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Åsa Bellander förvaltningschef
Martin Willén avdelningschef
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Julia Taavela, sekreterare
Justerat den 17 november 2016

Björn Sundin (S), ordförande

Krister Eriksson (M), justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 21 november
2016.
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§ 112 Samordnad kommunikation om resvanor
Ärendebeskrivning
Sara Richert (MP) anmäler en övrig fråga om hur kommunikation
samordnas för att driva förändring av resvanor. Programnämnd
samhällsbyggnad kommer att återkomma till frågan under sammanträdet i
december.

§ 113 Svar på motion från Daniel Edström (SD) om mobilt
sportotek
Ärendenummer: Sam 371/2016
Handläggare: Thomas Eek
Ärendebeskrivning
Daniel Edström (SD) inkom till Kommunfullmäktige den 30 mars 2016
med en motion om att införa mobilt sportotek. För att fler barn och
ungdomar ska ha möjlighet till en meningsfull fritidssysselsättning ska det
vara möjligt att låna sportutrustning gratis med ett lånekort. Motionen
föreslår att Kulturnämnden ska ges i uppdrag att införa ett mobilt sportotek
tillgängligt för staden barn och unga. Möjligheterna att införa ett system
där även förskolor och skolor tillåts låna utrustning av sportoteket ska även
undersökas.
Beslutsunderlag
Daniel Edström (SD), motion om att införa mobilt sportotek, 2016-03-30
Tjänsteskrivelse, 2016-09-27
Förslag till beslut
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Programnämnd
samhällsbyggnad:
- Motionen avslås.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Yrkande
Helena Ståhl (SD) yrkar bifall till motionen.
Proposition
Ordförande Björn Sundin (S) finner att det finns två förslag till beslut, det
vill säga bifall till Kultur- och fritidsförvaltningens förslag respektive
Helena Ståhls (SD) yrkande om bifall till motionen.
Ordförande ställer dessa mot varandra och finner att Programnämnd
samhällsbyggnad beslutar enligt Kultur- och fritidsförvaltningens förslag.
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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 bifall till motionen.

§ 114 Sammanträdestider 2017 för Programnämnd
samhällsbyggnad
Ärendenummer: Sam 1007/2016
Handläggare: Julia Taavela
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har fattat beslut om sammanträdestider för 2017 och har
i beslutet angett ramar när program- och driftsnämnder bör hålla sina
sammanträden.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2016-10-20
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2016-09-20, § 202
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd
samhällsbyggnad:
- Programnämnd samhällsbyggnads sammanträdestider för 2017 fastställs
till 19 januari, 2 februari, 2 mars, 6 april, 4 maj, 1 juni, 17 augusti, 7
september, 5 oktober, 9 november och 30 november. Programnämnd
samhällsbyggnad sammanträder i regel kl. 09.00 - 17.00.
Beslut
Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 115 Uppföljningsrapport för Projekt Badbar Svartå
Ärendenummer: Sam 403/2015
Handläggare: Karin Karlsson
Ärendebeskrivning
Skriftlig information om projekt Badbar Svartå till Programnämnd
samhällsbyggnads sammanträde. Ärendet återkommer som fördjupning i
samband med Programnämndens sammanträde i mars 2017.
Rapporten ger en överblick av arbetet med att göra Svartån badbar samt
redogör för resultat från åtgärder som utförts för att minska
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bakterietillförseln till Svartån.
Beslutsunderlag
Uppföljningsrapport Badbar Svartå, 2016-11-03
Förslag till beslut
Stadsbyggnads förslag till Programnämnd samhällsbyggnad:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Enligt Stadsbyggnads förslag.

