamhetsområdet, ett inom ekonomiområdet och ett inom
personalområdet.
Beslutsunderlag
Tillsynsplan 2016 - plan för uppföljning av intern kontroll, 2015-11-24
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Programnämnd samhällsbyggnad:
- Programnämnd samhällsbyggnad fastställer Tillsynsplan för 2016 - plan
för uppföljning av intern kontroll.
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Beslut
Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.

§ 139 Tillsynsrapport för Programnämnd
samhällsbyggnad 2015
Ärendenummer: Sam 46/2015
Handläggare: Anders Edlund
Ärendebeskrivning
Enligt Kommunallagen 6 kapitlet 1 § står bland annat att "Styrelsen skall
leda och samordna förvaltningen av kommunens eller landstingets
angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet".
Vidare i 7 § står att; "Nämnderna skall var och en inom sitt område se till
att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som
fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten.
De skall också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att
verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt."
Programnämnd samhällsbyggnad har i tillsynsplan för 2015 beslutat
(Programnämnd samhällsbyggnad den 6 februari 2015, § 11) om
granskningsområden för 2015. Följande områden har granskats:
- Redovisning och återrapportering av delegationsbeslut till
programnämnden
- Konsekvensbedömningar i ärenden till programnämnden
- Befarad markbrist
- Kunskap om uppsatta verksamhetsmål
- Fakturahantering inom naturvården
- Rutiner för uppdatering av prislistor för mark
Beslutsunderlag
Tillsynsrapport Programnämnd samhällsbyggnad, 2015-11-17
Tillsynsplan 2015
Tillsynsrapport 2014
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Programnämnd samhällsbyggnad:
1. Programnämnd samhällsbyggnad antar tillsynsrapport för 2015 och
överlämnar rapporten till Kommunstyrelsen.
2. Programnämnd samhällsbyggnad uppdrar åt Stadsbyggnad och
Kommunledningskontoret att åtgärda de förslag som anges för respektive
granskningsområde.
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Beslut
Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.

§ 140 Skyltning av naturreservaten Blänkabacken och
Ässkogstorp
Ärendenummer: Sam 428/2015
Handläggare: Therese Aremyr
Ärendebeskrivning
Sara Richert (MP) anmälde en övrig fråga om skyltning av naturreservaten
Blänkabacken och Ässkogstorp vid Programnämnd samhällsbyggnads
sammanträde den 2 juni 2015. Vid bägge naturreservaten är det en
bristfällig skyltning och Sara Richert (MP) vill veta om det kommer att
komma en bättre skyltning där framöver.
Beslutsunderlag
Skriftligt svar
Protokollsutdrag Programnämnd samhällsbyggnad, 2015-06-02, § 70
Förslag till beslut
Stadsbyggnads svar till Programnämnd samhällsbyggnad:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Enligt Stadsbyggnads förslag.

§ 141 Förbättrad marknadsföring av kollektivtrafiken till
naturreservat och friluftsområden
Ärendenummer: Sam 429/2015
Handläggare: Therese Aremyr
Ärendebeskrivning
Sara Richert (MP) anmälde en övrig fråga om förbättrad marknadsföring
av kollektivtrafiken till naturreservat och friluftsområden vid
Programnämnd samhällsbyggnads sammanträde den 2 juni 2015. Region
Örebro läns förslag på nya linjesträckningar för busstrafiken skulle
innebära bl.a. att busslinjen mellan Garphyttan och Ånnaboda läggs ner på
grund av för få resande.
Beslutsunderlag
Skriftligt svar
Protokollsutdrag Programnämnd samhällsbyggnad, 2015-06-02, § 71
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Förslag till beslut
Stadsbyggnads förslag till Programnämnd samhällsbyggnad:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Enligt Stadsbyggnads förslag.

