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Robert Lindby, sekreterare
Digitalt justerat protokoll.
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§ 1 Information om hanteringen av batteriavfall som
dumpats på en tomt i Örebro kommun
Ärendenummer: Sam 875/2020
Handläggare: Johanna Elfving
Ärendebeskrivning

Enhetschefen för Miljöskydd Johanna Elfving informerar Programnämnd
samhällsbyggnad om hanteringen av batteriavfall som dumpats på en tomt i
Örebro kommun. Informationen är en uppdatering om vad som hänt sedan
programnämnden senast fick information i oktober 2020.
Ärendet består av fyra delar:
– Avfall som är nedgrävt
– Avfall i säckar
– Slamsugning i dike
– Sanering av marken.
Beslutsunderlag

Presentationen "Batteriavfallet i Härminge"
Förslag till beslut

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

Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Enligt Miljökontorets förslag.

§ 2 Verksamhetsplan med budget 2021, Programnämnd
samhällsbyggnads egen verksamhet
Ärendenummer: Sam 959/2020
Handläggare: Marko Ravlic och Eva Barrera Glader
Ärendebeskrivning

Programnämnd samhällsbyggnad går in i 2021 under en pågående pandemi.
Detta har påverkat nämndens arbete i viss mån – befolkningsökningen 2020
har inte varit lika stor som tidigare år. Nämnden har även arbetat fram olika
åtgärder för att stärka näringslivet som drabbats av pandemin. Dessa områden
påverkar Örebros tillväxt och därmed även nämndens verksamhet. Det är
viktigt att fortsätta arbeta för en stark tillväxt även under pandemin och den
dagen samhället kan återgå till ett normalläge. Detta ska göras genom fortsatt
fokus på innovation, samverkan och grunduppdrag i relation till utveckling.
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Under 2021 kommer fokus ligga 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.
Långsiktig ekonomistyrning är ett arbete som sätts ännu mer i fokus när
Örebro, precis som många andra kommuner, går mot ekonomiskt utmanande
tider. Det innebär optimering av interna processer samtidigt som en medveten
strategi för balansen mellan ambitionsnivåer för kvalitet och utveckling behövs.
Det handlar om att, med tilldelade budgetmedel samt årliga
budgetreduceringar, hantera investeringar och drift i det växande Örebro.
Programnämnd samhällsbyggnads egen verksamhets tilldelade budgetram från
Programnämnd samhällsbyggnad uppgår 2021 till 116,6 miljoner kronor
(mnkr). I och med den negativa prognosen som redovisades i samband med
delårsrapport 2 innebär det att programnämndens egen verksamhet går in i
2021 utan att ha en ekonomi i balans, vilket i sin helhet hänförs till
kostnadsutvecklingen för färdtjänstresorna. Bortsett från färdtjänsten bedöms
programnämndens egen verksamhet uppvisa en ekonomi i balans inför 2021.
Programnämnd samhällsbyggnads egen verksamhet har en total beslutad
investeringsbudget 2021 på 155 mnkr. Den utgörs av investeringar inom
områdena trafik, kollektivtrafik, stadsmiljö och city, naturvård och vatten,
kulturmiljövård samt mark- och fastighetsinvesteringar. Dessutom ingår
exploateringsinvesteringar inom Programnämnd samhällsbyggnads egen
verksamhets investeringsbudget. Exploateringsinvesteringsbudgeten uppgår till
159 mnkr 2021. Till dessa medel kommer även eventuella överförda
investeringsmedel för investeringar som inte slutförts under 2020, och tidigare,
vilket beslutas om i samband med bokslut 2020.
Ärendet togs upp för beredning i programnämnden den 6 november 2020.
Beslutsunderlag

Verksamhetsplan med budget 2021, 2021-01-15
Bilaga: Investeringsplan Stadsmiljö och city, underlag till budgetförslag
2021–2024, 2020-02-27
Presentationen "Verksamhetsplan med budget 2021"
Förslag till beslut

Stadsbyggnads förslag till Programnämnd samhällsbyggnad:
1. Verksamhetsplan med budget 2021 för Programnämnd samhällsbyggnads
egen verksamhet fastställs.
2. Verksamhetsplan med budget 2021 överlämnas till Kommunstyrelsen för
kännedom.
Yrkande

