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Robert Lindby, sekreterare
Digitalt justerat protokoll.

Ullis Sandberg (S), ordförande

Maria Sääf (MP), justerare
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§ 31 Övrig fråga om hanteringen av batteriavfall som
dumpats på en tomt i Örebro kommun
Ärendenummer: Sam 262/2020
Ärendebeskrivning

Johan Kumlin (M) anmäler en övrig fråga om hanteringen av batteriavfall som
dumpats på en tomt i Örebro kommun. Johan Kumlin (M) önskar en
uppdatering om vad som hänt sedan programnämnden senast fick information
i januari 2020.
Ordförande Ullis Sandberg (S) föreslår att frågan återkommer till
programnämnden för besvarande den 2 april 2020.
Beslut

Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Frågan återkommer till Programnämnd samhällsbyggnad den 2 april 2020 för
besvarande.

§ 32 Övrig fråga om beredskapen kring coronaviruset
Ärendenummer: Sam 263/2020
Ärendebeskrivning

Patrik Jämtvall (L) anmäler en övrig fråga om vilken beredskap som finns för
att hantera ett utbrott av coronaviruset.
Ordförande Ullis Sandberg (S) föreslår att frågan återkommer till
programnämnden för besvarande den 2 april 2020.
Beslut

Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Frågan återkommer till Programnämnd samhällsbyggnad den 2 april 2020 för
besvarande.

§ 33 Svar på övrig fråga från Patrik Jämtvall (L) om
samordningen mellan Örebro kommun och Region
Örebro län om det kollektiva trafikflödet
Ärendenummer: Sam 75/2020
Handläggare: Andreas Ahlstam
Ärendebeskrivning

Vid Programnämnd samhällsbyggnads sammanträde den 16 januari 2020
ställde Patrik Jämtvall (L) en övrig fråga om samordningen mellan Örebro
kommun och Region Örebro län om det kollektiva trafikflödet.
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Enhetschef Andreas Ahlstam besvarar frågan - samordning sker i styrgrupper, i
driftsforum för exempelvis framkomlighet, trygghet, hållplatsdrift och tillfälliga
linjeomläggningar, i ett strategiskt forum samt i gemensamma projekt.
Beslutsunderlag

Presentation om samarbetsforum gällande kollektivtrafiken
Förslag till beslut

Stadsbyggnads förslag till Programnämnd samhällsbyggnad:
- Frågan är besvarad.
Beslut

Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Enligt Stadsbyggnads förslag.

§ 34 Ledamotsinitiativ från Patrik Jämtvall (L) om
redovisning av delegationsbeslut i nämnd
Ärendenummer: Sam 154/2020
Handläggare: Robert Lindby
Ärendebeskrivning

Vid Programnämnd samhällsbyggnads sammanträde den 6 februari 2020
inkom Patrik Jämtvall (L) med ett ledamotsinitiativ med förslag till att det vid
varje presidium tas fram, från andre vice ordförande, ett ärende ur
delegationsbeslutslistan för redovisning i nämnd.
Ordförande Ullis Sandberg (S) föreslår i stället att efter varje
nämndsammanträde tar utsedd justerare fram ett ärende ur
delegationsbeslutslistorna för redovisning under nästkommande sammanträde.
Beslutsunderlag

Patrik Jämtvalls (L) ledamotsinitiativ, 2020-02-06
Tjänsteskrivelse, 2020-03-05
Nämndens behandling

Patrik Jämtvall (L) meddelar att han tar tillbaka sitt förslag och ställer sig
bakom ordförandens förslag.
Proposition

Ordförande Ullis Sandberg (S) finner att det endast finns ett förslag till beslut,
det vill säga ordförandens eget förslag, och att Programnämnd
samhällsbyggnad beslutar enligt detta.
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Beslut

Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Efter varje nämndsammanträde tar utsedd justerare fram ett ärende ur
delegationsbeslutslistorna för redovisning under nästkommande sammanträde.

