Sam 25/2017

Protokoll

Programnämnd samhällsbyggnad
2017-09-07
Datum:
Klockan: 13:00 - 16:30
Plats:
Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II
Närvarande ledamöter
Björn Sundin (S)
Hannah Ljung (C)
Daniel Granqvist (M)
Ingalill Bergensten (KD)
Patrik Jämtvall (L)
Carina Toro Hartman (S)
Jonas Håård (S)
Per Lilja (S)
Lars Johansson (C)
Jessica Carlqvist (V)
Linn Andersson (M)
Krister Eriksson (M)
Helena Ståhl (SD)
Sara Richert (MP)
Tjänstgörande ersättare
Ida Eklund (S)

Ersätter Carina Svedenberg-Widqvist (S)

Närvarande ersättare
Per-Erik Andersson (S)
Yngve Alkman (L)
Anna Hedström (S)
Stefan Nilsson (V)
Hossein Azeri (M)
Bo Åkerling (C)
Övriga
Patrik Kindström Enhetschef trafik
Erik Blohm Mark- och exploateringschef
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Julia Taavela, sekreterare
Justerat den 22 september 2017

Björn Sundin (S), ordförande

Daniel Granqvist (M), justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 22 september
2017.

§ 87 Svar på Jessica Carlqvists (V) fråga om resepolicy
Ärendenummer: Sam 500/2017
Handläggare: Patrik Kindström
Ärendebeskrivning
På Programnämnd samhällsbyggnads sammanträde den 4 maj 2017 ställde
Jessica Carlqvist (V) en övrig fråga om hur kommunens resepolicy
efterföljs av förvaltningarna.
I normalfallet bokar en administrativ samordnare eller administrativ
assistent biljetter genom det resebolag som kommunen har avtal med. Då
tillämpas resepolicyn och riktlinjerna. I första hand väljs tåg för längre
resor på sträckor där det är möjligt. I undantagsfall sker samåkning i
miljöbil då resa med tåg inte är möjlig eller skulle innebära övernattning,
vilket kan undvikas med bilresan.
Beslutsunderlag
Övrig fråga om kommunens resepolicy, 2017-05-04
Hur tillämpar Stadsbyggnad reseriktlinjerna, 2017-06-08
Förslag till beslut
Stadsbyggnads förslag till Programnämnd samhällsbyggnad:
- Frågan är besvarad.
Beslut
Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Enligt Stadsbyggnads förslag.
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§ 88 Ombudgetering 2017-09-07
Ärendenummer: Sam 237/2017
Handläggare: Ulrika Gustafsson
Ärendebeskrivning
I ärendet redovisas tilläggsanslag för kostnadsökningar 2017 samt tillfälligt
anslag för förstudie teckenspråkig internationell kulturfestival.
Sammanställning finns i bilaga till tjänsteskrivelsen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2017-08-17
Ks 1315/2016 Tilläggsanslag och ombudgeteringar 2017
Ks 679/2017 Förstudie till en teckenspråkig internationell kulturfestival
Bilaga 1 Förslag ombudgetering 2017-09-07
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd
samhällsbyggnad:
1. Programnämnd samhällsbyggnad antar förslaget under punkt 1-2 i
tjänsteskrivelsen gällande fördelning av tilläggsanslag av
lönekompensation 2017 samt kompensation för höjt PO-påslag unga.
2. Programnämnd samhällsbyggnad antar förslaget under punkt 3 i
tjänsteskrivelsen att fördela ett tillfälligt anslag på 50 tkr avseende
förstudie teckenspråkig internationell kulturfestival till Kulturnämnden.
Beslut
Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 89 Vätternvatten AB
Ärendenummer: Sam 712/2017
Handläggare: Lars Ferbe
Ärendebeskrivning
Programnämnd samhällsbyggnad får information om arbetet med bildande
av mellankommunalt bolag, Vätternvatten AB.
Det saknas idag alternativa vattentäkter till Svartån för vattenförsörjningen
i Örebro kommun. Tekniska förvaltningen har utrett olika alternativa
vattentäkter och har kommit till slutsatsen att vatten i första hand bör tas
från Vättern i samverkan med andra kommuner. Åtta kommuner var med i
projektet, Askersund, Hallsberg, Kumla, Laxå, Lekeberg, Lindesberg, Nora
och Örebro, men Nora och Lindesberg har valt att kliva av projektet.
Efter genomförandet kommer Vättern att användas som primär vattentäkt
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och Svartån istället fungera som en reservvattentäkt för Örebro kommuns
del.
Beslutsunderlag
Presentation på nämnden
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningens förslag till Programnämnd samhällsbyggnad:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Enligt Tekniska förvaltningens förslag.

