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Justerat den 17 oktober 2019.

Linda Larsson (C), ordförande

Johan Kumlin (M), justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 19 oktober 2019.
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§ 82 Övrig fråga om ansvarsgränsen för sanering av avfall
från angränsande tomtmark
Ärendenummer: Sam 816/2019
Ärendebeskrivning

Johan Kumlin (M) anmäler en övrig fråga med anledning av ett
samrådsgruppmöte den 2 oktober 2019 mellan Örebro kommun och E.ON.
- Var går ansvarsgränsen för sanering av avfall från angränsande tomtmark vid
byggnation. Hur ska detta hanteras av Örebro kommun i stort och i framtiden?
Beslut

Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Frågan återkommer till Programnämnd samhällsbyggnad i november 2019
för besvarande.

§ 83 Delårsrapport med prognos 2, 2019, Programnämnd
samhällsbyggnad, inklusive egen verksamhet
Ärendenummer: Sam 466/2019
Handläggare: Eva Barrera Glader och Sofia Engström
Ärendebeskrivning

Programnämnd samhällsbyggnads skattefinansierade verksamheter
prognostiserar för 2019 en samlad negativ budgetavvikelse på -40,9 miljoner
kronor (mnkr), vilket motsvarar en avvikelse på -6 % av aktuell budgetram.
Den negativa avvikelsen hänförs främst till Tekniska nämnden och
vinterväghållningen med -16 mnkr och Programnämnd samhällsbyggnads egen
verksamhet -29,5 mnkr, där kollektivtrafiken prognostiserar en negativ
avvikelse på -27,1 mnkr, varav färdtjänsten -25,6 mnkr. Inom både
vinterväghållningen och färdtjänsten prognostiseras högre negativ avvikelse än
föregående år. Kostnadsutvecklingen inom båda dessa områden har ökat
kraftigt under de senaste åren och har en koppling till den växande kommunen
och de senaste årens demografiutveckling. Färdtjänsten utförs av Region
Örebro Län och bekostas av Örebro kommun och ett arbete pågår för att
minska kostnaderna kopplat till detta område.
Programnämnd samhällsbyggnads prognos har försämrats med -7,3 mnkr
jämfört mot prognos vid delår 1. Exklusive färdtjänsten och
vinterväghållningen skulle programnämndens prognos för 2019 redovisas som
en positiv budgetavvikelse på +2,5 mnkr, vilket främst beror på lägre
prognosticerade personalkostnader inom flera av nämnderna på grund av
vakanta tjänster till följd av glapp mellan återbesättning, men även till följd av
högre prognostiserade intäkter för tillsyn inom Miljönämnden.
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Beslutsunderlag

Delårsrapport med prognos 2, 2019 - Programnämnd samhällsbyggnad,
2019-09-16
Förslag till beslut

Stadsbyggnads förslag till Programnämnd samhällsbyggnad:
1. Programnämnd samhällsbyggnad fastställer delårsrapporten med prognos 2
för 2019.
2. Delårsrapporten överlämnas till Kommunstyrelsen.
3. Delårsrapporten med prognos 2 för Programnämnd samhällsbyggnads egen
verksamhet fastställs.
4. Programnämnd samhällsbyggnad ger de driftsnämnder som redovisar
negativ prognos i delår 2 i uppdrag att ta fram åtgärder/förslag på åtgärder för
att minska prognostiserad avvikelse för 2019 i syfte sträva mot en budget i
balans. Redovisning av åtgärder och effekter ska ske skriftligt som en del i
driftsnämndens Årsberättelse för 2019.
Yrkande

Johan Kumlin (M) yrkar att få lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Proposition

Ordföranden Linda Larsson (C) finner att det endast finns ett förslag till beslut,
det vill säga Stadsbyggnads förslag, och finner att Programnämnd
samhällsbyggnad beslutar enligt det. Därefter ställer ordföranden Johan
Kumlins (M) yrkande om att få lämna ett särskilt yttrande till protokollet under
proposition och finner att Programnämnd samhällsbyggnad bifaller det.
Beslut

Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
1. Programnämnd samhällsbyggnad fastställer delårsrapporten med prognos 2
för 2019.
2. Delårsrapporten överlämnas till Kommunstyrelsen.
3. Delårsrapporten med prognos 2 för Programnämnd samhällsbyggnads egen
verksamhet fastställs.
4. Programnämnd samhällsbyggnad ger de driftsnämnder som redovisar
negativ prognos i delår 2 i uppdrag att ta fram åtgärder/förslag på åtgärder för
att minska prognostiserad avvikelse för 2019 i syfte sträva mot en budget i
balans. Redovisning av åtgärder och effekter ska ske skriftligt som en del i
driftsnämndens Årsberättelse för 2019.
5. Johan Kumlin (M) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Patrik Jämtvall (L), Maria Sääf (MP) och Linn Josefsson (V) deltar inte i
beslutet.
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§ 84 Förslag till borttagande av högkostnadsskydd för
färdtjänstresor, del av åtgärdsplan för färdtjänstekonomi i
balans
Ärendenummer: Sam 759/2018
Handläggare: Andreas Ahlstam
Ärendebeskrivning