§ 35 Svar på övrig fråga från Patrik Jämtvall (L) om en
rapporterad arbetsskada vid Skebäcksbron i Örebro
Ärendenummer: Sam 165/2020
Handläggare: Patrik Kindström
Ärendebeskrivning

Vid Programnämnd samhällsbyggnads sammanträde den 6 februari 2020
ställde Patrik Jämtvall (L) en övrig fråga om en rapporterad arbetsskada vid
Skebäcksbron i Örebro.
Verksamhetschef Patrik Kindström besvarar frågan - inga olyckor har
rapporterats in. Detta har stämts av med entreprenören och även internt
gällande drifttagandet och fått bekräftat att inga olyckor eller tillbud skett.
Förslag till beslut

Stadsbyggnads förslag till Programnämnd samhällsbyggnad:
- Frågan är besvarad.
Beslut

Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Enligt Stadsbyggnads förslag.

§ 36 Årsberättelse 2019 för Programnämnd
samhällsbyggnad, inklusive egen verksamhet
Ärendenummer: Sam 100/2020
Handläggare: Eva Barrera Glader och Sofia Engström
Ärendebeskrivning

Programnämnd samhällsbyggnad, inklusive egen verksamhet, summerar året
2019 med en hög måluppfyllelse avseende politiska uppdrag och bidrar i
mycket hög grad till målområdena Hållbar tillväxt, Människors egenmakt,
Barns och ungas behov samt Trygg välfärd.
Utifrån ett ekonomiskt läge finns det större utmaningar för att kunna uppnå en
ekonomi i balans. Underskott uppvisas bland annat inom Tekniska nämnden
och Programnämnd samhällsbyggnad. Primärt rör dessa underskott
vinterväghållning, park och färdtjänst. Ett programgemensamt arbete pågår för
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att säkra en god investeringsprocess avseende planering, genomförande och
driftkostnader.
Under årsberättelsens framtagande har ytterligare behov av reduceringar av
investeringsbudget för 2019 (inklusive överförda medel från tidigare år)
identifierats. Reduceringsbehovet berör investeringsområdena Trafik och miljö,
Park och gata, och gäller utöver det som föreslagits i och med begäran av
överförda investeringsmedel i Programnämnd samhällsbyggnads egen
verksamhets och Tekniska nämndens årsberättelser. Förslagen på ytterligare
reduceringar kommer hanteras i samband med beslut om investeringsprogram
2021 inklusive revidering av investeringsprogram 2020 under våren 2020.
Beslutsunderlag

Årsberättelse 2019 för Programnämnd samhällsbyggnad, inklusive egen
verksamhet, 2020-02-17
Presentationen "Årsberättelse 2019"
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd samhällsbyggnad:
1. Programnämnd samhällsbyggnad fastställer årsberättelse 2019, inklusive
årsberättelse för egen verksamhet.
2. Årsberättelsen överlämnas till Kommunstyrelsen för vidare hantering.
3. Programnämnd samhällsbyggnads egen verksamhet anhåller om att av 2019
års investeringsbudget (inkl. överförda medel från 2018 och tidigare) för trafikoch miljöinvesteringar överföra 117 213 tkr till 2020 samt att 20 940 tkr flyttas
fram till 2023 och 2024.
4. Programnämnd samhällsbyggnads egen verksamhet anhåller om att av 2019
års investeringsbudget (inkl. överförda medel från 2018 och tidigare) för
fastighetsinvesteringar överföra 132 599 tkr till 2020.
5. Programnämnd samhällsbyggnads egen verksamhet anhåller om att av 2019
års investeringsbudget (inkl. överförda medel från 2018 och tidigare) för
inventarieinvesteringar överföra 1 352 tkr till 2020.
6. Programnämnd samhällsbyggnads egen verksamhet anhåller om att överföra
20 % av 2019 års positiva budgetavvikelse inom Stadsbyggnad motsvarande
1 257 tkr.
7. Uppdra åt Programnämnd samhällsbyggnads egen verksamhet och Tekniska
nämnden att inför beslut om investeringsprogram 2021 inkl. revidering av
investeringsprogram 2020 ta fram förslag på ytterligare reducering av beslutade
investeringsmedel för 2019 (inklusive överförda medel från 2018 och tidigare).
Yrkande

