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Ullis Sandberg (S), ordförande

Patrik Jämtvall (L), justerare
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§ 136 Övrig fråga från Linn Josefsson (V) om
brandskyddsåtgärder
Ärendenummer: Sam 1016/2021
Ärendebeskrivning

Linn Josefsson (V) anmäler en övrig fråga om brandskyddsåtgärder.
Bakgrunden är den ombudgetering som har gjorts för att nå upp till kraven för
brandskydd vid Eyrabadet. Linn Josefsson (V) önskar information om hur
verksamheterna inom programområde Samhällsbyggnad arbetar med
brandskydd ur ett lokalperspektiv och verksamhetsperspektiv.
Beslut

Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Frågan återkommer till Programnämnd samhällsbyggnad den 29 oktober eller
3 december 2021 för besvarande.

§ 137 Svar på övrig fråga från Maria Sääf (MP) om
projektet för läkemedelsrening i Skebäck
Ärendenummer: Sam 900/2021
Handläggare: Leif Sildén
Ärendebeskrivning

Vid Programnämnd samhällsbyggnads sammanträde den 3 september 2021
ställde Maria Sääf (MP) en övrig fråga om projektet för läkemedelsrening i
Skebäck, med önskemål om information om hur det går med projektet.
Enhetschef Leif Sildén besvarar frågan – År 2019 beviljades bidrag från
Naturvårdsverket för en förstudie. Syftet var att utreda möjlig teknisk
utformning och kostnad för införande av läkemedelsrening vid Skebäcksverket.
Förstudien slutredovisades hösten 2019. Senare beslutades att utföra en mer
omfattande provtagning som beslutsunderlag vid kommande ombyggnad.
Medel söktes och beviljades av Naturvårdsverket sommaren 2020. Provtagning
utfördes under 1 år på inkommande, delvis renat och utgående avloppsvatten
samt i Svartån före och efter reningsverkets utlopp samt vid Ässundet.
Resultatet kommer att visa nuvarande status, miljönytta med läkemedelsrening,
dimensioneringsunderlag samt möjlighet att utvärdera en framtida utbyggnad.
Slutrapporten beräknas vara färdig under oktober 2021.
Beslutsunderlag

Presentation "Framtida läkemedelsrening vid Skebäcksverket Örebro"
Förslag till beslut

Tekniska förvaltningens förslag till Programnämnd samhällsbyggnad:
- Frågan är besvarad.
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Beslut

Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Enligt Tekniska förvaltningens förslag.

§ 138 Summer college 2021
Ärendenummer: Sam 479/2021
Handläggare: Kenan Keljalic, Alexandra Bencze och Mattias Dyrvik
Ärendebeskrivning

Under sommaren genomfördes feriepraktik inom ramen för Linje 14 –
Summer college, ett samarbete mellan Örebro universitet och Örebro kommun
sedan 2003. Syftet med Linje 14 är att motivera ungdomar till eftergymnasiala
studier. År 2021 har 24 ungdomar från sex olika skolor deltagit. Fokus har varit
på idéutvecklingsprogram varvat med inspirationsföreläsningar, arbetsmöten
och gruppstärkande aktiviteter. Ungdomarna har arbetat i mindre grupper med
följande "case", utmaningar från kommunen och Örebrobostäder (ÖBO):
- Hjärstastråket mot bakgrund av att boende i området vill att barn och
ungdomar ska stanna kvar i området och vara säkra, samt att det finns många
grönområden som inte används. Arbetet resulterade i förslag om badplatser (på
vintern skridskobana), lek- och aktivitetsplatser med djurtema, hundrastgård,
samt linbana, kapselcykel.
- En dag i Wadköping mot bakgrund av att Wadköping i dagsläget inte är
tillräckligt anpassat till ungdomar. Det är höga priser på mat och dryck och
brist på aktiviteter som lockar ungdomar. Arbetet resulterade i förslag om en
ungdomsfestival med fokus på uppträdande och mat, ungdomsgård och
utomhusbio, nya och fräschare toaletter, samt gratis trådlöst nätverk.
- Engelbrektsgatan mot bakgrund av att parkeringsplatserna tas bort och
gatan anpassas för gående och cyklister. Arbetet resulterade i förslag om en
gata som belyser hållbarhet "Informera, inte parkera", utbyte av
parkeringsplatserna mot faktarutor om hållbarhet, olika aktiviteter kopplade till
hållbar utveckling, samt byggnation av en cykelväg och stöldsäkra cykelställ.
- Cykla i Vivalla mot bakgrund av att det är få boende i Vivalla som använder
cykeln som färdmedel. Arbetet resulterade i förslag om fler övergångsställen
och trafiksignaler, subventionerade elcyklar, cykelkrav i skolans läroplan, fler
säkra cykelställ, cykelfestival, samt cykeltunnlar.
Beslutsunderlag

