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§ 85 Svar på övrig fråga från Johan Kumlin (M) om det
ekonomiska läget för VA-kollektivet
Ärendenummer: Sam 167/2020
Handläggare: Jenny Johrin
Ärendebeskrivning

Vid Programnämnd samhällsbyggnads sammanträde den 6 februari 2020
ställde Johan Kumlin (M) en övrig fråga om det ekonomiska läget för VAkollektivet. Johan Kumlin (M) önskar information om kostnader och intäkter.
Beslutsunderlag

Presentationen "VA-ekonomi"
Förslag till beslut

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

Ullis Sandberg (S) yrkar att ärendet ska bordläggas med motiveringen att
frågeställaren Johan Kumlin (M) inte närvarar vid dagens sammanträde.
Proposition

Ordförande Ullis Sandberg (S) ställer sitt eget yrkande om att ärendet ska
bordläggas mot att ärendet ska avgöras i dag under proposition och finner att
Programnämnd samhällsbyggnad beslutar att ärendet ska bordläggas.
Beslut

Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Ärendet bordläggs.

§ 86 Delårsrapport med prognos 1, 2020, Programnämnd
samhällsbyggnad, inklusive egen verksamhet
Ärendenummer: Sam 429/2020
Handläggare: Sofia Engström
Ärendebeskrivning

Stadsbyggnad har sammanställt en delårsrapport till och med den 30 april med
prognos 1 2020 för Programnämnd samhällsbyggnad, inkl. egen verksamhet.
Programnämnd samhällsbyggnad redovisar enligt prognosen en negativ
budgetavvikelse på - 17,3 miljoner kronor (mnkr). Negativa avvikelser
redovisas inom Fritidsnämnden, Kulturnämnden, Miljönämnden och
Programnämnd samhällsbyggnads egen verksamhet. De negativa avvikelserna
inom Fritids-, Kultur- och Miljönämnden prognostiseras till största del med
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anledning av coronapandemin och beror på minskade intäkter på grund av de
restriktioner som behövt vidtas för att minska smittspridningen. Inom
Programnämnd samhällsbyggnads egen verksamhet hänförs avvikelsen i stort
sett till kollektivtrafiken och färdtjänsten, som under de senaste åren redovisat
en stor negativ avvikelse.
Med anledning av coronapandemin innehåller den ekonomiska prognosen för
programområdet i nuläget större osäkerhetsfaktorer än under ett normalår.
De taxefinansierade verksamheterna, inkl. fordonsgasen, prognostiserar en
mindre negativ budgetavvikelse på - 1,3 mnkr. Avvikelsen hänförs främst till
avfallsverksamheten som prognostiserar en negativ avvikelse på -1 mnkr, vilket
dock är 1,3 mnkr bättre än planerat i budget.
Programnämnd samhällsbyggnads totala investeringsbudget uppgår vid delår 1
till 1 553 mnkr, varav 766 mnkr är skattefinansierade investeringar, 226 mnkr
är exploateringsinvesteringar samt 561 mnkr är taxefinansierade investeringar.
Sammantaget har programområde Samhällsbyggnad lämnat förslag på minskad
investeringsbudget för 2020 inkl. överförda medel från 2019 och tidigare med
384 mnkr, varav 234,7 mnkr inom de skattefinansierade investeringarna, 73,9
mnkr inom exploateringsinvesteringar samt 75,7 mnkr inom de
taxefinansierade investeringarna. Investeringsprognoserna för 2020 är därmed
lagda utifrån förslaget om revidering, som är en förklaring till varför de är låga.
Den samlade prognosen för 2020 för programområde Samhällsbyggnads
investeringar uppgår till 824,7 mnkr, vilket motsvarar en förbrukning på 53 %
av aktuell budget (41 % av skattefinansierade investeringar, 67 % av
exploateringsinvesteringar och 63 % av taxefinansierade investeringar).
Beräknat med hänsyn till förslag om reviderad budget uppgår förbrukningen i
stället till 71 % (60 % av skattefinansierade investeringar, 100 % av
exploateringsinvesteringar och 73 % av taxefinansierade investeringar).
Alla driftsnämnder bedömer att de åtgärder som föreslagits för hantering av
det generella effektiviseringskravet kommer ge önskad effekt under året. Dock
bedöms inte det tilldelade effektiviseringskravet avseende inköp kunna
hanteras och generera de effekter som uppdraget syftade till. Om tilldelat
belopp kvarstår kommer respektive driftsnämnd behöva hantera tilldelat
belopp genom att vidta andra åtgärder.
Beslutsunderlag