§ 90 Samrådsbeslut om åtgärdsprogram för
omgivningsbuller
Ärendenummer: Sam 169/2017
Handläggare: Jarmo Riihinen
Ärendebeskrivning
Örebro kommun är enligt förordningen (2004:675) om omgivningsbuller
skyldig att senast 18 juli 2018 ha upprättat och fastställt ett åtgärdsprogram
som beskriver aktuellt läge och kommunens ambitioner på området. Ett
förslag till åtgärdsprogram för Örebro kommun har tagits fram för att
motsvara förordningens krav. Programmet innehåller bland annat en
nulägesbeskrivning, förslag på mål för befintlig bebyggelse och förslag på
åtgärder för att uppfylla målen. Åtgärdsprogrammet innebär en bibehållet
hög ambitionsnivå. För att klara föreslagna delmål behövs en årlig budget
på i storleksordningen 1,5 miljoner kr under perioden 2019-2025.
Beslutsunderlag
Samrådsversion av Åtgärdsprogram för buller, Örebro kommun, 2017-0809
Tjänsteskrivelse, 2017-08-17
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningens förslag till Programnämnd samhällsbyggnad:
- Samrådsversion av åtgärdsprogram för buller godkänns för att skickas ut
på samråd mellan den 6 oktober och den 18 december 2017. Innan
programmet skickas ut på samråd så tas den upp för en avstämning vid
Programnämnd samhällsbyggnads presidium den 22 september 2017.
Beslut
Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Enligt Tekniska förvaltningens förslag.
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§ 91 Svar på remiss från Region Örebro län om förslag till
länstransportplan
Ärendenummer: Sam 609/2017
Handläggare: Lovisa Blomér
Ärendebeskrivning
Förslaget till länsplan ger en god orientering kring behov och tillstånd
inom transportinfrastrukturen. Planen har dock fortfarande en tyngdpunkt
på vägtrafik främst gällande de redan beslutade åtgärderna men det är ett
ökat fokus bland de nya åtgärderna på kollektivtrafik och cykel jämfört
med föregående plan. Jämfört med tidigare års länstransportplan är
kopplingen mot nationella och regionala mål beträffande klimat och
infrastruktur tydligare. Länstransportplanen har främst ett stort fokus på
åtgärdernas inverkan på ett ökat bostadsbyggande. Framtida tågförbindelse
Oslo-Stockholm 2:55 bör vara tydligare uttryckt i länstransportplanen.
Beslutsunderlag
Samrådsversion av länstransportplan 2018-2029, 2017-06-13
Miljö- och hållbarhetsbedömning av länstransportplan 2018-2029
Effektbeskrivning av länstransportplan 2018-2029
Tjänsteskrivelse, 2017-08-29
Yttrande, 2017-08-29
Förslag till beslut
Stadsbyggnads förslag till Programnämnd samhällsbyggnad:
- Yttrandet om förslag till Länstransportplan för Örebro län 2018-2029
antas och överlämnas till Region Örebro län.
Beslut
Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Enligt Stadsbyggnads förslag.