Johan Kumlin (M) yrkar bifall till Kommunstyrelseförvaltningens 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 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 årsberättelse 2019, inklusive
årsberättelse för egen verksamhet.
2. Årsberättelsen överlämnas till Kommunstyrelsen för vidare hantering.
3. Programnämnd samhällsbyggnads egen verksamhet anhåller om att av 2019
års investeringsbudget (inkl. överförda medel från 2018 och tidigare) för trafikoch miljöinvesteringar överföra 117 213 tkr till 2020 samt att 20 940 tkr flyttas
fram till 2023 och 2024.
4. Programnämnd samhällsbyggnads egen verksamhet anhåller om att av 2019
års investeringsbudget (inkl. överförda medel från 2018 och tidigare) för
fastighetsinvesteringar överföra 132 599 tkr till 2020.
5. Programnämnd samhällsbyggnads egen verksamhet anhåller om att av 2019
års investeringsbudget (inkl. överförda medel från 2018 och tidigare) för
inventarieinvesteringar överföra 1 352 tkr till 2020.
6. Programnämnd samhällsbyggnads egen verksamhet anhåller om att överföra
20 % av 2019 års positiva budgetavvikelse inom Stadsbyggnad motsvarande
1 257 tkr.
7. Uppdra åt Programnämnd samhällsbyggnads egen verksamhet och Tekniska
nämnden att inför beslut om investeringsprogram 2021 inkl. revidering av
investeringsprogram 2020 ta fram förslag på ytterligare reducering av beslutade
investeringsmedel för 2019 (inklusive överförda medel från 2018 och tidigare).
8. Johan Kumlin (M) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Linn Josefsson (V), Patrik Jämtvall (L) och Maria Sääf (MP) deltar inte i
beslutet.

§ 37 Ombudgetering av tilläggsanslag från
Kommunstyrelsen samt ombudgetering av
investeringsanslag
Ärendenummer: Sam 96/2020
Handläggare: Sofia Engström
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Ärendebeskrivning

Ärendet avser ombudgetering och tilläggsanslag för tilldelning till
driftnämnderna från Programnämnd samhällsbyggnad avseende medel från
Kommunstyrelsen för ökade kapitalkostnader till följd av färdigställda
investeringar, tilläggsanslag för Open Arts verksamhet, ombudgetering av
hyreskostnad för Mellringehallen samt ombudgetering av investeringsmedel
från investeringsbudget som Kommunala tillgänglighetsrådet beslutar om, men
som ligger inom Programnämnd samhällsbyggnad.
Ärendet avser även en ombudgetering från planeringsreserven till
Programnämnd samhällsbyggnads egen verksamhet.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-02-18
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd samhällsbyggnad:
1. Programnämnd samhällsbyggnad antar förslagen om fördelning av
tilläggsanslag för färdigställda investeringar. Beslut tas under förutsättning att
Kommunstyrelsen antar Kommunstyrelseförvaltningens förslag i ärendet
(Ks 1625/2019).
2. Programnämnd samhällsbyggnad antar förslagen om fördelning av
tilläggsanslag för Open Arts verksamhet. Beslut tas under förutsättning att
Kommunstyrelsen antar Kommunstyrelseförvaltningens förslag i ärendet
(Ks 1625/2019).
3. Programnämnd samhällsbyggnad antar förslagen om ombudgetering av
investeringsanslag för tillgänglighetsinvestering efter beslut av Kommunala
tillgänglighetsrådet. Avseende ombudgeteringen till Programnämnd social
välfärd går ärendet vidare för beslut till Kommunstyrelsen.
4. Programnämnd samhällsbyggnad antar förslagen om ombudgetering från
planeringsreserven till Programnämnd samhällsbyggnads egen verksamhet.
Yrkande

Linn Josefsson (V) yrkar att tjänsteskrivelsen i ärendet ändras genom att
följande text läggs till under punkt 6 på sidan 3: "Konsulten ska också utreda
möjligheten att sköta driften i egen regi eller genom kommunalförbund.
Revisionen ska göras i dialog med berörda funktionsrättsföreningar".
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 finns två förslag till beslut, det vill
säga bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag respektive Linn
Josefssons (V) yrkande om att tjänsteskrivelsen i ärendet ändras genom att
följande text läggs till under punkt 6 på sidan 3: "Konsulten ska också utreda
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möjligheten att sköta driften i egen regi eller genom kommunalförbund.
Revisionen ska göras i dialog med berörda funktionsrättsföreningar".
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att Programnämnd
samhällsbyggnad beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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 antar förslagen om fördelning av
tilläggsanslag för färdigställda investeringar. Beslut tas under förutsättning att
Kommunstyrelsen antar Kommunstyrelseförvaltningens förslag i ärendet
(Ks 1625/2019).
2. Programnämnd samhällsbyggnad antar förslagen om fördelning av
tilläggsanslag för Open Arts verksamhet. Beslut tas under förutsättning att
Kommunstyrelsen antar Kommunstyrelseförvaltningens förslag i ärendet
(Ks 1625/2019).
3. Programnämnd samhällsbyggnad antar förslagen om ombudgetering av
investeringsanslag för tillgänglighetsinvestering efter beslut av Kommunala
tillgänglighetsrådet. Avseende ombudgeteringen till Programnämnd social
välfärd går ärendet vidare för beslut till Kommunstyrelsen.
4. Programnämnd samhällsbyggnad antar förslagen om ombudgetering från
planeringsreserven till Programnämnd samhällsbyggnads egen verksamhet.
5. Johan Kumlin (M) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Maria Sääf (MP) deltar inte i beslutet.
Bo Ammer (SD) deltar inte i beslutet avseende beslutspunkt 2.
Reservation

