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Justerat den 20 december 2019.

Ullis Sandberg (S), ordförande

Patrik Jämtvall (L), justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 21 december 2019.
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§ 109 Svar på övrig fråga från Johan Kumlin (M) om var
man står i arbetet med uteserveringsstrategin
Ärendenummer: Sam 1014/2019
Ärendebeskrivning

Johan Kumlin (M) anmäler en övrig fråga om var man står i arbetet med
uteserveringsstrategin.
Ordförande Ullis Sandberg (S) besvarar frågan – det pågår ett arbete
tillsammans med Tekniska förvaltningen. Vi har haft en parlamentarisk grupp.
Dialog med berörda parter är viktig för att få ett så bra underlag som möjligt.
Beslutsunderlag

Muntlig information
Beslut

Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Frågan är besvarad.

§ 110 Svar på övrig fråga från Linn Josefsson (V) om vilket
underlag som legat till grund för svaret på Boverkets
bostadsmarknadsenkät
Ärendenummer: Sam 907/2019
Handläggare: Christin Gimberger
Ärendebeskrivning

Vid Programnämnd samhällsbyggnads sammanträde den 7 november 2019
ställde Linn Josefsson (V) en övrig fråga om vilket underlag som legat till
grund för svaret på Boverkets bostadsmarknadsenkät.
Stadsbyggnad besvarar frågan – enkäten spänner över flera teman med 5
enkätdelar: 1) Läget på bostadsmarknaden, 2) Bostadsbyggande, 3)
Allmännyttan, 4) Kommunens verktyg för bostadsförsörjning, 5) Läget för
olika grupper på bostadsmarknaden. Detta kräver samordning av svar från flera
förvaltningar inklusive Örebrobostäder AB (Öbo). Det rör sig om såväl
statistik och fakta som kvalificerade bedömningar och uppskattningar.
Beslutsunderlag

Presentation "Bostadsmarknadsenkäten"
Förslag till beslut

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

Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Enligt Stadsbyggnads förslag.

§ 111 Ombudgeteringar och tilläggsanslag,
Programnämnd samhällsbyggnad
Ärendenummer: Sam 236/2019
Handläggare: Sofia Engström
Ärendebeskrivning

Ärendet avser fördelning av tilläggsanslag och ombudgetering från
Kommunstyrelsen (Ks 1467/2018). Totalsumman för
kapitalkostnadskompensation till programområde Samhällsbyggnad uppgår till
5 115 tkr (tkr=tusen kronor).
Beslutsunderlag

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-10-29
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd samhällsbyggnad:
- Programnämnd samhällsbyggnad antar förslagen om fördelning av
tilläggsanslag till driftsnämnderna.
Yrkande

Patrik Jämtvall (L) yrkar avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag till
förmån för Liberalernas budget som lagts fram i Kommunfullmäktige.
Proposition

Ordförande Ullis Sandberg (S) finner att det finns två förslag till beslut, det vill
säga Kommunstyrelseförvaltningens förslag respektive Patrik Jämtvalls (L)
yrkande om avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag till förmån
för Liberalernas budget som lagts fram i Kommunfullmäktige. Ordföranden
ställer dessa mot varandra och finner att Programnämnd samhällsbyggnad
beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslut

Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Programnämnd samhällsbyggnad antar förslagen om fördelning av
tilläggsanslag till driftsnämnderna.
Maria Sääf (MP) deltar inte i beslutet.
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Reservation

Patrik Jämtvall (L) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för sitt
yrkande om avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag till förmån
för Liberalernas budget som lagts fram i Kommunfullmäktige.