Patrik Jämtvall (L) yrkar avslag på Stadsbyggnads förslag till förmån
för Liberalernas budget som lagts fram i Kommunfullmäktige.
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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
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:
1. Verksamhetsplan med budget 2021 för Programnämnd samhällsbyggnads
egen verksamhet fastställs.
2. Verksamhetsplan med budget 2021 överlämnas till Kommunstyrelsen för
kännedom.
Reservation

Patrik Jämtvall (L) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för sitt
yrkande om avslag på Stadsbyggnads förslag till förmån för Liberalernas
budget som lagts fram i Kommunfullmäktige.
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) och Sunil Jayasooriya (V) reserverar sig mot beslutet till
förmån för Linn Josefssons (V) 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.
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§ 3 Ombudgetering av tilläggsanslag från
Kommunstyrelsen
Ärendenummer: Sam 96/2020
Handläggare: Marko Ravlic
Ärendebeskrivning

Ärendet avser ombudgetering av investeringsmedel inom Programnämnd
samhällsbyggnads egen verksamhet, ombudgetering av överkompensation för
konstgräs från Fritidsnämnden till Programnämnd samhällsbyggnad,
ombudgetering av tilläggsanslag vid driftstart av investeringar till
Programnämnd samhällsbyggnads egen verksamhet och Tekniska nämnden
samt ombudgetering av Hjalmar Bergmanteatern från Kulturnämnden till
Programnämnd samhällsbyggnad.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-12-17
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd samhällsbyggnad:
1. Förslaget om fördelning av investeringsmedel från Trafikinvesteringar till
Cityinvesteringar antas.
2. Förslaget om ombudgetering från Fritidsnämnden till Programnämnd
samhällsbyggnad antas.
3. Förslagen om fördelning av tilläggsanslag för färdigställda investeringar
antas.
4. Förslaget att ombudgetera medel för Hjalmar Bergmanteatern från
Kulturnämnden till Programnämnd samhällsbyggnad antas. Beslutet tas under
förutsättning att Kommunstyrelsen antar Kommunstyrelseförvaltningens
förslag i ärendet (Ks 1020/2020).
Nämndens behandling

För att tydliggöra syftet med fördelning av investeringsmedel från
Trafikinvesteringar till Cityinvesteringar enas Programnämnd samhällsbyggnad
om att revidera beslutspunkt 1 i Kommunstyrelseförvaltningens förslag, så att
den i stället ska ha följande lydelse: "Förslaget om fördelning av
investeringsmedel från Trafikinvesteringar till Cityinvesteringar för
belysningsåtgärder som skapar trygghet i stadskärnan antas."
Yrkande

Patrik Jämtvall (L) yrkar bifall till den reviderade beslutspunkten 1 i
Kommunstyrelseförvaltningens förslag samt avslag på punkterna 2–4.
Johan Kumlin (M) yrkar bifall till den reviderade beslutspunkten 1 i
Kommunstyrelseförvaltningens förslag, bifall till punkterna 2–4 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
beslutspunkt 1, det vill säga Kommunstyrelseförvaltningens reviderade förslag,
och att Programnämnd samhällsbyggnad beslutar enligt detta.
Därefter finner ordföranden att det finns två förslag till beslutspunkterna 2–4,
det vill säga bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag respektive Patrik
Jämtvalls (L) avslagsyrkande. Ordföranden ställer dessa mot varandra och
finner att Programnämnd samhällsbyggnad beslutar enligt
Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Slutligen ställer ordföranden 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 om fördelning av investeringsmedel från Trafikinvesteringar till
Cityinvesteringar för belysningsåtgärder som skapar trygghet i stadskärnan
antas.
2. Förslaget om ombudgetering från Fritidsnämnden till Programnämnd
samhällsbyggnad antas.
3. Förslagen om fördelning av tilläggsanslag för färdigställda investeringar
antas.
4. Förslaget att ombudgetera medel för Hjalmar Bergmanteatern från
Kulturnämnden till Programnämnd samhällsbyggnad antas. Beslutet tas under
förutsättning att Kommunstyrelsen antar Kommunstyrelseförvaltningens
förslag i ärendet (Ks 1020/2020).
5. Johan Kumlin (M) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Reservation

Patrik Jämtvall (L) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för sitt
yrkande om avslag på beslutspunkterna 2–4 i Kommunstyrelseförvaltningens
förslag.