Linn Josefsson (V) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för sitt
yrkande om att tjänsteskrivelsen i ärendet ändras genom att följande text läggs
till under punkt 6 på sidan 3: "Konsulten ska också utreda möjligheten att
sköta driften i egen regi eller genom kommunalförbund. Revisionen ska göras i
dialog med berörda funktionsrättsföreningar".

§ 38 Lokalförsörjningsplan 2021–2024 för Programnämnd
samhällsbyggnad
Ärendenummer: Sam 133/2020
Handläggare: Marie Hillius
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Ärendebeskrivning

Kommunens lokalförsörjningsprocess ska säkerställa att verksamheterna har
tillgång till ändamålsenliga lokaler och anläggningar, att dessa förvaltas
kostnadseffektivt samt utvecklas utifrån verksamheternas aktuella behov. Detta
är av central betydelse för kommunens totala ekonomi. Genom
lokalförsörjningsplaner läggs grunden för en långsiktig planering och ett
ändamålsenligt nyttjande av kommunens resurser.
Programområde Samhällsbyggnads lokalförsörjningsplan beskriver
förvaltningarnas behov av verksamhetslokaler och anläggningar under de
närmaste fyra åren. För Kultur och fritids del ställer den ökande befolkningen
också ökade krav på fritids- och kulturanläggningar för att tillgodose
invånarnas önskemål om ett rikt kultur- och fritidsliv.
Örebro kommun har en stark befolkningstillväxt och beräknas fortsätta växa
med cirka 2 500 invånare per år. Barn 0–18 år och äldre 65 år och uppåt
kommer att vara de åldersgrupper som ökar mest.
Ärendet bereds vid dagens sammanträde och återkommer för beslut i
Programnämnd samhällsbyggnad den 2 april 2020.
Beslutsunderlag

Lokalförsörjningsplan 2021–2024, 2020-01-24
Presentationen "Lokalförsörjningsplan Samhällsbyggnad 2021–2024"
Förslag till beslut

Stadsbyggnads förslag till Programnämnd samhällsbyggnad:
- Ärendet anses berett i och med sammanträdet och återkommer för beslut den
2 april 2020.
Beslut

Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Enligt Stadsbyggnads förslag.

§ 39 Svar på motion från Vänsterpartiets (V)
fullmäktigegrupp om att införa en flexibel boendeform i
kommunal regi
Ärendenummer: Sam 537/2017
Handläggare: Christin Gimberger
Ärendebeskrivning

Vänsterpartiets (V) fullmäktigegrupp, bestående av Murad Artin, Jessica
Carlqvist, Martha Wicklund och Cecilia Lönn Elgstrand, har inkommit med en
motion som anmäldes vid Kommunfullmäktige den 29 mars 2017.
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Motionen innehåller ett förslag om att utreda en form för flexibelt boende där
äldre med visst omsorgsbehov, studenter och ensamsökande flyktingbarn kan
beredas plats i samma boendemiljö. Motionen föreslår också att ge
Stadsbyggnad i uppdrag att planlägga för ett flexibelt boende i kommunen.
Stadsbyggnad föreslår att motionen ska anses besvarad.
Programnämnd samhällsbyggnad återremitterade ärendet den 16 januari 2020.
Beslutsunderlag

Motion från Vänsterpartiets (V) fullmäktigegrupp om att införa en flexibel
boendeform i kommunal regi, 2017-03-29
Stadsbyggnads tjänsteskrivelse, 2020-02-12
Förslag till beslut

Stadsbyggnads förslag till Programnämnd samhällsbyggnad:
- Motionen är besvarad.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Yrkande

Linn Josefsson (V) yrkar att motionen ska bifallas.
Proposition

Ordförande Ullis Sandberg (S) finner att det finns två förslag till beslut, det vill
säga Stadsbyggnads förslag respektive Linn Josefssons (V) 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 är besvarad.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Reservation

Linn Josefsson (V) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för sitt
yrkande om att motionen ska bifallas.