§ 116 Programplan med budget 2017
Ärendenummer: Sam 882/2016
Handläggare: Anna Nilsson och Ulrika Gustafsson
Ärendebeskrivning
Beredningsärende
Anna Nilsson och Ulrika Gustafsson redovisar program- och
driftsnämndernas budgetramar för 2017 samt förslag till
utvecklingsuppdrag för 2017. Ärendet återkommer till Programnämnd
samhällsbyggnad för beslut den 1 december 2016.
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd
samhällsbyggnad:
- Ärendet är berett i och med sammanträdet och återkommer för beslut den
1 december 2016.
Beslut
Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 117 Ställningstagande kring ny dragning av riksväg 51
vid Marieberg
Ärendenummer: Sam 1053/2016
Handläggare: Patrik Kindström
Ärendebeskrivning
Riksväg 51 genom Mariebergs handelsområde bör få en ny sträckning i
och med handelsområdets utveckling och tillskapande av ny trafikplats
Marieberg norra på E20. Vid kommunikation mellan tjänstemän på
Stadsbyggnad och Trafikverket har Trafikverket belyst att ny dragning av
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riksvägen saknar stöd i gällande översiktsplan.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2016-10-12
Kartbilaga, 2016-10-12
Förslag till beslut
Stadsbyggnads förslag till Programnämnd samhällsbyggnad:
1. Ta ställning till ny sträckning för riksväg 51 norr om Mariebergs
handelsområde.
2. Uppdra åt Stadsbyggnad att arbeta in ställningstagandet vid framtagande
av reviderad översiktsplan.
Beslut
Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Enligt Stadsbyggnads förslag.
Sara Richert (MP) deltar inte i beslutet.

§ 118 Information om uppdrag i Trafikprogrammet
Ärendenummer: Sam 806/2014
Handläggare: Patrik Kindström
Ärendebeskrivning
Information från Trafikenheten om trafikprogrammet och hur man arbetar
mot målen i programmet. Till exempel ska andelen gång, cykel och
kollektivtrafik utgöra 60 procent år 2020. Restid, komfort, turtäthet och
egna preferenser påverkar valet. För att förbättra dessa faktorer arbetar
Trafikenheten bland annat med planering och byggnation av
huvudcykelstråk. De arbetar även med omvandling av trafikleder till
stadsgator, till exempel Trädgårdsgatan.
Beslutsunderlag
Mot målen i trafikprogrammet, presentation
Förslag till beslut
Stadsbyggnads förslag till Programnämnd samhällsbyggnad:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Enligt Stadsbyggnads förslag.
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§ 119 Rekommendationer för trafik vid skolor och
förskolor
Ärendenummer: Sam 1054/2016
Handläggare: Jenny Källmén
Ärendebeskrivning
Information om ett planeringsunderlag med rekommendationer som bland
annat kan användas vid lokalisering av nya skolor och förskolor, vid
detaljplaneläggning och i samband med förstudier. Dokumentet är tänkt att
användas av tjänstemän på Stadsbyggnad och i kommunikation med
Lokalförsörjningsavdelningen, Futurum och andra externa exploatörer som
planerar att bygga skolor eller förskolor i Örebro Kommun.
Beslutsunderlag
Rekommendationer - trafik vid skolor och förskolor, 2016-10-11
Förslag till beslut
Stadsbyggnads förslag till Programnämnd samhällsbyggnad:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Enligt Stadsbyggnads förslag.

§ 120 Samrådsredogörelse angående planprogram för
Brunnsparken
Ärendenummer: Sam 896/2014
Handläggare: Ulf Nykvist och Anders Pernefalk
Ärendebeskrivning
Information om samråd angående planprogram för Brunnsparken.
Samrådet syftade till att få synpunkter på de alternativa förslagen för att
inför ett godkännande av planprogrammet välja väg inför kommande
planering.
Beslutsunderlag
Resultat av Facebookkampanj, planprogram Brunnsparken
Workshop Brunnsparken 19 maj - sammanställning av synpunkter, bilagor
Förslag till beslut
Stadsbyggnads förslag till Programnämnd samhällsbyggnad:
- Informationen tas till protokollet.
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Beslut
Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Enligt Stadsbyggnads förslag.