§ 142 Svar på motion från Daniel Spiik och Habib Brini
(SD) om parkeringsanläggning utanför staden med
bussförbindelse in till centrum
Ärendenummer: Sam 634/2015
Handläggare: Andreas Ahlstam
Ärendebeskrivning
Daniel Spiik (SD) och Habib Brini (SD) har inkommit med en motion som
anmäldes i Kommunfullmäktige den 17 juni 2015.
Motionen innehåller yrkande om att etablera en avgiftsfri
bilparkeringsplats precis utanför staden varifrån kostnadsfri kollektivtrafik
förslås trafikera Örebro centrum.
Motionen har behandlats av trafikplanerare och kollektivtrafikstrateg på
Trafikenheten, Stadsbyggnad.
Beslutsunderlag
Stadsbyggnads tjänsteskrivelse med yttrande, 2015-11-06
Daniel Spiiks (SD) och Habib Brinis (SD) motion om
parkeringsanläggning utanför staden med bussförbindelse in till centrum,
2015-05-28
Handlingsplan för parkering Örebro kommun, 2013-10-08
Parkeringsriktlinjer Örebro kommun, 2013-10-08
Förslag till beslut
Stadsbyggnads förslag till Programnämnd samhällsbyggnad:
- Motionen är besvarad.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Yrkande
Helena Ståhl (SD) yrkar att motionen ska bifallas.
Proposition
Ordförande Björn Sundin (S) finner att det finns två förslag till beslut, det
vill säga bifall till Stadsbyggnads förslag respektive Helena Ståhls (SD)
yrkande om att motionen ska bifallas.
Ordföranden ställer dessa mot varandra och finner att Programnämnd
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samhällsbyggnad beslutar enligt Stadsbyggnads förslag.
Beslut
Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Motionen är besvarad.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.

§ 143 Rapport uppföljning av Vattenplan för Örebro
kommun
Ärendenummer: Sam 413/2015
Ärendebeskrivning
Informationsärende, ingen föredragning.
Vattenplanen är Örebro kommuns styrdokument för vattenfrågor och
antogs av kommunfullmäktige i december 2012. I vattenplanen finns mål
och åtgärder som ska leda till att miljökvalitetsnormerna god ekologisk,
kemisk och kvantitativ status ska uppnås i vattenförekomsterna i
kommunen. I beslutet för antagandet av vattenplanen anges att
vattenplanen ska ses över och uppdateras i samband med att
Vattenmyndigheterna uppdaterar sina förvaltningsplaner och
åtgärdsprogram. Ett nytt åtgärdsprogram kommer att beslutas av
Vattenmyndigheterna före årsskiftet 2015/2016 vilket innebär att nya krav
kommer att ställas på kommunerna. En revision av vattenplanen behöver
därför genomföras under 2016. Uppföljningsrapporten för vattenplanen är
ett viktigt underlag för att kunna utvärdera kommunens arbete i
vattenfrågor samt att avgöra hur kommunens arbete kan förbättras.
Kommunen har genomfört nästan hälften av åtgärderna i vattenplanen i tid
och ytterligare en fjärdedel bedöms genomföras inom uppsatt tidsram.
Många av åtgärderna är sådana att effekten inte kan mätas omedelbart i
vattenförekomsten, utan att det finns en viss fördröjning innan resultatet
märks. Vissa åtgärder sker i kommunens löpande arbete och får större
effekt allteftersom arbetet pågår och utökas.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2015-09-30
Rapport
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Programnämnd samhällsbyggnad:
- Rapporten Uppföljning av Vattenplan för Örebro kommun läggs till
handlingarna.
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Beslut
Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.

