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Programnämnd samhällsbyggnad
Datum:
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Berget, Citypassagen

Närvarande ledamöter
Ullis Sandberg (S)
Linda Larsson (C)
David Gelinder (KD)
Johan Kumlin (M)
Kemal Hoso (S)
Per Lilja (S)
Anders Olsson (C)
Linn Josefsson (V)
Maria Hedwall (M)
Håkan Jacobsson (M)
Helena Ståhl (SD)

§ 101, deltar inte p.g.a. jäv

Tjänstgörande ersättare
Gösta Eriksson (S)
Linda Palmbrandt (S)
Sunil Jayasooriya (V)
Krister Eriksson (M)
Tommy Sjöstrand (L)

Ersätter Marie Brorson (S)
Ersätter Ida Eklund (S)
Ersätter Maria Sääf (MP)
Ersätter Johan Kumlin (M) § 101
Ersätter Patrik Jämtvall (L)

Närvarande ersättare
Bo Åkerling (C)
Krister Eriksson (M)

§§ 96–100, 102–108

Övriga
Ulrika Jansson
Robert Lindby
Patrik Kindström
Erik Blohm

Programdirektör
Nämndsekreterare
Chef Planeringsavdelningen
Chef Mark och exploatering

Paragraf 96–108

Robert Lindby, sekreterare
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Justerat den 21 november 2019

Ullis Sandberg (S), ordförande

Maria Hedwall (M), justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 23 november 2019.
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§ 96 Övrig fråga om vilket underlag som legat till grund för
svaret på Boverkets bostadsmarknadsenkät
Ärendenummer: Sam 907/2019
Ärendebeskrivning

Linn Josefsson (V) anmäler en övrig fråga om vilket underlag som legat till
grund för svaret på Boverkets bostadsmarknadsenkät?
Beslut

Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Frågan återkommer till Programnämnd samhällsbyggnad i december 2019 för
besvarande.

§ 97 Svar på övrig fråga från Johan Kumlin (M) om
ansvarsgränsen för sanering av avfall från angränsande
tomtmark
Ärendenummer: Sam 816/2019
Ärendebeskrivning

Vid Programnämnd samhällsbyggnads sammanträde den 3 oktober 2019
ställde Johan Kumlin (M) en övrig fråga om ansvarsgränsen för sanering av
avfall från angränsande tomtmark vid byggnation.
Frågan behandlades vid presidiesammanträdet den 24 oktober 2019.
Beslutsunderlag

Muntlig information
Förslag till beslut

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

Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Enligt Stadsbyggnads förslag.

§ 98 Information om Örebro kommuns hållbarhetsprogram
Ärendenummer: Sam 780/2019
Handläggare: Hanna Ryman
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Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsens utskott för hållbar utveckling beslutade den 17 september
2019 att anta förslag till remissversion av Örebro kommuns
hållbarhetsprogram. Remissperioden pågår till den 31 december 2019.
Örebro kommun sätter nu långsiktiga mål för en hållbar samhällsutveckling.
Kommunen ska bidra till de globala hållbarhetsmålen, Agenda 2030, och
behöver ha en plan för genomförandet. Hållbarhetsprogrammet kommer att
fastslå den politiska viljeinriktningen samt uttrycka värdegrund och önskvärd
utveckling av verksamheten inom kommunen. För att nå målen behövs
samarbete och samverkan med näringslivet, civila samhället och andra
offentliga aktörer.
Vid dagens sammanträde ges Programnämnd samhällsbyggnad information om
hållbarhetsprogrammet och möjlighet att ställa frågor. Ärendet återkommer till
programnämnden den 5 december 2019 för beslut om remissvar.
Kommunfullmäktige tar ställning till programmet innan sommaren 2020.
Beslutsunderlag

Örebro kommuns hållbarhetsprogram "Vårt hållbara Örebro" - remissversion,
2019-09-17
Följebrev, 2019-09-18
Presentation
Förslag till beslut

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

Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 99 Avskrivning av 2018 års utestående fordringar
Ärendenummer: Sam 808/2019
Handläggare: Sofia Engström
Ärendebeskrivning

