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Robert Lindby, sekreterare

Ullis Sandberg (S), ordförande
Patrik Jämtvall (L), justerare
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§ 16 Övrig fråga om förbud att gräva och schakta på
fastighet i Almby
Ärendenummer: Sam 162/2020
Ärendebeskrivning

Tommy Sjöstrand (L) anmäler en övrig fråga om inkomna handlingar från
Miljökontoret om förbud att gräva och schakta på fastighet i Almby. Tommy
Sjöstrand (L) önskar ta del av handlingarna i ärendet.
Ordförande Ullis Sandberg (S) svarar att det gäller allmänna handlingar, som
bör hanteras enligt kommunens rutin för utlämnande av allmän handling.
Beslut

Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Frågan hanteras enligt Örebro kommuns rutin för utlämnande av allmän
handling.

§ 17 Övrig fråga om synpunkter på BRT, kollektivtrafiken
Ärendenummer: Sam 163/2020
Ärendebeskrivning

Patrik Jämtvall (L) anmäler en övrig fråga om inkomna synpunkter på BRT,
kollektivtrafiken. Patrik Jämtvall (L) önskar ta del av handlingen i ärendet.
Ordförande Ullis Sandberg (S) svarar att det gäller en allmän handling, som bör
hanteras enligt kommunens rutin för utlämnande av allmän handling.
Beslut

Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Frågan hanteras enligt Örebro kommuns rutin för utlämnande av allmän
handling.

§ 18 Övrig fråga om synpunkter på flextrafiken och
färdtjänst
Ärendenummer: Sam 164/2020
Ärendebeskrivning

Linn Josefsson (V) anmäler en övrig fråga om inkomna synpunkter på
flextrafiken och färdtjänst. Linn Josefsson (V) önskar ta del av handlingen i
ärendet.
Ordförande Ullis Sandberg (S) svarar att det gäller en allmän handling, som bör
hanteras enligt kommunens rutin för utlämnande av allmän handling.
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Beslut

Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Frågan hanteras enligt Örebro kommuns rutin för utlämnande av allmän
handling.

§ 19 Övrig fråga om redovisning av delegationsbeslut i
nämnd
Ärendenummer: Sam 154/2020
Ärendebeskrivning

Patrik Jämtvall (L) anmäler en övrig fråga med förslag till att det vid varje
presidium tas fram, från andre vice ordförande, ett ärende ur
delegationsbeslutslistan för redovisning i nämnd.
Ordförande Ullis Sandberg (S) föreslår att ärendet återkommer vid
Programnämnd samhällsbyggnads sammanträde i mars.
Beslutsunderlag

Patrik Jämtvalls (L) ledamotsinitiativ, 2020-02-06
Beslut

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

§ 20 Övrig fråga om en rapporterad arbetsskada vid
Skebäcksbron i Örebro
Ärendenummer: Sam 165/2020
Ärendebeskrivning

Patrik Jämtvall (L) anmäler en övrig fråga om en rapporterad arbetsskada vid
Skebäcksbron i Örebro. Patrik Jämtvall (L) önskar information om händelsen.
Ordförande Ullis Sandberg (S) föreslår att ärendet återkommer vid
Programnämnd samhällsbyggnads sammanträde i mars.
Beslut

Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Frågan återkommer till Programnämnd samhällsbyggnad i mars 2020 för
besvarande.
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§ 21 Övrig fråga om det ekonomiska läget för VAkollektivet
Ärendenummer: Sam 167/2020
Ärendebeskrivning

Johan Kumlin (M) anmäler en övrig fråga om det ekonomiska läget för VAkollektivet. Johan Kumlin (M) önskar information om kostnader och intäkter.
Ordförande Ullis Sandberg (S) föreslår att ärendet återkommer till
Programnämnd samhällsbyggnad när Stadsbyggnad har haft möjlighet att ta
fram underlag och information.
Beslut

Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Frågan återkommer till Programnämnd samhällsbyggnad för besvarande när
Stadsbyggnad har haft möjlighet att ta fram underlag och information.

