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§ 1 Övrig fråga om hanteringen av batteriavfall som
dumpats på en tomt i Örebro kommun
Ärendenummer: Sam 72/2020
Ärendebeskrivning

Maria Sääf (MP) anmäler en övrig fråga om hanteringen av batteriavfall som
dumpats på en tomt i Örebro kommun.
Beslut

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

§ 2 Övrig fråga om Stadsbyggnads samlade arbete om
tillgänglighetsfrågor
Ärendenummer: Sam 73/2020
Ärendebeskrivning

Linn Josefsson (V) anmäler en övrig fråga om Stadsbyggnads samlade arbete
om tillgänglighetsfrågor.
Beslut

Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Frågan återkommer till Programnämnd samhällsbyggnad i februari eller mars
2020 för besvarande.

§ 3 Övrig fråga om vad kommunen kan göra för att få
tillbaka tryggheten vid Truckstop, samt hur området kan
utvecklas
Ärendenummer: Sam 74/2020
Ärendebeskrivning

Tommy Sjöstrand (L) anmäler en övrig fråga om vad kommunen kan göra för
att få tillbaka tryggheten vid Truckstop, samt hur området kan utvecklas.
Beslut

Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Frågan återkommer till Programnämnd samhällsbyggnad i februari eller mars
2020 för besvarande.
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§ 4 Övrig fråga om samordningen mellan Örebro kommun
och Region Örebro län om det kollektiva trafikflödet
Ärendenummer: Sam 75/2020
Ärendebeskrivning

Patrik Jämtvall (L) anmäler en övrig fråga om samordningen mellan Örebro
kommun och Region Örebro län om det kollektiva trafikflödet.
Beslut

Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Frågan återkommer till Programnämnd samhällsbyggnad i februari eller mars
2020 för besvarande.

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

Sedan år 2015 har Örebro kommuns invånarantal stadigt ökat med minst
2 500–3 000 människor per år. Vid 2040 beräknas invånarantalet uppnå
200 000–220 000 invånare. Den växande befolkningen innebär en positiv
tillväxt som samtidigt ställer stora krav på nämnden och dess verksamheter att
klara av utmaningarna. Tillväxten innebär att kommunen behöver växa och
utvecklas fysiskt med tillgång till bostäder, arbetsplatser, vårdboenden och
samhällsfunktioner såsom skolor, förskolor m.m.
För att klara av utmaningarna är det viktigt att fortsätta arbetet med att öka
samverkan inom programområdets förvaltningar och nämnder. Utanför
programområdet behöver samverkan fortsätta öka med de andra
programområdena utifrån processer avseende bland annat behov av mark,
planeringsförutsättningar, upphandlingsfrågor och digitaliseringsfrågor. För att
Örebro ska utvecklas långsiktigt och hållbart är det också viktigt att mer dialog
förs med medborgare, civilsamhället, akademin, näringslivet och byggherrar.
Under 2020 kommer fokus vara på att uppnå en ekonomi i balans, främst
avseende färdtjänsten, fortsatt arbete med digitalisering och att driva på
utveckling samtidigt som leveransen på grunduppdrag säkras i ekonomiskt
utmanande tider. Programnämndens egen verksamhets tilldelade budgetram
uppgår för 2020 till 116,2 miljoner kronor (mnkr). Bortsett från färdtjänsten
bedöms programnämndens egen verksamhet uppvisa en ekonomi i balans
inför 2020.
Programnämndens egen verksamhet har en total beslutad investeringsbudget
för 2020 på 193 mnkr, vilket utgörs av investeringar inom områdena trafik,
kollektivtrafik, stadsmiljö och city, naturvård och vatten, kulturmiljövård,
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mark- och fastighetsinvesteringar. Till dessa medel kommer även eventuella
överförda investeringsmedel för investeringar som inte slutförts under 2019,
och tidigare, vilket beslutas om i samband med bokslut 2019.
Ärendet togs upp för beredning i programnämnden den 5 december 2019.
Beslutsunderlag