§ 121 Resursförstärkning för energieffektivisering av
Örebro kommuns fastighetsbestånd
Ärendenummer: Sam 116/2016
Handläggare: Eleonore Åkerlund
Ärendebeskrivning
Klimatstrategi för Örebro kommun antogs av Kommunfullmäktige i juni
2016. Programnämnd samhällsbyggnad är, såsom ägare av kommunens
fastigheter, utpekade som ansvariga för målet om Effektivare
energianvändning med ett preciserat mål om att minska användningen av el
och fjärrvärme. Markenheten, som förvaltar kommunens fastigheter, saknar
idag både kompetens och resurser för att arbeta med att förverkliga
klimatstrategins målsättning om energieffektivisering och är i behov av
resursförstärkning, något som också framgår av Klimatstrategin.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2016-10-26
SWECO-rapport gällande energieffektivisering av kommunens
fastighetsbestånd under LFA och MEX, 2015-04-13
Klimatstrategi för Örebro kommun, 2016-06-15
Förslag till beslut
Stadsbyggnads förslag till Programnämnd samhällsbyggnad:
1. Programnämnden äskar medel från Kommunstyrelsen för anställning av
en energicontroller för arbetet med energieffektivisering av kommunens
fastighetsbestånd.
2. En justering av budgetramen bör senare ske i förhållande till den
effektivisering som åtgärderna genererar så att tillskottet till
programnämnden dras tillbaka när energieffektiviseringarna bär sina egna
kostnader.
Beslut
Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Enligt Stadsbyggnad förslag.
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§ 122 Svar på remiss från Näringsdepartementet om
Sveriges första nationella skogsprogram
Ärendenummer: Sam 935/2016
Handläggare: Malin Björk
Ärendebeskrivning
Örebro kommun har fått ta del av fyra stycken underlagsrapporter till det
nationella skogsprogrammet som skickats ut på remiss. Det är positivt med
ett framtagande av Sveriges första nationella skogsprogram, att de sociala
värdena i skogen kartläggs och att vägledning tas fram.
Beslutsunderlag
Yttrande, 2016-10-13
Tjänsteskrivelse, 2016-11-01
Underlagsrapport från arbetsgrupp 1
Underlagsrapport från arbetsgrupp 2
Underlagsrapport från arbetsgrupp 3
Underlagsrapport från arbetsgrupp 4
Förslag till beslut
Stadsbyggnads förslag till Programnämnd samhällsbyggnad:
- Yttrande över remiss om underlagsrapporter till det nationella
skogsprogrammet antas och överlämnas till Näringsdepartementet.
Beslut
Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Enligt Stadsbyggnads förslag.

§ 123 Svar på remiss från Landsbygdsnämnden om
Landsbygdsprogram för Örebro kommun
Ärendenummer: Sam 831/2016
Handläggare: Peter Sundström
Ärendebeskrivning
Programnämnd samhällsbyggnad har tagit del av remiss angående
Landsbygdsprogram för Örebro kommun. Programmet ska fungera som en
gemensam vägvisare för kommunens långsiktiga arbete med att skapa
utveckling och tillväxt på landsbygden. Programnämnden har tidigare
lämnat synpunkter om att det är viktigt att Landsbygdsprogrammet
förhåller sig till översiktsplanen och dess strategier.
Landsbygdsprogrammet och Översiktsplanen stämmer överens med
varandra på övergripande nivå, men Programnämnden vill betona vikten av
samstämmighet mellan dokumenten.
Beslutsunderlag
Yttrande, 2016-10-13
Tjänsteskrivelse, 2016-10-13
Protokollsutdrag från Landsbygdsnämnden, 2016-09-01, § 89
9

Remissversion 2 av Landsbygdsprogram för Örebro kommun, 2016-08-24
Förslag till beslut
Stadsbyggnads förslag till Programnämnd samhällsbyggnad:
- Yttrande över remiss om Landsbygdsprogrammet antas och överlämnas
till Landsbygdsnämnden.
Beslut
Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Enligt Stadsbyggnads förslag.

§ 124 Anmälan av handlingar
Ärendenummer: Sam 32/2016
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 28 oktober 2016.
Beslutsunderlag
Nya ärenden i diariet under perioden 2016-09-29 - 2016-11-03
Samrådsbeslut Kv Kvale
Samrådsbeslut Romanen 8 m.fl.
Samrådsbeslut Förvaringsfacket 3 m.fl.
Samrådsbeslut Karaten 20
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd
samhällsbyggnad:
- Anmälan läggs till handlingarna.
Beslut
Programnämnd samhällsbyggnads beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 125 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Sam 1055/2016
Ärendebeskrivning
Alla beslut fattade med stöd av delegation av tjänstemän, ordförande eller
utskott ska anmälas till Programnämnd samhällsbyggnad på närmast
efterföljande sammanträde enligt Kommunallagen (1991:900) 6 kap. 35 §.
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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 3 november 2015.
Inför Programnämnd samhällsbyggnads sammanträde den 10
november 2016 redovisar Kommunstyrelseförvaltningen alla beslut som
tagits med stöd av delegation under perioden 29 september 2016 3 november 2016.
Beslutsunderlag
Sammanställning av delegationsbeslut av Kommunstyrelseförvaltningen
och Stadsbyggnad, 2016-11-03
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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