Delårsrapport med prognos 1, 2020, Programnämnd samhällsbyggnad,
inklusive egen verksamhet, 2020-05-20
Presentationen "Delår 1 2020 Programnämnd samhällsbyggnad"
Förslag till beslut

Stadsbyggnads förslag till Programnämnd samhällsbyggnad:
1. Programnämnd samhällsbyggnad fastställer delårsrapport med prognos 1 för
2020 för Programnämnd samhällsbyggnad, inklusive egen verksamhet.
2. Delårsrapporten överlämnas till Kommunstyrelsen för vidare hantering.
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Yrkande

Krister Eriksson (M) yrkar bifall till Stadsbyggnads förslag samt 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 bifall till Stadsbyggnads förslag, och att Programnämnd
samhällsbyggnad beslutar enligt detta.
Därefter ställer ordföranden Krister Erikssons (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. Programnämnd samhällsbyggnad fastställer delårsrapport med prognos 1 för
2020 för Programnämnd samhällsbyggnad, inklusive egen verksamhet.
2. Delårsrapporten överlämnas till Kommunstyrelsen för vidare hantering.
3. Krister Eriksson (M) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Patrik Jämtvall (L), Linn Josefsson (V) och Maria Sääf (MP) deltar inte i
beslutet.

§ 87 Tilläggsanslag och ombudgetering från
Kommunstyrelsen
Ärendenummer: Sam 96/2020
Handläggare: Sofia Engström
Ärendebeskrivning

Ärendet avser ombudgetering och tilläggsanslag från Kommunstyrelsen för
tilldelning till driftsnämnderna från Programnämnd samhällsbyggnad.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse till Kommunstyrelsen,
2020-05-05 (Ks 1625/2019)
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-05-10
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd samhällsbyggnad:
1. Programnämnd samhällsbyggnad antar förslaget om fördelning av
tilläggsanslag för engångsintäkt under 2020 för Kulturskolan till
Kulturnämnden.
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2. Programnämnd samhällsbyggnad antar förslaget om ombudgetering från
driftsnämnderna till Kommunstyrelsen för finansiering av riskinventering, som
utförs av Säkerhetsavdelningen, samt för en kommunikatör i beredskap.
Yrkande

Krister Eriksson (M) yrkar avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Patrik Jämtvall (L) yrkar avslag på beslutspunkt 2 i
Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Linn Josefsson (V) yrkar att få lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Proposition

Ordförande Ullis Sandberg (S) finner att det finns två förslag till beslut
avseende beslutspunkt 1, det vill säga Kommunstyrelseförvaltningens förslag
respektive Krister Erikssons (M) avslagsyrkande. Ordföranden ställer förslagen
mot varandra och finner att Programnämnd samhällsbyggnad beslutar enligt
Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Därefter finner ordföranden att det finns två förslag till beslut avseende
beslutspunkt 2, det vill säga Kommunstyrelseförvaltningens förslag respektive
Krister Erikssons (M) och Patrik Jämtvalls (L) avslagsyrkande. Ordföranden
ställer förslagen mot varandra och finner att Programnämnd samhällsbyggnad
beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Slutligen ställer ordföranden Linn Josefsson (V) yrkande om att få lämna ett
särskilt yttrande till protokollet under proposition och finner att
Programnämnd samhällsbyggnad bifaller detta.
Beslut

Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
1. Programnämnd samhällsbyggnad antar förslaget om fördelning av
tilläggsanslag för engångsintäkt under 2020 för Kulturskolan till
Kulturnämnden.
2. Programnämnd samhällsbyggnad antar förslaget om ombudgetering från
driftsnämnderna till Kommunstyrelsen för finansiering av riskinventering, som
utförs av Säkerhetsavdelningen, samt för en kommunikatör i beredskap.
3. Linn Josefsson (V) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Patrik Jämtvall (L) och Maria Sääf (MP) deltar inte i beslutet avseende
beslutspunkt 1.
Linn Josefsson (V) deltar inte i beslutet avseende beslutspunkterna 1–2.
Reservation