Kostnader inom de samhällsbetalda transporterna har ökat under många år och
är en stor kostnadspost för Örebro kommun. Inom de samhällsbetalda
transporterna ingår färdtjänst som den största delen och övriga områden är
riksfärdtjänst, dagvårdsresor, kommunresor, kompletteringstrafiken,
taxesubvention av länstrafiken och FLEX-trafiken. Budgeten för färdtjänsten
har i flera år överskridits och 2018 var budgetunderskottet, för den del av
färdtjänsten som Programnämnd samhällsbyggnad bekostar, över 17 miljoner
kronor (mnkr).
Ett underlag har tagits fram med möjliga besparingsåtgärder. Där en av
åtgärderna med störst besparingsmöjlighet är att ta bort det högkostnadsskydd
som Örebro kommun, som enda kommun i länet, har för kommunens
invånare med färdtjänsttillstånd. Taktaxan/högkostnadsskyddet beslutades av
Kommunfullmäktige den 25 mars 2009 och innebär att personer med
färdtjänsttillstånd i Örebro kommun maximalt behöver betala 16*40=640 kr i
egenavgifter per månad. Detta kostar kommunen uppskattningsvis upp emot
4–6 mnkr per år.
Stadsbyggnadskontoret föreslår därför, enligt underlaget med möjliga
besparingsåtgärder, att Programnämnd samhällsbyggnad föreslår
Kommunfullmäktige att besluta om att ta bort högkostnadsskyddet för
färdtjänstresor i Örebro kommun, liksom taxesubventionen för länstrafiken i
kommunen samt att avtalet för Flextrafiken inte förlängs. Förslagsvis återförs
besparingarna som görs, i och med dessa beslut, till budgeten för färdtjänst
som Programnämnd samhällsbyggnad ansvarar för.
Beslutsunderlag

Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige, 2009-03-25, § 48
Utredning kostnader färdtjänst och kollektivtrafik, 2019-06-12
Stadsbyggnads tjänsteskrivelse, 2019-08-13
Presentation
Förslag till beslut

Stadsbyggnads förslag till Programnämnd samhällsbyggnad:
1. Högkostnadsskyddet för egenavgifter för färdtjänstresor i Örebro kommun
tas bort.
2. Taxesubventionen för länstrafikresor inom Örebro kommun tas bort.
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3. Avtalet med Region Örebro Län om tillköp av kollektivtrafik i form av
Flextrafik i Örebro stad förlängs inte vid utgången 2021-12-31.
4. Stadsbyggnad ges i uppdrag att ta initiativ till att se över nuvarande avtal,
avseende färdtjänst, tillsammans med Region Örebro Län (och övriga
kommuner i länet i den mån det är nödvändigt) utifrån ett
kostnadsutvecklingsperspektiv, samt att ta fram förslag för tillräckligt stora
effektiviseringar av färdtjänstverksamheten inom Region Örebro Län utifrån
nuvarande avtal.
Beslutspunkterna 1 och 2 ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Yrkande

Patrik Jämtvall (L) yrkar avslag på Stadsbyggnads förslag.
Maria Sääf (MP) yrkar avslag på Stadsbyggnads förslag samt att få lämna en
protokollsanteckning om att Miljöpartiet anser inte att dessa markanta
försämringar för redan utsatta grupper i samhället är förenligt med allas rätt till
ett fullgott liv.
Helena Ståhl (SD) yrkar avslag på beslutspunkterna 1 och 2.
Linn Josefsson (V) yrkar:
1. Att högkostnadsskyddet för egenavgifter för färdtjänstresor i Örebro
kommun tas bort och priset sänkts till samma priser som för den reguljära
kollektivtrafiken inom Örebro kommun.
2. Att taxesubventionen för länstrafikresor inom Örebro kommun är kvar.
3. En utredning ska göras av konsekvenserna av att eventuellt säga upp avtalet
med Region Örebro Län om tillköp av kollektivtrafik i form av Flextrafik.
Utredningen ska presentera en tydlig konsekvensbeskrivning, bland annat
infattande konsekvenser för de som använder Flextrafiken i dag och vilka
former av resande dessa kommer att använda sig av i framtiden.
4. Stadsbyggnad ges i uppdrag att ta initiativ till att se över nuvarande avtal,
avseende färdtjänst, tillsammans med Region Örebro Län (och övriga
kommuner i länet i den mån det är nödvändigt) utifrån ett
kostnadsutvecklingsperspektiv, samt att ta fram förslag för tillräckligt stora
effektiviseringar av färdtjänstverksamheten inom Region Örebro län utifrån
nuvarande avtal. Översynen ska göras i dialog med funktionsrättsföreningar
som representerar berörda grupper.
5. Stadsbyggnad ges i uppdrag att ta initiativ till att i dialog med Region Örebro
län och berörda funktionsrättsföreningar och se över hur det kan bli möjligt
för fler färdtjänstresenärer att åka reguljärtrafik. Det kan exempelvis handla om
göra tillgängliga hållplatser eller hur behjälpliga chaufförerna kan vara.
Ajournering

