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Mats Guldbrand, sekreterare
Justerat den 17 mars 2015

Björn Sundin, ordförande

Jessica Carlqvist, justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 18 mars 2015.
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§ 20 Programplan med budget 2015 för programområde
Samhällsbyggnad
Ärendenummer: Sam 892/2014
Handläggare: Marie Hellgren
Ärendebeskrivning
Örebro kommun växer 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 Örebro kommuns utveckling mot att bli Skandinaviens
mest attraktiva medelstora stad.
Det är viktigt att verka för en hållbar utveckling socialt, ekonomiskt och
ekologiskt. I arbete med en hållbar utveckling ingår också att skapa
förutsättningar när det gäller ett rikt kultur- och fritidsutbud.
Beslutsunderlag
Programplan med budget för programområde Samhällsbyggnad med
bilagor, 2015-02-23
Reviderad programplan med budget för programområde Samhällsbyggnad
med bilagor, 2015-03-03
Förslag till beslut
Kommunledningskontoret förslag till Programnämnd samhällsbyggnad:
1. Programplan med budget 2015 inklusive investeringar för
Programnämnd samhällsbyggnad fastställs.
2. Direktiv och mål 2015 till driftnämnderna fastställs.
3. Programnämndens verksamhetsplan med budget 2015 för eget
verkställande uppdrag fastställs i och med programnämndens sammanträde
i april.
4. Tekniska nämnden och Va-verksamheten ska under år 2015 minska
skulden till abonnenterna. Tekniska nämnden ska återkomma med förslag i
och med delår 2 på åtgärder som minskar skulden och samtidigt gynnar
abonnenterna.
5. Programplan med budget 2015 överlämnas till Kommunstyrelsen.
Yrkande
Linn Andersson (M), Krister Eriksson (M), Patrik Jämtvall (FP), Helena
Ståhl (SD) och Sara Richert (MP) yrkar avslag på majoritetens budget till
förmån för respektive egna partiers förslag på ramar och prioriteringar.
Behcet Barsom (KD) och Hannah Ljung (C) yrkar bifall till
Kommunledningskontorets förslag.
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Proposition
Ordförande Björn Sundin (S) finner att det finns två förslag till beslut, det
vill säga Kommunledningskontorets förslag till beslut och Linn
Anderssons (M), Krister Erikssons (M), Patrik Jämtvall (FP), Helena
Ståhls (SD) och Sara Richerts (MP) yrkande om avslag på majoritetens
budget till förmån för respektive egna partiers förslag på ramar och
prioriteringar.
Ordförande ställer dessa mot varandra mot varandra och finner att
Programnämnd samhällsbyggnad beslutar enligt
Kommunledningskontorets förslag.
Beslut
Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
1. Programplan med budget 2015 inklusive investeringar för
Programnämnd samhällsbyggnad fastställs.
2. Direktiv och mål 2015 till driftnämnderna fastställs.
3. Programnämndens verksamhetsplan med budget 2015 för eget
verkställande uppdrag fastställs i och med programnämndens sammanträde
i april.
4. Tekniska nämnden och Va-verksamheten ska under år 2015 minska
skulden till abonnenterna. Tekniska nämnden ska återkomma med förslag i
och med delår 2 på åtgärder som minskar skulden och samtidigt gynnar
abonnenterna.
5. Programplan med budget 2015 överlämnas till Kommunstyrelsen.
Jessica Carlqvist (V) deltar inte i beslutspunkterna 1-3 och 5 med
hänvisning till eget budgetförslag.
Reservation
Linn Andersson (M), Krister Eriksson (M) och Helena Ståhl (SD)
reserverar sig mot beslutet till förmån för respektive egna partiers egna
ramar och prioriteringar.
Patrik Jämtvall och Sara Richert (MP) reserverar sig skriftligt mot beslutet
till förmån för respektive egna partiers förslag på egna ramar och
prioriteringar.