Presentationen "Linje 14 – Summer College 2021"
Förslag till beslut

Stadsbyggnads förslag till Programnämnd samhällsbyggnad:
- Informationen läggs till handlingarna.
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Beslut

Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Enligt Stadsbyggnads förslag.

§ 140 Delårsrapport med prognos 2, 2021, Programnämnd
samhällsbyggnads egen verksamhet
Ärendenummer: Sam 683/2021
Handläggare: Sofia Engström och Madelene Zec
Ärendebeskrivning

Stadsbyggnad har sammanställt en delårsrapport till och med den 31 augusti
2021 med helårsprognos 2 för Programnämnd samhällsbyggnads egen
verksamhet.
Programnämnden bidrar i stor utsträckning till de målområden,
Kommunfullmäktigemål och inriktningar som är definierade i Övergripande
strategier och budget (ÖSB). Samtliga av de åtaganden som programnämnden
pekat ut i Verksamhetsplan 2021 är omhändertagna och pågående eller
planerade.
Prognosen för 2021 visar på en negativ budgetavvikelse på -12,8 miljoner
kronor (mnkr), och fördelar sig mellan Stadsbyggnad +5,1 mnkr, mark -3,3
mnkr samt kollektivtrafiken -14,1 mnkr, varav färdtjänsten utgör -14 mnkr.
Prognosen är 2,9 mnkr sämre än prognos 1, vilket beror på en något försämrad
prognos inom kollektivtrafiken samt inom mark.
Prognosen för de skattefinansierade investeringarna uppgår till att 309,1 mnkr
kommer att nyttjas, vilket motsvarar en förbrukning på 78 % av den totala
investeringsbudgeten för 2021.
Beslutsunderlag

Delårsrapport med prognos 2, 2021, Programnämnd samhällsbyggnads egen
verksamhet, 2021-09-13
Förslag till beslut

Stadsbyggnads förslag till Programnämnd samhällsbyggnad:
- Programnämnd samhällsbyggnad fastställer delårsrapport med prognos 2 för
2021.
Yrkande

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

Ordförande Ullis Sandberg (S) finner att det endast finns ett förslag till beslut,
det vill säga bifall till Stadsbyggnads förslag, och att Programnämnd
samhällsbyggnad beslutar enligt detta.
Därefter ställer ordföranden Johan Kumlins (M) yrkande om att få lämna ett
särskilt yttrande till protokollet under proposition och finner att
Programnämnd samhällsbyggnad bifaller detta.
Beslut

Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
1. Programnämnd samhällsbyggnad fastställer delårsrapport med prognos 2 för
2021.
2. Johan Kumlin (M) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Maria Sääf (MP) och Linn Josefsson (V) deltar inte i beslutet.