Programnämnd samhällsbyggnad ajournerar sig 5 minuter för överläggning.
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Proposition

Ordföranden Linda Larsson (C) finner att det finns fyra förslag till beslut, det
vill säga Stadsbyggnads förslag respektive Patrik Jämtvalls (L) och Maria Sääfs
(MP) yrkande om avslag på Stadsbyggnads förslag, Helena Ståhls (SD) yrkande
om avslag på beslutspunkterna 1 och 2 samt Linn Josefssons (V) yrkande.
Ordföranden ställer dessa mot varandra och finner att Programnämnd
samhällsbyggnad beslutar enligt Stadsbyggnads förslag.
Votering

Votering begärs. Ordföranden redovisar följande förslag till
propositionsordning som Programnämnd samhällsbyggnad godkänner, där
Stadsbyggnads förslag utgör huvudförslag:
För att utse motförslag till huvudförslaget ställer ordföranden Patrik Jämtvalls
(L) och Maria Sääfs (MP) yrkande mot Linn Josefssons (V) yrkande i en första
kontraproposition och finner att Patrik Jämtvalls (L) och Maria Sääfs (MP)
yrkande går vidare till en andra kontraproposition där ordföranden ställer
Patrik Jämtvalls (L) och Maria Sääfs (MP) yrkande mot Helena Ståhls (SD)
yrkande och finner att Programnämnd samhällsbyggnad beslutar att Patrik
Jämtvalls (L) och Maria Sääfs (MP) yrkande ska utgöra motförslag till
huvudförslag. Votering begärs inte i denna del.
Ordföranden meddelar följande voteringsproposition: Ja-röst innebär bifall till
Stadsbyggnads förslag och nej-röst innebär bifall till Patrik Jämtvalls (L) och
Maria Sääfs (MP) yrkande om avslag på Stadsbyggnads förslag.
Ja-röster lämnas av: Anna Hedström (S), David Gelinder (KD), Johan Kumlin
(M), Kemal Hoso (S), Marie Brorson (S), Gösta Eriksson (S), Ida Eklund (S),
Anders Olsson (C), Maria Hedwall (M), Håkan Jacobsson (M) och Linda
Larsson (C).
Nej-röster lämnas av: Patrik Jämtvall (L), Linn Josefsson (V) och Maria Sääf
(MP).
Helena Ståhl (SD) avstår från att rösta.
Ordföranden finner att Programnämnd samhällsbyggnad med resultatet 11 jaröster och 3 nej-röster beslutar enligt Stadsbyggnads förslag. 1 ledamot avstår
från att rösta.
Slutligen ställer ordföranden Maria Sääfs (MP) yrkande om att få lämna en
protokollsanteckning under proposition och finner att Programnämnd
samhällsbyggnad bifaller det.
Beslut

Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
1. Högkostnadsskyddet för egenavgifter för färdtjänstresor i Örebro kommun
tas bort.
2. Taxesubventionen för länstrafikresor inom Örebro kommun tas bort.
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3. Avtalet med Region Örebro Län om tillköp av kollektivtrafik i form av
Flextrafik i Örebro stad förlängs inte vid utgången 2021-12-31.
4. Stadsbyggnad ges i uppdrag att ta initiativ till att se över nuvarande avtal,
avseende färdtjänst, tillsammans med Region Örebro Län (och övriga
kommuner i länet i den mån det är nödvändigt) utifrån ett
kostnadsutvecklingsperspektiv, samt att ta fram förslag för tillräckligt stora
effektiviseringar av färdtjänstverksamheten inom Region Örebro Län utifrån
nuvarande avtal.
Beslutspunkterna 1 och 2 ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Det antecknas till protokollet att Miljöpartiet anser inte att dessa markanta
försämringar för redan utsatta grupper i samhället är förenligt med allas rätt till
ett fullgott liv.
Reservation

Patrik Jämtvall (L) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för eget
yrkande om avslag på Stadsbyggnads förslag.
Maria Sääf (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande om
avslag på Stadsbyggnads förslag.
Helena Ståhl (SD) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för eget
yrkande om avslag på beslutspunkterna 1 och 2.
Linn Josefsson (V) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för eget
yrkande.