Verksamhetsplan med budget 2020, 2019-12-18
Förslag till beslut

Stadsbyggnads förslag till Programnämnd samhällsbyggnad:
- Verksamhetsplan med budget 2020 för Programnämnd samhällsbyggnad,
egen verksamhet, fastställs och översänds 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.
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), 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:
- Verksamhetsplan med budget 2020 för Programnämnd samhällsbyggnad,
egen verksamhet, fastställs och översänds till Kommunstyrelsen.
Maria Sääf (MP) deltar inte i beslutet.
Reservation

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

§ 6 Attestförteckning 2020
Ärendenummer: Sam 14/2020
Handläggare: Sofia Engström
Ärendebeskrivning

I redovisningslagen (KRL) förutsätts att den ekonomiska redovisningen sker
enligt god redovisningssed och att en tillräcklig ekonomisk kontroll
upprätthålls i kommunen.
I kommunens attestreglemente, som fastställdes 1989, regleras ansvar och
rutiner för den interna kontrollen av ekonomiska transaktioner. Nämnden ges
ett helhetsansvar för den interna kontrollen inom sin förvaltning.
Varje nämnd ska utse attestanter för ett år i taget samt svara för att upprätthålla
en aktuell förteckning över utsedda attestanter. För att undvika att fatta beslut
vid alla personalskiften under löpande verksamhetsår delegeras förändringar till
förvaltningschef Stadsbyggnad (programnämndens egen verksamhet).
Beslutsunderlag

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-01-09
Bilaga 1: Attestant 1 PNS egen vht 20200101–20201231
Bilaga 2: Attestant 2 PNS egen vht 20200101–20201231
Bilaga 3: Attestinstruktion, 2015-04-08
Bilaga 4: Redovisningsriktlinje attester, 2019-12-17
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd samhällsbyggnad:
1. Programdirektör samt ordförande har attesträtt för samtliga RENAR inom
programnämndens verksamhetsområde.
2. Förändringar i attestförteckning 2020 under löpande verksamhetsår
delegeras till förvaltningschef Stadsbyggnad (programnämndens egen
verksamhet).
3. De föreslagna attestanterna utses för 2020.
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Beslut

Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 7 Nulägesöversikt för Programnämnd samhällsbyggnad
- programnivå - inför budget 2021
Ärendenummer: Sam 1026/2019
Handläggare: Eva Barrera Glader
Ärendebeskrivning

Årsprocess- och kvalitetsledare Eva Barrera Glader presenterar en
nulägesöversikt för Programnämnd samhällsbyggnad - slutsatser av en
nulägesanalys utifrån nämndens uppdrag och ur medborgarens perspektiv.
Ärendet bereds vid dagens sammanträde och återkommer för beslut i
programnämnden den 6 februari 2020.
Beslutsunderlag

Nulägesöversikt för Programnämnd samhällsbyggnad, 2019-12-20
Förslag till beslut

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

Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Enligt Stadsbyggnads förslag.

§ 8 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.
Ärendet togs upp för beredning i programnämnden den 5 december 2019.
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Beslutsunderlag

Stadsbyggnads tjänsteskrivelse, 2019-12-18
Nulägesöversikt för Programnämnd samhällsbyggnad – egen verksamhet,
2019-12-20
Förslag till beslut

Stadsbyggnads förslag till Programnämnd samhällsbyggnad:
- Nulägesöversikten fastställs och översänds till Kommunstyrelsen.
Yrkande

Patrik Jämtvall (L) och 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 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 det.
Beslut

Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
1. Nulägesöversikten fastställs och översänds till Kommunstyrelsen.
2. Patrik Jämtvall (L) och Johan Kumlin (M) får lämna ett särskilt yttrande till
protokollet.
Linn Josefsson (V) deltar inte i beslutet.

