Protokoll

Sam 32/2019

Programnämnd samhällsbyggnad
Datum:
Tid:
Plats:

2019-10-03
15.20–15.25
Berget, Citypassagen

Närvarande ledamöter
Linda Larsson (C)
Patrik Jämtvall (L)
David Gelinder (KD)
Johan Kumlin (M)
Kemal Hoso (S)
Marie Brorson (S)
Ida Eklund (S)
Anders Olsson (C)
Linn Josefsson (V)
Maria Hedwall (M)
Håkan Jacobsson (M)
Maria Sääf (MP)
Helena Ståhl (SD)
Tjänstgörande ersättare
Anna Hedström (S)
Gösta Eriksson (S)

Ersätter Ullis Sandberg (S)
Ersätter Per Lilja (S)

Närvarande ersättare
Krister Eriksson (M)
Tommy Sjöstrand (L)
Bo Ammer (SD)
Övriga
Ulrika Jansson
Robert Lindby
Patrik Kindström
Petra Åhlund
Kerstin Hellberg

programdirektör
nämndsekreterare
verksamhetschef
verksamhetschef
enhetschef

Paragraf 93

Robert Lindby, sekreterare
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Justerat den 3 oktober 2019

Linda Larsson (C), ordförande

Johan Kumlin (M), justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 4 oktober 2019.
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§ 93 Svar på remiss från Trafikverket om
Funktionsutredning Örebro C+S framtida utformning
Ärendenummer: Sam 649/2019
Handläggare: Per Elvingson
Ärendebeskrivning

Trafikverket har gjort en funktionsutredning med namnet "Funktionsutredning
Örebro C+S framtida utformning", som även behandlar Hovsta detaljerat och
Mosås mer översiktligt.
Remissvar ska vara Trafikverket tillhanda senast den 4 oktober 2019.
Örebro kommun är på det hela taget positiv till den funktionsutredning
Trafikverket presenterat, och som i viss utsträckning "zoomar ut" och
behandlar hela sträckan Hovsta - Mosås.
Kommunen vill dock framhålla vikten av att Trafikverket planerar för en
kommande pendeltågsstation i Hovsta, att behovet av planskilda korsningar
uppmärksammas mer och att järnvägsanläggningens bredd genom staden, i
synnerhet vid Örebro S, måste hållas nere så mycket som möjligt.
Beslutsunderlag

Trafikverkets funktionsutredning - remissversion, 2019-08-11
Stadsbyggnads tjänsteskrivelse, 2019-09-09
Stadsbyggnads förslag till yttrande, 2019-09-09
Förslag till beslut

Stadsbyggnads förslag till Programnämnd samhällsbyggnad:
1. Stadsbyggnads förslag till yttrande antas och överlämnas till Trafikverket.
2. Paragrafen justeras omedelbart.
Yrkande

Linn Josefsson (V) yrkar att det i remissvaret på sidan 4 läggs till följande efter
stycket om Örebro S:
Örebro central
Örebro kommun förordar starkt alternativ 8, som gör det möjligt att på sikt få
till förbindelsen med snabbjärnväg Stockholm Oslo.
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Proposition

Ordföranden Linda Larsson (C) finner att det finns två förslag till beslut, det
vill säga bifall till Stadsbyggnads förslag respektive Linn Josefssons (V) yrkande
om att det i remissvaret på sidan 4 läggs till följande efter stycket om Örebro S:
Örebro central
Örebro kommun förordar starkt alternativ 8, som gör det möjligt att på sikt få
till förbindelsen med snabbjärnväg Stockholm Oslo.
Ordföranden ställer dessa mot varandra och finner att Programnämnd
samhällsbyggnad beslutar enligt Stadsbyggnads förslag.
Beslut

Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
1. Stadsbyggnads förslag till yttrande antas och överlämnas till Trafikverket.
2. Paragrafen justeras omedelbart.
Reservation

Linn Josefsson (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt yrkande om
att det i remissvaret på sidan 4 läggs till följande efter stycket om Örebro S:
Örebro central
Örebro kommun förordar starkt alternativ 8, som gör det möjligt att på sikt få
till förbindelsen med snabbjärnväg Stockholm Oslo.
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