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Robert Lindby, sekreterare
Digitalt justerat protokoll.

Ullis Sandberg (S), ordförande

Maria Hedwall (M), justerare
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§ 141 Övrig fråga från Linn Josefsson (V) om problemen
med gatubelysningen i Örebro
Ärendenummer: Sam 1123/2020
Ärendebeskrivning

Linn Josefsson (V) anmäler en övrig fråga om problemen med gatubelysningen
i Örebro. Belysningsnätet är i behov av upprustning och frågan avser hur
kommunen löser dessa problem.
Beslut

Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Frågan återkommer till Programnämnd samhällsbyggnad i december 2020 för
besvarande.

§ 142 Svar på övrig fråga från Patrik Jämtvall (L) om
Vätternvattens status
Ärendenummer: Sam 974/2020
Handläggare: Ullis Sandberg
Ärendebeskrivning

Vid Programnämnd samhällsbyggnads sammanträde den 1 oktober 2020
ställde Patrik Jämtvall (L) en övrig fråga om Vätternvattens status. Frågan avser
hur arbetet går gällande detta pågående projekt.
Ordförande Ullis Sandberg (S) besvarar frågan – Laxå kommun har valt att inte
gå vidare med projektet. Kommunen anser att den kan klara av
vattenförsörjningen på egen hand. Detta medför dock ingen större påverkan på
projektet då Laxå är en förhållandevis liten kommun. Mycket arbete pågår och
en genomgång av olika underlag ska göras i framtiden.
Beslutsunderlag

Patrik Jämtvalls (L) övriga fråga, 2020-10-01
Förslag till beslut

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

Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Enligt ordförandens förslag.
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§ 143 Svar på övrig fråga från Maria Sääf (MP) om
miljökraven vid upphandling av snöröjning
Ärendenummer: Sam 861/2020
Handläggare: Jimmy Mattsson
Ärendebeskrivning

Vid Programnämnd samhällsbyggnads sammanträde den 3 september 2020
ställde Maria Sääf (MP) en övrig fråga om miljökraven vid upphandling av
snöröjning. Har Örebro kommun sänkt kraven inför kommande vinter?
Tf. enhetschefen för Bygg och drift Jimmy Mattsson besvarar frågan –
Resultatet av förra upphandlingen var att kommunen inte fick in tillräckligt
med anbud. Kommunen behövde övergå till ett förhandlat förfarande för flera
maskiner. Analysen var att skrivningen kring arbetsmaskiner behövde justeras.
I nuvarande upphandling av snöröjning ställdes följande krav:
– Samtliga maskiner som används för uppdraget ska uppfylla avgaskrav EUsteg 2, eller
– maskinens ålder ska inte vara äldre än 20 år vid ramavtalets start.
Målsättningen var att ge lokala aktörer möjlighet att använda befintliga fordon
som de har i sin maskinpark. Därför nöjde man sig med steg 2 (oavsett
motortyp).
Beslutsunderlag

Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-10-20
Förslag till beslut

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

Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Enligt Tekniska förvaltningens förslag.

§ 144 Svar på övrig fråga från Maria Sääf (MP) om
parkeringssituationen för personal vid Ölmbrogården
Ärendenummer: Sam 867/2020
Handläggare: Per Elvingson
Ärendebeskrivning

Vid Programnämnd samhällsbyggnads sammanträde den 3 september 2020
ställde Maria Sääf (MP) en övrig fråga om parkeringssituationen för personal
vid Ölmbrogården, ett vård- och omsorgsboende som ligger i Ölmbrotorp.
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Personalens möjligheter och villkor för parkering har blivit sämre jämfört med
tidigare.
Strategen Per Elvingson besvarar frågan – Det finns en handlingsplan för
parkering. Kommunens linje är att parkeringsavgifter ska tas ut för att täcka de
kostnader parkeringen ger upphov till. Kommunala bolag är dock inte bundna
av parkeringsriktlinjerna, utan kan själva avgöra när och var de vill ta ut avgift.
Beslutsunderlag

Stadsbyggnads skrivelse
Förslag till beslut

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

Programnämnd samhällsbyggnad beslutar
- Enligt Stadsbyggnads förslag.

§ 145 Inhyrning av nya lokaler för Tekniska förvaltningen
Ärendenummer: Sam 217/2020
Handläggare: Marko Ravlic och Marie Hillius
Ärendebeskrivning

Tekniska förvaltningen behöver nya lokaler, och reinvesteringsbehovet inom
nuvarande lokaler på Aspholmen är så pass stort att ett
nyproduktionsalternativ på annan plats varit huvudspåret enligt beslut
(Sam 858/2018). Örebroporten Fastigheter AB (Örebroporten) och Tekniska
förvaltningen har också utrett förutsättningarna att inrymma verksamhetens
lokalbehov inom fastigheten Tankbilen 2 i Berglundaområdet i befintliga
lokaler. Örebroporten bedömer att alternativet med Tankbilen 2 kan tillgodose
Tekniska förvaltningens lokalbehov till en lägre hyreskostnad jämfört med
nyproduktionsalternativet, som tidigare utreddes på fastigheten
Glanshammarsvägen Olaus Petri 3:84.
Ärendet togs upp för information i Programnämnd samhällsbyggnad den
1 oktober 2020 och återkommer för beslut vid dagens sammanträde.
Beslutsunderlag