§ 85 Hushållsavfallstaxa för Örebro kommun 2020
Ärendenummer: Sam 666/2019
Handläggare: Helena Lindström
Ärendebeskrivning

Ett förslag till förändring av hushållsavfallstaxan har tagit fram på initiativ från
avfallsverksamheten, Tekniska förvaltningen. Förslaget till 2020 års
hushållsavfallstaxa utgår från 2019 års taxenivå. Förlaget är baserat på
förändringar så som ökade kostnader och miljöinriktning för hantering.
Ändringar i taxan berör avfallsabonnemang för hemkompostering,
slamtömning och ut- och hemtagning av container.
Beslutsunderlag

Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-05-08
Taxa för hushållsavfall 2020 - Örebro kommun
Protokollsutdrag från Tekniska nämnden 2019-08-22, § 102
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Förslag till beslut

Tekniska nämndens förslag till Programnämnd samhällsbyggnad:
1. Förslag till Örebro kommuns taxa för hushållsavfall antas.
2. Taxan ska gälla från och med den 1 januari 2020.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Beslut

Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Enligt Tekniska nämndens förslag.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.

§ 86 Vatten- och avloppstaxa för Örebro kommun 2020
Ärendenummer: Sam 667/2019
Handläggare: Ulrika Palmén
Ärendebeskrivning

Verksamheteten Vatten och avlopp (VA) i Örebro finansieras till 100 % av
avgifter uppdelat på anläggnings- och brukningsavgifter.
Ökade kapital- och driftskostnader gör att kommunen inför 2020 behöver höja
brukningstaxan med 16 %. Utvärderingen av anläggningsavgiftens
täckningsgrad visar att även den behöver höjas med 16 %.
Beslutsunderlag

Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-08-05
Vatten- och avloppstaxa för Örebro kommun 2020 och tillsvidare Anläggningsavgifter och brukningsavgifter
Protokollsutdrag från Tekniska nämnden, 2019-08-22, § 103
Förslag till beslut

Tekniska nämndens förslag till Programnämnd samhällsbyggnad:
1. Förslag till vatten- och avloppstaxa för Örebro kommun antas.
2. Taxan ska gälla från och med den 1 januari 2020.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Beslut

Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Enligt Tekniska nämndens förslag.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
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§ 87 Avgifter för upplåtelse av offentlig platsmark inom
Örebro kommun 2020
Ärendenummer: Sam 668/2019
Handläggare: Magnus Storm
Ärendebeskrivning

På uppdrag av Tekniska förvaltningen har enhet Gata och trafik tagit fram
förslag på nya avgifter för upplåtelse av offentlig platsmark inom Örebro
kommun.
Beslutsunderlag

Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-04-16
Avgifter för upplåtelse av offentlig platsmark - Örebro kommun
Sammanställning med förändring i procent
Protokollsutdrag från Tekniska nämnden, 2019-08-22, § 104
Förslag till beslut

Tekniska nämndens förslag till Programnämnd samhällsbyggnad:
1. Förslag till avgifter för upplåtelse av offentlig platsmark inom Örebro
kommun godkänns.
2. Avgifterna ska gälla från och med den 1 januari 2020.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Yrkande

Patrik Jämtvall (L) och Johan Kumlin (M) yrkar avslag på Tekniska nämndens
förslag och föreslår i stället att Örebro kommun tar ut avgiftshöjningar under 3
år, och sedan följer med varje år, i stället för att avstå höjningar flera år för att
sedan höja mycket på en gång.
Maria Sääf (MP) yrkar bifall till Patrik Jämtvalls (L) och Johan Kumlins (M)
yrkande.
Proposition

Ordföranden Linda Larsson (C) finner att det finns två förslag till beslut, det
vill säga Tekniska nämndens förslag respektive Patrik Jämtvalls (L) och Johan
Kumlins (M) m.fl. yrkande om avslag på Tekniska nämndens förslag, med
förslaget att Örebro kommun i stället tar ut avgiftshöjningar under 3 år, och
sedan följer med varje år, i stället för att avstå höjningar flera år för att sedan
höja mycket på en gång.
Ordföranden ställer dessa mot varandra och finner att Programnämnd
samhällsbyggnad beslutar enligt Tekniska nämndens förslag.
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Beslut

Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
1. Förslag till avgifter för upplåtelse av offentlig platsmark inom Örebro
kommun godkänns.
2. Avgifterna ska gälla från och med den 1 januari 2020.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Reservation

Patrik Jämtvall (L), Johan Kumlin (M), Maria Hedwall (M) och Håkan
Jacobsson (M) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för Patrik
Jämtvalls (L) och Johan Kumlins (M) yrkande om avslag på Tekniska
nämndens förslag, med förslaget att Örebro kommun i stället tar ut
avgiftshöjningar under 3 år, och sedan följer med varje år, i stället för att avstå
höjningar flera år för att sedan höja mycket på en gång.
Maria Sääf (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt yrkande om
bifall till Patrik Jämtvalls (L) och Johan Kumlins (M) yrkande.

