Sam 27/2017

Protokoll

Programnämnd samhällsbyggnad
2017-11-09
Datum:
Klockan: 13:00 - 16:00
Plats:
Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II
Närvarande ledamöter
Ullis Sandberg (S)
Hannah Ljung (C)
Carina Toro Hartman (S)
Per Lilja (S)
Lars Johansson (C)
Jessica Carlqvist (V)
Linn Andersson (M)
Krister Eriksson (M)
Helena Ståhl (SD)
Sara Richert (MP)
Tjänstgörande ersättare
Yngve Alkman (L)
Ida Eklund (S)
Per-Erik Andersson (S)
Hossein Azeri (M)
Anna Andersson (KD)

Ersätter Patrik Jämtvall (L)
Ersätter Jonas Håård (S)
Ersätter Carina Svedenberg-Widqvist (S)
Ersätter Daniel Granqvist (M)
Ersätter Ingalill Bergensten (KD)

Närvarande ersättare
Stefan Nilsson (V)
Bo Åkerling (C)
Anna Hedström (S)
Marcus Willén Ode (MP)
Övriga
Ulrika Jansson Programdirektör
Patrik Kindström Tf Avdelningschef planering
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Julia Taavela, sekreterare
Justerat den 23 november 2017

Ullis Sandberg (S), ordförande

Krister Eriksson (M), justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 24 november
2017.

§ 121 Kommunikation kring konferenser, workshops och
utbildningar
Ärendebeskrivning
Jessica Carlqvist (V) anmäler en övrig fråga om hur förvaltningarna
samordnar kommunikation av utbildningar, konferenser och andra
evenemang till politiken?
Ordförande Ullis Sandberg (S) besvarar frågan. Idag finns ingen tydlig
rutin för hur vi sprider information om olika evenemang och inte heller för
vilka tillfällen förtroendevalda ska få arvode. Vi ska arbeta fram en
tydligare kommunikation kring inbjudan och vilka som
är arvodesgrundande. Frågan kommer tas vidare och diskuteras i presidiet.
Beslut
Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Frågan är besvarad.

§ 122 Svar på övriga frågor från Daniel Granqvist (M)
Ärendenummer: Sam 886/2017
Handläggare: Magnus Karlsson
Ärendebeskrivning
Daniel Granqvist anmälde två övriga frågor på sammanträdet den 5
oktober som återkom för besvarande.
1. Varför finns inget vägmärke som visar att man kör mot Örebro när man
kommer från Ekeby-Almby hållet?
En beställning har lagts på vägmärke för Örebro som kommer ställas upp i
samband med vägarbete i området.
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2. Rör har lagts på Lundagårdsvägen, därefter har det lagts ny asfalt som
kort därpå grävts upp igen. Vad beror det på?
Det lades nya rör i området, men efter asfaltering upptäcktes att inga
luftare hade installerats. Därför grävdes asfalten upp igen kort därpå så att
luftare kunde installeras.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Programnämnd samhällsbyggnad, 2017-10-05, § 101
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningens förslag till Programnämnd samhällsbyggnad:
- Frågorna är besvarade.
Beslut
Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Enligt Tekniska förvaltningens förslag.

§ 123 Övrig fråga om trafiksäkerheten vid Norrbyskolan
Ärendenummer: Sam 885/2017
Ärendebeskrivning
Linn Andersson (M) ställde en övrig fråga om trafiksäkerheten vid
Norrbyskolan den 5 oktober. Frågan återkommer till sammanträdet den 30
november för besvarande.

§ 124 Lägesrapport Örnsro
Ärendenummer: Sam 967/2017
Handläggare: Helena Johansson
Ärendebeskrivning
Stadsbyggnad informerar om projektet i Örnsro där man räknar med att
påbörja granskningsperiod för detaljplanen i januari med ett antagande i
Byggnadsnämnden i mars. Genomförande för byggnationen av hus
kommer pågå våren 2018 till hösten 2020.
Beslutsunderlag
Presentation på nämnden
Förslag till beslut
Stadsbyggnads förslag till Programnämnd samhällsbyggnad:
- Informationen tas till protokollet.
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Beslut
Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Enligt Stadsbyggnads förslag.