§ 144 Revidering av översiktsplan - förslag till
avgränsning av miljöbedömning
Ärendenummer: Sam 493/2014
Handläggare: Anita Iversen
Ärendebeskrivning
Stadsbyggnad har i uppdrag att påbörja en revidering av översiktsplanen.
Stadsbyggnad kommer att ta upp olika frågor och förslag för avstämning i
nämnden under året som kommer. Ärendet är nu i nämnden för att förankra
hur miljökonsekvensbedömningen avgränsas. Förslaget är att den
nuvarande miljökonsekvensbeskrivningen lämnas orörd men kompletteras
med en konsekvensbeskrivning av nya järnvägsreservat.
Beslutsunderlag
Stadsbyggnads tjänsteskrivelse, 2015-11-18
Miljöbedömning och konsekvensbeskrivning till nu gällande översiktsplan
Förslag till beslut
Stadsbyggnads förslag till Programnämnd Samhällsbyggnad:
1. Konsekvenser av de viktigaste nya eller förändrade förslagen i
översiktsplanen ska nedtecknas som arbetsmaterial, i syfte att integrera
miljö-, sociala och ekonomiska aspekter i utarbetandet av planen.
2. En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) för översiktsplanen ska
upprättas.
3. MKB-arbetet avgränsas till att omfatta reservat för järnväg.
4. Stadsbyggnad ska återkomma till Programnämnd samhällsbyggnad om
det fortsatta arbetet med översiktsplanen ger anledning att bedöma att
ytterligare delar innebär betydande miljöpåverkan.
5. Den MKB som upprättades för nuvarande översiktsplan och antogs
2010-03-24 ska finnas med som en av planhandlingarna för översiktsplan.
Beslut
Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Enligt Stadsbyggnads förslag.
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§ 145 Svar på motion från Anders Åhrlin (M) om att
Oxhagen behöver mer än betong
Ärendenummer: Sam 476/2015
Handläggare: Maria Lindborg
Ärendebeskrivning
Anders Åhrlin (M), har inkommit med en motion som anmäldes i
Kommunfullmäktige den 25 april 2015.
Motionen påtalar behovet av en riktad ansträngning för att läka bort både
de fysiska och mentala barriärer som håller utanförskapsområdena i
utanförskap. Konkreta förslag presenteras för att lyfta våra miljonområden
med särskilt fokus på Oxhagen. Det som enligt motionären behövs är
upprustning, socialt arbete och satsningar på skolan. En stor och bred
satsning bör initieras och insatsen ska ge lärdom till fortsatt utveckling i
andra ytterstadsområden. Målet ska vara
E
prestera en bred politisk enighet bakom ett åtgärdsprogram för de här
områdena som dessutom håller över tid. Att ha ett långsiktigt mål står inte i
vägen för att förbättra här och nu, men det behövs en plan för trivsamma
trygga områden med en skola för alla och fler jobb.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse med yttrande, 2015-11-11
Anders Åhrlins (M) motion om att Oxhagen behöver mer än betong, 201504-25
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Programnämnd samhällsbyggnad:
- Motionen är tillgodosedd.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Yrkande
Daniel Granqvist (M) och Yngve Alkman (L) yrkar att motionen ska
bifallas.
Proposition
Ordförande Björn Sundin (S) finner att det finns två förslag till beslut, det
vill säga bifall till Kommunledningskontorets förslag samt Daniel
Granqvist (M) och Yngve Alkmans (L) yrkande om bifall till motionen.
Ordföranden ställer dessa mot varandra och finner att Programnämnd
samhällsbyggnad beslutar enligt Kommunledningskontorets förslag.
Beslut
Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Motionen är tillgodosedd.
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Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Reservation
Daniel Granqvist (M), Krister Eriksson (M), Linn Andersson (M) och
Yngve Alkman (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för Daniel
Granqvists (M) och Yngve Alkmans (L) yrkande om att motionen ska
bifallas.

§ 146 Svar på remiss från Landsbygdsnämnden om
landsbygdsprogram för Örebro kommun
Ärendenummer: Sam 700/2015
Handläggare: Peter Sundström
Ärendebeskrivning
Landsbygdsnämnden har gett Kommunledningskontoret i uppdrag att ta
fram ett förslag på Landsbygdsprogram för Örebro kommun som nu
Programnämnd samhällsbyggnad lämnar ett antal synpunkter på.
Beslutsunderlag
Stadsbyggnads tjänsteskrivelse, 2015-11-12
Förslag till yttrande, 2015-11-12
Remissversion Landsbygdsprogram för Örebro kommun
Förslag till beslut
Stadsbyggnads förslag till Programnämnd samhällsbyggnad:
- Yttrandet över remissen om Landsbygdsprogram för Örebro kommun
antas och överlämnas till Landsbygdsnämnden.
Beslut
Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Enligt Stadsbyggnads förslag.

§ 147 Godkännande av reservationsavtal avseende kv
Piloten (Stenbackevägen)
Ärendenummer: Sam 356/2015
Handläggare: Martin Willén
Ärendebeskrivning
I slutet av 2011 undertecknades en överenskommelse om utveckling av
Gustavsviksområdet till förmån för Örebroporten. Överenskommelsen
innebär bland annat att kommunen förbinder sig att överlåta mark i
Gustavsviksområdet till Örebroporten. Ursprungligen kunde endast
kommunfullmäktige besluta om avyttring av mark inom nämnda
optionsområde, men genom beslutet den 30 september 2015 (Sam
356/2015) har Programnämnd samhällsbyggnad fått delegation att besluta
om den fortsatta avyttringen. Reservationsavtalen innebär att områdena 1
och 2 på kartbilagan, totalt omfattande 10 750 kvm, reserveras under
13