§ 21 Årsberättelse Programnämnd samhällsbyggnad 2014
Ärendenummer: Sam 89/2015
Handläggare: Marie Hellgren
Ärendebeskrivning
Programområde Samhällsbyggnad redovisar vid årets slut ett överskott på
31,8 mnkr. Alla driftsnämnder redovisar överskott eller ett nollresultat.
Kollektivtrafiken och där färdtjänsten redovisar ett underskott på 3 mnkr.
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Kommunens målvärde för korttidssjukfrånvaron är maximalt 5,5 dagar per
anställd. För att bidra till det totala resultatet i kommunen har
Programnämnd samhällsbygg-nad i programplanen för 2014 beslutat att
sänka Fritid- och turistnämnden och Kultur- och medborgarnämnden till
4,0 dagar per anställd, Tekniska nämnden till 5,0 dagar per anställd och
resterande nämnder till 4,5 dagar per anställd. Jämfört med föregående år
har antalet sjukdagar per anställd minskat något inom programområdet
men totalt nås inte målvärdet för året.
Företagarnas nöjdhet med programområdets service har ökat enligt
Stockholm Business Alliance, SBA:s mätningar under året. Mätningarna
visar på förbättrade värden inom alla mätområden.
Beslutsunderlag
Årsberättelse 2014 för programområde samhällsbyggnad 2014, 2015-02-10
Reviderad årsberättelse 2014 för programområde Samhällsbyggnad, 201503-04
Bilaga indikatorer
Årsberättelse Glanshammars lokala nämnd
Årsberättelse Tysslinge lokala nämnd
Årsberättelse Östernärkes områdesnämnd
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Programnämnd samhällsbyggnad:
1. Programnämnd samhällsbyggnad antar årsberättelsen för 2014.
2. Årsberättelsen för Östernärkes områdesnämnd, Glanshammars lokala
nämnd och Tysslinge lokala nämnd antas för 2014.
3. Årsberättelserna överlämnas till Kommunstyrelsen för vidare hantering.
4. Programnämnd samhällsbyggnad anhåller hos Kommunstyrelsen om
överföring av driftnämndernas resultat enligt särskilda regler.
5. Programnämnden anhåller hos Kommunstyrelsen om överföring av
investeringsanslag på totalt 191 786 tkr
- Inventarieinvesteringar 8 564 tkr
- IT-investeringar 10 000 tkr
- Konstutsmyckning 2 438 tkr
- Trafik- och miljöinvesteringar 99 474 tkr
- Fastighetsinvesteringar 18 243 tkr
- Park och gata 29 412 tkr
- Taxefinansierad verksamhet 21 511 tkr
- Handikapprådet 1 344 tkr
- Medborgarbudget 800 tkr
Yrkande
Behcet Barsom (KD) och Hannah Ljung (C) yrkar bifall till
Kommunledningskontorets förslag.
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Beslut
Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.
Linn Andersson (M), Krister Eriksson (M), Patrik Jämtvall (FP), Helena
Ståhl (SD) och Sara Richert (MP) avstår från att delta i beslutet.
Jessica Carlqvist (V) avstår från att delta i beslutspunkterna 1-3.