§ 125 Återrapportering om färdtjänst
Ärendenummer: Sam 107/2017
Handläggare: Patrik Kindström, Lasse Lundberg och Tex Kihlström
Ärendebeskrivning
Programnämnd samhällsbyggnad har bjudit in Region Örebro län, genom
Länstrafiken, att medverka på nämndsammanträdet för att återrapportera
om arbetet med att effektivisera färdtjänsten och svara på frågor.
Komplicerade upphandlingar har varit en del av orsaken till den ökade
kostnaden och då överklagandetiderna för dessa nu löpt ut så man räkna
med en mer stabil, men hög, kostnadsnivå. Man arbetar aktivt med att se
över hur kostnaden för färdtjänsten ska kunna hållas på en lägre nivå.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Programnämnd samhällsbyggnad, 2017-06-01, § 73
Information på nämnden
Förslag till beslut
Stadsbyggnads förslag till Programnämnd samhällsbyggnad:
1. Informationen tas till protokollet.
2. Informationen överlämnas till Kommunstyrelsen för kännedom.
Beslut
Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Enligt Stadsbyggnads förslag.

§ 126 Programplan med budget 2018
Ärendenummer: Sam 899/2017
Handläggare: Anna Nilsson och Ulrika Gustafsson
Ärendebeskrivning
Beredningsärende.
Programnämnd samhällsbyggnad får information om de ekonomiska
delarna i den kommande Programplanen med budget 2018.
Beslutsunderlag
Programplan med budget 2018 - ekonomi (utkast)
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd
samhällsbyggnad:
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- Ärendet anses berett i och med sammanträdet och återkommer för beslut
den 30 november 2017.
Beslut
Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 127 Flytt av Södra Grev Rosengatan
Ärendenummer: Sam 920/2017
Handläggare: Paul Göransson, Erik Skagerlund och Erik Blohm
Ärendebeskrivning
I samband med Universitetssjukhusets utbyggnad undertecknades en
avsiktsförklaring mellan Region Örebro län och Örebro kommun. Syftet
med avsiktsförklaringen var att skapa förutsättningar för att arbeta fram ny
detaljplan och flytta Södra Grev Rosengatan och reglera kostnaderna som
uppstod av nödvändig gatuombyggnad. I detaljplanegenomförandet
flyttades befintliga byggrätter till den tidigare sträckningen av Södra Grev
Rosengatan. Genom ingående av framtagna avtal förtydligas processen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2017-11-01
Exploateringsavtal med bilagor (bl a tidigare avsiktsförklaring)
Överenskommelse om fastighetsreglering med bilagor
Förslag till beslut
Stadsbyggnads förslag till Programnämnd samhällsbyggnad:
1. Föreliggande exploateringsavtal mellan Örebro kommun och Region
Örebro län godkänns.
2. Programnämnd samhällsbyggnads ordförande ges i uppdrag att
underteckna exploateringsavtal och avtal om fastighetsreglering i enlighet
med beslutsunderlag.
3. Den ytterliga kostnaden på 3,5 miljoner kr tas ur beslutade
investeringsmedel för "Prioriterade gatuåtgärder exploatering".
Beslutspunkt 1 och 2 ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Beslut
Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Enligt Stadsbyggnads förslag.
Beslutspunkt 1 och 2 ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
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§ 128 Resvaneundersökning 2017
Ärendenummer: Sam 922/2017
Handläggare: Lasse Lundberg och Lovisa Blomér
Ärendebeskrivning
Stadsbyggnad informerar om den resvaneundersökning som genomförts i
Örebro Län.
Sett till antalet resor står gång- och cykeltrafik för hela 42 procent av
resorna och kollektivtrafiken för fem procent. Andelen bilresor varierar
stort beroende på stadsdel, från som lägst 43 procent i Markbacken Rosta
och 44 procent i Rynninge och City, till som högst 90 procent i Mosås och
82 procent i Hovsta.
I hela kommunen har 85 procent tillgång till bil, vilket kan jämföras med
82 procent 2011. Närmare var femte hushåll har inte tillgång till bil.
Adolfsberg, Marieberg, Lillån, Mosås och Hovsta avviker med avsevärt
högre biltillgång än övriga stadsdelar. I dessa stadsdelar är det även en
avsevärt högre andel som har två eller fler bilar i hushållet.
Beslutsunderlag
Resvanor i Region Örebro län, 2017-09-26
Förslag till beslut
Stadsbyggnads förslag till Programnämnd samhällsbyggnad:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Enligt Stadsbyggnads förslag.