§ 22 Svar på övrig fråga från Maria Sääf (MP) om
hanteringen av batteriavfall som dumpats på en tomt i
Örebro kommun
Ärendenummer: Sam 72/2020
Handläggare: Johanna Elfving
Ärendebeskrivning

Vid Programnämnd samhällsbyggnads sammanträde den 16 januari 2020
ställde Maria Sääf (MP) en övrig om hanteringen av batteriavfall som dumpats
på en tomt i Örebro kommun.
Enhetschefen för Miljöskydd Johanna Elfving besvarar frågan – läget är
juridiskt besvärligt eftersom det ansvariga företaget har gått i konkurs. Det har
blivit ett ärende som hanteras av Polisen och Åklagarmyndigheten. Örebro
kommun har fått ta emot många samtal från allmänheten.
Förslag till beslut

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

Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Enligt Stadsbyggnads förslag.
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§ 23 Svar på övrig fråga från Linn Josefsson (V) om
Stadsbyggnads samlade arbete om tillgänglighetsfrågor
Ärendenummer: Sam 73/2020
Handläggare: Eva-Li Skog
Ärendebeskrivning

Vid Programnämnd samhällsbyggnads sammanträde den 16 januari 2020
ställde Linn Josefsson (V) en övrig fråga om Stadsbyggnads samlade arbete om
tillgänglighetsfrågor.
Tillgänglighetssamordnare Eva-Li Skog besvarar frågan – vid enheten för
Stadsmiljö och Trafik hos Stadsbyggnad finns en resurs som ansvarar för
samordningen av tillgänglighetsfrågor kopplat till den fysiska miljön, som även
samordnar tillgänglighetsfrågorna inom Samhällsbyggnadsområdet. Uppdraget
innebär bland annat att medverka i Tillgänglighetsrådet och
Tillgänglighetsrådets arbetsutskott som part för samhällsbyggnadsområdet i
den kommuncentrala samordningen av tillgänglighetsfrågor.
Beslutsunderlag

Stadsbyggnads skrivelse, 2020-01-27
Bilaga: Inkluderande och tillgängliga lekmiljöer: Stadsparken och Stora holmen
Förslag till beslut

Stadsbyggnads förslag till Programnämnd samhällsbyggnad:
- Frågan är besvarad.
Nämndens behandling

Linn Josefsson (V) yttrar sig och framför att hon saknar information om tillsyn
av enkelt avhjälpta hinder och om "tillgänglighetsmiljonen".
Ordförande Ullis Sandberg (S) framhåller att frågan ursprungligen var brett
ställd om Stadsbyggnads samlade arbete om tillgänglighetsfrågor. Linn
Josefssons (V) fråga borde därför anses besvarad.
Yrkande

Linn Josefsson (V) yrkar att frågan inte ska anses besvarad.
Proposition

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

Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Frågan är besvarad.

§ 24 Ombudgetering från planeringsreserven
Ärendenummer: Sam 96/2020
Handläggare: Sofia Engström
Ärendebeskrivning

Ärendet avser ombudgetering från Programnämnd samhällsbyggnads
planeringsreserv till programnämndens egen verksamhet för del av finansiering
för utredning för nulägesbild av Järntorget.
Programnämnden fick information om uppdragsdirektivet för Helhetsanalys
Järntorget vid sammanträdet den 16 januari 2020.
Beslutsunderlag

Uppdragsdirektiv, 2019-12-17
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-01-20
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd samhällsbyggnad:
- Förslagen om fördelning av engångsmedel från programreserven till
Programnämnd samhällsbyggnads egen verksamhet antas.
Yrkande

Linn Josefsson (V) yrkar att budgeten för nulägesanalys Järntorget begränsas
till 750 000 kronor, och att den större delen av analysen utförs av kommunens
egen personal i stället för konsulter.
Johan Kumlin (M) yrkar bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag samt
att få lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Proposition