§ 22 Ombudgetering inom trafik- och miljöinvesteringar till
gatubyggnation för genomförande av detaljplanen
Pappersbruket 8 och 11 m.fl.
Ärendenummer: Sam 140/2015
Handläggare: Martin Willén
Ärendebeskrivning
En del av området i anslutning till f.d. Kartongbruket är under planändring
med syftet att tillskapa byggrätter för bostäder, kontor och handel på
fastigheten Pappersbruket 8 samt handel och kontor på Pappersbruket 11.
Planförslaget innehåller, förutom ovanstående byggrätter, en
ombyggnation av befintlig gata, Bruksgatan, samt nybyggnation av en
lokalgata i anslutning till de berörda fastigheterna. Den nya lokalgatan
kommer även att fungera som en matning till kommunens angränsande
fastighet Pappersbruket 41 (f.d. Kartongbruket) när denna planläggs i
framtiden. Genom detta beslut tillförs investeringsmedel för
genomförandet av detaljplanen och omvandlingen av
pappersbruksområdet.
Beslutsunderlag
Stadsbyggnads tjänsteskrivelse, 2015-02-24
Förslag till beslut
Stadsbyggnads förslag till Programnämnd samhällsbyggnad:
-Från investeringsobjekt Trafikleder ombudgeteras 3,5 mnkr till
byggnation av gator för genomförandet av detaljplan för Pappersbruket 8.
Beslut
Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Enligt Stadsbyggnads förslag.
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§ 23 Översyn och utökning av verksamhetsområde för VA
- dricksvatten, spillvatten och dagvatten - i Örebro
kommun
Ärendenummer: Sam 122/2015
Handläggare: Stefan Sjögren
Ärendebeskrivning
Utifrån gällande VA-lagstiftning skall Örebro kommun återkommande se
över och vid behov förändra/utöka verksamhetsområden för dricksvatten,
spillvatten och dagvatten. Detta behövs bl. a. för nya och planerade
exploateringsområden och för andra befintliga bebyggelseområden där det
finns behov av kommunal VA-försörjning.
Verksamhetsområdet utgörs av geografiska områden inom vilka
kommunen har ansvar att ordna kommunal VA-försörjning för berörda
fastigheter och där lagen om allmänna vattentjänster (LAV 2006:412)
gäller. Inom verksamhetsområdet gäller Örebro kommuns VA-taxa och
Allmänna bestämmelser (ABVA). Beslut rörande VA-taxa, ABVA och
verksamhetsområde skall tas av Kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, 2015-01-23
Protokollsutdrag från Tekniska nämnden, § 13, 2015-02-12
Kartor över befintliga verksamhetsområden och förslag på utökade samt
nya verksamhetsområden
Förteckning över berörda fastigheter
Förslag till beslut
Tekniska nämndens förslag till Programnämnd samhällsbyggnad:
- Fastställa verksamhetsområdena för spill-, dricks- och dagvatten enligt
bifogade listor, kartor och denna skrivelse.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Yrkande
Björn Sundin (S) yrkar att fastigheter i tjänsteskrivelsen med vilka
verksamhetsområden som bör utökas kompletteras med Ölmbrotorp 1:163
(dagvatten), Nikolai 3:207 (spillvatten och dricksvatten), Nikolai 3:333
(spillvatten och dricksvatten), Mosås 2:75-2:102 och Almby 13:811
(samtliga dricks-, spill- och dagvatten) samt att Mosås 2:18, Mosås 2:19,
Almby 13:384 (del av) och Almby 13:454 (del av) utgår.
Proposition
Ordförande Björn Sundin (S) finner att det finns endast ett förslag till
beslut, det vill säga sitt yrkande om att fastigheter i tjänsteskrivelsen med
vilka verksamhetsområden som bör utökas kompletteras med Ölmbrotorp
1:163 (dagvatten), Nikolai 3:207 (spillvatten och dricksvatten), Nikolai
3:333 (spillvatten och dricksvatten), Mosås 2:75-2:102 och Almby 13:811
(samtliga dricks-, spill- och dagvatten) samt att Mosås 2:18, Mosås 2:19,
Almby 13:384 (del av) och Almby 13:454 (del av) utgår. Ordföranden
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finner att Programnämnd samhällsbyggnad beslutar enligt detta.
Beslut
Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Fastställa verksamhetsområdena för spill-, dricks- och dagvatten enligt
reviderat förslag 2015-03-04 med tillhörande listor och kartor.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.