Krister Eriksson (M), Maria Hedwall (M) och Håkan Jacobsson (M) reserverar
sig skriftligt mot beslutet till förmån för Krister Erikssons (M) yrkande om
avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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Patrik Jämtvall (L) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för sitt eget
yrkande om avslag på beslutspunkt 2 i Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 88 Taxa för bygglov, strandskyddsdispens,
nybyggnadskarta, utstakning m.m.
Ärendenummer: Sam 478/2020
Handläggare: Jennifer Welin
Ärendebeskrivning

Örebro kommun har i en taxa reglerat vilka avgifter som ska tas ut vid
prövningar av bygglov och strandskydd. Avgifternas storlek baseras på den
genomsnittliga nedlagda handläggningstiden inom en viss kategori av ärenden
och bygger på en taxemodell framtagen av Sveriges Kommuner och Regioner
(SKR). För att säkerställa att taxan täcker kommunens kostnader för sin lovoch strandsskyddsverksamhet behöver den kontinuerligt ses över.
Utifrån att kommunens bygglovsverksamhet visade ett underskott 2019 har
Stadsbyggnad genomfört en översyn. Stadsbyggnad konstaterar att de angivna
handläggningstiderna för större ny- och tillbyggnader av och på exempelvis
industrier och flerbostadshus är lägre än andra jämförbara kommuner. De
angivna tiderna överensstämmer inte heller med kommunens egen registrerade
tid. Stadsbyggnad föreslår att handläggningstiderna för dessa åtgärder justeras,
vilket kommer få till följd att avgifterna för åtgärderna höjs.
Vidare föreslår Stadsbyggnad att ytterligare storleksintervall med tillhörande
avgift för tillbyggnader på andra byggnader än en- och tvåbostadshus förs in i
taxan. I dag hamnar alla tillbyggnader över 50 kvm inom samma intervall,
oavsett om det rör sig om 55 kvm eller 2 000 kvm. Stadsbyggnad bedömer att
detta inte speglar den skillnad i handläggningstid som i realitet föreligger.
Stadsbyggnad föreslår också att införa tillägg i taxan för att tydliggöra att
kommunen tar betalt för interimistiska slutbesked i ärenden som sker etappvis
och därför kräver fler beslut och därmed mer handläggningstid. Exempelvis
kommer en nybyggnation av en industri som är över 100 kvm öka i kostnad
med 6 timmar (7 500 kronor) och landa på totalt 42 500 kronor. En byggnation
över 1 000 kvm ökar med 14 timmar (17 500 kronor) och landar på totalt 71
250 kronor. Exempelärendenas timantal är hämtade från SKR:s undersökning
av kommunernas taxor. Stadsbyggnad föreslår att Örebro kommuns taxa ska
ligga på medelkostnad utifrån den undersökningen. Timantalen motsvarar
också statistik från Örebro kommuns tidskrivning för ärendetypen.
Taxan enligt plan- och bygglagen bygger på SKR:s förslag från 2014, såsom
tidigare med de revideringar av texten till taxan som gjordes av SKR i
december 2019.
Beslutsunderlag

Stadsbyggnads tjänsteskrivelse, 2020-04-09
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Förslag till taxa för bygglov, strandskyddsdispens, nybyggnadskarta, utstakning
m.m.
Protokollsutdrag från Byggnadsnämnden, 2020-04-23, § 68
Reservation från Markus Allard (ÖrP) i Byggnadsnämnden, 2020-04-23, § 68
Presentationen "Förslag justeringar av bygglovstaxa 2021"
Förslag till beslut

Byggnadsnämndens förslag till Programnämnd samhällsbyggnad:
1. Förslag till taxa för prövning av ärenden enligt plan- och bygglagen och
miljöbalken antas.
2. Taxan gäller från och med den 1 januari 2021.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Yrkande

Linn Josefsson (V) yrkar på ändring i förslaget till taxa till förmån för:
- Att det i tabell 1 efter rad 1.24 läggs till en rad "solceller som innebär
fasadändring i ett kulturskyddat område"
- Att kostnaden för detta sätts till 5 000 kronor
- Att det i tabell 2 på rad 2.37 och 2.39 förtydligas att fasadändring även
omfattar solceller som innebär fasadändring i ett kulturskyddat område”
Proposition

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

Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
1. Förslag till taxa för prövning av ärenden enligt plan- och bygglagen och
miljöbalken antas.
2. Taxan gäller från och med den 1 januari 2021.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Reservation

Linn Josefsson (V) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för sitt eget
yrkande om ändring i förslaget till taxa.