§ 88 Digitaliseringsstrategi för programområde
Samhällsbyggnad 2019–2022
Ärendenummer: Sam 384/2018
Handläggare: Eva Barrera Glader
Ärendebeskrivning

Programnämnd samhällsbyggnad har ett utvecklingsuppdrag inom sitt
programområde. Enligt "Programplan med budget 2019 för programområde
Samhällsbyggnad" ska en digitaliseringsstrategi för programområdet tas fram i
syfte att samla de digitala utvecklingsbehoven i en gemensam riktning.
Syftet med "Digitaliseringsstrategi för programområde Samhällsbyggnad 2019–
2022" är att beskriva hur kommunens övergripande mål för
digitaliseringsarbetet ska uppnås ur ett programområdesperspektiv. Strategin
utgör en fördjupning och en delmängd av kommunens samlade
digitaliseringsarbete och visar riktningen för programområdets prioriterade
utvecklingssatsningar. Genomförandet av prioriterade utvecklingssatsningar
konkretiseras i berörda nämnders verksamhetsplan med budget.
Programområde Samhällsbyggnad ska ta tillvara digitaliseringens möjligheter
för att på bästa sätt skapa en enklare vardag för privatpersoner, näringsliv och
besökare till kommunen. Genom att använda digitaliseringens möjligheter
bidrar programområdet till en modern och attraktiv kommun som stödjer
innovationer och delaktighet.
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Beslutsunderlag

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-08-21
Digitaliseringsstrategi för programområde Samhällsbyggnad 2019–2022
Presentation
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd samhällsbyggnad:
- Förslag till "Digitaliseringsstrategi för programområde Samhällsbyggnad
2019–2022" antas.
Beslut

Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 89 Samrådsbeslut om Riktlinjer för friyta i förskola och
skola
Ärendenummer: Sam 264/2019
Handläggare: Rebecka Bogren och Johanna Löfberg
Ärendebeskrivning

Under våren 2017 tog en förvaltningsövergripande grupp fram ett
arbetsmaterial om riktlinjer för friyta, baserat på Boverkets allmänna råd för
friyta. Under 2019 omarbetades det tidigare arbetsmaterialet till det nuvarande
samrådsförslaget om riktlinjer för friyta.
Goda uppväxtmiljöer har en avgörande betydelse för barns utveckling.
Förskole- och skolgårdar tillhör i det sammanhanget några av barnens
viktigaste platser, där de spenderar en betydande del av sina uppväxtår. För att
tillämpa Boverkets allmänna råd om friyta (BFS 2015:1 FRI 1) i Örebro
kommun, har riktlinjerna tagits fram. Riktlinjerna syftar till att tillräckligt stora
och lämpliga friytor för barn och elever ska avsättas för förskola och skola i
fördjupade översiktsplaner, planprogram och detaljplaner, samt att friytornas
storlek och innehållsmässiga kvalitet ska beaktas i bygglovsgranskning.
Förslaget till Riktlinjer för friyta i förskola och skola ska nu samrådas med
berörda nämnder, kommunala bolag och andra berörda för att förankra
förslaget samt samla in synpunkter.
Samrådet pågår från oktober 2019 till och med januari 2020.
Beslutsunderlag

Riktlinjer för friyta i förskola och skola - samrådsversion
Bilaga 1: Utemiljövärde, version 1 - Förskola och grundskola F–6
Bilaga 2: Utemiljövärde, version 2 - grundskola 7–9 och gymnasieskolor
Stadsbyggnads tjänsteskrivelse, 2019-08-26
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Förslag till beslut

Stadsbyggnads förslag till Programnämnd samhällsbyggnad:
- Samråd genomförs för förslag till Riktlinjer för friyta i förskola och skola.
Beslut

Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Enligt Stadsbyggnads förslag.

§ 90 Svar på remiss från Kommunstyrelseförvaltningen om
Överenskommelse om samverkan i Örebro mellan det
civila samhället och kommunen
Ärendenummer: Sam 523/2019
Handläggare: Kerstin Hellberg och Gustav Axberg
Ärendebeskrivning

På uppdrag av Kommunstyrelsens utskott för hållbar utveckling och
Samverkansrådet i Örebro har en uppdaterad version av "Överenskommelse
om samverkan i Örebro mellan det civila samhället och kommunen" tagits
fram. Överenskommelsen har tagits fram i syfte att skapa samsyn och
engagemang mellan det civila samhället och kommunen och för gemensam
utveckling av denna samverkan. Programnämnd samhällsbyggnad har fått
förslaget på remiss.
Remissvar ska vara Kommunstyrelseförvaltningen tillhanda senast den 30
oktober 2019.
Programnämnd samhällsbyggnad ser positivt på förslaget till reviderad
överenskommelse men har vissa synpunkter vad gäller främst möjligheten till
särorganisering och hur överenskommelsen ska implementeras och följas upp.
Beslutsunderlag

Förslag till reviderad Överenskommelse om samverkan i Örebro mellan det
civila samhället och kommunen - remissversion, 2019-05-02
Följebrev, 2019-05-17
Stadsbyggnads tjänsteskrivelse, 2019-08-28
Presentation
Förslag till beslut

Stadsbyggnads förslag till Programnämnd samhällsbyggnad:
- Stadsbyggnads förslag till yttrande antas som svar på remiss om
Överenskommelse om samverkan i Örebro mellan det civila samhället och
kommunen och överlämnas till Kommunstyrelseförvaltningen.
Ajournering

Programnämnd samhällsbyggnad ajournerar sig 5 minuter för överläggning.
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Nämndens behandling

Efter förslag från David Gelinder (KD) enas programnämndens ledamöter om
att en tydligare formulering om att kommunen och det civila samhället ska
samverka och samnyttja lokaler ska inarbetas i yttrandet, samt att presidiet ges i
uppdrag att anta reviderat yttrande innan det överlämnas till
Kommunstyrelseförvaltningen.
Beslut

Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Presidiet ges i uppdrag att anta reviderat yttrande som svar på remiss om
Överenskommelse om samverkan i Örebro mellan det civila samhället och
kommunen och överlämna detta till Kommunstyrelseförvaltningen.