§ 9 Information om revidering av investeringsbudget 2019
Handläggare: Sofia Engström och Patrik Kindström
Ärendebeskrivning

Ekonom Sofia Engström och verksamhetschef Patrik Kindström informerar
Programnämnd samhällsbyggnad om en revidering av investeringsbudgeten för
2019. Revideringen kommer att finnas med i årsberättelsen för 2019.
Årsberättelsen tas upp för beslut i programnämnden den 5 mars 2020.
Beslutsunderlag

Muntlig information
Förslag till beslut

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

Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Enligt Stadsbyggnads förslag.

§ 10 Information om uppdragsdirektiv för Helhetsanalys
Järntorget
Ärendenummer: Sam 721/2018
Handläggare: Andreas Ahlstam och Lovisa Berg
Ärendebeskrivning

Järntorget byggdes om 2009 med mindre tillägg därefter. Efter valet 2010
anpassades även platsen till återförande av samtrafiken för bussarna som
förlades till hållplats "Slottet". Även en idé om restaurangpaviljong på torget
prövades, men avslutades 2016.
Det finns en brett förekommande uppfattning om Järntorget som en otrygg
plats. En lokal problembildsrapport från Brottsförebyggande rådet (BRÅ)
beskriver förekommande problematik kring bland annat drogförsäljning och
ordningsstörningar. Även trafiksituationen vid Storbron och Järntorget
uppfattas av många som stökig och osäker, då många trafikanter ska samspela
på samma yta. Dessa faktorer ligger till grund för ett uppdrag beställt vid
programberedningen den 3 oktober 2018 om "en förutsättningslös analys av
Järntorget ur ett större perspektiv och i bred dialog. Ingen tidsram är satt, ett
långsiktigt uppdrag. Medverkan från TF Gata och TF Park. Samverkan med
Brottsförebyggande rådet och Tillgänglighetsrådet".
Syftet med uppdraget är att få en heltäckande nulägesbild av hur platsen
fungerar i dag och därigenom få förståelse för platsens styrkor och brister.
Beslutsunderlag

Uppdragsdirektiv, 2019-12-17
Förslag till beslut

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

Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Enligt Stadsbyggnads förslag.

§ 11 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. De har inneburit ökade trafikeringskostnader, men dessvärre
har de 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.
Ärendet togs upp för beredning i programnämnden den 5 december 2019.
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, 2020-01-16
Förslag till beslut

Stadsbyggnads förslag till Programnämnd samhällsbyggnad:
1. Tillsammans med Region Örebro län ingås "samverkansavtal avseende Bus
Rapid Transit (BRT) etapp 1 i Örebro" och startas införandet av BRT i
Örebro, under förutsättning att Region Örebro län för sin del fattar
motsvarande beslut.
2. "Genomförandeplan Bus Rapid Transit (BRT)" godkänns, under
förutsättning att Region Örebro län för sin del fattar motsvarande beslut.
Beslutspunkt 1 ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Yrkande

Patrik Jämtvall (L) och Helena Ståhl (SD) yrkar avslag på Stadsbyggnads
förslag.
Maria Sääf (MP) yrkar bifall till Stadsbyggnads förslag samt att få lämna ett
särskilt yttrande till protokollet.
Johan Kumlin (M) yrkar bifall till Stadsbyggnads förslag med tillägget att utreda
ett BRT-stråk norrut samt att utreda förutsättningarna att utifrån ett
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norrgående BRT-stråk, koppla BRT-system till en pendlarparkering i området
Bettorp, Bettorpsgatan/Kyrkogårdsvägen.
Proposition

Ordförande Ullis Sandberg (S) redovisar förslag till propositionsordning som
Programnämnd samhällsbyggnad godkänner.
Först ställer ordföranden Johan Kumlins (M) tilläggsyrkande om att utreda ett
BRT-stråk norrut samt att utreda förutsättningarna att utifrån ett norrgående
BRT-stråk, koppla BRT-system till en pendlarparkering i området Bettorp,
Bettorpsgatan/Kyrkogårdsvägen, under proposition och finner att
Programnämnd samhällsbyggnad beslutar att bifalla tilläggsyrkandet.
Därefter finner ordföranden att det finns två förslag till beslut, det vill säga
bifall till Stadsbyggnads förslag respektive Patrik Jämtvalls (L) och Helena
Ståhls (SD) yrkande om avslag på Stadsbyggnads förslag. Ordföranden ställer
dessa mot varandra och finner att Programnämnd samhällsbyggnad beslutar
enligt Stadsbyggnads förslag.
Votering