§ 129 Effektivisering - trafiksignaler
Ärendenummer: Sam 187/2014
Handläggare: Ingela Berndt och Christopher Öhlund
Ärendebeskrivning
Programnämnden får information om arbetet med effektivisering av
trafiksignaler. Bakgrunden till arbetet är generellt eftersatt utveckling och
effektivisering av trafiksignalerna, försöka få bättre flöden i
trafiksignalerna och bättre restidskvoter. Under första kvartalet 2018
kommer systemet införas i en första etapp, men efterföljande utvärdering
och stresstest.
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Beslutsunderlag
Information på sammanträdet
Förslag till beslut
Stadsbyggnads förslag till Programnämnd samhällsbyggnad:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Enligt Stadsbyggnads förslag.

§ 130 Svar på remiss från Trafikverket om förslag till
nationell plan för transportsystem 2018-2029
Ärendenummer: Sam 776/2017
Handläggare: Andreas Ahlstam
Ärendebeskrivning
Trafikverket har lagt fram förslag till ny nationell plan för
transportsystemet 2018-2029. Arbetet har skett på uppdrag av och enligt
direktiv från regeringen och omfattar åtgärder för att underhålla landets
statliga infrastruktur och utveckla statliga vägar och järnvägar samt sjöfart
och luftfart. De åtgärder som föreslås ska bidra till att skapa ett effektivt
och hållbart transportsystem i dag och för framtiden. Den statliga
planeringsramen för åtgärder i transportinfrastrukturen för perioden 20182029 är beslutad av riksdagen och uppgår till 622,5 miljarder kronor.
Grunddragen och flera av tankesätten/utgångspunkterna känns betydligt
mer tidsenliga i denna nationella plan jämfört med föregående. I denna
plan anser Örebro kommun att tillvägagångssättet och resonemangen är
mer målinriktade än tidigare. Inga nya namnsatta objekt (minst 100
miljoner kronor) i Örebro kommun finns med i denna plan jämfört med
tidigare plan. Men flera viktiga brister lyfts och nämns antingen som
viktiga att åtgärda efter planperioden eller är troliga att helt eller delvis
kunna åtgärdas med medel från potterna (över 100 miljoner kronor
respektive 200 miljoner kronor för reinvesteringsåtgärder).
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2017-10-13
Yttrande, 2017-10-13
Remisshandlingar nationell plan för transportsystemet 2018-2029
Förslag till beslut
Stadsbyggnads förslag till Programnämnd samhällsbyggnad:
- Yttrandet över förslaget till nationell plan för transportsystem antas och
överlämnas till Näringsdepartementet.
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Beslut
Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Enligt Stadsbyggnads förslag.