§ 4 Attestförteckning 2021, Programnämnd
samhällsbyggnads egen verksamhet
Ärendenummer: Sam 1288/2020
Handläggare: Marko Ravlic
Ärendebeskrivning

I redovisningslagen (KRL) förutsätts att den ekonomiska redovisningen sker
enligt god redovisningssed och att en tillräcklig ekonomisk kontroll
upprätthålls i kommunen.
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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, 2020-12-10
Bilaga 1: Attestant 1, 2021-01-01–2021-12-31
Bilaga 2: Attestant 2, 2021-01-01–2021-12-31
Bilaga 3: Attestinstruktion, blankett, 2015-04-08
Bilaga 4: Attester, redovisningsriktlinje, 2019-12-17
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd samhällsbyggnad:
1. Förvaltningschef Stadsbyggnad samt ordförande har attesträtt för samtliga
RENAR inom programnämndens verksamhetsområde.
2. Förändringar i attestförteckning 2021 under löpande verksamhetsår
delegeras till förvaltningschef Stadsbyggnad (programnämndens egen
verksamhet).
3. De föreslagna attestanterna utses för 2021.
Beslut

Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 5 Riktlinjer för odlingslottsområden
Ärendenummer: Sam 1165/2020
Handläggare: Gustav Axberg och Anders Wickström
Ärendebeskrivning

Tidigare har ansvarsfördelning kring planering, anläggande och drift av
odlingslotter varit oklar inom programområde Samhällsbyggnad. Resultatet har
blivit att odlingslotter med olika standard och driftsförutsättningar anlagts.
För att skapa en tydlig struktur för och effektivitet i arbetet med odlingslotter
har Stadsbyggnad och Kultur- och fritidsförvaltningen tagit fram riktlinjer som
beskriver odlingslotter som koncept och sammanfattar deras syfte och innehåll.
Riktlinjerna omfattar också anläggandet av odlingslotter med en tydlig
beskrivning av utformning, innehåll och underhåll för platsen, men även
information om avtal, ordningsregler och förhållningssätt för föreningarna som
ska nyttja odlingslotterna.
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Genom riktlinjerna bedöms en tydlig struktur uppnås med positiva effekter för
både berörda föreningar och för kommuninvånarna genom att de bidrar till en
god stadsmiljö för alla invånare i Örebro kommun.
Fritidsnämnden behandlade ärendet den 10 november 2020.
Beslutsunderlag

Stadsbyggnads tjänsteskrivelse, 2020-12-11
Protokollsutdrag från Fritidsnämnden 2020-11-10, § 165
Riktlinjer för odlingslottsområden, 2020-01-15
Bilaga 1: Idéprocess – etablering av odlingslotssområden
Bilaga 2: Exempel på stadgar
Bilaga 3: Exempel på regler för odlingslotter
Förslag till beslut

Stadsbyggnads förslag till Programnämnd samhällsbyggnad:
- Riktlinjer för odlingslottsområden antas.
Beslut

Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Enligt Stadsbyggnads förslag.

§ 6 Svar på remiss från Trafikverket om inriktningsunderlag
inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden
2022–2033 och 2022–2037 (Dnr I2020/02739)
Ärendenummer: Sam 1206/2020
Handläggare: Per Elvingson och Andreas Ahlstam
Ärendebeskrivning

Trafikverket har på regeringens uppdrag tagit fram ett så kallat
inriktningsunderlag för den kommande infrastrukturplaneringen. Underlaget
visar att oavsett inriktningsalternativ finns ett mycket begränsat utrymme för
nya investeringsobjekt på nationell nivå under den kommande planperioden,
bland annat beroende på att kostnaden för att vidmakthålla befintlig
infrastruktur kräver en allt större del av utrymmet.
Remissvaren ska vara Infrastrukturdepartementet tillhanda senast den
29 januari 2021.
I remissyttrandet framför Örebro kommun en rad synpunkter, med
tyngdpunkt på förutsättningarna att få till stånd en järnvägsförbindelse
Oslo–Stockholm med restid under tre timmar. Kommunen stöder också
Trafikverkets förslag att satsa mycket på underhålls- och trimningsåtgärder och
argumenterar även för ökade anslag till länstransportplaner och stadsmiljöavtal.