Ordförande Ullis Sandberg (S) finner att det finns två förslag till beslut, det vill
säga bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag respektive Linn
Josefssons (V) yrkande om att budgeten för nulägesanalys Järntorget begränsas
till 750 000 kronor, och att den större delen av analysen utförs av kommunens
egen personal i stället för konsulter. Ordföranden ställer förslagen mot
varandra och finner att Programnämnd samhällsbyggnad beslutar enligt
Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Därefter ställer ordföranden Johan Kumlins (M) yrkande om att få lämna ett
särskilt yttrande till protokollet under proposition och finner att
Programnämnd samhällsbyggnad bifaller detta.
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Beslut

Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
1. Förslagen om fördelning av engångsmedel från programreserven till
Programnämnd samhällsbyggnads egen verksamhet antas.
2. Johan Kumlin (M) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Reservation

Linn Josefsson (V) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för sitt
yrkande om att budgeten för nulägesanalys Järntorget begränsas till 750 000
kronor, och att den större delen av analysen utförs av kommunens egen
personal i stället för konsulter.

§ 25 Nulägesöversikt för Programnämnd samhällsbyggnad
- programnivå - inför budget 2021
Ärendenummer: Sam 1026/2019
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.
Driftnämnderna inom Samhällsbyggnad, det vill säga Miljönämnden,
Byggnadsnämnden, Kulturnämnden, Fritidsnämnden och Tekniska nämnden,
har fastställt nulägesöversikter för respektive nämnd.
Ärendet togs upp för beredning i programnämnden den 16 januari 2020.
Beslutsunderlag

Nulägesöversikt för Miljönämnden, 2019-12-02
Nulägesöversikt för Byggnadsnämnden, 2019-12-19
Nulägesöversikt för Programnämnd samhällsbyggnad, 2019-12-20
Nulägesöversikt för Kulturnämnden, 2020-01-21
Nulägesöversikt för Fritidsnämnden, 2020-01-21
Nulägesöversikt för Tekniska nämnden, 2020-01-23
Stadsbyggnads tjänsteskrivelse, 2020-01-23
Förslag till beslut

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

Patrik Jämtvall (L) yrkar bifall till Stadsbyggnads förslag samt att få lämna ett
särskilt yttrande till protokollet.
Johan Kumlin (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 Patrik Jämtvalls (L) och Johan Kumlins (M)
yrkanden om att få lämna varsitt särskilt yttrande till protokollet under
proposition och finner att Programnämnd samhällsbyggnad bifaller detta.
Beslut

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

§ 26 Slutförda och pågående investeringar i stadsmiljö
Ärendenummer: Sam 67/2020
Handläggare: Anne Hernandez Pettersson, Therese Aremyr, Erica Ek och
Andreas Ahlstam
Ärendebeskrivning

Programnämnd samhällsbyggnad får information om bland annat slutförda
investeringar från 2019, beställda och påbörjade investeringar inom trafik,
stadsmiljö, Å-staden, kulturmiljövård och naturvård.
Bland slutförda trafikinvesteringar finns flera gång- och cykelbanor samt
breddning av Skebäcksbron. Flera större stadsmiljöinvesteringar har blivit
slutförda under året. Glanshammars torg har blivit upprustat, vilket stärker en
ort utanför Örebro. Vivallakullen har blivit en attraktivare och tillgängligare
stadsdelspark på Väster med bl.a. stigar, lek, utegym, konst, belysning,
pulkabacke, tennis, toalett m.m. En lekmiljö i city, kickbikebana i Sveaparken
har också gjorts under året. Kommunen har investerat i konstverk från Open
Art som har fått sin placering under 2019.
En investering i kulturmiljö har påbörjats under 2010; en renovering av ett torp
vid Nastallén i Ånsta. Syftet med renoveringen är att säkra en byggnad från
1800-talets början, med stora kulturhistoriska värden, för framtiden och
samtidigt göra den möjlig att nyttja för exempelvis föreningsliv. Renoveringen
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bidrar till att höja vistelsevärdena liksom tryggheten i parkstråket och beräknas
vara färdig under våren 2020.
Inom naturvård och vatteninvesteringar kan nämnas leklust och mötesplatser i
och i anslutning till Varbergaskogen med bl.a. flera lekmiljöer. Ormesta
rekreationslandskap, skogsbeten i Ässkog och två nya våtmarker är fler
slutförda investeringar.
Beslutsunderlag

Stadsbyggnads tjänsteskrivelse, 2020-01-10
Presentation
Förslag till beslut

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

Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Enligt Stadsbyggnads förslag.