§ 40 Boverkets bostadsmarknadsenkät 2020
Ärendenummer: Sam 1015/2019
Handläggare: Christin Gimberger
Ärendebeskrivning

Syftet med Boverkets bostadsmarknadsenkät (BME) är att bidra till en
kontinuerlig uppföljning av utvecklingen på bostadsmarknaden samt att spåra
trender och tendenser inför den framtida utvecklingen. Enkäten innehåller
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kommunernas bedömningar och ger därmed en sammanhållen bild av
bostadsmarknaden i hela landet.
Bostadsmarknadsenkäten består av fem delar:
1. Läget på bostadsmarknaden
2. Bostadsbyggande
3. Allmännyttan
4. Kommunens verktyg för bostadsförsörjning
5. Läget för olika grupper på bostadsmarknaden.
Bedömningen för Örebro kommun under de kommande tre åren är att det
finns ett generellt behov av små lägenheter samt stora lägenheter till låg
kostnad. Stora och billiga lägenheter löses inte i första hand genom
nyproduktion, utan det finns ett behov av en ökad rörlighet inom det befintliga
beståndet. Incitamenten för villaägarna, liksom för dem som bor i stora och
billiga lägenheter, att flytta är för svaga. Det bedöms även finnas behov av
bostäder för specifika grupper, såsom ungdomar, nyanlända, äldre i behov av
särskilt boende och personer med funktionsnedsättning.
Beslutsunderlag

Svarsjournal, 2020-02-06
Presentation av 1: kommunens svar i bostadsmarknadsenkäten 2020, samt 2:
uppdaterad bygg- och befolkningsstatistik
Förslag till beslut

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

Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Enligt Stadsbyggnads förslag.

§ 41 Svar på motion från Vänsterpartiets (V)
fullmäktigegrupp om att anlägga en staty av Katarina
Taikon
Ärendenummer: Sam 807/2015
Handläggare: Anne Hernandez Pettersson
Ärendebeskrivning

Vänsterpartiets (V) fullmäktigegrupp, bestående av Murad Artin, Jessica
Carlqvist, Martha Wicklund och Cecilia Lönn Elgstrand, har inkommit med en
motion som anmäldes vid Kommunfullmäktige den 30 september 2015.
Motionen innehåller ett förslag om att uppföra en staty på lämplig plats som
hedrar Katarina Taikons gärning. Hon föddes i Örebro och skrev de kända
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barn- och ungdomsböckerna om Katitzi, som delvis är självbiografiska och
speglar hur det var att växa upp som rom i Sverige.
Mot bakgrund av motionen och som ett minne av Katarina Taikon och hennes
författarskap är det i linje med den politiska majoritetens vilja att hennes minne
hedras på något sätt som en del av en offentlig plats. När ekonomisk möjlighet
finns, eller då annat tillfälle ges, kan det genomföras.
Stadsbyggnad föreslår att motionen ska anses besvarad.
Beslutsunderlag

Motion från Vänsterpartiets (V) fullmäktigegrupp om att anlägga en staty av
Katarina Taikon, 2015-09-30
Stadsbyggnads tjänsteskrivelse, 2020-02-11
Förslag till beslut

Stadsbyggnads förslag till Programnämnd samhällsbyggnad:
- Motionen är besvarad.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Yrkande

Linn Josefsson (V) yrkar bifall till Stadsbyggnads 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 Stadsbyggnads förslag, och att Programnämnd
samhällsbyggnad beslutar enligt detta.
Därefter ställer ordföranden Linn Josefssons (V) yrkande om att få lämna ett
särskilt yttrande till protokollet under proposition och finner att
Programnämnd samhällsbyggnad bifaller detta.
Beslut

Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
1. Motionen är besvarad.
2. Linn Josefsson (V) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.