§ 92 Rapport om studieresa för Bus Rapid Transit (BRT)
Ärendenummer: Sam 109/2017
Handläggare: Ingela Berndt
Ärendebeskrivning
Programnämnd samhällsbyggnad får information om studieresan till Metz,
Nancy och Strasbourg i projektet om Bus Rapid Transit (BRT). Inom
projektet Handlingsplan BRT anordnades en studieresa för politiker och
tjänstemän, från Region Örebro län och Örebro kommun, till tre franska
städer för att studera deras BRT-system. Resan genomfördes 14-16 maj
2017.
BRT är snabb prioriterad kollektivtrafik som ska vara lätt att förstå och
använda. Den har hög synbarhet i stadsmiljön, egen design och varumärke.
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Trafiken kännetecknas av hög turtäthet och lång trafikperiod under dygnet.
Ett fullt utbyggt system har en ostörd färd mellan hållplatserna och full
prioritet i korsningar. Linjesträckningarna är gena. Hållplatser,
anslutningsvägar och stadsmiljö har en hög kvalitet.
Beslutsunderlag
Reserapport angående studieresa för BRT
Presentation på nämnden
Förslag till beslut
Stadsbyggnads förslag till Programnämnd samhällsbyggnad:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Enligt Stadsbyggnads förslag.

§ 93 Hushållsavfallstaxa 2018
Ärendenummer: Sam 723/2017
Handläggare: Helena Lindström och Håkan Gustafsson
Ärendebeskrivning
Förslag till 2018 års hushållsavfallstaxa bygger vidare på 2017 års taxa
med bibehållen taxenivå. Förslaget innehåller några nya och anpassade
tjänster vilka tagits fram utifrån kundbehov samt för att säkerställa en
miljöriktig hantering av fosforfilter. Utformningen av nya tjänster med
tillhörande kostnadsnivå bygger vidare på nuvarande principer gällande
självkostnad och miljöstyrning.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-06-20
Örebro kommuns taxa för hushållsavfall, förslag 2017-06-26
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningens förslag till Programnämnd samhällsbyggnad:
- Anta Örebro kommuns taxa för hushållsavfall enligt Tekniska
förvaltningens förslag att gälla från och med den 1 januari 2018.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Beslut
Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Enligt Tekniska förvaltningens förslag.
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§ 94 Upphandling av konstgräsplan
Ärendenummer: Sam 589/2017
Handläggare: Anders Brorson
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har sedan tidigare beslutat om att etablera ett antal
konstgräsplaner i Örebro för att främja föreningslivet i Örebro. Tidigare
har man anlagt planer på Lugnets IP, Pettersbergs IP och Lillåns IP. Det
gamla konstgräset på Trängens IP är dessutom utbytt.
Markenheten arbetar nu med en upphandling av konstgräsplanen för
Mellringe idrottsplats. Enligt Programnämnd samhällsbyggnads
delegationsordning har ingen tjänsteman delegation att fatta
tilldelningsbeslutet och därför föreslås att Programnämnden ger
Programdirektören i uppdrag att fatta tilldelningsbeslut i upphandlingen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2017-08-31
Förslag till beslut
Stadsbyggnads förslag till Programnämnd samhällsbyggnad:
- Programdirektören får i uppdrag att för Programnämnd samhällsbyggnads
räkning fatta tilldelningsbeslut i upphandlingen av konstgräsplan för
Mellringe Idrottsplats.
Beslut
Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Enligt Stadsbyggnads förslag.

§ 95 Upphandling av ny skogsbruksplan
Ärendenummer: Sam 512/2017
Handläggare: Caroline Löfmarck och Ulf Andersson
Ärendebeskrivning
Naturvårdsenheten arbetar med en upphandling av ny skogsbruksplan.
Örebro kommun äger cirka 5 500 hektar skog som sköts om enligt vår
skogsbruksplan som nu är 25 år gammal. Det optimala är att göra en ny
skogsbruksplan ungefär vart tionde år. Kommunens skogliga förvaltare
behöver en ny skogsbruksplan för att sköta kommunens skogar på ett
effektivt sätt.
Programnämnd samhällsbyggnads delegationsordning ger ingen tjänsteman
rätt att fatta tilldelningsbeslut i upphandlingen av ny skogsbruksplan och
därför föreslås att Programdirektör får i uppdrag att fatta tilldelningsbeslut
i upphandlingen.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2017-08-31
Förslag till beslut
Stadsbyggnads förslag till Programnämnd samhällsbyggnad:
- Programdirektören får i uppdrag att för Programnämnd samhällsbyggnads
räkning fatta tilldelningsbeslut i upphandlingen av en ny skogsbruksplan.
Beslut
Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Enligt Stadsbyggnads förslag.