Stadsbyggnads tjänsteskrivelse, 2020-10-20
Presentationen "Tekniskas nya lokaler"
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Förslag till beslut

Stadsbyggnads förslag till Programnämnd samhällsbyggnad:
1. Programnämnd samhällsbyggnad beslutar att godkänna inhyrning av nya
lokaler för Tekniska förvaltningen enligt förslag på fastigheten Tankbilen 2.
2. Beslutet överlämnas till Kommunstyrelsen.
Jäv

Johan Kumlin (M) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.
Beslut

Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
1. Programnämnd samhällsbyggnad beslutar att godkänna inhyrning av nya
lokaler för Tekniska förvaltningen enligt förslag på fastigheten Tankbilen 2.
2. Beslutet överlämnas till Kommunstyrelsen.

§ 146 Ombudgetering för del av finansiering av
förstudiekostnader avseende Tekniska nämndens nya
lokaler
Ärendenummer: Sam 96/2020
Handläggare: Marko Ravlic
Ärendebeskrivning

Ärendet avser ombudgetering från Programnämnd samhällsbyggnads
planeringsreserv till programnämndens egen verksamhet för del av finansiering
av förstudiekostnader kopplat till Tekniska nämndens nya lokaler vid
Glanshammarsvägen.
Efter beslut om tidigare fördelningar från planeringsreserven under 2020
kvarstod 516 000 kronor för Programnämnd samhällsbyggnad att nyttja under
2020. Om beslut fattas enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag återstår
66 000 kronor att nyttja eller fördela under resterande del av 2020.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-10-14
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd samhällsbyggnad:
1. Programnämnd samhällsbyggnad antar förslagen om fördelning av
engångsmedel från programreserven till Programnämnd samhällsbyggnads
egen verksamhet.
2. Programnämnd samhällsbyggnad antar förslagen om fördelning av
engångsmedel för utredningskostnad för nulägesbild av Järntorget till
förstudiekostnader kopplat till Tekniska nämndens nya lokaler.
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Beslut

Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 147 Avskrivning av 2019 års utestående fordringar
Ärendenummer: Sam 1026/2020
Handläggare: Marko Ravlic
Ärendebeskrivning

Enligt god redovisningssed ska en osäker fordran inte tas upp som en tillgång.
Det innebär att kommunens tillgångar i bokslutet endast ska innehålla
fordringar som det är troligt att få betalt för.
Erfarenheterna visar att möjligheterna att få in betalningar på fakturor efter att
sedvanliga kravåtgärder vidtagits är ytterst små. God redovisningssed innebär
därför att fakturor med förfallodatum längre än ett år från balansdatum ska
anses som osäkra tillgångar. Dessa fakturor måste således föras bort ur
bokföringen för att kommunens räkenskaper ska vara rättvisande. Nämnderna
ska inför varje bokslut fatta beslut om avskrivning på dessa osäkra fordringar.
Fordran kvarstår dock på den enskilde och åtgärder för att få in betalningen
ska fullföljas.
Programnämnd samhällsbyggnads egen verksamhets sammanlagda utestående
fordringar, med sista betalningsdag den 31 december 2019, uppgår till 634 470
kronor (inklusive moms).
Beslutsunderlag

Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse "Avskrivning av 2019 års utestående
fordringar i Raindance", 2020-10-14
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-10-14
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd samhällsbyggnad:
- Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att i ekonomisystemet skriva av
2019 års utestående fordringar på 634 470 kronor, på grund av att fordran inte
längre kan anses som säker enligt god redovisningssed.
Beslut

Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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§ 148 Programplan med budget 2021, Programnämnd
samhällsbyggnad
Ärendenummer: Sam 958/2020
Handläggare: Marko Ravlic
Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade den 19–20 oktober 2020 att fastställa
övergripande strategier och budget 2021 med plan för 2022–2023 (ÖSB).
Utifrån ÖSB fastställer programnämnderna programplaner och
Kommunstyrelsen en kommunstyrelseplan. Dessa innehåller strategier för hur
man ska ta sig mot de gemensamma målen på kort och lång sikt och vilka
utvecklingsinsatser man prioriterar. Programplanerna innehåller också en
resursfördelning till driftsnämnderna. Programplanerna antas av respektive
programnämnd och kommunstyrelseplanen antas av Kommunstyrelsen.
Ekonom Marko Ravlic presenterar budgetramarna 2021 för Programnämnd
samhällsbyggnad.
Ärendet bereds vid dagens sammanträde och återkommer för beslut i
programnämnden den 3 december 2020.
Beslutsunderlag

Presentationen "Budget 2021 – Programnämnd samhällsbyggnad"
Utkast med planering för programnämndens resurser, jämte bilaga
Förslag till beslut

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

Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 149 Verksamhetsplan med budget 2021, Programnämnd
samhällsbyggnads egen verksamhet
Ärendenummer: Sam 959/2020
Handläggare: Marko Ravlic
Ärendebeskrivning