Enligt god redovisningssed ska en osäker fordran inte tas upp som en tillgång.
Obetalda kundfakturor som är äldre än ett år anses som osäkra och ska inte
räknas som en tillgång i bokslutet. Beslut om avskrivning fattas av respektive
nämnd. Avskrivning sker i bokföringen, men kravet mot den enskilde kvarstår.
Ärendet avser avskrivning av Programnämnd samhällsbyggnads egen
verksamhets utestående fordringar från 2018 på 10 003 932 kronor.
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Beslutsunderlag

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-10-08
Bilaga 1: Avskrivning av 2018 års utestående fordringar i Raindance
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd samhällsbyggnad:
- Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att i ekonomisystemet skriva av
2018 års utestående fordringar på 10 003 932 kronor, på grund av att fordran ej
längre kan anses som säker enligt god redovisningssed.
Beslut

Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 100 Programplan med budget 2020, inklusive
verksamhetsplan med budget för egen verksamhet 2020
Ärendenummer: Sam 824/2019
Handläggare: Eva Barrera Glader och Sofia Engström
Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade den 21–22 oktober 2019 att fastställa
Övergripande strategier och budget för 2020 med plan för 2021–2022 (ÖSB).
Utifrån ÖSB fastställer programnämnderna programplaner. Dessa innehåller
strategier för hur man ska ta sig mot de gemensamma målen på kort och lång
sikt och vilka utvecklingsinsatser man prioriterar. Programplanerna innehåller
också en resursfördelning. Programplanerna antas av respektive
programnämnd.
Vid dagens sammanträde bereds Programplan med budget 2020, inklusive
verksamhetsplan med budget för egen verksamhet 2020, för Programnämnd
samhällsbyggnad. Ärendet återkommer för beslut den 5 december 2019.
Beslutsunderlag

Presentation
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd samhällsbyggnad:
- Ärendet anses berett i och med sammanträdet och återkommer för beslut den
5 december 2019.
Beslut

Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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§ 101 Försäljning genom friköp avseende tomträtten
Bryggaren 15
Ärendenummer: Sam 458/2019
Handläggare: Erik Blohm och Fredrik Norrström
Ärendebeskrivning

Tomträtt innebär rätt att nyttja en fastighet (tomten) utan att äga den.
Kommunen är lagfaren ägare och den som har nyttjanderätten kallas
tomträttshavare. Örebroporten AB har ställt frågan om att få friköpa
tomträtten Bryggaren 15. Det är fastigheten som inrymmer Stadsbiblioteket
och Conventum Kongresshallen, och i sitt bestånd av tomträtter är detta den
som Örebroporten AB prioriterar högst att få friköpa för att kunna
vidareutveckla fastigheten, eventuellt med en tredimensionell
fastighetsbildning.
Nedan följer en sammanställning av de ekonomiska konsekvenserna av att
genomföra detta friköp:
– Intäkter vid försäljning: 44 665 600 kronor
– Förlorad årlig intäkt i form av tomträttsavgäld: 876 000 kronor/år.
Stadsbyggnad bedömer att man bör genomföra denna försäljning med hänsyn
till att detta följer de beslut man tidigare tagit i frågor om friköp av tomträtter.
Beslutsunderlag

Stadsbyggnads tjänsteskrivelse, 2019-10-02
Köpekontrakt - Friköp tomträtt
Förslag till beslut

Stadsbyggnads förslag till Programnämnd samhällsbyggnad:
1. Friköpet avseende tomträtt Bryggaren 15 godkänns och genomförs i enlighet
med köpekontrakt.
2. Programnämnd samhällsbyggnads ordförande får i uppdrag att underteckna
köpekontrakt och andra eventuellt tillkommande handlingar.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Jäv

Johan Kumlin (M) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.
Yrkande

Linn Josefsson (V) yrkar att få lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Proposition

Ordförande Ullis Sandberg (S) finner att det endast finns ett förslag till beslut,
det vill säga Stadsbyggnads förslag, och att Programnämnd samhällsbyggnad
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beslutar enligt detta. Därefter ställer ordföranden Linn Josefssons (V) yrkande
om att få lämna ett särskilt yttrande till protokollet under proposition och
finner att Programnämnd samhällsbyggnad bifaller det.
Beslut

Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
1. Friköpet avseende tomträtt Bryggaren 15 godkänns och genomförs i enlighet
med köpekontrakt.
2. Programnämnd samhällsbyggnads ordförande får i uppdrag att underteckna
köpekontrakt och andra eventuellt tillkommande handlingar.
3. Linn Josefsson (V) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.