§ 42 Purple Flag-certifiering
Ärendenummer: Sam 46/2020
Handläggare: Malin Carlsson och Anne Hernandez Pettersson
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Ärendebeskrivning

Det grundläggande målet för Purple Flag är en säker, trygg, attraktiv, jämställd
och hållbar plats med ett variationsrikt kvällsutbud för alla. År 2017 fick
Örebro sitt första Purple Flag-godkännande av stadens kvällsliv.
Certifieringen måste förnyas efter två år för att vara giltig. Samtidigt som
projektet utökades med ytterligare ett område under 2019 har arbetet fortsatt
med att förnya den tidigare certifieringen. I januari 2020 blev dessa
certifieringar godkända. Certifieringen innebär att ett område i stadskärnan
analyserats utifrån en fastställd process enligt ett internationellt metodverktyg
och att en handlingsplan tagits fram. I Örebro valdes området runt Stortorget
ut redan 2017. År 2019 lades Järntorget, Teaterplan och Slottsparken till.
Projektet ägs av City Örebro med stor kommunal medverkan. Den 19 mars
2020 kommer stadskärnor i Sverige att uppmärksamma Purple Flag.
Beslutsunderlag

Handlingsplan Purple Flag 2019–2021
Stadsbyggnads tjänsteskrivelse, 2020-02-11
Förslag till beslut

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

Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Enligt Stadsbyggnads förslag.

§ 43 Förorenad mark i exploatering
Ärendenummer: Sam 174/2020
Handläggare: Lisa Arnwald-Storm
Ärendebeskrivning

Ett förorenat område är en plats som är så förorenad att den kan medföra
skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. På ett sådant område
överskrider halterna av en förorening den lokala bakgrundshalten, det vill säga
halten av ett ämne som förekommer naturligt i omgivningen.
Det finns ca 1 250 misstänkt förorenade områden i Örebro kommun
(exklusive militära objekt). Anledning till föroreningar är exempelvis
skotillverkning, bensinstationer, plantskolor, rödfyr och kemtvätterier. I
stadsnära områden kan misstanke nästan alltid finnas om att marken kan vara
förorenad, antingen av tidigare verksamhet eller på grund av fyllnadsmassor.
Örebro kommun har under senare år ökat exploateringstakten markant.
Dessutom blir det allt vanligare att gamla industriområden omvandlas till
bostadsområden. Det har fått den positiva följden att allt fler förorenade
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områden saneras. Örebro kommun lever efter tre generella principer när det
gäller exploatering och förorenad mark:
1. Örebro kommun ska alltid sälja ren mark genom att kända föroreningar
saneras.
2. När nya områden planläggs och tidigare okända föroreningar upptäcks
sanerar kommunen även dessa innan marken säljs vidare.
3. I de fall markföroreningarna är kopplade till tidigare verksamheter där
kommunen inte varit ansvarig verksamhetsutövare utreder Örebro kommun
möjligheterna till ekonomisk ersättning från den part som orsakat
föroreningen.
Beslutsunderlag

Presentationen "Förorenad mark i exploatering"
Förslag till beslut

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

Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Enligt Stadsbyggnads förslag.

§ 44 Enkäten "En del i en kontinuerlig översiktsplanering"
Ärendenummer: Sam 201/2020
Handläggare: Johanna Östman
Ärendebeskrivning

Samhällsförändringar sker i allt snabbare takt. Nya planeringsförutsättningar
och intressen gör att översiktsplanen behöver ses över kontinuerligt för att
utvärdera dess aktualitet. Löpande uppföljningar av översiktsplanen fungerar
som underlag för och underlättar prövningen av översiktsplanens aktualitet
som enligt plan- och bygglagen görs minst en gång under mandatperioden.
Stadsbyggnad gör en årlig uppföljning för att kartlägga översiktsplanens
efterlevnad och aktualitet. En del i det arbetet är denna enkät som syftar till att
följa upp hur väl översiktsplanen fungerar i Örebro kommun.
Enkäten går ut till bland annat förtroendevalda i Programnämnd
samhällsbyggnad och Byggnadsnämnden. Frågorna är ställda något olika
beroende på målgrupp. Sista svarsdag är den 20 mars 2020.
Beslutsunderlag

Stadsbyggnads skrivelse
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Förslag till beslut

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

Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Enligt Stadsbyggnads förslag.