Utifrån programplanerna och Örebro kommuns övergripande strategier och
budget (ÖSB) fastställer driftsnämnderna för respektive område en
verksamhetsplan med budget. Den innehåller en arbetsplan för förvaltningen,
det vill säga hur man ska förbättra tjänster och service samt bidra till de
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kommunövergripande målen. Utifrån verksamhetsplanen tar respektive enhet
fram en enhetsplan.
Ekonom Marko Ravlic presenterar budgetramarna 2021 för Programnämnd
samhällsbyggnads egen verksamhet.
Ärendet bereds vid dagens sammanträde och återkommer för beslut i
programnämnden i januari 2021.
Beslutsunderlag

Presentationen "Budget 2021 – Programnämnd samhällsbyggnads egen
verksamhet"
Förslag till beslut

Stadsbyggnads förslag till Programnämnd samhällsbyggnad:
- Ärendet anses berett i och med sammanträdet och återkommer för beslut i
januari 2021.
Beslut

Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Enligt Stadsbyggnads förslag.

§ 150 Nulägesöversikt inför budget 2022, Programnämnd
samhällsbyggnads egen verksamhet
Ärendenummer: Sam 956/2020
Handläggare: Eva Barrera Glader
Ärendebeskrivning

Nulägesöversikten för Programnämnd samhällsbyggnads egen verksamhet är
en samlad analys av programnämndens nuläge med nedslag i bland annat dess
starkaste respektive svagaste resultat, dess största nuvarande utmaningar samt
olika trender som kan påverka programnämnden framöver. Nulägesöversikten
syftar till att ge förtroendevalda och intressenter en konkret bild av
programnämndens nuläge. Denna översikt kommer att ingå som underlag i
budgetarbetet inför övergripande strategier och budget (ÖSB) 2022.
Ärendet bereds vid dagens sammanträde och återkommer för beslut i
programnämnden den 3 december 2020.
Beslutsunderlag

Nulägesöversikt för Programnämnd samhällsbyggnad, egen verksamhet,
2020-09-29
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Förslag till beslut

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

Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Enligt Stadsbyggnads förslag.

§ 151 Remittering av Strategi för utveckling av
kulturreservatet Karlslund
Ärendenummer: Sam 429/2019
Handläggare: Gustav Axberg
Ärendebeskrivning

Representanter från Stadsbyggnad, Tekniska förvaltningen samt Kultur- och
fritidsförvaltningen har under 2020 formulerat en strategi för utveckling av
kulturreservatet Karlslund. Målet är att visa en sammantagen bild av
förutsättningarna för att Karlslund ska utvecklas till ett ännu mer attraktivt
rekreationsområde, både för kommuninvånare och besökare.
För att förankra och säkerställa att alla nödvändiga utvecklingsaspekter
hanteras inom strategin, föreslås den remitteras till samtliga driftsnämnder
inom programområde Samhällsbyggnad, Partnerskap Örebro, samtliga
verksamma i Karlslund och till Örebrokompaniet.
Beslutsunderlag

Remissversion av Strategi för utveckling av kulturreservatet Karlslund,
2020-10-07
Stadsbyggnads remissmissiv, jämte sändlista, 2020-10-15
Stadsbyggnads tjänsteskrivelse, 2020-10-15
Presentationen "Utvecklingsstrategi Karlslund"
Förslag till beslut

Stadsbyggnads förslag till Programnämnd samhällsbyggnad:
1. Förslaget till Strategi för utveckling av kulturreservatet Karlslund remitteras
enligt remissmissiv.
2. Remissvaren ska vara inkomna till Programnämnd samhällsbyggnad senast
den 28 februari 2021.
Yrkande

Patrik Jämtvall (L) och 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 Patrik Jämtvalls (L) och 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. Förslaget till Strategi för utveckling av kulturreservatet Karlslund remitteras
enligt remissmissiv.
2. Remissvaren ska vara inkomna till Programnämnd samhällsbyggnad senast
den 28 februari 2021.
3. Patrik Jämtvall (L) och Johan Kumlin (M) får lämna ett särskilt yttrande till
protokollet.

§ 152 Markanvisningar till lokala aktörer
Ärendenummer: Sam 890/2020
Handläggare: Erik Skagerlund
Ärendebeskrivning

Ärendet utgår från Programnämnd samhällsbyggnads sammanträde den
6 november 2020.

§ 153 Försäljning genom friköp avseende tomträtten
Gurkmejan 1 i Sörbyängen
Ärendenummer: Sam 870/2020
Handläggare: Fredrik Norrström
Ärendebeskrivning

ÖBO Omsorgsfastigheter har ställt frågan om att få friköpa tomträtten
Gurkmejan 1. På fastigheten finns en huvudbyggnad i två våningar, dock
tillåter detaljplanen en byggnadshöjd på fyra våningar. Fastigheten Gurkmejan
1 låg tidigare inom zon 2 i kommunens zonkarta – men i samband med
utökningen av zonerna har fastigheten hamnat i zon 1. Inför zonändringen fick
tomträttsinnehavaren information om utökningen av zonerna och
konsekvenserna av detta. För tomträttsinnehavaren innebär detta att
friköpspriset och kommande tomträttsavgälder grundar sig på värdering av
fastigheten i stället för fastslagen prislista. ÖBO Omsorgsfastigheter har
inkommit med en friköpsförfrågan då priset kommer att ändras den 31
december 2020.
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Nedan följer en sammanställning av de ekonomiska konsekvenserna av att
genomföra detta friköp:
– Intäkter vid försäljning: 16 191 770 kronor
– Förlorad årlig intäkt i form av tomträttsavgäld: 144 367 kronor/år.
Stadsbyggnad bedömer att man bör genomföra försäljningen med hänsyn till
att detta följer de beslut som tidigare fattats i frågor om friköp av tomträtter.
Beslutsunderlag