§ 27 Avrapportering om portföljen "Den växande
kommunen"
Ärendenummer: Sam 66/2020
Handläggare: Gustav Axberg, Helena Johansson och Karin Lövgren
Ärendebeskrivning

Liksom andra kommuner med demografisk tillväxt växer Örebro kommun
snabbare än tidigare. Flera projekt inom området den växande kommunen har
aktualiserats och påbörjats, men på grund av begränsad tillgång till både
ekonomiska och personella resurser har vissa tappat fart och inte visat resultat
utifrån den planerade tidsplanen.
För att hålla ihop arbetet med den växande kommunen beslutade
Kommunfullmäktige den 20 juni 2018 om en projektportfölj med 40 miljoner
kronor för "Den växande kommunen". Syftet med portföljen är att projekt
inom kommunen drivs på och visar resultat i den omfattning som önskas.
Kommundirektören beslutar om vilka utvecklingsprojekt som ska prioriteras
samt om fördelningen av medel till projekten. Återrapportering sker till
Kommunstyrelsen två gånger per år.
Beslutsunderlag

Presentation
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Förslag till beslut

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

Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Enligt Stadsbyggnads förslag.

§ 28 Ansökan om utmaningsrätt - Webbtjänst för
grävtillstånd
Ärendenummer: Sam 797/2019
Handläggare: Anders Parkow
Ärendebeskrivning

Inom programområde Samhällsbyggnad finns rätten att utmana en verksamhet,
myndighetsutövning undantaget, i syfte att överta ansvaret för driften av
verksamheten. Programområdet har fått in en utmaning av den kommunala
verksamheten Nystart från KP System AB.
Tanken med Nystart är att redovisa pågående och planerade gatuarbeten på en
karta. Systemet förväntas medföra förenklad hantering av tillstånd, ökad
acceptans från allmänheten samt möjlighet till ökad samordning.
Nystart är utvecklat av Göteborgs stad med hjälp av EU-finansiering. Örebro
kommun har fått ta del av systemets källkod och har tack vare det rådighet
över systemet och möjlighet att göra egna anpassningar. Vidare kommer
kommunen att bygga högre kompetens inom området och i högre grad kunna
förvalta kommunens egna IT-system. Systemet stimulerar gemensamt lärande
och utbyte inom hela programområdet, vilket är centralt för att tillgodose
infrastrukturplaneringen i kommunen. Det är mycket viktigt att kontrollen och
ägandet av systemet och dess information delas mellan förvaltningarna inom
programområdet, för att skapa nytta bland annat i byggandet av den Smarta
staden.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att utmaningen från KP System AB ska
avvisas.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-01-20
KP System AB:s offert, 2019-05-23
KP System AB:s ansökan om utmaning av kommunalt driven verksamhet,
2019-10-03
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Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd samhällsbyggnad:
1. Utmaningen från KP System AB ska avvisas.
2. Beslutet anmäls till Kommunstyrelsen.
Beslut

Programnämnd samhällsbyggnad:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 29 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 23 januari 2020.
Beslutsunderlag

Nya ärenden i diariet, 2020-01-10–2020-01-30
Förslag till beslut

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

Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 30 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Sam 86/2020
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.
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Delegationsförteckningen för Programnämnd samhällsbyggnad antogs den 27
mars 2003 och reviderades senast den 5 december 2019. Inför Programnämnd
samhällsbyggnads sammanträde den 6 februari 2020 redovisar
Kommunstyrelseförvaltningen alla beslut som tagits med stöd av delegation
under perioden den 10 januari–29 januari 2020.
Beslutsunderlag

Beslut fattade på delegation av Stadsbyggnad och
Kommunstyrelseförvaltningen, 2020-01-10–2020-01-29
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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