§ 141 Delårsrapport med prognos 2, 2021, Programnämnd
samhällsbyggnad
Ärendenummer: Sam 826/2021
Handläggare: Sofia Engström och Helena Bosved
Ärendebeskrivning

Kommunstyrelseförvaltningen har sammanställt en delårsrapport till och med
den 31 augusti 2021 med helårsprognos 2 för Programnämnd
samhällsbyggnad.
Prognosen för de skattefinansierade verksamheterna visar på en negativ
budgetavvikelse på -27,8 miljoner kronor (mnkr). Negativa avvikelser
prognostiseras inom Byggnadsnämnden, Tekniska nämnden, Fritidsnämnden
och Programnämnd samhällsbyggnads egen verksamhet. Positiva avvikelser
prognosticeras för Kulturnämnden och Miljönämnden. Prognosen är 2,2 mnkr
sämre än prognos 1, vilket beror på en något försämrad prognos inom
Tekniska nämnden, Miljönämnden, Byggnadsnämnden och Programnämnd
samhällsbyggnads egen verksamhet.
För de skattefinansierade investeringarna prognostiseras 423,4 mnkr att nyttjas,
vilket motsvarar en förbrukning på 79 % av den totala investeringsbudgeten
för 2021.
Inom de taxefinansierade verksamheterna prognostiseras en positiv avvikelse
på +9,3 mnkr inom vatten och avlopp (VA) och en negativ avvikelse på -4,9
mnkr inom avfall. Avvikelserna redovisas mot respektive verksamhets eget
kapital. Totalt prognostiseras 394,8 mnkr av de taxefinansierade
verksamheternas investeringsbudget att nyttjas, vilket motsvarar en
förbrukning på 78 % av budgeten för 2021.
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Beslutsunderlag

Delårsrapport med prognos 2, 2021, Programnämnd samhällsbyggnad,
2021-09-30
Presentationen "Delårsrapport med prognos 2"
Delårsrapport med prognos 2, 2021, Byggnadsnämnden, 2021-09-23
Delårsrapport med prognos 2, 2021, Fritidsnämnden, 2021-09-14
Delårsrapport med prognos 2, 2021, Kulturnämnden, 2021-09-13
Delårsrapport med prognos 2, 2021, Miljönämnden, 2021-09-10
Delårsrapport med prognos 2, 2021, Tekniska nämnden, 2021-09-21
Bilaga 1: Resultat- och balansräkningar för Avfalls- och VA verksamheterna
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd samhällsbyggnad:
1. Programnämnd samhällsbyggnad fastställer delårsrapport med prognos 2 för
2021.
2. Delårsrapporten överlämnas till Kommunstyrelsen för vidare hantering.
Yrkande

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

Ordförande Ullis Sandberg (S) finner att det endast finns ett förslag till beslut,
det vill säga bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag, och att
Programnämnd samhällsbyggnad beslutar enligt detta.
Därefter ställer ordföranden Johan Kumlins (M) yrkande om att få lämna ett
särskilt yttrande till protokollet under proposition och finner att
Programnämnd samhällsbyggnad bifaller detta.
Beslut

Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
1. Programnämnd samhällsbyggnad fastställer delårsrapport med prognos 2 för
2021.
2. Delårsrapporten överlämnas till Kommunstyrelsen för vidare hantering.
3. Johan Kumlin (M) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Maria Sääf (MP) och Linn Josefsson (V) deltar inte i beslutet.

§ 142 Statusrapport avseende färdtjänstekonomi i balans
Ärendenummer: Sam 759/2018
Handläggare: Andreas Ahlstam
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Ärendebeskrivning

Programnämnd samhällsbyggnad får en statusrapport avseende
färdtjänstekonomi i balans. Det ekonomiska utfallet de senaste två åren samt
prognosen för innevarande år ser ut enligt följande:
- Avvikelse 2019: - 27,2 miljoner kronor (mnkr)
- Avvikelse 2020: - 16,6 mnkr (utökad budget om cirka 3,3 mnkr till följd av
borttagen taxesubvention för allmän kollektivtrafik i kommunen)
- Prognos 2021: - 12 mnkr i avvikelse.
Att underskottet minskar beror till stor del på att Region Örebro län sedan
sommaren 2020 har ett nytt avtal med trafikföretag.
Covid-19-pandemin har påverkat i viss utsträckning, dels görs färre resor än
normalt, dels blir varje resa dyrare till följd av rekommendation om
ensamåkning och till följd av dyrare administration för de resor som görs –
troligtvis påverkar alltså pandemin inte alltför mycket budgetutfallet.
Till budgeten 2020 tillfördes ca 3,3 mnkr till följd av borttagen taxesubvention
för allmän kollektivtrafik i kommunen. Högkostnadsskyddet (max 640
kronor/månad) togs bort till årsskiftet 2019/2020 (gäller ej arbetsresor).
Stadsbyggnads förslag till fortsatt arbete handlar bland annat om att se över
avtalet om överlåtande av färdtjänst till den regionala
kollektivtrafikmyndigheten med fokus på behov av målstyrning, incitament och
kommunikation. Förslaget är att ambitionsnivå och mål tydliggörs i detta
arbete. Ett annat förslag är att tydliggöra vad som ingår i administrationen för
färdtjänst och komma överens om vad kommunen ska betala för.
Beslutsunderlag