§ 131 Svar på samråd från Trafikverket över
granskningshandlingar för riksväg 51, Kvarntorp - Almbro
Ärendenummer: Sam 854/2015
Handläggare: Andreas Ahlstam
Ärendebeskrivning
Trafikverket Region Öst har påbörjat framtagandet av en vägplan för
utbyggnad av väg 51, delen Kvarntorp-Almbro. Granskningstiden startade
19 oktober och sista datum för att lämna synpunkter är 10 november.
Vägplanen omfattar ombyggnation till mötesfri landsväg i befintlig
sträckning med ändamålet att höja trafiksäkerheten och framkomligheten
på sträckan. Örebro kommun har tidigare lämnat synpunkter på ett
samrådsunderlag och på samrådshandlingar.
Örebro kommun anser att vägplanematerialet på flera sätt är bra, men har
ett antal synpunkter. Materialet har tydliga kopplingar till tidigare arbete
och de platsspecifika förutsättningarna har i stort behandlats på ett
tillfredsställande vis. Det är positivt att busshållplatserna planeras anläggas
så att de i de allra flesta lägena ligger så att bussen får en accelerationsfil
att köra på efter hållplatsstopp.
I övrigt ser Örebro kommun att vägplaneprocessen inte har skötts bra
utifrån ett dialogperspektiv.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2017-11-08
Yttrande, 2017-11-08
Granskningshandlingar (tillgängliga på Trafikverkets hemsida)
Förslag till beslut
Stadsbyggnads förslag till Programnämnd samhällsbyggnad:
- Yttrande över granskningshandlingar för riksväg 51 antas och överlämnas
till Trafikverket.
Nämndens behandling
Programnämndens ledamöter enas om att en skarpare formulering kring
den bristande hanteringen ur ett dialogperspektiv ska tas fram som
ordförande får godkänna innan yttrandet överlämnas till Trafikverket.
Beslut
Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
1. Ärendet anses berett i och med sammanträdet.
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2. Ordförande ges i uppdrag att anta reviderat yttrande som överlämnas till
Trafikverket.

§ 132 Taxa för e-cigaretter
Ärendenummer: Sam 915/2017
Handläggare: Kristian Hellström
Ärendebeskrivning
Miljönämnden förväntas få kommunens tillsynsansvar för lagen om
elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare, som trädde i kraft den 1
juli 2017. Enligt 46 § lagen (2017:425) om elektroniska cigaretter och
påfyllnadsbehållare får kommunen ta ut en avgift för sin tillsyn av den som
bedriver anmälningspliktig försäljning av elektroniska cigaretter eller
påfyllnadsbehållare.
Förslaget på ny timtaxa är 940 kr/timme enligt bilagd taxa.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2017-10-20
Förslaget "taxa för tillsynsverksamhet enligt lagen om elektroniska
cigaretter och påfyllnadsbehållare", 2017-09-26
Förslag till beslut
Miljönämndens förslag till Programnämnd samhällsbyggnad:
1. Förslag på taxa fastställs med stöd av 46 § lagen (2017:425) om
elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare.
2. Taxan ska gälla från och med den 1 januari 2018.
3. Förslaget på taxa för kostnader för tillsyn enligt lagen (2017:425) om
elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare överlämnas till
Kommunfullmäktige.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Beslut
Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Enligt Miljönämndens förslag.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
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§ 133 Förändrad taxa för tillsyn och prövning enligt
Miljöbalken
Ärendenummer: Sam 916/2017
Handläggare: Kristian Hellström
Ärendebeskrivning
Miljönämnden bedriver tillsyn över anläggningar som innehåller
ozonnedbrytande ämnen. Tillsynen finansieras av avgifter och avgiftens
storlek regleras i den av Kommunfullmäktige fastställda taxan Taxa för
prövning och tillsyn enligt Miljöbalken (§ 284, 2013-11-25). Under 2016
förändrades lagstiftningen inom området och en ny förordning antogs.
Detta medför att den befintliga taxan i vissa fall inte hänvisar till rätt
lagrum, varför taxan behöver ändras för att Miljönämnden ska ha möjlighet
att ta ut årliga tillsynsavgifter.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2017-10-20
Förslag till beslut
Miljönämndens förslag till Programnämnd samhällsbyggnad:
- I taxebilaga 1 till Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
godkänna följande förändringar i avsnittet Kemiska produkter enligt 14
kap. miljöbalken:
- "Handläggning av information enligt 28 § förordningen (2007:846) om
fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen av utrustning som
innehåller CFC, HCFC, halon, HFC" under rubriken Information ersätts
med "Handläggning av underrättelse enligt 14 § förordningen (2016:1128)
om fluorerade växthusgaser".
- "Återkommande tillsyn av anläggningar som innehåller CFC, HCFC,
halon, HFC vilka ska lämna rapport enligt 29 § förordning (2007:846) om
fluorerade växthusgaser" under rubriken Tillsyn ersätts med
"Återkommande tillsyn av anläggningar som innehåller fluorerande
växthusgaser vilka ska lämna rapport enligt 15 § förordning (2016:1128)
om fluorerade växthusgaser".
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Beslut
Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Enligt Miljönämndens förslag.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
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§ 134 Trädpolicy för Örebro kommun
Ärendenummer: Sam 343/2014
Handläggare: Magnus Carlberg och Mimmi Beckman
Ärendebeskrivning
Återkommer till Programnämnd samhällsbyggnad för beslut efter
återremiss den 5 oktober med en reviderad skrivelse kring
ställningstagandet om trädkompensation.
Beslutsunderlag
Reviderat förslag till Policy för stadsträd i Örebro kommun
Förslag till beslut
Stadsbyggnads förslag till Programnämnd samhällsbyggnad:
- Reviderat förslag till policy för stadsträd för Örebro kommun antas.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Beslut
Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Enligt Stadsbyggnads förslag.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.