9 (19)

Digitalt justerat
ÖREBRO

Protokoll

Slutligen framför kommunen att en omställning av transportsystemet för att
klara klimatmålen utöver elektrifiering och ökad användning av biodrivmedel
också kräver styrmedel för ett mer transporteffektivt samhälle.
Beslutsunderlag

Remiss "Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för
perioden 2022–2033 och 2022–2037", jämte följebrev, 2020-10-30
Stadsbyggnads tjänsteskrivelse, 2020-12-11
Yttrande över remiss om inriktningsunderlag inför
transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2022–2033 och 2022–2037,
2020-12-11
Presentationen "Svar på remiss från Trafikverket"
Förslag till beslut

Stadsbyggnads förslag till Programnämnd samhällsbyggnad:
- Yttrandet över remissen "Inriktningsunderlag inför
transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2022–2033 och 2022–2037"
antas och överlämnas till Infrastrukturdepartementet.
Beslut

Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Enligt Stadsbyggnads förslag.

§ 7 Ställningstaganden från Örebro kommun efter
Trafikverkets utredning av möjliga anslutningar för
Nobelbanan till befintlig järnväg
Ärendenummer: Sam 1158/2020
Handläggare: Per Elvingson och Andreas Ahlstam
Ärendebeskrivning

Trafikverket har låtit utreda hur en kommande Nobelbana kan ansluta till
befintlig järnväg i eller strax söder om Örebro. För kommunens del har denna
utredning varit viktig, för att inte järnvägsfrågan ska hålla tillbaka utvecklingen
för ett onödigt stort område där exploateringstrycket i dag är högt.
I utredningen presenteras tio alternativ, som alla är realiserbara, dock med
skillnader i konsekvenser och kostnader. Stadsbyggnads förslag innebär att
Örebro kommun prioriterar två av alternativen i fortsatt arbete.
Beslutsunderlag

Trafikverkets rapport "Förutsättningar för anslutning till Godsstråket genom
Bergslagen på sträckan Mosås–Örebro S", 2020-06-01
Stadsbyggnads tjänsteskrivelse, 2020-11-18
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Förslag till beslut

Stadsbyggnads förslag till Programnämnd samhällsbyggnad:
1. Utredningsalternativ 4 (UA4) är Örebro kommuns huvudalternativ i fortsatt
planering. Det innebär att kommunen i sin fysiska planering ska verka för att
inte försvåra anläggning av en ny järnväg i detta stråk.
2. Örebro kommun förordar att järnvägen västerut dras norr om flygplatsen
och passerar kommungränsen mellan Vintrosa och Lanna, en dragning som är i
linje med önskemål från Lekebergs och Karlskoga kommuner.
3. Nuvarande områdesbestämmelser bör behållas till dess att Trafikverket gjort
sin lokaliseringsutredning.
4. UA5 ses som ett möjligt andrahandsalternativ och därför bör Örebro
kommun sträva efter att inte omöjliggöra även detta stråk.
5. Stadsbyggnad får i uppdrag att noga utreda vad som krävs för att möjliggöra
UA4, se under rubriken "Åtgärder och utredningsuppdrag" i tjänsteskrivelsen.
6. Övriga UA i denna utredning anses mindre sannolika och ska inte påverka
Örebro kommuns planering eller hindra kommunens utveckling.
7. Arbetet med en fördjupad översiktsplan i samverkan med kommunerna
Lekeberg, Karlskoga och Kristinehamn är med ovanstående ställningstaganden
överspelat och bör avslutas.
8. Eventuell revidering av översiktsplanen beslutas i samband med framtagande
av Örebro kommuns planeringsstrategi som ska antas i Kommunfullmäktige
senast den 11 september 2024. Till dess gäller ovanstående ställningstaganden
som huvudprincip i kommunens planering.
Nämndens behandling

Programnämnd samhällsbyggnad enas om att ärendet endast ska beredas i dag
och återkomma för beslut vid sammanträdet den 5 februari 2021.
Beslut

Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Ärendet anses berett i och med sammanträdet och återkommer för beslut den
5 februari 2021.

§ 8 Information om Varbergaprojektet och gröna
utvecklingsfrågor
Ärendenummer: Sam 687/2017
Handläggare: Mimmi Beckman, Malin Björk och Magnus Carlberg
Ärendebeskrivning