§ 45 Svar på övrig fråga från Tommy Sjöstrand (L) om vad
kommunen kan göra för att få tillbaka tryggheten vid
Truckstop, samt hur området kan utvecklas
Ärendenummer: Sam 74/2020
Handläggare: Erik Blohm
Ärendebeskrivning

Vid Programnämnd samhällsbyggnads sammanträde den 16 januari 2020
ställde Tommy Sjöstrand (L) en övrig fråga om vad kommunen kan göra för
att få tillbaka tryggheten vid Truckstop, samt hur området kan utvecklas.
Verksamhetschef Erik Blohm besvarar frågan – anläggningen Truckstopp
kommer att få en annan form och bli färdigställd under året. Det kommer att
bli en tryggare plats. Det är ännu oklart vem som ska sköta anläggningen.
Förslag till beslut

Stadsbyggnads förslag till Programnämnd samhällsbyggnad:
- Frågan är besvarad.
Beslut

Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Enligt Stadsbyggnads förslag.

§ 46 Anmälan av handlingar
Ärendenummer: Sam 23/2020
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 24 februari 2020.
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Beslutsunderlag

Nya ärenden i diariet, 2020-01-30–2020-02-24
Ändring av detaljplan med anledning av upphävande av
fastighetsindelningsbestämmelsen "1880K-N41/TI4" för fastigheten Renen 3,
2020-02-25 (Bn 294/2019)
Förslag till beslut

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

Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 47 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Sam 199/2020
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 december 2019. Inför
Programnämnd samhällsbyggnads sammanträde den 5 mars 2020 redovisar
Kommunstyrelseförvaltningen alla beslut som tagits med stöd av delegation
under perioden den 30 januari–24 februari 2020.
Beslutsunderlag

Beslut fattade på delegation av Stadsbyggnad och
Kommunstyrelseförvaltningen, 2020-01-30–2020-02-24
Beslut fattade på delegation avseende lägenhetsarrenden, 2020-02-25
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 100/2020
" Årsberättelse 2019"

PN Samhällsbyggnad
Örebro kommun
2020-03-05

En moderat budget för ordning och reda
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
tillsynsrapporten.
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. Detta får även
konsekvenser i den dagliga driften.

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

Johan Kumlin (M)

Särskilt yttrande

Ärende: 8
Ärendenummer: Sam 96/2020
" Ombudgetering"

PN Samhällsbyggnad
Örebro kommun
2020-03-05

En Moderat budget för ordning och reda
Moderaterna har lagt fram ett eget budgetförslag för ekonomi i balans. Vi har varnat för
konsekvenserna av en socialdemokratisk budget vilket vi nu ser följderna.
I våra budgetar har vi helt andra prioriteringar för att välfärden och de vitala,
samhällsfunktionerna ska fungera på ett sätt som är bäst för Örebroarna. Vi har vid ett
flertal tillfällen påpekat att den ekonomiska prioriteringarna går åt fel håll. Detta får även
konsekvenser i den dagliga driften.

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

Johan Kumlin (M).

Datum: 2020-03-05
Programnämnd samhällsbyggnad

Yrkande
Ärende Sam 96/2020

Paragraf 8 Ombudgetering
Vänsterpartiet vill göra ett tillägg till tjänsteskrivelsen avseende punkten om
konsult som ska utreda färdtjänsten effektivitet och förbättringspotential.
Vänsterpartiet tycker det är bra att utreda hur kostnaderna kan bli lägre med
bibehållen kvalitet. Då det framförs i tjänsteskrivelsen att det är osäkert hur
effektiv Region Örebro Län är som utförare anser vi att det också är naturligt att
se över om det är bättre att ha färdtjänsten i ett kommunalförbund eller
liknande.
Vänsterpartiet menar också att utredningar som ska leda till förslag på
förändringar alltid måste göras i dialog med de som berörs.
Färdtjänstanvändarna är de som har mest kunskap om servicen idag, och att ta
del av deras e1farenheter och synpunkter ökar sannolikheten för effektiva och
användarvänliga lösningar.
Vänsterpartiet yrkar

Att tjänsteskrivelsen i ärendet ändras genom att följande text läggs till under

punkt 6 på sidan 3. "Konsulten ska också utreda möjligheten att sköta driften i
egen regi eller genom kommunalförbund. Revisionen ska göras i dialog med
berörda funktionsrättsföreningar"