Patrik Jämtvall (L) begär votering som verkställs. Ja-röst innebär bifall till
Stadsbyggnads förslag och nej-röst innebär bifall till Patrik Jämtvalls (L) och
Helena Ståhls (SD) yrkande om avslag på Stadsbyggnads förslag.
Ja-röster lämnas av Linda Larsson (C), David Gelinder (KD), Johan Kumlin
(M), Kemal Hoso (S), Marie Brorson (S), Per Lilja (S), Gun Carlestam Lewin
(S), Anders Olsson (C), Linn Josefsson (V), Maria Hedwall (M), Håkan
Jacobsson (M), Maria Sääf (MP) och Ullis Sandberg (S).
Nej-röster lämnas av Patrik Jämtvall (L) och Helena Ståhl (SD).
Ordföranden finner att Programnämnd samhällsbyggnad med resultatet 13 jaröster och 2 nej-röster beslutar enligt Stadsbyggnads förslag.
Slutligen ställer ordföranden Maria Sääfs (MP) yrkande om att få lämna ett
särskilt yttrande till protokollet under proposition och finner att
Programnämnd samhällsbyggnad beslutar att bifalla det.
Beslut

Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
1. Tillsammans med Region Örebro län ingås "samverkansavtal avseende Bus
Rapid Transit (BRT) etapp 1 i Örebro" och startas införandet av BRT i
Örebro, under förutsättning att Region Örebro län för sin del fattar
motsvarande beslut.
2. "Genomförandeplan Bus Rapid Transit (BRT)" godkänns, under
förutsättning att Region Örebro län för sin del fattar motsvarande beslut.
3. Utreda ett BRT-stråk norrut.
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4. Utreda förutsättningarna att utifrån ett norrgående BRT-stråk, koppla BRTsystem till en pendlarparkering i området Bettorp,
Bettorpsgatan/Kyrkogårdsvägen.
5. Maria Sääf (MP) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Beslutspunkt 1 ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Reservation

Patrik Jämtvall (L) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för eget
yrkande om avslag på Stadsbyggnads förslag.
Helena Ståhl (SD) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för eget
yrkande om avslag på Stadsbyggnads förslag.

§ 12 Svar på remiss från Kommunstyrelsens utskott för
hållbar utveckling om Avfallsplan 2020
Ärendenummer: Sam 895/2019
Handläggare: Anders Lind
Ärendebeskrivning

Varje kommun ska enligt miljöbalken ha en avfallsplan, beslutad av fullmäktige,
i syfte att minska avfallets mängd och farlighet. Planen hanterar såväl det
geografiska perspektivet med hushållsavfall och nedskräpning som det
organisatoriska med avfall från kommunala verksamheter. Förslaget till
avfallsplan redovisar mål och åtgärder för hur Örebro kommun ska kunna
bidra till en cirkulär ekonomi.
Programnämnd samhällsbyggnad har fått möjlighet att yttra sig över förslag till
avfallsplan för Örebro kommun. Avfallsplanen syftar till att på sikt nå en
cirkulär ekonomi där konsumtionen inom Örebro kommuns gränser håller sig
inom ramen för en enda planet.
Remissperioden pågår fram till den 31 januari 2020.
Beslutsunderlag

Följebrev
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens utskott för hållbar utveckling
2019-10-15, § 57
Avfallsplan 2020 - remissversion
Stadsbyggnads förslag till remissvar, 2019-12-11
Stadsbyggnads tjänsteskrivelse, 2020-01-08
Förslag till beslut