Under 2017 beviljades Örebro kommun bidrag från Boverket för att utveckla
park- och naturområdena i och runt Varbergaskogen. Projektet genomfördes
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under 2018–2019 och slutrapporterades till Boverket under hösten 2019. Total
budget var 8 miljoner kronor. Projektet var ett samarbetsprojekt mellan
ansvariga enheter för parker, naturområden och friluftsliv.
En rapport har tagits fram som redovisar vilka erfarenheter och slutsatser som
de inblandade förvaltningarna har dragit från projektet. Däremot har det inte
funnits resurser till att göra en mer systematisk eller objektiv utvärdering av hur
de nya platserna används och vilken funktion de fyller.
Varbergaprojektet och andra projekt i Örebro, där lek- och
spontanidrottsmiljöer byggts och utvecklats, väcker stor uppmärksamhet. Det
handlar till exempel om tillämpning av Barnkonventionen och ett tydligare
barnperspektiv för lekplatser, att bygga "gröna leklandskap" och så kallade
lekotoper, konstprojekt för barns delaktighet i det offentliga rummet, jämlikare
aktivitetsmiljöer och mötesplatser som attraherar bredare målgrupper.
Kommunen har under de senaste åren aktivt försökt tillämpa flera olika sociala
hållbarhetsfrågor i utvecklingen av park och natur. Det märks att kommunens
erfarenheter och nya byggda miljöer är intressanta för många andra kommuner
och aktörer. Det finns en potential i att fördjupa och kvalitetssäkra detta
arbete, bland annat för att underlätta en större nationell spridning.
Mot denna bakgrund har Stadsbyggnad fått i uppdrag att ta fram en
systematisk utvärdering av projektet, samt att ta fram ett förslag till hur
lärdomarna av lekmiljösatsningarna kan kommuniceras.
Vidare har Stadsbyggnad fått i uppdrag att ta fram en strategisk plan för det
fortsatta arbetet med utveckling av Örebros lekmiljöer och gröna mötesplatser.
Vid dagens sammanträde får Programnämnd samhällsbyggnad även
information om utfallet på de gröna satsningarna.
Ärendet bordlades av programnämnden den 3 december 2020.
Beslutsunderlag

Rapporten "Utveckling av park- och naturmiljöerna i och runt Varbergaskogen
– reflektioner från Park-, Natur- och Fritidsenheterna"
Stadsbyggnads tjänsteskrivelse, 2020-11-13
Presentationen "Varberga"
Presentationen "Vikten av naturen, i normala tider och i kristider!"
Förslag till beslut

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

Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Enligt Stadsbyggnads förslag.
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§ 9 Information om drönarverksamheten
Ärendenummer: Sam 26/2021
Handläggare: Emil Andersson, Ian Knight och Mikael Grundberg
Ärendebeskrivning

IT-utvecklare Emil Andersson, mätningsingenjör Ian Knight och ingenjör
Mikael Grundberg från Geodataenheten informerar om drönarverksamheten.
Med drönare avses ett obemannat luftfartyg. Tekniken har många
användningsområden, till exempel kan den användas i svårtillgängliga miljöer,
besiktningar av kontaminerad mark och vid inventering av skötselkartor.
Beslutsunderlag

Presentationen "Drönarverksamhet"
Förslag till beslut

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

Programnämnd samhällsbyggnad beslutar.
- Enligt Stadsbyggnads förslag.

§ 10 Statusrapport avseende större stadsbyggnadsprojekt
Ärendenummer: Sam 25/2021
Handläggare: Patrik Kindström och Erik Skagerlund
Ärendebeskrivning

Programnämnd samhällsbyggnad får en statusrapportering om större
stadsbyggnadsprojekt, det vill säga större projekt (till exempel fysiska
utvecklingsprojekt, omvandlingsområden och trafikrum) där olika delmoment i
samhällsbyggnadsprocessen ingår och där olika kompetenser sammanförs
genom hela projektet. Bland projekten finns Kulturkvarteret, Bus Rapid
Transit (BRT), Österplan, Pappersbruket, Örebro Södra, Aspholmen-Nasta,
CV-området, Brickebacken, Tamarinden, Vivalla Boglundsängen, Holmen,
Järntorget och "Från bergtäkt till deponi".
Beslutsunderlag

Presentationen "Större stadsbyggnadsprojekt – Statusrapportering till
Programnämnd samhällsbyggnad"
Förslag till beslut

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

Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Enligt Stadsbyggnads förslag.

§ 11 Information om villatomter, kommunala och privata
Ärendenummer: Sam 1269/2020
Handläggare: Ellinor Segerlind och Erik Skagerlund
Ärendebeskrivning

Programnämnd samhällsbyggnad får information om villatomter.
Sammanställningen visar att tomtkön 2020 utgörs av 1 250–1 300 hushåll. Det
är 15–100 sökande per tomt (man söker oftast för alla tomter inom området
som släpps). Det finns ett stort intresse av att få köpa när erbjudande ges.
Beslutsunderlag

Presentation
Förslag till beslut

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

Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Enligt Stadsbyggnads förslag.