Presentationen "Status avs. färdtjänstekonomi i balans"
Förslag till beslut

Stadsbyggnads förslag till Programnämnd samhällsbyggnad:
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut

Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Enligt Stadsbyggnads förslag.

§ 143 Svar på motion från Helena Ståhl (SD) om en rimlig
bilparkeringsnorm
Ärendenummer: Sam 719/2021
Handläggare: Andreas Ahlstam
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Ärendebeskrivning

Helena Ståhl (SD) har inkommit med en motion som anmäldes i
Kommunfullmäktige den 19 maj 2021, § 187.
Motionen innehåller förslag om att parkeringsnormen förändras så att
parkeringstalet för hela Örebro kommun är minst 0,8 bilplatser per hushåll.
Stadsbyggnad har berett ärendet och bedömer att ett bilparkeringstal på minst
0,8 i hela Örebro kommun skulle omöjliggöra flera av de bostads- och
kontorsprojekt som har byggts i Örebro de senaste åren. Att alltid kräva ett
relativt högt antal bilparkeringar även i centrala lägen skulle i många fall
innebära ett ineffektivt marknyttjande. Förslaget är därför att motion avslås.
Beslutsunderlag

Motion från Helena Ståhl (SD) om en rimlig bilparkeringsnorm, 2021-05-19
Stadsbyggnads tjänsteskrivelse, 2021-08-09
Yttrande över motion från Helena Ståhl (SD), 2021-08-09
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.
Linn Josefsson (V) yrkar bifall till Stadsbyggnads förslag.
Proposition

Ordförande Ullis Sandberg (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 förslagen mot varandra och finner att Programnämnd
samhällsbyggnad beslutar enligt Stadsbyggnads förslag.
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 om
att motionen ska bifallas.
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§ 144 Svar på motion från Hossein Azeri (M) om att
förbättra parkeringsreglerna i Ladugårdsängen
Ärendenummer: Sam 165/2016
Handläggare: Peter Grönlund och Emelie Tiveljung
Ärendebeskrivning

Hossein Azeri (M) har inkommit med en motion som anmäldes i
Kommunfullmäktige den 27 januari 2016, § 40.
Motionen innehåller förslag om förändringar av parkeringsregleringen i
Ladugårdsängen. Motionären föreslår ändrad avgiftsbeläggning, samt att fler
parkeringsplatser avsätts för personer med funktionsnedsättning.
Tekniska förvaltningen som berett ärendet föreslår att motionen avslås.
Beslutsunderlag

Motion från Hossein Azeri (M) om att förbättra parkeringsreglerna i
Ladugårdsängen
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-09-13
Förslag till beslut

Tekniska förvaltningens förslag till Programnämnd samhällsbyggnad:
- Motionen avslås.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Yrkande

Ullis Sandberg (S) yrkar att motionen ska anses besvarad.
Johan Kumlin (M) och Patrik Jämtvall (L) yrkar bifall till Ullis Sandbergs (S)
yrkande.
Proposition

Ordförande Ullis Sandberg (S) finner att det finns två förslag till beslut, det vill
säga Tekniska förvaltningens förslag respektive Ullis Sandbergs (S) m.fl.
yrkande om att motionen ska anses besvarad.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att Programnämnd
samhällsbyggnad beslutar enligt Ullis Sandbergs (S) m.fl. yrkande.
Beslut

Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Motionen anses besvarad.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
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§ 145 Tecknande av exploateringsavtal med Agconfas AB
om genomförandet av ny detaljplan för Almby 12:43 m.fl.
Ärendenummer: Sam 482/2020
Handläggare: Bo Davidsson
Ärendebeskrivning

Agconfas AB önskar bebygga sin industrifastighet Almby 12:43 med bland
annat hus för bostäder. Detta kräver att en ny detaljplan antas.
Byggnadsnämnden har därför tagit fram ett utkast till ny detaljplan, enligt avtal
med Agconfas AB.
I utkastet till detaljplan listas ett antal åtgärder som är nödvändiga för att
genomföra detaljplanen. Det handlar dels om fastighetsbildning, dels om
investeringar i allmän plats. Detta är åtgärder som bör finansieras av
exploatören. Örebro kommun har därför tecknat ett avtal med Agconfas AB
som reglerar genomförandet och ansvaret för de kostnader som uppstår.
Beslutsunderlag

Utkast till exploateringsaavtal, underskrivet av Agconfas AB 2021-08-18
Stadsbyggnads tjänsteskrivelse, 2021-09-13
Förslag till beslut

Stadsbyggnads förslag till Programnämnd samhällsbyggnad:
- Programnämnd samhällsbyggnads ordförande får i uppdrag att teckna
exploateringsavtal med Agconfas AB om genomförandet av ny detaljplan för
Almby 12:43 m.fl.
Beslut

Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Enligt Stadsbyggnads förslag.

§ 146 Redovisning av delegationsbeslut –
fastighetsreglering av markområden till ÖBO
Omsorgsfastigheter AB
Ärendenummer: Sam 998/2020
Handläggare: Bo Davidsson
Ärendebeskrivning

Programnämnd samhällsbyggnad får vid varje sammanträde en mer ingående
redovisning av ett beslut som fattats med stöd av delegation. Beslutet väljs ut
av protokollsjusteraren från föregående sammanträde.
Stadsingenjör Bo Davidsson informerar om fastighetsreglering av
markområden till ÖBO Omsorgsfastigheter AB.
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Beslutsunderlag

Muntlig information
Förslag till beslut

Stadsbyggnads förslag till Programnämnd samhällsbyggnad:
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut

Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Enligt Stadsbyggnads förslag.

§ 147 Information med anledning av coronapandemin
(covid-19)
Ärendenummer: Sam 24/2021
Handläggare: Petra Åhlund
Ärendebeskrivning

Programnämnd samhällsbyggnad får en lägesrapport med anledning av
coronapandemin (covid-19).
Det märks ingen eller liten påverkan för förvaltningarna inom programområde
Samhällsbyggnad vad gäller personal och verksamhet.
Information ges till programnämnden fortlöpande.
Beslutsunderlag

Lägesbild för Samhällsbyggnad
Förslag till beslut

Stadsbyggnads förslag till Programnämnd samhällsbyggnad:
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut

Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Enligt Stadsbyggnads förslag.

§ 148 Genomförande av detaljplan för Fåfängan 10 m.fl. –
Beställning av projektering och utförande för allmän plats
Ärendenummer: Sam 949/2020
Handläggare: Simon Nyqvist och Erik Skagerlund
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Ärendebeskrivning

Programnämnd samhällsbyggnad får information om genomförande av
detaljplan för Fåfängan 10 m.fl. – Beställning av projektering och utförande för
allmän plats till Tekniska förvaltningens projektledning.
Projektet omfattar:
- Ombyggnation av Fredsgatan mellan Klostergatan och Östra Bangatan
- Ny gång- och cykelväg längs Fredsgatan
- Plantering/parkering längs Fredsgatan (i första hand buskar).
Beslutsunderlag

Presentationen "Genomförande detaljplan för Fåfängan 10 m.fl."
Förslag till beslut

Stadsbyggnads förslag till Programnämnd samhällsbyggnad:
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut

Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Enligt Stadsbyggnads förslag.