§ 91 Svar på remiss om Klimatanpassningsplan Örebro
kommun
Ärendenummer: Sam 525/2019
Handläggare: Niklas Fallgren
Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen beslutade i oktober 2017 att "Kommundirektören får i
uppdrag att utifrån hotet om framtida klimatförändringar redovisa en analys av
hur kommunens verksamheter ska klimatsäkras". Detta uppdrag tolkades som
igångsättningsbeslut för framtagande av en klimatanpassningsplan.
Programnämnd Samhällsbyggnad har beretts tillfälle att yttra sig över förslag
till klimatanpassningsplan för Örebro kommun.
Sista svarsdag är den 24 oktober 2019.
Syftet med en plan för klimatanpassning är att förebygga störningar av
möjligheten att utföra de kommunala eller andra viktiga samhällstjänster på
grund av väderhändelser eller förändrat klimat.
Mer konkret rör det sig om extrema väderhändelser, till exempel skyfall,
värmebölja, stormar och snöoväder, eller följder därav såsom översvämning,
torka och vattenbrist samt naturolyckor som skred. Växter och djur påverkas
också av ett förändrat klimat vilket kan förändra naturens motståndskraft för
extrema väderhändelser, föroreningar eller annan yttre stress. Det kan i sin tur
påverka människor genom nya typer av sjukdomar, smittspridningsvägar eller
möjlighet att odla.
Beslutsunderlag

Klimatanpassningsplan Örebro kommun - remissversion, 2019-05-17
Följebrev
Stadsbyggnads tjänsteskrivelse, 2019-09-06
Stadsbyggnads förslag till yttrande, 2019-09-06
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Förslag till beslut

Stadsbyggnads förslag till Programnämnd samhällsbyggnad:
- Stadsbyggnads förslag till yttrande antas som svar på remiss om
Klimatanpassningsplan Örebro kommun.
Beslut

Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Enligt Stadsbyggnads förslag.

§ 92 Information om Migrationsverkets rapport om asyloch flyktingmottagande i Sverige
Ärendenummer: Sam 721/2019
Handläggare: Helena Hasslert
Ärendebeskrivning

I Migrationsverkets senaste Verksamhets- och utgiftsprognos, daterad den 29
juli 2019, prognostiseras en marginell minskning av antalet asylsökande till
Sverige. En kategori av asylsökanden som förväntas öka är anhöriga som
knyter an till nyanlända på plats i Sverige. Antalet kommunanvisade nyanlända
kommer enligt prognosen att minska, under 2019 förväntas Örebro kommun
bosätta 100 personer genom bosättningslagen och 2020 förväntas
kommuntalet bli strax under 100 personer.
Beslutsunderlag

Stadsbyggnads skrivelse, 2019-09-09
Sammanfattning av minnesanteckningar, 2019-09-09
Presentation
Förslag till beslut

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

Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Enligt Stadsbyggnads förslag.
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§ 94 Anmälan av handlingar
Ärendenummer: Sam 93/2019
Ärendebeskrivning

Varje månad anmäler Kommunstyrelseförvaltningen handlingar som inkommit
och som bedöms relevanta för Programnämnd samhällsbyggnad att få
kännedom om.
Ej protokollfört presidiesammanträde har ägt rum den 19 september 2019.
Beslutsunderlag

Nya ärenden i diariet, 2019-08-29–2019-09-26
Samrådsbeslut Gåsen m.fl. (Skebäck)
Ändring av "Detaljplan för del av Nikolai 3:117 m.fl. (Adolfsberg centrum och
del av Brunnsparken)"
Detaljplan för fastigheterna Varberga 5 och 11 (Varberga)
Upphävande av del av detaljplan 18-GÄL-431 "Förslag till byggnadsplan för
ALMBRO BY"
Skrivelsen "Avskaffat högkostnadstak drabbar de mest färdtjänstberoende
mycket hårt", från företrädare för funktionshinderorganisationer
Förslag till beslut

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

Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 95 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Sam 765/2019
Ärendebeskrivning