§ 12 Redovisning av delegationsbeslut – godkännande
inför antagande av detaljplan för del av fastigheten
Återvändan 1:23
Ärendenummer: Sam 1120/2020
Handläggare: Patrik Kindström och Anna Örman
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.
Tillförordnad biträdande stadsbyggnadschef Patrik Kindström och planarkitekt
Anna Örman informerar om ett godkännande inför antagande av detaljplan för
del av fastigheten Återvändan 1:23.
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Beslutsunderlag

Presentationen "Information om delegationsbeslut inför antagande Detaljplan
för del av fastigheten Återvändan 1:23"
Förslag till beslut

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

Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Enligt Stadsbyggnads förslag.

§ 13 Information om kontinuerlig översiktsplanering
Ärendenummer: Sam 1155/2020
Handläggare: Peter Sundström, Christin Gimberger och Johanna Östman
Ärendebeskrivning

Översiktsplanen utgör tillsammans med Programmet för hållbar utveckling
Örebro kommuns övergripande styrning. Översiktsplanen behöver därför ingå
i en kontinuerlig process där dess strategier successivt stäms av mot
utvecklingen i kommunen. Genom att kontinuerligt följa upp och utvärdera
översiktsplanens effekter kan slutsatser dras om planen behöver ändras för att
vara ett bra beslutsunderlag.
I Örebro kommun görs en årlig uppföljning som fokuserar på att systematiskt
kartlägga översiktsplanens funktion som vägledande dokument. Vart fjärde år
görs dessutom den lagstadgade uppföljningen i samband med att
översiktsplanen i början av varje mandatperiod utvärderas i en
planeringsstrategi.
Uppföljningen syftar till att över tid utläsa rumsliga förändringar och
geografiska mönster. Den utgår ifrån utvecklingsstrategin och strävar efter att
visa hur väl utfallet förhåller sig till dem.
Ärendet bordlades av programnämnden den 3 december 2020.
Beslutsunderlag

Uppföljning av översiktsplanen 2020, 2020-11-09
Presentationen "Uppföljning av översiktsplanen 2020"
Förslag till beslut

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

Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Enligt Stadsbyggnads förslag.

§ 14 Överenskommelse om samverkan i Örebro mellan
det civila samhället och kommunen
Ärendenummer: Sam 1086/2020
Handläggare: Kerstin Hellberg
Ärendebeskrivning

Programnämnd samhällsbyggnad får information om verkställighet av
anslutning till överenskommelsen om samverkan mellan det civila samhället.
Överenskommelse om samverkan har funnits sedan 2010 och reviderades
under 2019. Revideringen involverade det civila samhället liksom
förtroendevalda och tjänstepersoner inom kommunala förvaltningar och bolag.
Kommunfullmäktige fattade den 28 januari 2020 beslut om en ny
överenskommelse som ska gälla under perioden 2020–2023.
Beslutet innebär att alla kommunala nämnder och förvaltningar ska ansluta sig
individuellt till överenskommelsen. Syftet är att tydliggöra att varje enskild
nämnd och förvaltning bär ansvar för åtaganden i överenskommelsen.
Beslutsunderlag

Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige 2020-01-28, § 10
Kommunstyrelseförvaltningens brev, 2020-09-29
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-11-13
Presentation
Förslag till beslut

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

Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 15 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

Sedan 2017 har Kommunstyrelsens jämställdhetsdelegation haft i uppdrag att
fokusera på jämställda villkor inom lokalpolitiken. Under 2017 gjordes en
första enkätundersökning bland förtroendevalda i Örebro kommun som
konstaterade att det finns skillnader i villkor för kvinnor och män i
lokalpolitiken. En ny enkätundersökning genomfördes under vintern 2019 för
att följa upp 2017 års enkät. Den nya enkätundersökningen har sammanställts
till en rapport.
Av de som besvarat enkäten uppger 56 % att de utsatts för någon form av
härskarteknik, i det egna partiet, av politiska motståndare eller i övriga politiska
sammanhang. Kvinnor drabbas i högre utsträckning än män i olika
sammanhang. Vidare uppger 27 % att de utsatts för hot, våld och trakasserier
kopplat till det politiska förtroendeuppdraget. Siffran är jämförbar med
Brottsförebyggande rådets trygghetsundersökning bland politiker 2019.
Kvinnor utsätts i högre utsträckning än män för hot, våld och trakasserier.
Förekomsten av fysiskt våld är låg, men det förekommer, och det är män som
uppger att de varit utsatta. Överlag är benägenheten att anmäla låg.
Majoriteten upplever ett stort förtroende från det egna partiet att uttala sig i
olika frågor, men kvinnorna är inte lika positiva som männen till att kvinnor
och män alltid har lika möjligheter att engagera sig och fullfölja politiska
förtroendeuppdrag.
Ärendet utgick från programnämndens sammanträde den 6 november 2020.
Beslutsunderlag