§ 102 Uppdatering av zonkartan för prissättning av tomter
för flerbostadshus
Ärendenummer: Sam 811/2019
Handläggare: Ellinor Segerlind
Ärendebeskrivning

I enlighet med kommunens "Riktlinjer för prissättning av mark" prissätts
kommunens tomter för flerbostadshus utifrån den maximala byggrätten. Priset
per kvm BTA (byggrätt angiven i bruttoarea) anges zonvis. Zonerna behöver
uppdateras då marknaden har förändrat det geografiska läget för zonerna.
Beslutsunderlag

Stadsbyggnads tjänsteskrivelse, 2019-10-11
Bilaga: Nuvarande zonkarta
Bilaga: Förslag till uppdaterad zonkarta
Bilaga: Förslag till förändringar av zonkartan (nya zoner och gamla zoner)
Presentation
Förslag till beslut

Stadsbyggnads förslag till Programnämnd samhällsbyggnad:
1. Föreliggande förslag till förändring av zonernas geografiska placering och
utbredning godkänns.
2. Den uppdaterade zonindelningen gäller för nya markanvisningar. För redan
påbörjade markanvisningar (givna förstudier och undertecknade
reservationsavtal) gäller den nuvarande zonindelningen.
3. Den reviderade zonindelningen gäller för samtliga tomträtter från och med
2021-01-01. Fram till dess gäller den nuvarande zonindelningen för tomträtter.
Upplåtelser av tomträtt där tomträttsavtalet undertecknats av båda parter
senast 2020-12-31, friköp av tomträtter där köpekontrakt och köpebrev har
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undertecknats av alla parter senast 2020-12-31 samt avgäldsregleringar där
ändringsavtal undertecknats av båda parter före 2020-12-31, ska därmed
beräknas enligt den nuvarande zonindelningen.
Beslut

Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Enligt Stadsbyggnads förslag.

§ 103 Samråd av planprogram för Brickebackenområdet
Ärendenummer: Sam 21/2016
Handläggare: Sofia Larsson
Ärendebeskrivning

Stadsbyggnad har fått i uppdrag av Programnämnd samhällsbyggnad att ta
fram ett planprogram för Brickebackenområdet. Planprogram är ett dokument
som styrs av plan- och bygglagen och är ett steg mellan den
kommunövergripande översiktsplanen och detaljplaner.
Bakgrunden till uppdraget är att området finns utpekat som
"utredningsområde" i översiktsplanen, Vårt framtida Örebro.
Syftet med planprogrammet är att utreda områdets förutsättningar och
identifiera befintliga kvaliteter och bevarandevärden som ska ligga till grund för
en fortsatt utveckling av området med fler bostäder, arbetsplatser, service,
mötesplatser med mera. Ett antal nyckelfrågor har varit att utreda lokalisering
av centrum, skola, badhus samt vård- och omsorgsboende.
Målet med förslaget är att stadsdelen knyts samman och integreras med resten
av staden, att ett levande centrum utvecklas och bidrar till god livskvalitet samt
att de kompletteringar som görs i form av bland annat bostäder, service,
infrastruktur och parker möter människors olika behov.
Fortsatt planering och byggnation föreslås ske i etapper. Visionen är att det
som föreslås i planprogrammet ska vara utbyggt år 2040.
Samråd sker för att ge möjlighet för alla att se och tycka till om förslaget till
utveckling av Brickebackenområdet. Det gäller såväl allmänhet som olika
intressenter för att bredda beslutsunderlaget innan beslut om godkännande
fattas. Samrådstiden pågår den 21 november 2019–6 februari 2020.
Beslutsunderlag

Delegationsbeslut - Undersökning av betydande miljöpåverkan, 2019-09-10
Stadsbyggnads tjänsteskrivelse, 2019-10-16
Planprogram för Brickebackenområdet - en naturnära stadsdel i utveckling samrådshandling, 2019-11-07
Bilaga 1: Fördialoger - Planprogram för Brickebackenområdet, 2019-06-20
Bilaga 2: Förtätning i Brickebacken - september–oktober 2018
Presentation
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Förslag till beslut

Stadsbyggnads förslag till Programnämnd samhällsbyggnad:
- Planprogram för Brickebackenområdet godkänns för att skickas ut på samråd
under perioden den 21 november 2019–6 februari 2020.
Beslut

Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Enligt Stadsbyggnads förslag.