Stadsbyggnads tjänsteskrivelse, 2020-09-09
Köpekontrakt – Friköp tomträtt
Förslag till beslut

Stadsbyggnads förslag till Programnämnd samhällsbyggnad:
1. Friköpet avseende tomträtten Gurkmejan 1 godkänns och genomförs i
enlighet med köpekontrakt.
2. Programnämnd samhällsbyggnads ordförande får i uppdrag att underteckna
köpekontrakt och andra eventuellt tillkommande handlingar.
Ärendet ska vidare till Kommunstyrelsen för beslut.
Beslut

Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Enligt Stadsbyggnads förslag.
Ärendet ska vidare till Kommunstyrelsen för beslut.

§ 154 Försäljning genom friköp avseende tomträtten
Villingen 1 i Sörby
Ärendenummer: Sam 615/2020
Handläggare: Fredrik Norrström
Ärendebeskrivning

Bostadsrättsföreningen (Brf) Villingen har ställt frågan om att få friköpa
tomträtten Villingen 1. På fastigheten finns totalt 60 radhus, fördelade på 13
huskroppar. Fastigheten Villingen 1 låg tidigare inom zon 2 i kommunens
zonkarta – men i samband med utökningen av zonerna har fastigheten hamnat
i zon 1. Inför zonändringen fick tomträttsinnehavaren information om
utökningen av zonerna och konsekvenserna av detta. För tomträttsinnehavaren
innebär detta att friköpspriset och kommande tomträttsavgälder grundar sig på
värdering av fastigheten i stället för fastslagen prislista. Brf Villingen har
inkommit med en friköpsförfrågan då priset kommer att ändras den 31
december 2020.
Nedan följer en sammanställning av de ekonomiska konsekvenserna av att
genomföra detta friköp:
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– Intäkter vid försäljning: 17 971 140 kronor
– Förlorad årlig intäkt i form av tomträttsavgäld: 240 312 kronor/år.
Stadsbyggnad bedömer att man bör genomföra försäljningen med hänsyn till
att detta följer de beslut som tidigare fattats i frågor om friköp av tomträtter.
Beslutsunderlag

Stadsbyggnads tjänsteskrivelse, 2020-09-09
Köpekontrakt – Friköp tomträtt
Förslag till beslut

Stadsbyggnads förslag till Programnämnd samhällsbyggnad:
1. Friköpet avseende tomträtten Villingen 1 godkänns och genomförs i enlighet
med köpekontrakt.
2. Programnämnd samhällsbyggnads ordförande får i uppdrag att underteckna
köpekontrakt och andra eventuellt tillkommande handlingar.
Ärendet ska vidare till Kommunstyrelsen för beslut.
Beslut

Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Enligt Stadsbyggnads förslag.
Ärendet ska vidare till Kommunstyrelsen för beslut.

§ 155 Försäljning genom friköp avseende tomträtten Loet 1
på centrala öster i Örebro
Ärendenummer: Sam 969/2020
Handläggare: Fredrik Norrström
Ärendebeskrivning

Bostadsrättsföreningen (Brf) Loet har ställt frågan om att få friköpa tomträtten
Loet 1 som är en fastighet med unik form belägen på centrala öster i Örebro
längs med Kasten Ottergatan, Nygatan och Engelbrektsgatan. Nedan följer en
sammanställning av de ekonomiska konsekvenserna av att genomföra detta
friköp:
– Intäkter vid försäljning: 27 650 000 kronor
– Förlorad årlig intäkt i form av tomträttsavgäld: 256 930 kronor/år.
Stadsbyggnad bedömer att man bör genomföra försäljningen med hänsyn till
att detta följer de beslut som tidigare fattats i frågor om friköp av tomträtter.
Beslutsunderlag

Stadsbyggnads tjänsteskrivelse, 2020-10-01
Köpekontrakt – Friköp tomträtt
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Förslag till beslut

Stadsbyggnads förslag till Programnämnd samhällsbyggnad:
1. Friköpet avseende tomträtten Loet 1 godkänns och genomförs i enlighet
med köpekontrakt.
2. Programnämnd samhällsbyggnads ordförande får i uppdrag att underteckna
köpekontrakt och andra eventuellt tillkommande handlingar.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Jäv

Per Lilja (S) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.
Beslut

Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
1. Friköpet avseende tomträtten Loet 1 godkänns och genomförs i enlighet
med köpekontrakt.
2. Programnämnd samhällsbyggnads ordförande får i uppdrag att underteckna
köpekontrakt och andra eventuellt tillkommande handlingar.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.