Alla beslut fattade med stöd av delegation av tjänstemän, ordförande eller
utskott ska anmälas till Programnämnd samhällsbyggnad på sammanträde
enligt kommunallagen (2017:725) 6 kap. 40 § och 7 kap. 8 §. Det är först efter
återrapporteringen till Programnämnd samhällsbyggnad som
delegationsbesluten vinner laga kraft och det är också ett sätt att hålla
ledamöter och ersättare i Programnämnd samhällsbyggnad informerade om
vilka beslut som fattats genom delegation.
Delegationsförteckningen för Programnämnd samhällsbyggnad antogs den 27
mars 2003 och reviderades senast den 5 oktober 2017. Inför Programnämnd
samhällsbyggnads sammanträde den 3 oktober 2019 redovisar

16 (17)

ÖREBRO

Protokoll

Kommunstyrelseförvaltningen alla beslut som tagits med stöd av delegation
under perioden den 29 augusti–26 september 2019.
Beslutsunderlag

Beslut fattade på delegation av Stadsbyggnad och
Kommunstyrelseförvaltningen, 2019-08-29–2019-09-26
Detaljplaner godkända på delegation
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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Särskilt yttrande

Ärende: 4
Ärendemumner: Sam 466/2019
"Delårsrapport 2"

PN Samhällsbyggnad
Örebro kommun
2019-10-03

En moderat budget för ekonomi i balans
Moderaterna har lagt fram en egen budget för ekonomi i balans. Vi har även varnat för
konsekvenserna av en socialdemokratisk budget vilket vi nu ser följderna av i
delårsrapporten.
I vår budget har vi helt andra prioriteringar för att välfärden ska fungera, och vi har vid
ett flertal tillfällen påpekat den ekonomiska utvecklingen går åt fel håll.

Med anledning av detta, och att det är en delårsrapport väljer vi att bifalla beslutet.
För Moderaternas gmpp i nämnden

~~- ~~

-

Liberalerna
Avslagsyrkande Borttagande av Högkostnadsskydd och
nedläggning av flextrafiken.

Ärende 5
Pn Samhällsbyggnad
Ärendenummer: Sam 759/2019
Örebro kommun
"B01ttagande av Högkostnadsskydd färdtjänst nedläggning flextrafik"

Det rådande läget är allvarligt ekonomiskt, det har nu blivit uppenbatt för
Socialdemokraterna med stödpartier Centerpartiet och Kristdemokraterna, hade man
lyssnat på oss tidigare och tagit ansvar för välfärden så hade inte liggande förslag varit
aktuellt.
Vi liberaler värnar det som har störst behov av hjälp, i det förslag som nu föreligger
kommer göra att äldre, sjuka och personer med funktionsvariation drabbas hå1t med
minskad service och radikalt högre kostnader för att kunna leva ett gott liv.
Vi menar att Socialdemokraterna med stöd från Centerpartiet och Kristdemokraterna
gör fel i sitt sätt att prioritera.
Vi ser hellre att man hanterar besparingar inom kommunkoncernen och det stora och
kostsamma överbyggnad som finns i tex. kommunledningskontoret samt konsoliderar
organisationen så det blir så effektiv som möjligt.
Vi vet att det finns besparingar som kan göras med minimal inverkan på våra
medborgares behov och service.
Vi tänker annorlunda och prioriterar välfärden på riktigt.
Med ovan som bakgrund vill vi i liberalerna

Yrkar vi på avslag av ärendet i si11 /zel/zet.
Faller yrkandet gäller ovanstående som reservation.
För Liberalerna
Patrik Jämtvall
2:e Vice ordförande Programnämnd samhällsbyggnad

Yrkande/reservation
Ärende: Förslag till borttagande av högkostnadsskydd för färdtjänstresor, del av åtgärdsplan
för färdtjänstekonoml i balans
Ärendenummer: Sam 759/2018
Datum: 2019-10-03

För sverigedemokraterna ligger fokus på välfärden. All ha en välfungerande färdtjänst som
möjliggör resande även för de som inte kan nytlja andra transportmedel är självklart. Örebro
kommun införde under 2009 ett högkostnadsskydd för resor med färdtjänsten, som innebar att
resorna avgiflsbefriades från och med den sjuttonde resan per kalendermånad. Detta för att
förhindra skyhöga kostnader för aktiva individer med beviljad färdtjänst. Nu avser dock kommunens
styrande politiker att ta bort del skyddet på grund av all de inte lyckas hålla den salta budgeten på
området.
sverigedemokraterna menar dock att det är orimligt att spara in p6 de som är i behov av den här
välfärdstjänslen. De får nu välja mellan pest eller kolera, dvs Inskränka sin rörelsefrihet genom all
minska ner sill resande eller betala mer i egenavgift.
Även taxesubventionen av kollektivtrafiken, som innebär att resor på kommunens landsbygd inte
kostar mycket mer än resor inom staden, är viktig, då det ofta är resurssvagare grupper, som
ungdomar och äldre, som väljer att nyttja kollektivtrafiken. Vill vi ha en levande landsbygd där
ungdomar trivs och äldre väljer all bo kvar bör inte villkoren försämras. All höja
kollektivtrafiksresekostnaderna för landsbygdsbor skulle ge liknande effekter som vid borllagande
av färdtjänsthögkostnadsskyddet, där det antingen slår mot individens plånbok eller rörelsefrihet.
Med hänvisning till ovanstående yrkar jag:

-

att beslutspunklerna 1 och 2 avslås.