Linn Josefsson (V)
Ledamot
Programnämnd samhällsbyggnad
Örebro kommun

Sunil Jayasooriya (V)
Ersättare
Programnämnd samhällsbyggnad
Örebro kommun

Datum: 2020-03-05
Programnämnd samhällsbyggnad

Yrkande
Ärende Sam 537/2017

§ 10 Svar på motion om att införa en
flexibel boendeform
Motionen om flexibla boendeformer lämnades in 2017. Motionen
beskriver två stora fördelar med flexibla boendeformer; att kunna möta
tillfälliga pucklar i behovet av lägenheter och att skapa gemenskap
mellan grupper i olika åldrar. Dessa fördelar är fortfarande aktuella nu tre
år senare. Att behovet av utslussningslägenheter för ensamkommande
just för stunden är lägre, gör inte behoven av lägenheter lägre för andra
grupper där kommunen har bostadsförsörjningsansvar. Hela poängen
med boendeformen är också att kunna stå rustade för att ställa om när nya
behov uppstår.
Det finns goda exempel på hur ett flexibelt boende kan fungera i
praktiken. Det kommunals bolaget Helsingborgshem har boendet Sällbo,
där hälften av de 51 lägenheterna hyrs ut till 70-plussare och resterande
till personer i åldersgruppen 18-25 år, däribland tio unga vuxna som
nyligen fått uppehållstillstånd. De boende där berättar om den gemenskap
boendet gett dem och glädjen över nya bekantskaper. Medicinska
institutioner beskriver allt oftare ensamhet som ett hot mot folkhälsan, i
detta läge är sådana boendeformer extra värdefulla.
I tjänsteskrivelsen står att motionen ska anses besvarad. Vänsterpartiet
anser dock att motionens yrkande och syfte fortfarande är obesvarade.
Svaret antar felaktigt att vi menar att flexibla boenden ska byggas av
kommunen i egen regi. Det är därför anmärkningsvärt är att motionen
inte har remitterats till Örebrobostäder, även om man i svaret menar att så
kunde ha gjorts. Öbo skulle kunna utreda hur ett flexibelt boende skulle
kunna fungera i praktiken, och ha dialog med Helsingsborgshem om
deras erfarenheter.

Vänsterpartiet yrkar
Att

motionen ska bifallas

I händelse av att vårt yrkande avslås ska den här handlingen ses som en
reservation

Linn Josefsson (V)
Ledamot
Programnämnd samhällsbyggnad
Örebro kommun

Sunil Jayasooriya (V)
Ersättare
Programnämnd samhällsbyggnad
Örebro kommun

Datum: 2020-03-05
Programnämnd samhällsbyggnad

Särskilt yttrande
Ärende Sam 807/2015

§ 12 Svar på motion om att anlägga
staty av Katarina Taikon
Vänsterpa11iets ställer sig bakom svaret på vår motion om att anlägga en
staty av Katarina Taikon. För oss är det inte avgörande hur utförandet blir
och tycker att det är rimligt att kulturförvaltningen fattar de avgörande
besluten för minnet av Katarina Taikon.
Däremot är det väldigt viktigt för oss att Katarina hedras på ett värdigt
sätt, som passar hennes stora gärning och avtryck både som författare och
samhällsdebattör. Det bör vara på en centralt belägen plats i Örebro och
vara tydligt och lätt för Örebroarna att hitta och förstå vad hon och
minnet symboliserar.
Vi står också fast vid ansatsen i vår motion, om att Örebros stadsbild
behöver kompletteras med kvinnliga förebilder. Idag finns det nästan
uteslutande manliga statyer, ofta med arv från konflikter, kristendomen
eller monarkin. I det sammanhanget kan Katarina Taikons minne
symbolisera mer moderna och mänskligare värderingar och mänskliga
rättigheter, likväl som att vara en kvinnlig historisk representant,
dessutom med rötterna här i Örebro.
Katarina Taikon föddes i stadsdelen Almby i Örebro år 1932, men
flyttades runt i landet många gånger, som många romer tvingats till
genom historien. Nu får åtminstone en av dem, Katarina Taikon, slå rot
där hon föddes.

Linn Josefsson (V)
Ledamot
Programnämnd samhällsbyggnad
Örebro kommun

Sunil Jayasooriya (V)
Ersättare
Programnämnd samhällsbyggnad
Örebro kommun