Jämställdhetsdelegationens rapport "Villkor i politiken för kvinnor och män i
Örebro kommun", 2020-03-13, jämte följebrev
Presentationen "Villkor i politiken för kvinnor och män"
Förslag till beslut

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

Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 16 Information med anledning av coronapandemin
(covid-19)
Ärendenummer: Sam 24/2021
Handläggare: Erik Blohm
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Ärendebeskrivning

Stadsbyggnadschef Erik Blohm lämnar en lägesrapport med anledning av
coronapandemin (covid-19). Läget är under kontroll inom Stadsbyggnad och
grunduppdragen kan fortsatt utföras. Den första vaccinationen mot covid-19
genomfördes i Örebro kommun den 27 december 2020. Ett förslag till
pandemilag har överlämnats till Lagrådet, riksdagsbeslut väntas den 8 januari
2021. Lagen väntas träda i kraft den 10 januari. Samhällsbyggnads
verksamheter har fått information om lagförslaget och ser över hur deras
verksamheter kan bli berörda.
Information kommer att ges till programnämnden fortlöpande.
Beslutsunderlag

Lägesbild för Samhällsbyggnad, 2021-01-05
Förslag till beslut

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

Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Enligt Stadsbyggnads förslag.

§ 17 Anmälan av handlingar
Ärendenummer: Sam 23/2021
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 2021.
Beslutsunderlag

Nya ärenden i diariet, 2020-11-26–2021-01-07
Förslag till beslut

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

Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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§ 18 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Sam 22/2021
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 6 november 2020. Inför
programnämndens sammanträde den 15 januari 2021 redovisar
Kommunstyrelseförvaltningen alla beslut som tagits med stöd av delegation
under perioden den 26 november 2020–7 januari 2021.
Beslutsunderlag

Beslut fattade på delegation av Stadsbyggnad och
Kommunstyrelseförvaltningen, 2020-11-26–2021-01-07
Förslag till beslut

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

Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

19 (19)

Fredag den 15 Januari 2021

Liberalerna
TILL PROGRAMNÄMND SAMHÄLLSBYGGNAD

YRKANDE/RESERVATION
ÄRENDE: SAM 959/2020 OCH SAM 96/2020
1.Verksamhetsplan med budget 2021 Programnämndens egna verksamhet
2.Ombudgetering av tilläggsanslag från kommunstyrelsen punkt 2,3 samt 4
Liberalerna yrkar på avslag till förmån för egna ramar och prioriteringar för
Programnämnd samhällsbyggnads egna verksamhet.
Liberalerna yrkar på avslag i punkt 2, 3 samt 4 Ombudgetering av
tilläggsanslag från kommunstyrelsen, bifall i punkt 1 som avser investeringar
för belysning och ökad trygghet

Dessa är framförda i Liberal rambudget med vision och mål för framtiden 2021 samt
debatterad i kommunfullmäktige.
Vi tar på allvar den kris ekonomiskt som föreligger och prioriterar välfärden till förmån
för att göra expansiva utbyggnadsplaner i tex. Bus Rapid Transfer sk. Superbussar mfl.
Vi ser även ett behov att reducera budgeten till vårt förslag för att lägga fokus på BoU
och SoV, det vi dock i budgeten lägger extra satsningar är inom trygghet och det
driftsunderskott som minoriteten skapat genom felsatsningar och total avsaknad av att
räkna med driftskostnadsökningen som varje investering drar.
I Liberalernas behovsanpassade budget vänder vi på pyramiden och fördelar först mål,
resurser, ansvar, till verksamheterna längst fram mot örebroarna.
Vi är övertygade om att vi bättre når målet med att möta örebroarnas mål samt att

Skola. tArare, virdtagllnt och v,rdglvare
Vllfird•n• lcimv■f'kNmheter

~
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det ger oss en rakare, tydligare och resurssnålare tillitsbaserad organisation.