§ 112 Programplan med budget 2020
Ärendenummer: Sam 824/2019
Handläggare: Eva Barrera Glader och Sofia Engström
Ärendebeskrivning

Örebro är en tillväxtkommun, befolkningen beräknas öka till 200 000–220 000
invånare till och med år 2040. Det ställer stora krav på kommunen att skapa
förutsättningar för bostäder, skolor, infrastruktur likaväl som möjligheter till
kultur-, fritids- och friluftsupplevelser. För att allas rätt till ett gott liv ska
uppnås måste socioekonomiska skillnader minska.
Under 2020 kommer fokus ligga på utökad samordning; samordningen inom
programområdet för att stärka samhällsbyggnadsprocessen och samordning
med andra förvaltningar och externa aktörer, t.ex. de kommunala bolagen.
Utökade och riktade dialoger med t.ex. intresseorganisationer och medborgare
ska också genomföras för att stärka samhällsbyggnadsprocessen för helheten.
Programnämnd samhällsbyggnad kommer inte gå in i 2020 med en budget i
balans. Den negativa budgetavvikelsen hänförs i sin helhet till färdtjänsten och
vinterväghållningen där kostnadsutvecklingen ökat kraftigt de senaste åren.
Under 2020 behövs arbete med att identifiera och vidta åtgärder för att dämpa
kostnadsutvecklingen och arbeta mot en ekonomi i balans. Utvecklingen av
investeringsprocessen och att skapa bättre förutsättningar för ökat
genomförande fortsätter. För att kunna planera och fortsätta skapa en hållbar
utveckling av Örebro behöver nämnden även stärka vissa verktyg, som t.ex. att
ta fram nyckeltal för det växande Örebro.
Ärendet togs upp för beredning i programnämnden den 7 november 2019.
MBL-förhandling ägde rum den 28 november 2019.
Beslutsunderlag

Investeringsplan Stadsmiljö och city – Underlag till budgetförslag 2020–2023,
Programnämnd samhällsbyggnad, 2019-04-10
Förslag till Reviderat investeringsprogram för år 2020 med plan år 2021–2023,
2019-09-27
Programplan med budget 2020, Programnämnd samhällsbyggnad
Förslag till beslut

Stadsbyggnads förslag till Programnämnd samhällsbyggnad:
1. Programplan med budget 2020 för Programnämnd samhällsbyggnad
fastställs.
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2. Direktiv 2020 ekonomiska ramar till nämnderna fastställs.
3. Programplan med budget 2020 överlämnas till Kommunstyrelsen.
Yrkande

Patrik Jämtvall (L) yrkar avslag på Stadsbyggnads förslag till förmån
för Liberalernas budget som lagts fram i Kommunfullmäktige.
Johan Kumlin (M) yrkar avslag på Stadsbyggnads förslag till förmån
för Moderaternas budget som lagts fram i Kommunfullmäktige.
Maria Sääf (MP) yrkar avslag på Stadsbyggnads förslag till förmån
för Miljöpartiets budget som lagts fram i Kommunfullmäktige.
Linn Josefsson (V) yrkar avslag på Stadsbyggnads förslag till förmån
för Vänsterpartiets budget som lagts fram i Kommunfullmäktige.
Helena Ståhl (SD) yrkar avslag på Stadsbyggnads förslag till förmån för
Sverigedemokraternas budget som lagts fram i Kommunfullmäktige.
Proposition

Ordförande Ullis Sandberg (S) redovisar förslag till propositionsordning som
Programnämnd samhällsbyggnad godkänner.
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, det vill säga bifall till
Stadsbyggnads förslag respektive Patrik Jämtvalls (L), Johan Kumlins (M),
Maria Sääfs (MP), Linn Josefssons (V) och Helena Ståhls (SD) yrkande om
avslag till förmån för respektive partis egen budget som lagts fram i
Kommunfullmäktige. Ordföranden ställer dessa mot varandra och finner att
Programnämnd samhällsbyggnad beslutar enligt Stadsbyggnads förslag.
Beslut

Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
1. Programplan med budget 2020 för Programnämnd samhällsbyggnad
fastställs.
2. Direktiv 2020 ekonomiska ramar till nämnderna fastställs.
3. Programplan med budget 2020 överlämnas till Kommunstyrelsen.
Reservation

