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Julia Taavela, sekreterare

Kenneth Handberg (S), ordförande

Martha Wicklund (V), justerare
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§ 23 Svar på samråd om planprogram för
Brickebackenområdet
Ärendenummer: Ks 1761/2019
Handläggare: Anna Pettersson
Ärendebeskrivning

Planprogram för Brickebackenområdet är ute på samråd. Stadsbyggnad har
förslag till planprogram för stadsdelen Brickebacken och dess närområde.
Planprogrammet visar ett förslag på hur området kan utvecklas. Samrådet
syftar till att informera om pågående planarbete och att ge möjlighet till insyn
och påverkan. Samrådstiden är 21 november 2019 till 6 februari 2020, vilket
innebär att synpunkter på planprogrammet ska ha inkommit till
Samhällsbyggnad senast den 6 februari 2020. Kommunstyrelsen har dock fått
förlängd svarstid till den 11 februari 2020.
Beslutsunderlag

Samråd ”Planprogram för Brickebackenområdet” Tjänsteskrivelse, daterad
2020-01-07 Yttrande, daterat 2020-01-07
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Förslag till yttrande antas och överlämnas till Stadsbyggnad.
2. Paragrafen justeras omedelbart.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 24 Svar på samråd om riktlinjer för friytor i förskola och
skola
Ärendenummer: Ks 1648/2019
Handläggare: Anders Edlund
Ärendebeskrivning

Programnämnd samhällsbyggnad har inkommit till kommunstyrelsen med en
remiss gällande Riktlinjer för friytor i förskola och skola. Riktlinjerna är
avsedda att vara vägledande vid planering (översiktsplaner, planprogram och
detaljplaner) och bygglovsprövning av nya skolor och förskolor. Riktlinjerna
utgår från Boverkets allmänna råd om friyta. Syftet med vägledningen är också
att visa hur friytorna ska utformas för att vara lämpliga, dvs hur de uppnår en
viss kvalitet. Till Riktlinjen finns två bilagor som beskriver verktyg avsedda att
användas för att bedöma kvaliteten på en friyta. Riktlinjerna behandlar även de
fall när avsteg behöver göras från kraven på friyta och vilken typ av
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kompensatoriska åtgärder som då är möjliga. Remissförfarandet är utformat
som ett samråd och remissen innehåller, förutom önskemål om kommentarer
på förslag till Riktlinjer för friytor i förskola och skola samt bilagor, även ett
antal frågor som önskas besvarade. Kommunstyrelsen lämnar såväl generella
kommentarer på förslag till Riktlinje för friytor i förskola och skola med
tillhörande bilagor som specifika kommentarer till de särskilda frågorna i
missivet. Synpunkter inom ramen för samrådet ska ha inkommit till
Programnämnd samhällsbyggnad senast 31 januari 2020, men
Kommunstyrelsen har fått förlängd svarstid.
Beslutsunderlag

Följebrev: Samråd om Riktlinjer för friytor i förskola och skola, Örebro
kommun. 2019-10-10. Riktlinjer för friyta i förskola och skola. 2019-10-18.
Utemiljövärde, version 1 – Förskola och grundskola F-6. Utemiljövärde,
version 2 – grundskola 7-9 och gymnasieskolor. Tjänsteskrivelse, 2020-01-23
Yttrande, 2020-01-09
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen: 1. Förslag till
yttrande antas och överlämnas till Programnämnd samhällsbyggnad. 2.
Paragrafen justeras omedelbart.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Karolina Wallström (L) deltar inte i beslutet.
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