Om yrkandet faller gäller ovanstående även som reservation.

För sverigedemokraterna I Programnämnd samhällsbyggnad:

Helena Ståhl (SD)

,s'tm'h~lcrater~
J ÖREBRO KOMMUN

Datum: 2019-10-03
Programnämnd samhällsbyggnad

Ändringsyrkande

§5 Förslag t ill borttagande av
högkostnadsskydd för färdtjänstresor, del av
åtgärdsplan för fä rdtJänstekonom i i ba lans
För oss i Vänsterpartiet har är det självklart att alla människor ska ha möjlighet att
ta sig runt i Örebro oavsett funktionsvariation. Färdtjänsten är en del av
kollektivtrafiken och för personer med funktionsnedsättning ska det vara liknande
kostnad att åka färdtjänst som det är för andra resenärer att använda sig av buss i
linjetrafik. Att behålla färdtjänstpriser på nästan det dubbla mot reguljär trafik,
samtidigt som högkostnadsskyddet tas bort, straffar den som exempelvis är
rörelsehindrad.
Vänsterpartiet ser också att vi har ett akut behov av att ställa om våra transporter
för att rädda klimatet. Vi måste få fler att åka kollektivt och lämna bilen hemma. I
det läget är det helt fel väg att gå att höja busspriserna på landsbygden, genom att
slopa taxesubventionen för länstrafikresor inom kommunen. Vänsterpartiet ser
också att bussen är värdefull för att för ungdomars möjlighet till en bra fritid och
för att göra landsbygden attraktiv, hela Örebro ska leva.

Därför yrkar jag att Programnämnd samhällsbyggnad beslutar följande:
1.

Att högkostnadsskyddet för egenavgifter för färdtjänstresor i Örebro
kommun tas bort och priset sänkts till samma priser som för den
reguljära kollektivtrafiken inom Örebro kommun.

2.

Att taxesubventlonen för länstrafikresor inom Örebro kommun är kvar.

3.

En utredning ska göras av konsekvenserna av att eventuellt säga upp
avtalet med Region Örebro Län om tillköp av kollektivtrafik i form av
Flextrafik. Utredningen ska presentera en tydlig
konsekvensbeskrivning, bland annat infattande konsekvenser för de
som använder Flextrafiken idag och vilka former av resande dessa
kommer att använda sig av i framtiden.

4.

Stadsbyggnad ges i uppdrag att ta initiativ till att se över nuvarande
avtal, avseende färdtjänst, tillsammans med Region Örebro Län (och
övriga kommuner i länet i den mån det är nödvändigt) utifrån ett
kostnadsutvecklingsperspektiv, samt att ta fram förslag för tillräckligt
stora effektiviseringar av färdtjänstverksamheten inom Region Örebro
län utifrån nuvarande avtal. översynen ska göras i dialog med
funktionsrättsföreningar som representerar berörda grupper.

5.

Stadsbyggnad ges i uppdrag att ta initiativ till att i dialog med Region
Örebro län och berörda funktionsrättsföreningar och se över hur det
kan bli möjligt för fler färdtjänstresenärer att åka reguljärtrafik. Det
kan exempelvis handla om göra tillgängliga hållplatser eller hur
behjälpliga chaufförerna kan vara.

I händelse av att dessa yrkanden faller är denna skrivelse att betrakta som en
reservation

Datum: 2019-10-03
Programnämnd samhällsbyggnad

Linn Josefsson
Vänsterpartiet

Ändringsyrkande

-

Liberalerna
Avslagsyrkande Avgifter för upplåtelse av offentlig plats inom
Ö-o kommun

Ärende 8
Pn Samhällsbyggnad
Örebro kommun
Ärendenummer: TN 2240/2019
"Avgifter för upplåtelse av offentlig plats inom Ö-o Kommun"
2019-10-03

Avgifter för upplåtelse av offentlig plats inom Örebro Kommun.

Vi yrkar avslag till förvaltningens förslag, då vi tycker att det inte är rimligt med
höjningar på 87.5 % för uteserveringar på en gång.
Vi föreslår att vi tar ut avgiftshöjningar under 3 år, och sedan följer med va1je år, istället
för att avstå höjningar flera år för att sedan höja mycket på en gång.
Vi tycker det är på sin plats att höja avgifterna, så vi kommer upp till samma nivå som
jämförbara kommuner. Dock måste detta ske under en period.
Det blir bättre samtal med företagarna om vi har en kommunikation i förväg om varför
vi höjer, och hur mycket i förväg.

Faller yrkandet gäller ovanstående som reservation.

För Liberalerna och Moderaterna i Örebro Kommun
Patrik Jämtvall

Johan Kumlin

Oppositionsledare

Presidieledamot