Patrik Jämtvall (L) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för sitt
yrkande om avslag på Stadsbyggnads förslag till förmån för Liberalernas
budget som lagts fram i Kommunfullmäktige.
Johan Kumlin (M), Maria Hedwall (M) och Håkan Jacobsson (M) reserverar sig
skriftligt mot beslutet till förmån för Johan Kumlins (M) yrkande om avslag på
Stadsbyggnads förslag till förmån för Moderaternas budget som lagts fram i
Kommunfullmäktige.
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Maria Sääf (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt yrkande om
avslag på Stadsbyggnads förslag till förmån för Miljöpartiets budget som lagts
fram i Kommunfullmäktige.
Linn Josefsson (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt yrkande om
avslag på Stadsbyggnads förslag till förmån för Vänsterpartiets budget som
lagts fram i Kommunfullmäktige.
Helena Ståhl (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt yrkande om
avslag på Stadsbyggnads förslag till förmån för Sverigedemokraternas budget
som lagts fram i Kommunfullmäktige.

§ 113 Verksamhetsplan med budget 2020, Programnämnd
samhällsbyggnads egen verksamhet
Ärendenummer: Sam 985/2019
Handläggare: Eva Barrera Glader och Sofia Engström
Ärendebeskrivning

Årsprocess- och kvalitetsledare Eva Barrera Glader och ekonom Sofia
Engström föredrar verksamhetsplan med budget 2020 för Programnämnd
samhällsbyggnads egen verksamhet.
Ärendet bereds vid dagens sammanträde och återkommer för beslut i
Programnämnd samhällsbyggnad den 16 januari 2020.
Beslutsunderlag

Presentation "Verksamhetsplan med budget 2020"
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd samhällsbyggnad:
- Ärendet anses berett i och med sammanträdet och återkommer för beslut den
16 januari 2020.
Yrkande

Patrik Jämtvall (L) yrkar avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag till
förmån för Liberalernas budget som lagts fram i Kommunfullmäktige.
Proposition

Ordförande Ullis Sandberg (S) finner att det finns två förslag till beslut, det vill
säga Kommunstyrelseförvaltningens förslag respektive Patrik Jämtvalls (L)
yrkande om avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag till förmån
för Liberalernas budget som lagts fram i Kommunfullmäktige. Ordföranden
ställer dessa mot varandra och finner att Programnämnd samhällsbyggnad
beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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Beslut

Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Ärendet anses berett i och med sammanträdet och återkommer för beslut den
16 januari 2020.
Reservation

Patrik Jämtvall (L) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för sitt
yrkande om avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag till förmån
för Liberalernas budget som lagts fram i Kommunfullmäktige.

§ 114 Nulägesöversikt för Programnämnd
samhällsbyggnad – egen verksamhet – inför budget 2021
Ärendenummer: Sam 803/2019
Handläggare: Eva Barrera Glader
Ärendebeskrivning

Nulägesöversikten för Programnämnd samhällsbyggnad är en samlad analys av
nämndens nuläge med nedslag i bland annat nämndens starkaste respektive
svagaste resultat, nämndens största nuvarande utmaningar samt olika trender
som kan påverka nämnden framöver. Nulägesöversikten syftar till att ge
förtroendevalda och intressenter en konkret bild av nämndens nuläge. Denna
översikt kommer att ingå som underlag i budgetarbetet inför Övergripande
strategier och budget (ÖSB) 2021.
Beslutsunderlag

Nulägesöversikt för Programnämnd samhällsbyggnad – egen verksamhet,
2019-11-18
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd samhällsbyggnad:
- Ärendet anses berett i och med sammanträdet och återkommer för beslut den
16 januari 2020.
Beslut

Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 115 Bus Rapid Transit (BRT)
Ärendenummer: Sam 781/2019
Handläggare: Henrik Emilsson
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Ärendebeskrivning