Stadsbyggnads förslag till Programnämnd samhällsbyggnad:
- Stadsbyggnads förslag till remissvar antas som svar på remiss om Avfallsplan
2020 och överlämnas till Kommunstyrelsens utskott för hållbar utveckling.
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Yrkande

Patrik Jämtvall (L) yrkar att formuleringen "Även Miljönämnden bör omfattas
av ansvar" i remissvaret på sidan 1 ändras till "Även Miljönämnden ska
omfattas av ansvar."
Proposition

Ordförande Ullis Sandberg (S) finner att det endast finns ett förslag till beslut,
det vill säga förslaget till remissvar reviderat i enlighet med Patrik Jämtvalls (L)
yrkande, och finner att Programnämnd samhällsbyggnad beslutar enligt det.
Beslut

Programnämnd samhällsbyggnad beslutar
- Reviderat förslag till remissvar antas som svar på remiss om Avfallsplan 2020
och överlämnas till Kommunstyrelsens utskott för hållbar utveckling.

§ 13 Motion från Vänsterpartiets (V) fullmäktigegrupp om
att införa en flexibel boendeform i kommunal regi
Ärendenummer: Sam 537/2017
Handläggare: Christin Gimberger
Ärendebeskrivning

Vänsterpartiets (V) fullmäktigegrupp bestående av Murad Artin, Jessica
Carlqvist, Martha Wicklund och Cecilia Lönn Elgstrand, har inkommit med en
motion som anmäldes vid Kommunfullmäktige den 29 mars 2017.
Motionen innehåller ett förslag om att utreda en form för flexibelt boende där
äldre med visst omsorgsbehov, studenter och ensamsökande flyktingbarn kan
beredas plats i samma boendemiljö. Motionen föreslår också att ge
Stadsbyggnad i uppdrag att planlägga för ett flexibelt boende i kommunen.
Stadsbyggnad föreslår att motionen ska anses besvarad.
Beslutsunderlag

Motion från Vänsterpartiets (V) fullmäktigegrupp om att införa en flexibel
boendeform i kommunal regi, 2017-03-29
Stadsbyggnads tjänsteskrivelse, 2019-12-10
Förslag till beslut

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

Linn Josefsson (V) yrkar att ärendet återremitteras med motiveringen att fler
instanser behöver beredas möjlighet att inkomma med synpunkter, däribland
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ÖREBRO

Protokoll

Örebrobostäder AB (ÖBO) och Vårdboendenämnden, samt att det behövs en
tydligare beskrivning av hur kommunen arbetat med markanvisningar.
Proposition

Ordförande Ullis Sandberg (S) ställer Linn Josefssons (V) yrkande om
återremiss under proposition och finner att Programnämnd samhällsbyggnad
beslutar att ärendet ska återremitteras.
Beslut

Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Ärendet återremitteras med motiveringen att fler instanser behöver beredas
möjlighet att inkomma med synpunkter, däribland Örebrobostäder AB (ÖBO)
och Vårdboendenämnden, samt att det behövs en tydligare beskrivning av hur
kommunen arbetat med markanvisningar.

§ 14 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 7 januari 2020.
Beslutsunderlag

Nya ärenden i diariet, 2019-11-27–2020-01-09
Samrådsbeslut Hotingån 1 m.fl., Nya Hjärsta (Bn 344/2019)
Samrådsbeslut Ånsta 20:9 m.fl., Västra Pilängen (Bn 215/2018)
Förslag till beslut

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

Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 15 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Sam 4/2020
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ÖREBRO

Protokoll

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 5 december 2019. Inför Programnämnd
samhällsbyggnads sammanträde den 16 januari 2020 redovisar
Kommunstyrelseförvaltningen alla beslut som tagits med stöd av delegation
under perioden den 27 november 2019–9 januari 2020.
Beslutsunderlag

Beslut fattade på delegation av Stadsbyggnad och
Kommunstyrelseförvaltningen, 2019-11-27–2020-01-09
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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