§ 156 Försäljning genom friköp avseende del av
tomträtten Nikolai 3:68
Ärendenummer: Sam 731/2018
Handläggare: Linn Hammar
Ärendebeskrivning

Nikolai 3:68, som Gustavsviksbadet ligger på, är en tomträtt. Efter att
kommunen och tomträttshavaren inte kommit överens om avgäldsnivå skedde
förlikning hos Mark- och miljödomstolen. Under hela tidsperioden har
diskussioner om friköp förts angående del av eller hela fastigheten. Då södra
delen inte är planlagd är den inte möjlig att sälja enligt nuvarande riktlinjer.
– Friköpspriset för del av Nikolai 3:68 är satt till 14 651 333 kronor.
Stadsbyggnad bedömer att man bör genomföra försäljningen för att köparen
ska kunna vidareutveckla sin verksamhet samt reglera fastighetsgränserna så att
de stämmer med gällande detaljplan. Södra delen kvarstår som tomträtt.
Beslutsunderlag

Stadsbyggnads tjänsteskrivelse, 2020-10-09
Köpekontrakt
Kartbilaga, 2019-09-16
Tilläggsavtal till tomträttskontrakt 2968 avseende tomträtten till Örebro
Nikolai 3:68
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Kartbilaga till tilläggsavtal gällande tomträtt 2968
Ansökan om lantmäteriförrättning
Kartbilaga
Förslag till beslut

Stadsbyggnads förslag till Programnämnd samhällsbyggnad:
1. Friköpet avseende del av tomträtten Nikolai 3:68 godkänns och genomförs i
enlighet med köpekontrakt.
2. Programnämnd samhällsbyggnads ordförande får i uppdrag att underteckna
köpekontrakt och andra eventuellt tillkommande handlingar.
Beslut

Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Enligt Stadsbyggnads förslag.

§ 157 Svar på motion från Daniel Spiik (SD) och Habib Brini
(SD) om att nyttja MC-platser på vintertid
Ärendenummer: Sam 809/2015
Handläggare: Peter Grönlund
Ärendebeskrivning

Daniel Spiik (SD) och Habib Brini (SD) har inkommit med en motion som
anmäldes i Kommunfullmäktige den 30 september 2015, § 201.
Motionen innehåller förslag om att ändra regleringen av parkeringsplatser för
motorcyklar (MC-platser) under vinterhalvåret och reglera dem så att de gäller
alla fordon. Detta för att avhjälpa parkeringsbrist och öka resursutnyttjandet.
Bedömningen är att motionen bör avslås eftersom en sådan reglering inte är
försvarbar i ett samhällsekonomiskt hänseende då de positiva effekterna är
obetydliga. Dessutom skulle det bli en betydande negativ inverkan på andra
fordonsslag som omfattas av den reglering som råder i dag.
Beslutsunderlag

Motion från Daniel Spiik och Habib Brini, båda (SD), om att nyttja MC-platser
på vintertid, 2015-08-27
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-10-12
Förslag till beslut

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

Helena Ståhl (SD) yrkar att motionen ska bifallas.
Proposition

Ordförande Ullis Sandberg (S) finner att det finns två förslag till beslut, det vill
säga Tekniska förvaltningens förslag respektive Helena Ståhls (SD) yrkande om
att motionen ska bifallas.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att Programnämnd
samhällsbyggnad beslutar enligt Tekniska förvaltningens 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 sitt yrkande om att
motionen ska bifallas.

§ 158 Svar på motion från Daniel Granqvist (M) om
samarbete mellan Tekniska nämnden och trafikpolisen
Ärendenummer: Sam 956/2017
Handläggare: Maria Fhager
Ärendebeskrivning

Daniel Granqvist (M) har inkommit med en motion som anmäldes i
Kommunfullmäktige den 27 september 2017, § 237.
Motionen innehåller förslag om att Tekniska nämnden får i uppdrag att inleda
och upprätthålla ett samarbete med trafikpolisen för samråd kring lokala
trafikföreskrifter, övervakning av trafikregler och därmed sammanhängande
frågor.
Bedömningen är att motionen är tillgodosedd då Tekniska nämnden redan har
ett samarbete med polismyndigheten om lokala trafikföreskrifter och
övervakning av dessa.
Beslutsunderlag

Motion från Daniel Granqvist (M) om samarbete mellan Tekniska nämnden
och trafikpolisen, 2017-09-27
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-09-17
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Förslag till beslut

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

Johan Kumlin (M) yrkar att motionen ska bifallas.
Proposition

Ordförande Ullis Sandberg (S) finner att det finns två förslag till beslut, det vill
säga Kommunstyrelseförvaltningens förslag respektive Johan Kumlins (M)
yrkande om att motionen ska bifallas.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att Programnämnd
samhällsbyggnad beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslut

Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Motionen är tillgodosedd.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Reservation

Johan Kumlin (M), Maria Hedwall (M) och Håkan Jacobsson (M) reserverar sig
mot beslutet till förmån för Johan Kumlins (M) yrkande om att motionen ska
bifallas.