Kollektivtrafikresandet i Örebro har historiskt haft en svag resandeutveckling.
Medan pendlingen och resandet i samhället generellt ökar kraftigt ligger
kollektivtrafikens marknadsandel på en stabil men låg nivå jämfört med andra
transportsätt. Flera prognoser, som visar hur trafiken i Örebros gatunät
utvecklas, indikerar en hög risk för trängsel och försämrad luftkvalitet i
framtiden.
Kollektivtrafikomläggningarna som gjorts de senaste åren har haft som mål att
effektivisera och förbättra kollektivtrafiken i framför allt de områden där flest
människor reser. Det har inneburit ökade trafikeringskostnader, men dessvärre
har det inte resulterat i att resandet i kollektivtrafiken ökat i önskad omfattning.
Analyser och utredningar pekar tydligt på att konkurrenskraftiga restider för
kollektivtrafiken jämfört med bil, hög turtäthet, robusthet och tillförlitlighet är
avgörande faktorer för att nå de uppsatta målen.
Den satsning som bedöms ge absolut störst effekt på det kollektiva resandet i
Örebro är utvecklingen av Bus Rapid Transit (BRT) – ett kapacitetsstarkt och
effektivt kollektivtrafiksystem som har förmåga att förflytta fler människor
utan att ta större yta i anspråk.
Stadsbyggnad föreslår att Programnämnd samhällsbyggnad beslutar, under
förutsättning att Region Örebro län för sin del fattar motsvarande beslut,
1. att tillsammans med Region Örebro län ingå "Samverkansavtal avseende Bus
Rapid Transit (BRT) etapp 1 i Örebro" och starta införandet av BRT i Örebro,
samt
2. att godkänna "Genomförandeplan Bus Rapid Transit (BRT)".
Beslutspunkt 1 ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Beslutsunderlag

Genomförandeplan Bus Rapid Transit (BRT) i Örebro, 2019-11-12
Samverkansavtal avseende Bus Rapid Transit (BRT) etapp 1 i Örebro – utkast,
2019-11-14
Stadsbyggnads tjänsteskrivelse, 2019-11-18
Förslag till beslut

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

Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Enligt Stadsbyggnads förslag.
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§ 116 Tillsynsrapport 2019 – uppföljning av intern kontroll,
Programnämnd samhällsbyggnad
Ärendenummer: Sam 470/2018
Handläggare: Eva Barrera Glader
Ärendebeskrivning

Av kommunallagen framgår att kommunens nämnder ska ha tillräcklig kontroll
över sin verksamhet. Detta innebär att nämnderna själva ansvarar för att ha en
ändamålsenlig styrning så att verksamheten bedrivs på ett effektivt sätt och att
det finns säkra rutiner som förhindrar förlust för kommunen och säkerställer
att redovisningen blir rättvisande.
Riktlinjen för intern kontroll kompletterar lagstiftningen och syftar till att
säkerställa att nämnderna upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll.
Tillsynsområden för 2019 var Rutin för delegationsbeslut, Rutin för hantering
av styrdokument, Rutin för fakturahantering och Rutin för säkert arbete i fält.
Uppföljning av tidigare års beslutade åtgärder var Rutiner för
kunskapsöverföring efter kompetensutveckling och Rutin för tidsskrivning.
Beslutsunderlag

Tillsynsrapport 2019 – uppföljning av intern kontroll, Programnämnd
samhällsbyggnad – egen verksamhet, 2019-11-11
Förslag till beslut

Stadsbyggnads förslag till Programnämnd samhällsbyggnad:
1. Tillsynsrapport 2019 godkänns och överlämnas till Kommunstyrelsen.
2. Stadsbyggnad får i uppdrag att utföra åtgärder enligt förslag avseende
granskning Rutiner för delegationsbeslut, Rutin för hantering av styrdokument,
Rutin för fakturahantering samt avseende granskning Rutin för säkert arbete i
fält samt uppföljning av tidigare års granskning avseende tidsskrivning.
Yrkande