Vi anser vidare att i de tider vi har framför oss så måste Programnämnden ta sitt fulla
ansvar och ha fokus på de mest väsentliga och endast det nödvändigaste för att
upprätthålla god service till medborgarna.
Vi ser ett stort bekymmer med att man inte återtar kontrollen på skenande kostnader
och prioriterar det som ligger närmst mot medborgarna, en säker och trygg stad som
ger utlopp för kreativitet och engagemang.
Om Liberalernas förslag faller i nämnd är detta tillika en reservation till förmån för
eget budgetförslag.
För Liberalerna i Örebro kommun
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Patrik Jämtvall
Oppositionsledare tillika 2:e vice ordförande Programnämnd samhällsbyggnad
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Yrkande
Ärende 5
Ärendenummer: 959/2020
"Verksamhetsplan med budget 2021"

Programnämnd samhällsbyggnad
Örebro Kommun
2021-01-15

Trygg och tillgänglig kommun för alla i Örebro

Örebro ska vara en stad där man kan ta sig fram effektivt med olika färdmedel. En växande stad
ställer samtidigt stora krav på att kunna planera stadens utveckling utifrån att infrastrukturen
behöver byggas ut utan att det sker på bekostnad av någon annan. Utgångspunkten för den
nuvarande och framtida infrastrukturen är att den ska möjliggöra att hela Örebro kan leva och
utvecklas.
Det växande Örebro måste ha ett effektivt miljö- och klimatarbetet med fokus på både kostnad och
resultat. Förenings- och kulturlivets förmåga att aktivera kommunens invånare, skapa en levande
stad och göra Örebro till en attraktiv stad är väldigt viktig. Därför är det viktigt att det starka
civilsamhället i Örebro inte fastnar i ett beroende av bidragsfinansiering. Kommunen behöver
utveckla arbetet med civilsamhället för att stärka den på andra sätt än enbart genom bidrag.
Vi Moderater har under flera år påtalat vikten av att kommunen kommer tillbaka till sitt kärnuppdrag
och fokuserar på att klara välfärden i Örebro. Till detta har de styrande partierna år efter år sagt nej.
Nu är vi framme i den ekonomiska situation som vi Moderater länge har befarat. Utifrån det förslag
som de styrande partierna lägger fram kan vi moderater inte se någon roderförändring för att få en
ekonomin balans.

Målsättning för nämnderna inom programområde Samhällsbyggnad:
• Planera stadens utveckling med fokus på framtida utveckling och tillväxt.
• Beakta behovet av infrastruktursatsningar för en levande kommun.
• Hålla god standard på den befintliga infrastrukturen i Örebro kommun.
• Inom ramen för den kommunala kompetensen och med välfärdens finansiering i åtanke,
säkra ett långsiktigt hållbart miljö- och klimatarbete i alla verksamheter.
• Främja ett starkt civilsamhälle genom att ge stöd till kultur- och föreningslivet utan att göra
det beroende av bidragsfinansiering.
• Utred möjligheten för förvaltningen att lägga om egen verksamhet till andra utförare.
• Optimera och effektivisera användandet av kommunala lokaler.

Den ekonomiska redovisningen kan läsas i Moderaterna budget för 2021 som lades i
kommunfullmäktige 2020-10-19/20
Moderaterna har i budget efter budget bevisat att vi tar ansvar för öre broarnas pengar och vi
kommer fortsatt lägga fram konstruktiva förslag för framtidens Örebro.

Moderaterna i nämnden yrkar:
1. Avslag på förslag till budget.
2. Att programnämnd samhällsbyggnad bifaller Moderaternas budget.
3. Att förvaltningen räknar om budgeten efter moderaternas budgetförlag.
Om ovanstående yrkanden faller, gäller detta yrkande som reservation.

För Moderaternas grupp i Programnämnd samhällsbyggnad

Johan Kum lin.

Särskilt yttrande

Ärende: 6
Ärendenummer: Sam 96/2020
" Ombudgetering"

PN Samhällsbyggnad
Örebro kommun
2021-01-15

Om budgetering

Moderaterna i den egna budgeten andra pnonteringar för att lösa bland annat
problematiken kring belysningen i vår stad. Vi har även varit kritiska till kulturkvarteret
och kostnaderna det kommer att medföra.
Hade Moderaternas budget styrt ekonomin hade resultatet varit ett annat.
Då vår budget inte gäller väljer vi att ändå bifalla beslutet.

För Moderaternas grupp i nämnden

Johan Kumlin (M)