§ 159 Svar på motion från Sara Bronner (MP) om att utöka
antalet dricksvattenstationer
Ärendenummer: Sam 71/2020
Handläggare: Frans Flodin
Ärendebeskrivning

Sara Bronner (MP) har inkommit med en motion som anmäldes i
Kommunfullmäktige den 25 september 2019, § 212.
Motionen innehåller förslag om att utöka antalet dricksvattenstationer i Örebro
som kan användas av kommunens invånare. Vattenstationerna ska ge
medborgarna bättre förutsättningar att vara utomhus under sommartid då det
är varmt och därmed ge möjlighet till längre vistelser utomhus.
Bedömningen är att motionen bör avslås. Förslaget medför svårigheter och
ökade kostnader som kommunen i dagsläget inte har resurser till, med
avseende på personal eller ekonomi.
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Beslutsunderlag

Motion från Sara Bronner (MP) om att utöka antalet dricksvattenstationer
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-09-30
Förslag till beslut

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

Maria Sääf (MP) och Linn Josefsson (V) yrkar att motionen ska bifallas.
Proposition

Ordförande Ullis Sandberg (S) finner att det finns två förslag till beslut, det vill
säga Kommunstyrelseförvaltningens förslag respektive Maria Sääfs (MP) och
Linn Josefssons (V) yrkanden om att motionen ska bifallas.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att Programnämnd
samhällsbyggnad beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslut

Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Motionen avslås.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Reservation

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

§ 160 Sammanträdestider för Programnämnd
samhällsbyggnad 2021
Ärendenummer: Sam 937/2020
Handläggare: Robert Lindby
Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen fattade den 13 oktober 2020 beslut om sammanträdestider
för 2021 och har i beslutet angett ramar när program- och driftsnämnder bör
hålla sina sammanträden. Programnämnderna rekommenderas att förlägga sina
sammanträden till veckorna 2, 5, 9, 14, 18, 22, 35, 39, 43 och 48.
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Rekommendationen för 2021 ger förslaget:
– Fredag 15 januari, kl. 9.00–cirka 16.00
– Fredag 5 februari, kl. 9.00–cirka 16.00
– Torsdag 4 mars, kl. 9.00–cirka 12.00
– Fredag 9 april, kl. 9.00–cirka 16.00
– Fredag 7 maj, kl. 9.00–cirka 16.00
– Fredag 4 juni, kl. 9.00–cirka 16.00
– Fredag 3 september, kl. 9.00–cirka 16.00
– Torsdag 30 september, kl. 9.00–cirka 12.00
– Fredag 29 oktober, kl. 9.00–cirka 16.00
– Fredag 3 december, kl. 9.00–cirka 16.00.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-10-13
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd samhällsbyggnad:
- Programnämnd samhällsbyggnad sammanträder under 2021 den 15 januari,
5 februari, 4 mars, 9 april, 7 maj, 4 juni, 3 september, 30 september, 29 oktober
och 3 december.
Beslut

Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 161 Revidering av delegationsförteckning för
Programnämnd samhällsbyggnad
Ärendenummer: Sam 47/2020
Handläggare: Robert Lindby
Ärendebeskrivning

En översyn av Programnämnd samhällsbyggnads delegationsförteckning har
gjorts, och i ärendet redovisas förslag till revideringar.
Mot bakgrund av coronapandemin (covid-19) beslutade programnämnden i
april 2020 om tillägg i förteckningen för att säkerställa att beslutsfattandet
fungerar vid frånvaro. Ändringarna skulle gälla tillsvidare, dock längst t.o.m.
2020-12-31. Då pandemin fortfarande pågår och utgör en risk, föreslås att
denna utökade delegation gäller tillsvidare, dock längst t.o.m. 2021-12-31.
Utöver detta föreslås ändringar som rör delegation i kapitel 4:
– Nya chefsbenämningar "Enhetschef för stadsmiljö och trafik" och
"Enhetschef för översiktlig planering" ersätter tidigare benämningar
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– En punkt läggs till om att teckna köpebrev vid markförsäljningar där det
tidigare tecknats köpekontrakt, och där villkoren i kontraktet är uppfyllda
– Punkten om remissvar på remissförfrågningar om vattenverksamhet som inte
är av principiell betydelse eller annan större vikt, har kompletterats med "och
skydd av natur för mindre områden"
– En punkt läggs till för beslut huruvida genomförandet av planprogram kan
antas medföra en betydande miljöpåverkan.
Beslutsunderlag

Stadsbyggnads tjänsteskrivelse, 2020-10-08
Förslag till reviderad delegationsförteckning, 2020-10-08
Förslag till beslut

Stadsbyggnads förslag till Programnämnd samhällsbyggnad:
- Reviderad delegationsförteckning för Programnämnd samhällsbyggnad antas.
Yrkande

Patrik Jämtvall (L) yrkar som ändring att den utökade delegationen "gäller
tillsvidare, dock längst t.o.m. 2021-06-30" i punkterna 3.1, 4.3, 4.4, 4.5, 4.7, 4.8,
4.9, 4.10, 4.11, 4.12 och 4.14 i delegationsförteckningen.
Proposition

Ordförande Ullis Sandberg (S) finner att det finns två förslag till beslut, det vill
säga Stadsbyggnads förslag respektive Patrik Jämtvalls (L) ändringsyrkande om
att den utökade delegationen "gäller tillsvidare, dock längst t.o.m. 2021-06-30" i
punkterna 3.1, 4.3, 4.4, 4.5, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12 och 4.14 i
delegationsförteckningen.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att Programnämnd
samhällsbyggnad beslutar enligt Stadsbyggnads förslag.
Beslut

Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Reviderad delegationsförteckning för Programnämnd samhällsbyggnad antas.
Reservation