§ 24 Svar på remiss från Länsstyrelsen Örebro län om
samråd på förslag till nya Natura 2000-områden i Örebro
kommun
Ärendenummer: Sam 90/2015
Handläggare: Therese Aremyr
Ärendebeskrivning
Länsstyrelsen har bett att få Örebro kommuns synpunkter på förslag till
nya områden och kompletteringar av områden i EU:s nätverk för särskilt
skyddsvärd natur, N2000-områden. Stadsbyggnad har tagit fram ett förslag
på samrådssvar som kan sammanfattas:
- Då många av de föreslagna N2000-områdena ligger tätortsnära och
omlandet till dessa områden exploateras och utvecklas så har gränser
justerats för att undvika eventuella konflikter med stadens växande.
- I två fall: Vinteråsens naturreservat och Markaskogens naturreservat ser
vi att det i nuläget över huvud taget inte är lämpligt att utpeka områdena
till N2000-områden.
Beslutsunderlag
Stadsbyggnads tjänsteskrivelse, 2015-02-18
Yttrande över remiss om samråd på förslag till nya Natura 2000-områden i
Örebro kommun, 2015-02-19
Samråd om förslag till nya Natura 2000-områden i Örebro kommun, 201411-28
Förslag till beslut
Stadsbyggnads förslag till Programnämnd samhällsbyggnad:
- Yttrandet över remissen Samråd på förslag till nya Natura 2000-områden
i Örebro kommun antas och överlämnas till Länsstyrelsen Örebro län.
Beslut
Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Enligt Stadsbyggnads förslag.
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§ 25 Svar på motion från Jonas Millard (SD) och Daniel
Edström (SD) om öka bostadsbyggandet i Örebro
kommun genom snabbspåret
Ärendenummer: Sam 676/2014
Handläggare: Ulrika Jansson
Ärendebeskrivning
Jonas Millard (SD) och Daniel Edström (SD) har inkommit med en motion
daterad den 14 juni 2014.
Motionen innehåller yrkande om att Örebro kommun bör ansöka hos
regeringen om att bli pilotkommun i Sverige för att testa den lagstiftning
som i Tyskland benämns som paragraf 34 "Snabbspåret".
Motionen har behandlats av detaljplaneenheten på Stadsbyggnad i
samarbete med Kommunledningskontoret.
Beslutsunderlag
Förslag till yttrande, 2015-01-23
Jonas Millard (SD) och Daniel Edström (SD), motion om att öka
bostadsbyggandet i Örebro kommun genom snabbspåret, 2014-06-14
Förslag till beslut
Stadsbyggnads förslag till Programnämnd samhällsbyggnad:
- Motionen avslås.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Yrkande
Helena Ståhl (SD) yrkar att motionen ska bifallas.
Behcet Barsom (KD) yrkar bifall till Stadsbyggnads förslag, det vill säga
att motionen avslås.
Proposition
Ordförande Björn Sundin (S) finner att det finns två förslag till beslut, det
vill säga Stadsbyggnads förslag om att motionen avslås och Helena Ståhls
(SD) yrkande om att motionen ska bifallas. Ordföranden finner att
Programnämnd samhällsbyggnad beslutar att motionen ska avslås.
Beslut
Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Motionen avslås.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Reservation
Helena Ståhl (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande
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om att motionen ska bifallas.

§ 26 Utställningsbeslut fördjupad översiktsplan VivallaBoglundsängen
Ärendenummer: Sam 230/2014
Handläggare: Christin Gimberger
Ärendebeskrivning
Kommunen har beslutat att ta fram en fördjupning av översiktsplanen för
Vivalla och Boglundsängen. Nu har planprocessen kommit till
utställningsskedet.
Beslutsunderlag
Stadsbyggnads tjänsteskrivelse, 2015-03-04
Fördjupning av översiktsplanen för Vivalla och Boglundsängen,
samrådshandling
Samrådsredogörelse
Miljökonsekvensbeskrivning, 2015-02-24
Konsekvens- och behovsbedömning, 2014-04-01
Trafikutredning, 2015-02-20
Förslag till beslut
Stadsbyggnads förslag till Programnämnd samhällsbyggnad:
- I enlighet med 3 kap. 24 § i Plan- och bygglagen att ställa ut fördjupning
av översiktsplanen för Vivalla och Boglundsängen för utställning under
tiden 2015-03-10 - 2015-05-10.
Beslut
Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Enligt Stadsbyggnads förslag.

§ 27 Information om flextrafik på norr
Ärendenummer: Sam 142/2015
Handläggare: Jan Persson
Ärendebeskrivning
Flextrafiken har idag begränsad möjlighet till utökning då det endast är två
fordon som kör flextrafik. För att utöka trafiken krävs ytterligare fordon.
Dels för att kunna utöka det geografiska området och samtidigt
upprätthålla dagens restider. Dels då det begränsade antalet fordon gör att
ökat antal resenärer på turerna ger ökade restider, vilket delvis kan
avhjälpas genom ett tredje fordon i trafik.
Antalet resor i flextrafik har ökat kontinuerligt under 2014 samtidigt som
antal färdtjänstresor minskat. I genomsnitt utförs närmare 1500 flexresor i
månaden. Totalt är det en ökning med 9 % jämfört med föregående år.
Utifrån 2014 års underlag visar en jämförelse med utgifterna för
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färdtjänstresor att en flexresa generellt kostar kommunen 136 kr mot
färdtjänstens 159 kr/resa.
Beslutsunderlag
Stadsbyggnads skrivelse, 2015-01-30
Förslag till beslut
Stadsbyggnads förslag till Programnämnd samhällsbyggnad:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Enligt Stadsbyggnads förslag.