Johan Kumlin (M) yrkar 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 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. Tillsynsrapport 2019 godkänns och överlämnas till Kommunstyrelsen.
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2. Stadsbyggnad får i uppdrag att utföra åtgärder enligt förslag avseende
granskning Rutiner för delegationsbeslut, Rutin för hantering av styrdokument,
Rutin för fakturahantering samt avseende granskning Rutin för säkert arbete i
fält samt uppföljning av tidigare års granskning avseende tidsskrivning.
3. Johan Kumlin (M) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.

§ 117 Tillsynsplan 2020 – plan för uppföljning av intern
kontroll, Programnämnd samhällsbyggnad
Ärendenummer: Sam 627/2019
Handläggare: Eva Barrera Glader
Ärendebeskrivning

Av kommunallagen framgår att kommunens nämnder ska ha tillräcklig kontroll
över sin verksamhet. Detta innebär att nämnderna själva ansvarar för att ha en
ändamålsenlig styrning så att verksamheten bedrivs på ett effektivt sätt och att
det finns säkra rutiner som förhindrar förlust för kommunen och säkerställer
att redovisningen blir rättvisande.
Riktlinjen för intern kontroll kompletterar lagstiftningen och syftar till att
säkerställa att nämnderna upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll.
Detta innebär att säkerställa att följande mål uppnås: En ändamålsenlig och
kostnadseffektiv verksamhet, tillförlitlig rapportering och information om
verksamhet samt efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m.
Föreslagna tillsynsområden 2020:
– Rutin för samordning avseende kommunikation för förvaltningsövergripande
projekt (Verksamhet)
– (Del av) rutin avseende genomförande av investeringsobjekt (Ekonomi)
– Rutin för inköp (Ekonomi)
– Rutin för introduktion av nyanställda.
Beslutsunderlag

Tillsynsplan 2020 – plan för uppföljning av intern kontroll, Programnämnd
samhällsbyggnad – egen verksamhet, 2019-11-10
Förslag till beslut

Stadsbyggnads förslag till Programnämnd samhällsbyggnad:
- Tillsynsplan 2020 – plan för uppföljning av intern kontroll – fastställs.
Beslut

Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Enligt Stadsbyggnads förslag.
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§ 118 Detaljplan för Mosås 8:3 m.fl. Norra Mariebergs
verksamhetsområde
Ärendenummer: Sam 932/2019
Handläggare: Ulf Nykvist
Ärendebeskrivning

Syftet med detaljplanen för Mosås 8:3 m.fl. Norra Mariebergs
verksamhetsområde är att planlägga område för verksamhet norr om
Mariebergs handelsområde. Detaljplanen innehåller också en ny dragning av
Riksväg 51 med ny trafikplats till motorvägen E 20.
En miljökonsekvensutredning har upprättats för planområdet där planförslaget
inte bedöms medföra någon risk för att betydande miljöpåverkan uppstår.
Beslutsunderlag

Mark- och miljööverdomstolens dom, 2019-09-04, jämte bilagor
Stadsbyggnads tjänsteskrivelse, 2019-10-04
Granskningsutlåtande, 2019-10-04
Planbeskrivning, 2017-12-21
Detaljplan, 2017-12-21
Miljökonsekvensbeskrivning, 2017-07-20
Riskbedömning för detaljplan, 2018-01-04
Samrådsredogörelse, 2017-06-28
Inventering av salamanderbiotoper, 2017-03-08
Protokollsutdrag från Byggnadsnämnden 2019-11-21, § 263
Presentation
Förslag till beslut

Byggnadsnämndens förslag till Programnämnd samhällsbyggnad:
- Detaljplan för Mosås 8:3 m.fl. Norra Mariebergs verksamhetsområde
godkänns och överlämnas till Kommunfullmäktige för antagande.
Beslut

Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Enligt Byggnadsnämndens förslag.