§ 96 Information om situationen i Hjälmaren
Ärendenummer: Sam 760/2017
Handläggare: Peter Lindqvist
Ärendebeskrivning
Programnämnd samhällsbyggnad informeras om hur kommunen arbetar
med frågor kring vattennivåerna Hjälmaren. Tekniska förvaltningen arbetar
med ärendet och hur detta bäst ska hanteras på ett lagenligt och
miljösäkert sätt. De låga vattennivåerna har bidragit till ett brådskande
behov av underhållsmuddring på vissa platser och Tekniska förvaltningen
inväntar avgörande från Länsstyrelsen i den frågan.
Beslutsunderlag
Information på nämnden
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningens förslag till Programnämnd samhällsbyggnad:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Enligt Tekniska förvaltningens förslag.

§ 97 Handlingsplan för hållbar arbetsmiljö för både
kvinnor och män inom Örebro kommun
Ärendenummer: Sam 276/2017
Handläggare: Madelene Ståhl
Ärendebeskrivning
Trenden i samhället likväl som inom Örebro kommun är en ökad ohälsa för
både kvinnor och män. Detta innebär att det krävs ytterligare åtgärder för
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att stärka arbetet med en hälsosam arbetsmiljö. I november antog därför
Kommunstyrelsen en kommunövergripande handlingsplan för en hållbar
arbetsmiljö för kvinnor och män anställda inom Örebro kommun.
Stadsbyggnad har konkretiserat de åtaganden som pekats ut i den
kommunövergripande handlingsplanen. Aktiviteterna är delvis nya
aktiviteter och delvis en utveckling av pågående arbetet.
Beslutsunderlag
Handlingsplan för hållbar arbetsmiljö för både kvinnor och män Stadsbyggnad
Förslag till beslut
Stadsbyggnads förslag till Programnämnd samhällsbyggnad:
- Programnämnd samhällsbyggnad fastställer Handlingsplan för hållbar
arbetsmiljö för både kvinnor och män - Stadsbyggnad, för de enheter som
faller inom nämndens arbetsgivaransvar.
Beslut
Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Enligt Stadsbyggnads förslag.

§ 98 Läge för ny brandstation
Ärendenummer: Sam 379/2015
Handläggare: Christin Gimberger
Ärendebeskrivning
2015 fick Stadsbyggnad uppdraget att utreda möjliga lägen för ytterligare
en brandstation och utifrån dessa föreslå ett läge att gå vidare till förstudie
med. En till brandstation behövs för att brandkåren ska kunna upprätthålla
god beredskap, det vill säga nå så stor del av tätorten som möjligt inom 10
minuter.
Det som talar för ett stationsläge på öster är att i de östra delarna av staden
är det idag gränsfall att god beredskap klaras och den östra delen av staden
förväntas bebyggelsen öka markant de närmsta 5 - 10 åren.
Beslutsunderlag
Presentation på nämnden
Förslag till beslut
Stadsbyggnads förslag till Programnämnd samhällsbyggnad:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Enligt Stadsbyggnads förslag.
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§ 99 Anmälan av handlingar
Ärendenummer: Sam 99/2017
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 augusti 2017.
Beslutsunderlag
Nya ärenden i diariet, 2018-08-31
Inbjudan till workshop "Prövning av barnets bästa - vad är det?"
Granskningsbeslut Mosås 8:3
Granskningsbeslut Törsjö 3:13
Granskningsbeslut Björkstammen 2
Samrådsbeslut Lagerhuset 4 m.fl.
Samrådsbeslut Nikolai 3:41 m.fl.
Samrådsbeslut Olaus Petri 3:150
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd
samhällsbyggnad:
- Anmälan läggs till handlingarna.
Beslut
Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 100 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Sam 766/2017
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 §.
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 4 maj 2017.
Inför Programnämnd samhällsbyggnads sammanträde den 7 september
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2017 redovisar Kommunstyrelseförvaltningen alla beslut som tagits med
stöd av delegation under perioden 24 maj 2017 - 31 augusti 2017.
Beslutsunderlag
Delegationsbeslut, 2017-08-31
Delegationsrapport från Markenheten, 2017-08-17
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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