§ 89 Uppföljning av parkeringsriktlinjer för Örebro kommun
Ärendenummer: Sam 152/2020
Handläggare: Per Elvingson och Andreas Ahlstam

8 (13)

Digitalt justerat
ÖREBRO

Protokoll

Ärendebeskrivning

Programnämnd samhällsbyggnad antog den 8 oktober 2013 parkeringsriktlinjer
för Örebro kommun och en handlingsplan kopplad till dessa. Dokumenten har
följts upp, och de övergripande slutsatserna är:
– Kommunen befinner sig långt från måluppfyllelse
– Kommunen har vidtagit en del åtgärder, men inte tagit ett samlat grepp på
frågan.
Rapporten visar att av riktlinjernas 5 mål är 4 delvis uppfyllda och 1 inte
uppfyllt. Av 22 utpekade åtgärder i handlingsplanen anses 10 vara genomförda
och 4 delvis genomförda.
Ärendet togs upp för information i programnämnden den 30 april 2020. I
samband med detta beslutade programnämnden att ärendet skulle återkomma
till dagens sammanträde för en mer ingående föredragning.
Beslutsunderlag

Uppföljning av parkeringsriktlinjer för Örebro kommun, 2020-03-24
Stadsbyggnads tjänsteskrivelse, 2020-04-17
Presentationen "Uppföljning av parkeringsriktlinjer och handlingsplan",
2020-04-30
Presentationen "Uppföljning av parkeringsriktlinjer och handlingsplan",
2020-05-28
Förslag till beslut

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

Helena Ståhl (SD) 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 att Programnämnd samhällsbyggnad
beslutar enligt detta.
Därefter ställer ordföranden Helena Ståhls (SD) yrkande om att få lämna ett
särskilt yttrande till protokollet under proposition och finner att
Programnämnd samhällsbyggnad bifaller detta.
Beslut

Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
1. Informationen läggs till handlingarna.
2. Helena Ståhl (SD) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
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§ 90 Synpunkter på remiss från Region Örebro län om
"Utredning av trafik i sydöstra länsdelen"
Ärendenummer: Sam 491/2020
Handläggare: Lasse Lundberg
Ärendebeskrivning

Samhällsbyggnadsnämnden för Region Örebro län antog den 23 oktober 2019
åtgärdsplan för ekonomi i balans, "budget i balans 2.0", för Förvaltningen
regional utveckling. Budget i balans 2.0 innehåller inriktningsbeslut för den
allmänna kollektivtrafiken som är grunden till varför utredning av trafik i
sydöstra länsdelen har genomförts.
Syfte med trafikutredning i sydöstra länsdelen:
– Skapa en attraktiv, robust trafik i sydöstra länsdelen
– Nöjdheten bland resenärerna ska öka
– Marknadsandelen i stråket ska öka och trafiken ska utformas på ett
kostnadseffektivt sätt
– Utforma trafik i nivå med efterfrågan.
Remissvar ska vara Region Örebro län tillhanda senast den 1 juli 2020.
Stadsbyggnad har berett ärendet och föreslår att Programnämnd
samhällsbyggnad beslutar om synpunkter på remissen.
Beslutsunderlag

Remiss om "Utredning av trafik i sydöstra länsdelen", 2020-04-22
Stadsbyggnads förslag till synpunkter på remissen, 2020-05-27
Presentationen "Utredning av busstrafiken i Sydöstra länsdelarna"
Förslag till beslut

Stadsbyggnads förslag till Programnämnd samhällsbyggnad:
- Synpunkter på remissen om "Utredning av trafik i sydöstra länsdelen" antas
och överlämnas till Region Örebro län.
Nämndens behandling

Programnämnden enas om att en skarpare formulering kring avsaknaden av
konsekvensbeskrivning vid neddragning av busslinjer ska tas fram som
presidiet får godkänna innan synpunkterna överlämnas till Region Örebro län.
Beslut

Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Presidiet ges i uppdrag att anta reviderade synpunkter på remissen om
"Utredning av trafik i sydöstra länsdelen", som överlämnas till Region Örebro
län.
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§ 91 Information med anledning av coronaviruset
Ärendenummer: Sam 401/2020
Handläggare: Ulrika K. Jansson
Ärendebeskrivning

Programdirektör Ulrika K. Jansson lämnar en lägesrapport med anledning av
coronaviruset.
Nationella åtgärder och direktiv från senaste tiden omfattar bland annat:
– Förslag om tillfälligt tilläggsbidrag till barnfamiljer som har rätt till
bostadsbidrag
– Myndigheter får i uppdrag att analysera och utveckla ett nationellt samordnat
stöd till unga som varken arbetar eller studerar
– 180 miljoner kronor avsätts under 2020 för att stärka kommunernas
möjligheter att skapa sommarjobb för ungdomar
– Utökade möjligheter till uppdragsutbildning inom yrkeshögskolan
– Förslag till omställningsstöd för företag som tappat en stor del av sin
omsättning under pågående kris skickas på remiss
– Regeringen föreslår en ny lag för skärpt tillsyn och kontroll av
serveringsställen.
Inom Kultur- och fritidsförvaltningen börjar biblioteket med "take awaykassar" och hemleverans för riskgrupper. Fritidsgårdarna och Kulturskolan
förlägger verksamheten utomhus. Förvaltningen arbetar med att lösa frågan
om koloniverksamhet över sommaren.
Information kommer att ges till programnämnden fortlöpande.
Beslutsunderlag

Presentationen "Lägesrapport med anledning av Corona"
Förslag till beslut

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

Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Enligt Stadsbyggnads förslag.

§ 92 Redovisning av delegationsbeslut - slutrapport för
Lokala naturvårdssatsningen (LONA) inom projektet
"Inspiration för hållbarhet i samhällsbyggnadsprocessen"
Ärendenummer: Sam 1196/2016
Handläggare: Malin Björk
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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.
Vid dagens sammanträde får programnämnden information om en slutrapport
för Lokala naturvårdssatsningen (LONA) inom projektet "Inspiration för
hållbarhet i samhällsbyggnadsprocessen".
Beslutsunderlag

Presentationen "Redovisning av delegationsbeslut"
Förslag till beslut

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

Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Enligt Stadsbyggnads förslag.

§ 93 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 14 maj 2020.
Beslutsunderlag

Nya ärendet i diariet, 2020-04-21–2020-05-19
Samråd - Detaljplan för del av fastigheten Mältaren 12, 2020-05-05
(Bn 328/2019)
Förslag till beslut

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

Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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§ 94 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Sam 504/2020
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
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 2 april 2020. Inför Programnämnd
samhällsbyggnads sammanträde den 28 maj 2020 redovisar
Kommunstyrelseförvaltningen alla beslut som tagits med stöd av delegation
under perioden den 21 april–19 maj 2020.
Beslutsunderlag

Beslut fattade på delegation av Stadsbyggnad och
Kommunstyrelseförvaltningen, 2020-04-21–2020-05-19
Beslut fattade på delegation avseende bostadsarrende för fritidshus samt
hyreskontrakt för fritidshus
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: 2
Ärendenummer: Sam 429-2020
" Delårsrapport 1"

PN Samhällsbyggnad
Örebro kommun
2020-05-28

En moderat budget för ekonomi i balans
Moderaterna har lagt fram en egen budget för ekonomi i balans. Vi har även varnat för
konsekvenserna av en socialdemokratisk budget vilket vi nu ser följderna av i
delårsrappo1ien.
I vår budget har vi helt andra prioriteringar för att välfärden ska fungera, och vi har vid
ett flertal tillfällen påpekat den ekonomiska utvecklingen går åt fel håll.