Patrik Jämtvall (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt
ändringsyrkande om att den utökade delegationen "gäller tillsvidare, dock
längst t.o.m. 2020-06-30" i punkterna 3.1, 4.3, 4.4, 4.5, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11,
4.12 och 4.14 i delegationsförteckningen.
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§ 162 Redovisning av delegationsbeslut – Flyttning av
belysningsstolpe vid Granholmsgatan 28, fastigheten
Rördromen 2
Ärendenummer: Sam 840/2020
Handläggare: Samuel Huntley
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.
Exploateringsingenjör Samuel Huntley informerar programnämnden om
flyttning av belysningsstolpe vid Granholmsgatan 28, fastigheten Rördromen 2.
Beslutsunderlag

Muntlig information
Förslag till beslut

Stadsbyggnads förslag till Programnämnd samhällsbyggnad:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut

Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Enligt Stadsbyggnads förslag.

§ 163 Bostadsförsörjning – Lägesrapport för Örebro
kommun 2020–2029
Ärendenummer: Sam 877/2020
Handläggare: Christin Gimberger, Niklas Fallgren och Peter Sundström
Ärendebeskrivning

Ärendet utgår från Programnämnd samhällsbyggnads sammanträde den
6 november 2020.

§ 164 Utvecklingsförslag för Stora Hyddan
Ärendenummer: Sam 552/2018
Handläggare: Niklas Fallgren
Ärendebeskrivning

Örebro är en av Sveriges mest snabbväxande städer. Kommunen har under de
senaste 10 åren vuxit med i snitt cirka 2 000 personer per år. I takt med att
staden växer behöver nya bostäder byggas, dels som komplement i befintliga
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stadsdelar, dels i nytillkommande stadsdelar över hela staden, i mindre orter
och på landsbygden. Ny detaljplanelagd mark för bostäder behöver tas fram.
Fler människor och bostäder innebär även att nya förskolor, grundskolor,
gator, idrottsplatser, parker och annan service och infrastruktur behöver
förstärkas eller byggas ut. För kommunens del är det av överordnad betydelse
att helheten mellan nya stadsdelar och kompletteringar samt befintliga
stadsdelar blir så bra som möjligt, att staden som helhet hänger samman.
Området söder om Gustavsvik är en viktig del i att sammanlänka olika
stadsdelar, samtidigt som det har sin egen identitet som med fördel kan stärkas.
Inom området för utvecklingsförslaget ligger Stora Hyddans herrgård, en
mindre samlad bostadsbebyggelse, öppna betesängar samt öppna ytor efter en
tidigare djurhållningsgård. Området innehåller flera beaktningsvärda element
som med sin närhet till olika stadsdelar är viktiga att värna. Översiktsplanen
beskriver inriktning för utvecklingsförslaget som ett område för fritid,
rekreation och motion där bedömningen är att viss bebyggelse kan tillkomma.
En försiktig komplettering skulle förstärka områdets karaktär, samtidigt som
kommunala behov i området kan tillgodoses.
Utvecklingsförslaget har som syfte att översiktligt beskriva
planeringsförutsättningarna för områdets utveckling i den växande staden och
hur denna bör anpassas till den lands- och stadsbygdskaraktär samt kulturmiljö
som finns i landskapet i dag. Härigenom uppfylls övriga syften med
utvecklingsförslaget, att dels konkret bidra med planeringsunderlag till
översiktsplanen, dels ge stöd åt kommande detaljplanering i området.
Beslutsunderlag

Utvecklingsförslag för Stora Hyddan, 2020-10-14
Presentationen "Utvecklingsförslag Stora Hyddan"
Förslag till beslut

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

Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Enligt Stadsbyggnads förslag.

§ 165 Information med anledning av coronapandemin
(covid-19)
Ärendenummer: Sam 401/2020
Handläggare: Erik Blohm
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Ärendebeskrivning

Tf. programdirektör Erik Blohm lämnar en lägesrapport med anledning av
coronapandemin (covid-19).
Under tisdagen den 3 november 2020 beslutade Folkhälsomyndigheten, efter
samråd med länsstyrelsen och Smittskydd Örebro, att införa Lokala allmänna
råd för Örebro läns kommuner fr.o.m. den 3 november t.o.m. den 24
november. Nedanstående råd innebär en skärpning för Örebro län:
– Var och en bör avstå från att vistas i inomhusmiljöer där människor samlas
som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym, med undantag
för nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek
– Var och en bör avstå från att delta i exempelvis möten, konserter,
föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Träningar för barn och
ungdomar i grundskolan omfattas dock inte
– Var och en bör, om möjligt, undvika att ha fysisk kontakt med andra
personer än de som man bor med.
Information kommer att ges till Programnämnd samhällsbyggnad fortlöpande.
Beslutsunderlag

Lägesbild för Samhällsbyggnad, 2020-11-03
Förslag till beslut

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

Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Enligt Stadsbyggnads förslag.