§ 119 Svar på remiss från Kommunstyrelsens utskott för
hållbar utveckling om Örebro kommuns
hållbarhetsprogram
Ärendenummer: Sam 780/2019
Handläggare: Johanna Östman och Johanna Löfberg
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Ärendebeskrivning

Programnämnd samhällsbyggnad har fått möjlighet att yttra sig över förslag till
hållbarhetsprogram för Örebro kommun. Programmet syftar till att fastslå den
politiska viljeriktningen samt uttrycka värdegrund och önskad utveckling av
verksamheten inom Örebro kommun. Programmet är kommunens plan för
hur de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 ska uppnås.
Remissperioden pågår mellan 18 september och 31 december 2019.
Programnämnd samhällsbyggnad fick information om hållbarhetsprogrammet
vid förra sammanträdet den 7 november 2019. Kommunfullmäktige tar
ställning till programmet innan sommaren 2020.
Beslutsunderlag

Örebro kommuns hållbarhetsprogram "Vårt hållbara Örebro" – remissversion,
2019-09-17
Följebrev, 2019-09-18
Stadsbyggnads förslag till remissvar, 2019-10-30
Stadsbyggnads tjänsteskrivelse, 2019-11-13
Förslag till beslut

Stadsbyggnads förslag till Programnämnd samhällsbyggnad:
- Stadsbyggnads förslag till remissvar antas som svar på remiss om Örebro
kommuns hållbarhetsprogram och överlämnas till Kommunstyrelsens utskott
för hållbar utveckling.
Yrkande

Linn Josefsson (V) yrkar att följande läggs till på sidan 2 i remissvaret:
"Örebro kommun planerar att i framtiden använda Vättern som vattentäkt för
större delen av det kommunala dricksvattnet. Därför bör delmålet om skydd
för kommunens vattentäkter (6.3) förtydligas att det gäller alla
dricksvattentäkter som är av betydelse för den kommunala
dricksvattenförsörjningen, oavsett om vattentäkten är belägen inom
kommunens gränser eller ej."
Proposition

Ordförande Ullis Sandberg (S) finner att det finns två förslag till beslut, det vill
säga Stadsbyggnads förslag respektive Linn Josefssons (V) yrkande, och ställer
dessa mot varandra. Ordföranden finner att Programnämnd samhällsbyggnad
beslutar enligt Stadsbyggnads förslag.
Beslut

Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Stadsbyggnads förslag till remissvar antas som svar på remiss om Örebro
kommuns hållbarhetsprogram och överlämnas till Kommunstyrelsens utskott
för hållbar utveckling.
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Reservation

Linn Josefsson (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt yrkande om
att följande läggs till på sidan 2 i remissvaret:
"Örebro kommun planerar att i framtiden använda Vättern som vattentäkt för
större delen av det kommunala dricksvattnet. Därför bör delmålet om skydd
för kommunens vattentäkter (6.3) förtydligas att det gäller alla
dricksvattentäkter som är av betydelse för den kommunala
dricksvattenförsörjningen, oavsett om vattentäkten är belägen inom
kommunens gränser eller ej."

§ 120 Samråd av handlingsplan för grönstrategin
Ärendenummer: Sam 76/2019
Handläggare: Johanna Löfberg och Rebecka Bogren
Ärendebeskrivning

Den 13 december 2017 antog Kommunstyrelsen "Grönstrategi för Örebro
kommun". Grönstrategin fokuserar på parker, natur och grönområden i och
nära Örebro stad och de mindre tätorterna. Grönstrategins syfte och funktion
är att ange mål, ställningstaganden och strategier för kommunens arbete med
planering och förvaltning av grönstrukturen i och omkring tätorterna.
För att de mål och ställningstaganden som finns uppsatta ska bli verklighet,
krävs att ett antal åtgärder vidtas för att föra arbetet framåt. I handlingsplanen
för grönstrategin listas åtgärder som svarar mot målen och strategiområdena.
Handlingsplanen ska nu samrådas med berörda nämnder och med
intresseorganisationer för att förankra förslaget och samla in synpunkter innan
beslut. Samrådet beräknas pågå från december 2019 till och med 20 mars 2020.
Beslutsunderlag