Med anledning av detta, och att det är en delårsrapport väljer vi att bifalla beslutet.
För Moderaternas grupp i nämnden

Johan Kumlin (M)

Datum: 2020-05-28
Programnämnd Samhällsbyggnad

Särskilt yttrande
Ärendenummer Sam 96/2020

6. Tilläggsanslag och ombudgetering från
kommunstyrelsen
Vänsterpartiet är kritiska till att avgiften för kulturskolan har höjts.
Vänsterpartiet vill att kulturen ska vara tillgänglig för alla, inte bara de med
tjock plånbok.
Vänsterpartiet har i kommunstyrelsen 5 maj yrkat ett tilläggsanslag på 1 250
000 kronor till Kulturnämnden. S-KD-C skjuter enbart till 250 000.
Vänsterpartiet har också i vår budget för 2020 avsett extra medel till
kulturskolan. Med vår politik hade kulturskolan inte behövt höja avgiften i år.
S-KD-C gör att barn och föräldrar, både bildligt och bokstavligen, får stå för
fiolerna.
Därför avstår vi från att dela i beslutet.

Linn Josefsson
För Vänsterpartiet

Sunil Jayasooriya

M
Yrkande
Ärende 3
Ärendenummer: Sam 96-2020 Örebro kommun
"Ombudgetering"

Pn samhällsbyggnad
Örebro Kommun
2020-05-28

Ordning och reda i ekonomin
Vi Moderater har under flera år påtalat vikten av att kommunen kommer tillbaka till sitt kärnuppdrag
och fokuserar på att klara välfärden i Örebro.
Moderaterna har i budget efter budget bevisat att vi tar ansvar för öre broarnas pengar och kommer
fortsatt lägga fram konstruktiva förslag för Örebros bästa.
Moderaterna yrkar avslag till förmån för egen budget.

Faller yrkandet gäller detta som reservation.
För Moderaternas grupp i Programnämnd samhällsbyggnad

Johan Kumlin.

Liberalerna

2020-05-28

Ärende: Sam 96/2020

YRKANDE/RESERVATION
Programnämnd Samhällsbyggnad
2020-05-28
Ärende: Sam 96/2020

Ekonomiskt hållbarhet och kontroll
Liberalerna yrkar följande i beslut 96/2020
Vi Liberaler har varit emot en avgiftshöjning för kulturskolan, kulturen skall nå barn och unga och alla
ska kunna delta i kulturskolans viktiga arbete.
Kommunen har till ansvar att ha en säkerhetsavdelning med tillhörande funktioner, inom den befintliga
budgeten för avdelning så bör avdelningen genomföra den påkallade riskinventeringen inom dess
redan satta uppdrag.
Lika gäller för kommunikatör i beredskap, den bör om så ska sättas i verket finansieras inom den
befintliga budgeten inom denna avdelning.

•
•

Avstår att delta i beslut
Avslag till punkt 2 i sin helhet

Faller detta yrkande är det tillika en reservation

Patrik Jämtvall (L)
2:e vice ordförande
Oppositionsledare
Programnämnd Samhällsbyggnad

Liberalerna Örebro • Mats-Olof Liljegren • Pressekreterare • Tel. 070 360 19 19 • e-post: mats-olof.liljegren@liberalerna.se

Datum: 2020-05-28
Programnämnd samhällsbyggnad

Yrkande
Ärende Sam 4 78/2020

Ärende 7 Taxa för bygglov m.m
De flesta solceller kan sättas upp utan att bygglov krävs, vilket är bra. Om
solceller ska sättas upp i ett område som har höga kulturmiljövärden, och
solcellerna innebär en väsentlig förändring av husets utseende, så behövs
däremot bygglov. Kommunen har höga ambitioner för produktion av förnybar
energi. Vänsterpartiet menar att det därför ska vara lätt att förstå vad
kostnaden för solcells-bygglov kan bli. Vänsterpartiet anser också att
kostanden för bygglov avseende solceller inte bör va ra så hög att den
avskräcker från förnybara investeringar. Om bygglov behövs så är kostnaden
oftast 10 000, ungefär 10 % av vad en mindre solcellsanläggning kan kosta utan
bidrag.
För en- och tvåfamiljshus bör kostnaden vara hälften av övriga fasadändringar.
Då det endast är ett fåtal solcellsinstallationer varje år som behöver bygglov, så
beräknas inte en sänkning av avgiften påverka kommunens totala ekonomi.
Vänsterpartiet är också mycket positiva till solceller på flerfamiljshus och andra
byggnader. Dessa är större projekt med en större totalbudget, där en eventuell
bygglovskostnad på 10 000 är lättare för sökanden att hantera.