§ 28 Avtal om kommunalt tillköp av kollektivtrafik
Ärendenummer: Sam 127/2015
Handläggare: Jan Persson
Ärendebeskrivning
Förutsättningarna för att bedriva Flextrafik i Örebro har förändrats sedan
starten 2008. Sedan 2012 är Region Örebro län, dåvarande Örebro läns
landsting, Regional Kollektivtrafikmyndighet. Enligt Lag om
kollektivtrafik (2010:1065) faller Flextrafiken under kategorin kommunalt
tillköp av kollektivtrafik. Avtal om tillköp av kollektivtrafik tecknas med
den Regionala Kollektivtrafikmyndigheten.
Nuvarande avtal med trafikutförare löper ut vid årsskiftet 2015/2016. För
att Region Örebro län ska upphandla ett nytt avtal för flextrafiken måste ett
avtal om kommunalt tillköp ligga till grund.
Beslutsunderlag
Stadsbyggnads tjänsteskrivelse, 2015-02-26
Förslag till avtal om tillköp av kollektivtrafik
Förslag till beslut
Stadsbyggnads förslag till Programnämnd samhällsbyggnad:
- Godkänna avtal om tillköp av kollektivtrafik avseende flextrafik i Örebro.
Beslut
Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Enligt Stadsbyggnads förslag.
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§ 29 Svar på motion från Ia Malmqvist m.fl. (MP) om att
bygga laddstolpar för eldrivna fordon i hela Örebro
kommun
Ärendenummer: Sam 677/2014
Handläggare: Ulrika Jansson
Ärendebeskrivning
Ia Malmqvist m.fl. (MP) har inkommit med en motion till
Kommunfullmäktige den 17 juni 2014. Motionen innehåller yrkande om
att upprätta laddstolpar för eldrivna fordon i hela Örebro kommun.
Motionen har behandlats av trafikplanerare på Trafikenheten,
Stadsbyggnad, i samarbete med tjänstemän på Tekniska förvaltningen och
Enheten för hållbar utveckling, Kommunledningskontoret.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Beslutsunderlag
Stadsbyggnads tjänsteskrivelse med svar på motion, 2015-03-02
Ia Malmqvist m.fl. (MP) motion om att bygga laddstolpar för eldrivna
fordon i hela Örebro kommun, 2014-06-17
Förslag till beslut
Stadsbyggnads förslag till Programnämnd samhällsbyggnad:
- Motionen är tillgodosedd.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Yrkande
Sara Richert (MP) yrkar att motionen ska bifallas.
Proposition
Ordförande Björn Sundin (S) finner att det finns två förslag till beslut, det
vill säga Stadsbyggnads förslag om att motionen är tillgodosedd och Sara
Richerts (MP) yrkande om att motionen ska bifallas. Ordföranden finner att
Programnämnd samhällsbyggnad beslutar att motionen är tillgodosedd.
Beslut
Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Motionen är tillgodosedd.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.

§ 30 Val av representant till Brottsförebyggande rådet
(ÖreBRÅ)
Ärendenummer: Sam 101/2015
Handläggare: Martin Willén
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Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har den 16 december 2014 utsett Rasmus Persson (C),
John Johansson (S) och Johan Kumlin (M) till ledamöter i
Brottsförebyggande rådet (ÖreBRÅ) för perioden 1 januari 2015 - 31
december 2018.
Rådet består av tre förtroendevalda ledamöter från Örebro kommun samt
representanter för polismyndigheten, åklagarkammaren, SOS Alarm, ÖBO,
City Örebro, Örebro föreningsråd, näringslivet samt tjänstemän från
Örebro kommun. Programnämnderna ska utse en tjänsteman från varje
programområde.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, § 316, 2014-12-16
Förslag till beslut
Stadsbyggnads förslag till Programnämnd samhällsbyggnad:
1. Utse Eva-Li Westerberg som programområde Samhällsbyggnads
ordinarie tjänstemannarepresentant i Brottsförebyggande rådet (ÖreBRÅ)
för perioden 1 januari 2015 - 31 december 2018.
2. Utse Patrik Kindström som programområde Samhällsbyggnads
ersättande tjänstemannarepresentant i Brottsförebyggande rådet (ÖreBRÅ)
för perioden 1 januari 2015 - 31 december 2015.
Beslut
Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Enligt Stadsbyggnads förslag.