Stadsbyggnads tjänsteskrivelse, 2019-11-08
Handlingsplan för grönstrategin – remissversion, 2019-11-08
Förslag till beslut

Stadsbyggnads förslag till Programnämnd samhällsbyggnad:
- Programnämnd samhällsbyggnad beslutar om att genomföra samråd för
Stadsbyggnads förslag till handlingsplan för grönstrategin.
Beslut

Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Enligt Stadsbyggnads förslag.
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§ 121 Svar på remiss från Finansdepartementet om
nationellt tillgängliggörande av digitala detaljplaner –
delrapport i uppdraget att verka för en smartare
samhällsbyggnadsprocess
Ärendenummer: Sam 782/2019
Handläggare: Sascha Benes
Ärendebeskrivning

Lantmäteriet har på uppdrag av regeringen utrett förutsättningarna för ett
nationellt tillgängliggörande av digitala detaljplaner. I uppdraget har bland
annat ingått att ta fram funktionella krav och nödvändiga författningsändringar
för att möjliggöra ett sådant tillgängliggörande.
Lantmäteriet föreslår att det ska finnas en infrastruktur för nationellt
tillgängliggörande av digitala detaljplaner och att denna ska utgöra en del av
den nationella infrastrukturen för geodata.
Remissvar ska vara Finansdepartementet tillhanda senast den 20 december
2019.
Örebro kommun ställer sig övervägande positiv till Lantmäteriets planer för att
tillgängliggöra digitala detaljplaner och andra typer av geografisk information.
Kommunen anser att en nationell åtkomstpunkt för geoinformation (och
kanske annan viktig samhällsinformation i framtiden) är en nödvändig
modernisering som kommer att både förenkla och förstärka
samhällsbyggnadsprocessen.
Beslutsunderlag

Nationellt tillgängliggörande av digitala detaljplaner – delrapport i uppdraget
att verka för en smartare samhällsbyggnadsprocess, 2019-01-31
Följebrev, 2019-09-30
Stadsbyggnads tjänsteskrivelse, 2019-11-27
Stadsbyggnads förslag till remissvar, 2019-11-27
Förslag till beslut

Stadsbyggnads förslag till Programnämnd samhällsbyggnad:
- Stadsbyggnads förslag till remissvar antas som svar på remiss om nationellt
tillgängliggörande av digitala detaljplaner – delrapport i uppdraget att verka för
en smartare samhällsbyggnadsprocess – och överlämnas till
Finansdepartementet.
Beslut

Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Enligt Stadsbyggnads förslag.
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§ 122 Svar på motion från Daniel Edström (SD) om att
upprusta Örebros vägnät
Ärendenummer: Sam 618/2016
Handläggare: Tommy Karlqvist
Ärendebeskrivning

Daniel Edström (SD) har inkommit med en motion som anmäldes i
Kommunfullmäktige den 25 maj 2016, § 178. I motionen föreslås att Örebro
kommun upprättar en plan för att påbörja en långsiktig upprustning av
Örebros vägnät, att planen ses över minst 10–20 år framåt, att Örebro
kommun tillsammans med berörda företag upprättar en strategi för att
motverka att nyasfalterade områden grävs upp samt noga utreder vilka
asfaltsorter som ska användas för att motverka kortsiktiga och kostsamma
reparationer på grund av asfaltens bristande kvalitet.
Tekniska förvaltningen följer utvecklingen i asfaltbranschen och håller sig
uppdaterad över vilka beläggningsåtgärder som är mest lämpade för de
kommunala gatorna. Förslaget är att motionen anses tillgodosedd.
Beslutsunderlag