Vänsterpartiet yrkar

Att det i tabell 1 efter rad 1.24 läggs till en rad "solceller som innebär
fasadändring i ett kulturskyddat område"
Att kostnaden för detta sätts till 5 000 kronor
Att det i tabell 2 på rad 2.37 och 2.39 förtydligas att fasadändring även
omfattar solceller som innebär fasadändring i ett kulturskyddat
område"

Om

yrkandet faller gäller detta som en reservation

Linn Josefsson (V)
Ledamot
Programnämnd samhällsbyggnad
Örebro kommun

Sunil Jayasooriya (V)
Ersättare
Programnämnd samhällsbyggnad
Örebro kommun

c)tJer(j~lmienta

Särskilt yttrande - Uppföljning av parkeringsrikllinjer för Örebro kommun

Orebro

Särskilt yttrande
Arende: Uppföljning av parkeringsriktlinjer för Örebro kommun
Ärendenummer: Sam 152/2020
Datum: 2020-05-28

Verklighetsfrånvänd parkeringspolitik förskräcker
Programnämnd samhällsbyggnad har fått en uppföljning av de parkeringsriktlinjer Örebro kommun
antog 2013. Informationen i denna är delvis skrämmande, både utifrån de mål som satts i riktlinjerna
och inställningen till måluppfyllelsen av dessa. Den genomförda uppföljningen sätter verkligen fingret
på hur verklighetsfrånvänd Socialdemokraternas, Centerpartiets och Kristdemokraternas trafikpolitik
för Örebro är. Sverigedemokraternas syn på området är mer nykter och utgår från faktiska
förutsättningar.
sverigedemokraterna ser att parkeringssituationen i Örebro tätort idag är ohållbar. Välanvända
parkeringar i attraktiva lägen tas bort en efter en och efterfrågan på de som finns kvar är större än
tillgången på platser. Att det är så uppmärksammas också i uppföljningen, där det konstateras att det
behövs en viss överkapacitet på parkeringsplatser för att motverka den i staden frekvent
förekommande så kallade söktrafiken, det vill säga bilister som åker omkring och letar efter
någonstans där de vill ställa bilen. Trots detta påstår samma utredning motsägelsefullt att det i
dagsläget finns en god tillgång på billig parkering, vilket framlyfts som en anledning till att höja
parkeringspriserna markant.
Huvudmålet med parkeringsriktlinjerna är, vilket mer eller mindre sägs rakt ut, att minska tillgången till
parkeringsplatser och huvudsakligen attraktiva sådana. Att utredningen, när den talar om bilisternas
behov av parkering, sätter ordet "parkeringsbehovet" inom citationstecken säger väldigt mycket om de
styrande partiernas inställning. De menar att det inte handlar om behov utan om efterfrågan och att
efterfrågan kan regleras genom absurd prissättning som i sin tur minskar lusten att nyttja de aktuella
parkeringarna. Samtidigt är en målsättning för de styrande partierna att helt ta bort markparkeringarna
som finns i staden, vilket uppföljningen otroligt nog menar att det inte gjorts något systematiskt arbete
med hittills.
För Sverigedemokraterna är slutsatserna i uppföljningen skrämmande, då vi ser det som viktigt att
människor väljer att besöka citykärnan, vilket de inte gör om de vet att den enda parkering de kan
förväntas få tag i är en de inte vill använda. Vill de styrande partierna, liksom vi sverigedemokrater, ha
ett blomstrande näringsliv i staden är det dags att tänka oml Att sträva mot att erbjuda obefintlig
tillgång på parkering till överpriser är inte rätt väg att gå. Det som behövs är ordentligt med
parkeringsplatser till rimliga priser på ställen där besökare vill parkera. Ett första steg i rätt riktning är
att revidera både parkeringsriktlinjerna och den bilismfientliga inställningen i dem. Annars kommer
tyvärr butiksdöden i staden bara fortsätta.

För sverigedemokraterna i Programnämnd samhällsbyggnad:

Helena Ståhl (SD)

sverigedemokraterna Örebro kommun
Organisalionsnummer. 802450-5730
Box 30000, 701 35, Orebro

Telefon: 019-215538
E•posl: orebro@sd.se
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