perioden fram till den 30 juni 2016.
Beslutsunderlag
Stadsbyggnads tjänsteskrivelse, 2015-11-16
Reservationsavtal Gustavsviks Utvecklingsbolag AB område 1 med bilaga
Reservationsavtal Gustavsviks Utvecklingsbolag AB område 2 med bilaga
Förslag till beslut
Stadsbyggnads förslag till Programnämnd samhällsbyggnad:
1. Godkänna föreliggande reservationsavtal mellan Örebro kommun och
Gustavsvik Utvecklingsbolag AB.
2. Uppdra åt Programnämnd samhällsbyggnads ordförande att för
kommunens del godkänna och underteckna överlåtelseavtal avseende del
av Nikolai 3:65 (kv. Piloten) när villkoren i reservationsavtalet är
uppfyllda.
Beslut
Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Enligt Stadsbyggnads förslag.

§ 148 Verksamhetsområde dagvatten fastighet och
dagvatten gata 2016
Ärendenummer: Sam 455/2015
Handläggare: Stefan Sjögren
Ärendebeskrivning
Informationsärende.
Örebro kommun har tre stycken vattentjänster; dricksvatten, spillvatten och
dagvatten. Dessa tre vattentjänster levereras till abonnenter inom
respektive verksamhetsområde. Idag betalas det inte någon brukningsavgift
för bortledande och eventuell rening av dagvatten. Den kostnaden belastar
övriga kollektivet, det vill säga de som har spill- och/eller
dricksvattenabonnemang.
Beslutsunderlag
Inga handlingar.
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningens förslag till Programnämnd samhällsbyggnad:
- Informationen tas till protokollet.
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Beslut
Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Enligt Tekniska förvaltningens förslag.

§ 149 Svar på motion från (V) om skapa ett bilfritt
kulturstråk utmed Svartån
Ärendenummer: Sam 437/2015
Handläggare: Anne Pettersson
Ärendebeskrivning
Vänsterpartiets (V) fullmäktigegrupp har inkommit med en motion som
anmäldes i Kommunfullmäktige den 29 april 2015. Motionen föreslår att
Programnämnd samhällsbyggnad ska utreda möjligheten att skapa ett
bilfritt kulturstråk från Länsmuseet till Konserthuset. Idén är att skapa
attraktivitet genom utrymme för möten mellan människor istället för bilar.
Bilgatan skulle kunna ersättas av caféer, uteserveringar, promenader,
torghandel och aktiviteter menar motionsställarna. Motionen har beretts av
Stadsbyggnad och Kultur- och Fritidsförvaltningen och har samordnats av
Kommunledningskontoret.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2015-10-28
Stadsbyggnads underlag till motionssvar, 2015-10-27
Kultur- och fritidsförvaltningens underlag till motionssvar, 2015-10-27
Vänsterpartiets gruppmotion (V) om bilfritt kulturstråk, 2015-04-29
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Programnämnd samhällsbyggnad:
- Motionen avslås.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Yrkande
Jessica Carlqvist (V) yrkar att motionen ska anses vara besvarad.
Proposition
Ordförande Björn Sundin (S) finner att det finns två förslag till beslut, det
vill säga bifall Kommunledningskontorets förslag samt Jessica Carlqvists
(V) yrkande om att motionen ska anses vara besvarad.
Ordföranden ställer dessa mot varandra och finner att Programnämnd
samhällsbyggnad beslutar enligt Kommunledningskontorets förslag.
Beslut
Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Motionen avslås.
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Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Reservation
Jessica Carlqvist (V) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för
eget yrkande om att motionen ska anses vara besvarad.