Motion från Daniel Edström (SD) om att upprusta Örebros vägnät
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-08-18
Skrivelse med tilläggsinformation, 2019-10-16
Förslag till beslut

Tekniska förvaltningens förslag till Programnämnd samhällsbyggnad:
- Motionen är tillgodosedd.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Beslut

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

§ 124 Information om Tamarinden, Sörbyängen
Ärendenummer: Sam 936/2019
Handläggare: Malin Palmgren och Linnéa Nilsson
Ärendebeskrivning

Tamarinden, Sörbyängen, är beläget i södra Örebro, i direkt anslutning till
naturreservat och golfbana. Bostadstypen är flerbostadshus och radhus om 2–8
våningar. Detaljplanen medger även två förskolor, kontorslokaler,
centrumverksamhet samt vård. Antalet bostäder är cirka 600.
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Tamarinden är en stadsdel som präglas av smarta lösningar. Visionen är att
byggnaderna i Tamarinden ska kunna reducera, producera, lagra och dela
energi på ett sätt som inte har gjorts tidigare.
Beslutsunderlag

Presentation Tamarinden, Sörbyängen – Där människor möts och husen delar
energi
Förslag till beslut

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

Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Enligt Stadsbyggnads förslag.

§ 125 Statusrapport avseende större stadsbyggnadsprojekt
Ärendenummer: Sam 933/2019
Handläggare: Erik Blohm och Patrik Kindström
Ärendebeskrivning

Programnämnd samhällsbyggnad får en statusrapportering om större
stadsbyggnadsprojekt, det vill säga större projekt (t.ex. fysiska
utvecklingsprojekt, omvandlingsområden, trafikrum) där olika delmoment i
samhällsbyggnadsprocessen ingår (olika planskeden – planprogram,
utvecklingsförslag, detaljplaner, samt olika genomförandeskeden –
markanvisningar, genomförande, bygglov m.m.) samt där olika kompetenser
inom förvaltningen, kommunen och/eller externa aktörer sammanförs genom
hela projektet.
Beslutsunderlag

Presentation "Stadsbyggnadsprojekt, statusrapportering till Programnämnd
samhällsbyggnad", 2019-12-05
Förslag till beslut

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

Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Enligt Stadsbyggnads förslag.
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§ 126 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 21 november 2019.
Beslutsunderlag

Nya ärenden i diariet, 2019-10-30–2019-11-26
Protestlista om borttagande av högkostnadsskydd för färdtjänst, 2019-11-16
(Sam 902/2019)
Planbeskrivning – detaljplan för del av fastigheten Nikolai 3:352 m.fl.
(Brunnsparken), 2019-11-05 (Bn 309/2017)
Riskutredning för detaljplan Nikolai 3:352 m.fl. (Brunnsparken), 2019-09-30
(Bn 309/2017)
Protokollsutdrag från Kulturnämnden, 2019-11-11, § 70, Beslut: Ekonomiskt
stöd Tegelhuset (Sam 961/2019)
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-08-12, Ekonomiskt stöd
Tegelhuset (Sam 961/2019)
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens utskott för socialt förebyggande
arbete, 2019-11-05, § 62, Socioekonomisk segregation i Örebro kommun
(Sam 958/2019)
Rapporten Socioekonomisk segregation i Örebro kommun, 2019-10-14
(Sam 958/2019)
Förslag till beslut

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

Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 127 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Sam 956/2019
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
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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 5 december 2019 redovisar
Kommunstyrelseförvaltningen alla beslut som tagits med stöd av delegation
under perioden 30 oktober–26 november 2019.
Beslutsunderlag

Beslut fattade på delegation av Stadsbyggnad och
Kommunstyrelseförvaltningen, 2019-10-30–2019-11-26
Avtal tecknade enligt 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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