§ 135 Sammanträdestider för Programnämnd
samhällsbyggnad 2018
Ärendenummer: Sam 847/2017
Handläggare: Julia Taavela
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har fattat beslut om sammanträdestider för 2018 och har
i beslutet angett ramar när program- och driftsnämnder bör hålla sina
sammanträden.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2017-11-02
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2017-09-12, § 186
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd
samhällsbyggnad:
- Programnämnd samhällsbyggnads sammanträdestider för 2018 fastställs
till 8 februari, 8 mars, 5 april, 3 maj, 31 maj, 30 augusti, 4 oktober, 8
november och 29 november. Programnämnd samhällsbyggnad
sammanträder i regel kl. 09.00 - 17.00. Tid för eventuellt extra
sammanträde reserveras till 25 januari.
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Beslut
Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 136 Anmälan av handlingar
Ärendenummer: Sam 99/2017
Ärendebeskrivning
Varje månad anmäler Kommunstyrelseförvaltningen handlingar som
inkommit och som bedöms relevanta för Programnämnd samhällsbyggnad
att få kännedom om.
Ej protokollfört presidiesammanträde har ägt rum den 24 oktober 2017.
Beslutsunderlag
Nya ärenden i diariet, 2017-11-02
Samrådsbeslut Almby 13:388 m.fl. 2017-10-10
Samrådsbeslut Måsen 23 m.fl. 2017-10-10
Datainspektionens vägledning till Personuppgiftsansvariga, förberedelser
inför GDPR
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd
samhällsbyggnad:
- Anmälan läggs till handlingarna.
Beslut
Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 137 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Sam 955/2017
Ärendebeskrivning
Alla beslut fattade med stöd av delegation av tjänstemän, ordförande eller
utskott ska anmälas till Programnämnd samhällsbyggnad på närmast
efterföljande sammanträde enligt Kommunallagen (1991:900) 6 kap. 35 §.
Det är först efter återrapporteringen till Programnämnd samhällsbyggnad
som delegationsbesluten vinner laga kraft och det är också ett sätt att hålla
ledamöter och ersättare i Programnämnd samhällsbyggnad informerade om
vilka beslut som fattats genom delegation. Delegationsförteckningen för
Programnämnd samhällsbyggnad antogs den 27 mars 2003 och reviderades
senast den 5 oktober 2017.
Inför Programnämnd samhällsbyggnads sammanträde den 9
12

november 2017 redovisar Kommunstyrelseförvaltningen alla beslut som
tagits med stöd av delegation under perioden 28 september - 2 november
2017.
Beslutsunderlag
Delegationsbeslut, 2017-11-02
Delegationsrapport från Markeneheten, 2017-06-01
Delegationsrapport från Markenheten, 2017-10-05
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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