§ 150 Reservationsavtal för Postnord Sverige AB gällande
del av Mobilkranen 1, Pilängsgatan, Västra Pilängen
Ärendenummer: Sam 896/2015
Handläggare: Martin Willén
Ärendebeskrivning
Postnord Sverige AB, 105 00 Stockholm, med org.nummer: 556711-5695,
avser att uppföra en ny Postterminal för paket m.m. De avser även bedriva
övrig sammanhängande verksamhet, enligt detaljplanens intentioner.
Området är ca 134 300 kvm och är beläget utmed Pilängsgatan i Västra
Pilängens Logistikområde. Upplåtelseformen är äganderätt, priset är
beräknat till ca 23 502 500 kr.
Förslaget från Postnord Sverige AB är behandlat hos Stadsbyggnad och
bygglov ska lämnas in. Postnord Sverige AB vill påbörja markarbeten så
snart bygglov och startbesked erhållits.
Då köpeskillingen överstiger 15 miljoner skall beslut om reservationsavtal
tas av Kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Stadsbyggnads tjänsteskrivelse, 2015-11-30
Reservationsavtal med kartbilaga
Förslag till beslut
Stadsbyggnads förslag till Programnämnd samhällsbyggnad:
1. Godkänna bilagt reservationsavtalet.
2. Kommunstyrelsen uppdrar åt Programnämnd samhällsbyggnads
ordförande att fullfölja reservationsavtalet genom att teckna erforderligt
köpeavtal för markförsäljningen.
Ärendet ska vidare till Kommunstyrelsen för beslut.
Beslut
Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Enligt Stadsbyggnads förslag.
Ärendet ska vidare till Kommunstyrelsen för beslut.
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§ 151 Information om ersättning för förlorad inkomst 2015
Ärendenummer: Sam 883/2015
Handläggare: Mats Guldbrand
Ärendebeskrivning
I januari skickas en begäran om intyg för 2015 års förlorade inkomst ut till
berörda.
Uppdatera alltid Örebro kommun så snart någon förändring skett som
påverkar din rätt till ersättning. Blankett för intyg om timersättning kan din
nämndadministratör bistå med. Den finns också tillgänglig på
www.orebro.se/fortroendevald.
För att inte bli återbetalningsskyldig ska du kunna intyga att det faktiska
avdraget på din inkomst stämmer med den utbetalda ersättningen. Du kan
göra på två sätt:
Alt 1: Lämna ett intyg till din nämndadministratör senast den sista februari
varje år, gällande föregående års förlorade inkomst.
Alt 2: Lämna ett intyg över den förlorade inkomsten till din
nämndadministratör i samband med varje sammanträde (månadsvis).
Om du lämnar in lönespecifikationer som intyg ska det tydligt framgå vilka
datum och avdragna summor som gäller specifikt för förtroendeuppdrag i
Örebro kommun.
Observera att ersättningen för den tid du avstått lön eller annan inkomst
inte nödvändigtvis är detsamma som sammanträdestiden. Har du t ex
arbetstid till kl. 16 och mötet pågår till kl. 17 så ska du bara begära
ersättning för förlorad arbetsinkomst fram till kl. 16. Du är heller inte
berättigad till ersättning för förlorad inkomst om du tar ut flextid eller
komptid för att fullgöra ditt förtroendeuppdrag.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontoret information, 2015-11-22
Tidplan för hantering av intyg, 2015-11-22
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Programnämnd samhällsbyggnad:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.
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§ 152 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Sam 867/2015
Ärendebeskrivning
Alla beslut fattade med stöd av delegation av tjänstemän, ordförande eller
utskott ska anmälas till Programnämnd samhällsbyggnad på närmast
efterföljande sammanträde enligt 6 kap. 35 § KL. 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
vilja beslut som fattats genom delegation. Delegationsförteckningen för
Programnämnd samhällsbyggnad antogs den 27 mars 2003 och reviderades
senast den 3 november 2015.
Inför Programnämnd samhällsbyggnads sammanträde den 1 december
2015 redovisar Kommunledningskontoret alla beslut som tagits med stöd
av delegation under perioden 27 oktober - 24 november 2015.
Beslutsunderlag
Sammanställning delegationsbeslut fattade av Stadsbyggnad och
Kommunledningskontoret perioden 2015-10-27 - 2015-11-24
Detaljplaner godkända på delegation
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Programnämnd samhällsbyggnad:
- Anmälan av delegationsbeslut läggs till handlingarna.
Beslut
Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.

§ 153 Anmälan av handlingar
Ärendenummer: Sam 3/2015
Ärendebeskrivning
Varje månad anmäler Kommunledningskontoret handlingar som inkommit
och som bedömts relevanta för Programnämnd samhällsbyggnad att få
kännedom om.
Beslutsunderlag
Nya ärenden i diariet under perioden 2015-10-27 - 2015-11-24
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Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Programnämnd samhällsbyggnad:
- Anmälan läggs till handlingarna.
Beslut
Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.
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