§ 31 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
Protokoll från Programnämnd samhällsbyggnad, 2015-02-06
Protokoll från samverkansgrupp Samhällsbyggnad, 2015-02-25
Detaljplan för fastigheten Nikolai 3:65 (område norr om COOP
Ladugårdsängen), 2015-02-04
Nya ärenden i diariet under perioden 2015-02-06 - 2015-03-03
Ändring av detaljplan 1880-P619 för del av Glanshammar 4:22 och 4:94,
Ringblommans förskola, 2015-02-11
Detaljplan för del av Järnmalmen 3 m.fl. (utbyggnad av transformator- och
ställverksbyggnad), 2015-02-19
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Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Programnämnd samhällsbyggnad:
- Anmälan läggs till handlingarna.
Beslut
Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.

§ 32 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Sam 120/2015
Ärendebeskrivning
Alla beslut fattade med stöd av delegation av tjänsteman, ordförande eller
utskott ska anmälas till Programnämnd samhällsbyggnad på närmast
följande 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
vilka beslut som fattats genom delegation.
Delegationsförteckningen för Programnämnd samhällsbyggnad antogs den
27 mars 2003 och reviderades senast den 14 januari 2015. Inför
Programnämnd samhällsbyggnads sammanträde den 4 mars redovisar
Kommunledningskontoret alla beslut som tagits med stöd av delegation
under perioden 28 januari - 25 februari 2015.
Beslutsunderlag
Sammanställning delegationsbeslut fattade av Stadsbyggnad och
Kommunledningskontoret perioden 2015-01-28 - 2015-02-25
Sammanställning 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 till beslut.
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Skriftlig reservation
Ärende: Programplan med budget 2015, Sam 892/2014

2015-03-04
Miljöpartiet de gröna kan inte ställa sig bakom majoritetens förslag till Programplan med budget
2015 för Programnämnd Samhällsbyggnad.
Bostadsbyggandet är en central samhällsbyggnadsfråga de närmaste åren. Det är positivt att
majoriteten lägger ett särskilt fokus på bostadsfrågan i budgeten. Men miljö- och
hållbarhetsperspektivet av byggandet saknas helt. Miljöpartiet vill att nya stadsdelar ska
hållbarhetscertifieras, att kommunen ökar fokus på klimatanpassning, att byggande av
yteffektiva lägenheter och radhus prioriteras framför villor och att kommunen satsar på ökat
trähusbyggande. Vi kan inte heller ställa oss bakom de gatuöppningar som majoriteten vill göra,
där man avsätter 9,5 miljoner i investeringsbudgeten för detta och inte heller det kommunala
stödet till flygplatsen. Vi vill istället prioritera åtgärder som ökar framkomligheten för cyklister
och fotgängare. Miljöpartiet vill inte heller bygga en ny skatepark för 15 miljoner kronor
eftersom vi menar att det istället är dags att investera i tjejdominerade fritidsaktiviteter.

I Miljöpartiets eget budgetförslag till Kommunfullmäktige hade vi istället bl a följande satsningar:
•

Två nya tjänster till Naturskolan: 1,3 mnkr

•

Projektering av ny våtmark för badbar Svartå: 0,6 mnkr

•

Satsning på skolbibliotekariers arbete med barns läsning, fokus pojkar: 1,5 mnkr

•

Två nya tjänster för utveckling av utomhuspedagogik och gröna skolgårdar: 1,3 mnkr

I Miljöpartiets förslag till investeringsprogram fanns även bl a följande investeringar:
•

Behandling av rötslam istället för spridning på åkermark: 4 mnkr

•

Utbyggnad av utegym och belysning i motionsspår: 2,5 mnkr

•

Lekplatser i centrala Örebro: 3 mnkr

•

Inrättande av nya storskaliga stadsodlingar: 7 mnkr

•

Projektering av nytt våtmarksområde för att bidra till renare Svartå: 5,5 mnkr

För Miljöpartiet i Programnämnd Samhällsbyggnad
Sara Richert (ledamot)
Marcus Willén (ersättare)