§ 166 Utmärkelser och priser till Örebro kommun
Ärendenummer: Sam 1019/2020
Handläggare: Erik Blohm
Ärendebeskrivning

Programnämnd samhällsbyggnad får information om utmärkelser och priser,
som tilldelats Örebro kommun under de senaste åren:
Sveriges bästa cykelkommun, förstaplats 2020
Cykelfrämjandet har utsett Örebro kommun till en av Sveriges bästa
cykelkommuner och vinnare i Cyklistvelometern 2020, som är en nationell
jämförelse av hur cyklister upplever att det är att cykla i sin kommun.
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Samhällsbarometern, mest välplanerade stad, andraplats 2020
I Samhällsbarometern 2020 placerar sig Örebro på andraplatsen bland Sveriges
tolv största städer. Därmed är Örebro landets näst mest välplanerade och
hållbara stad: "När det kommer till stadsplanering briljerar Örebro."
Rankningen Shift om hållbara transporter, andraplats 2018, fjärdeplats
2019 och 2020
Sedan 2014 görs en årlig rankning av Sveriges 45 största kommuner utifrån
deras arbete med hållbara transporter. I år deltog 36 kommuner och Örebro
hamnade på fjärdeplats, bara några tiondelar efter Uppsala.
Årets arkitekturkommun, tredjeplats 2018, andraplats 2019 och 2020
Utmärkelsen Årets arkitekturkommun delas ut av Sveriges arkitekter och HSB
Riksförbund, till en kommun som kombinerar ett förhållandevis högt
bostadsbyggande med goda villkor för att utveckla arkitekturen. År 2018
hamnade Örebro på tredjeplats och 2019 liksom 2020 på andraplats.
Sveriges bästa logistikläge, andraplats 2018 och tredjeplats 2019
Varje år utvärderar och rankar "Intelligent Logistik" Sveriges bästa
logistiklägen. Örebroregionen har under de senaste åren placerats i topp flera
gånger.
Nöjd Kund Index (NKI), förstaplats 2018
NKI-undersökningen omfattar sex aspekter som speglar de mest väsentliga
delarna av kommunens service i myndighetsärenden: information,
tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet.
Beslutsunderlag

Presentationen "Goda resultat!"
Förslag till beslut

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

Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Enligt Stadsbyggnads förslag.

§ 167 Rapport från Kommunstyrelsens
jämställdhetsdelegation "Villkor i politiken för kvinnor och
män i Örebro kommun"
Ärendenummer: Sam 941/2020
Handläggare: Mia Patiño Stålgren
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Ärendebeskrivning

Ärendet utgår från Programnämnd samhällsbyggnads sammanträde den
6 november 2020.

§ 168 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 22 oktober 2020.
Beslutsunderlag

Nya ärendet i diariet, 2020-09-24–2020-10-29
Förslag till beslut

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

Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 169 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Sam 1009/2020
Ärendebeskrivning

Alla beslut fattade med stöd av delegation av tjänstepersoner, 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 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 2 april 2020. Inför programnämndens
sammanträde den 6 november 2020 redovisar Kommunstyrelseförvaltningen
alla beslut som tagits med stöd av delegation under perioden den
24 september–30 oktober 2020.
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Beslutsunderlag

Beslut fattade på delegation av Stadsbyggnad och
Kommunstyrelseförvaltningen, 2020-09-24–2020-10-30
Beslut fattade på delegation 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: 13
Ärendenummer: Sam 429 -2019
" Strattegi för Karlslund"

PN Samhällsbyggnad
Örebro kommun
2020-11-06

Moderaternas och Liberalernas syn på utvecklingen i
Karlslund
I Moderaternas och Liberalerna budgetar 2021 har vi en egen syn på utvecklingen i
Karlslundsområdet. Vi tycker att det är viktigt att området utvecklas ansvarsfull, då
området har stora kulturella värden men även för fri tidsaktiviteter. Att ta fram en strategi
för området ligger i linje med vad Moderaterna och Liberalerna skulle ha gj011 om vi
styrd~e kommunen.

Med anledning av detta, och att det är viktigt med fo1tsatt utveckling väljer vi att bifalla
beslutet.

För Moderaternas och Liberalernas grupp i nämnden

Johan Kumlin (M).

Patrik Jämtvall (L).

Datum: 2020-11-06
Programnämnd samhällsbyggnad

Yrkande
Ärende Sam 71/2020

Ärende 21 Motion om fler
dricksvattenstationer
Vänsterpartiet anse att det är ett bra förslag att sätta upp dricksvattenstationer på
välbesökta platser runt om i kommunen för att invånarna ska ha tillgång till
dricksvatten ute i offentliga miljöer.
Att örebroarna far bättre tillgång till dricksvatten även utanför hemmet skulle
innebära att alla kan svalka sig och släcka törsten ute på stan, utan att behöva
köpa dy1t och klimatdåligt flaskvatten. Särskilt viktigt att kunna få tillgång till
dricksvatten är det för de invånare som är extra utsatta för vä1meböljor, bland
annat äldre personer och personer med psykisk sjukdom.
I motionssvaret står att dricksvattenstationer kräver kostsamma ledningarna,
men det går att istället installera vattenkranar i anslutning till byggnader som
redan har rinnande vatten, som exempelvis offentliga toaletter,
idrottsanläggningar med mera.
Vänsterpartiet yrkar

Att motionen ska bifallas

Linn Josefsson (V)
Ledamot
Programnämnd samhällsbyggnad
Örebro kommun

Sunil Jayasooriya (V)
Ersättare
Programnämnd samhällsbyggnad
Örebro kommun