§ 149 Utvecklingsförslag för Atterstaskogen
Ärendenummer: Sam 1107/2020
Handläggare: Niklas Fallgren
Ärendebeskrivning

Örebro kommun har sedan en lång rad av år haft en stabil och hög efterfrågan
på verksamhetsmark. Stadsbyggnads ambition är att hålla en takt i
planläggningen för att möta efterfrågan, vilket också är i överensstämmelse
med Övergripande strategier och budget (ÖSB) och Näringslivsprogrammet.
Översiktsplanen spår behov av 20 000–30 000 nya arbetsplatser fram till 2040.
Utvecklingsförslaget för Atterstaskogen ger kommunen förutsättningar för ett
effektivt detaljplanearbete och få ny viktig mark åt företag med stark
områdespåverkan. Tillgången till etableringsbar mark för näringslivet är en
mycket viktig förutsättning för tillväxten i en region. Kommunen befinner sig i
ett läge med en tillfällig utbudsbrist av verksamhetsmark, vilket har lett till att
kommunen behövt avböja ett antal förfrågningar om etablering. Samtidigt
kommer ständigt nya förfrågningar och tillgänglig verksamhetsmark har därför
en relativt snabb omsättningshastighet.
Utvecklingsplanens syfte är att tydliggöra kommunala strategier och
ställningstaganden inom givet område. Atterstaskogens utveckling syftar till att
säkerställa verksamhetsmark för störande och ytkrävande verksamheter som
dels har ett distanserat läge till bostäder, dels har en tillräcklig närhet till staden.
Förslagets geografiska placering möjliggör för bättre logistiska kopplingar mot
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landets sydöstra regioner. Givet verksamheternas inriktning utgör områdets
geografiska läge de bästa förutsättningarna för att säkerställa att störande
verksamheter har utrymme att utvecklas på.
Beslutsunderlag

Utvecklingsförslag för Atterstaskogen – arbetsmaterial, 2021-09-06
Förslag till beslut

Stadsbyggnads förslag till Programnämnd samhällsbyggnad:
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut

Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Enligt Stadsbyggnads förslag.

§ 150 Anmälan av handlingar
Ärendenummer: Sam 23/2021
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 16 september 2021.
Beslutsunderlag

Nya ärenden i diariet, 2021-08-27–2021-09-22
Förslag till beslut

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

Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 151 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Sam 947/2021
Ärendebeskrivning

Alla beslut fattade med stöd av delegation av tjänstepersoner, ordförande eller
utskott ska anmälas till Programnämnd samhällsbyggnad på sammanträde
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enligt kommunallagen (2017:725) 6 kap. 40 § och 7 kap. 8 §. Det är först efter
återrapporteringen till programnämnden som delegationsbesluten vinner laga
kraft och det är också ett sätt att hålla ledamöter och ersättare i
programnämnden informerade om vilka beslut som fattats genom delegation.
Delegationsförteckningen för Programnämnd samhällsbyggnad antogs den
27 mars 2003 och reviderades senast den 9 april 2021. Inför programnämndens
sammanträde den 30 september 2021 redovisar Kommunstyrelseförvaltningen
alla beslut som tagits med stöd av delegation under perioden den
27 augusti–22 september 2021.
Beslutsunderlag

Beslut fattade på delegation av Stadsbyggnad och
Kommunstyrelseförvaltningen, 2021-08-27–2021-09-22
Delegationsbeslut avseende avtal
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: 7
Ärendenummer: Sam 683/2021
" Delårsrapport 2 egen verksamhet"

PN Samhällsbyggnad
Örebro kommun
2021-09-30

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
delårsrappo1ten.
I vår budget har vi helt andra prioriteringar för att välfärden ska fungera, och vi har vid
ett fle1tal 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 grupp i nämnden

Johan Kumlin (M)

Särskilt yttrande

Ärende: 8
Ärendenummer: Sam 826/2021
" Delårsrapport 2 "

PN Samhällsbyggnad
Örebro kommun
2021-09-30

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
delårsrappo1ien.
I vår budget har vi helt andra prioriteringar för att välfärden ska fungera, och vi har vid
ett fle1ial 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 grupp i nämnden

Johan Kumlin (M)