§ 104 Rapport, Pendlarparkeringar - utredning av
förutsättningar och möjliga placeringar
Ärendenummer: Sam 25/2019
Handläggare: Ingela Berndt och Linnéa Lorinius
Ärendebeskrivning

Örebro kommun har ambitiösa trafik- och miljömål. Många projekt pågår för
att utveckla infrastrukturen och förbättra möjligheterna att välja hållbara
färdmedel. För att möjliggöra resor där flera trafikslag används behövs platser
för byte mellan dessa. Det kan handla om byte mellan bil och kollektivtrafik,
cykel och kollektivtrafik eller bil och cykel.
Syftet med utredningen har varit att ta fram ett underlag för var det kan vara
lämpligt med pendlarparkeringar i Örebro kommun. Platser som är lämpliga är
i närhet av god kollektivtrafik eller på cykelavstånd från målpunkter.
I rapporten definieras olika parkeringar såsom pendlarparkeringar,
infartsparkeringar och samåkningsparkering. Målsättningar, kriterier för
placering och utformning av dessa parkeringar beskrivs. Sedan föreslås möjliga
platser, deras förutsättningar, förslag på utbyggnadsordning samt
kostnadsuppskattning.
Pendlarparkering och infartsparkeringar anordnas med fördel i kombination
med en höjning av parkeringsavgiften på kommunala parkeringar och
medvetandehöjande informationssatsningar.
Beslutsunderlag

Pendlarparkeringar - utredning av förutsättningar och möjliga placeringar,
2019-10-04
Stadsbyggnads tjänsteskrivelse, 2019-10-09
Förslag till beslut

Stadsbyggnads förslag till Programnämnd samhällsbyggnad:
1. Rapporten godkänns som underlag för fortsatt arbete.
2. Stadsbyggnad får i uppdrag att genomföra de föreslagna pilotprojekten.
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Nämndens behandling

Ordförande Ullis Sandberg (S) meddelar att Stadsbyggnads förslag till beslut
revideras genom att beslutspunkt 2: "Stadsbyggnad får i uppdrag att genomföra
de föreslagna pilotprojekten" utgår från dagens sammanträde.
Yrkande

Johan Kumlin (M) och Tommy Sjöstrand (L) yrkar i första hand att ärendet
återremitteras med motiveringen att man har missat viktiga delar i utredningen
och i andra hand avslag på Stadsbyggnads reviderade förslag.
Proposition

Ordförande Ullis Sandberg (S) ställer först Johan Kumlins (M) och Tommy
Sjöstrands (L) yrkande om återremiss under proposition och finner att
Programnämnd samhällsbyggnad beslutar att ärendet ska avgöras i dag.
Därefter finner ordföranden att det finns två förslag till beslut, det vill säga
Stadsbyggnads reviderade förslag respektive Johan Kumlins (M) och Tommy
Sjöstrands (L) yrkande om avslag på Stadsbyggnads reviderade förslag.
Ordföranden ställer dessa mot varandra och finner att Programnämnd
samhällsbyggnad beslutar enligt Stadsbyggnads reviderade förslag.
Beslut

Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Rapporten godkänns som underlag för fortsatt arbete.
Reservation

Johan Kumlin (M), Maria Hedwall (M), Håkan Jacobsson (M) och Tommy
Sjöstrand (L) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för Johan
Kumlins (M) och Tommy Sjöstrands (L) yrkande om i första hand att ärendet
återremitteras med motiveringen att man har missat viktiga delar i utredningen
och i andra hand avslag på Stadsbyggnads reviderade förslag.

§ 105 Svar på remiss från Kommunstyrelseförvaltningen om
förslag till Riktlinjer för idéburet-offentligt partnerskap (IOP)
Ärendenummer: Sam 713/2019
Handläggare: Kerstin Hellberg
Ärendebeskrivning

På uppdrag av Kommunstyrelsens utskott för hållbar utveckling har ett förslag
till Riktlinjer för idéburet-offentligt partnerskap (IOP) tagits fram.
Programnämnd samhällsbyggnad har fått förslaget på remiss.
Remissvar ska vara Kommunstyrelseförvaltningen tillhanda senast den 29
november 2019.

10 (13)

ÖREBRO

Protokoll

IOP är en samverkansmodell som utarbetades 2010 av Forum för idéburna
organisationer inom det sociala området. Örebro kommun utformade en första
IOP-överenskommelse tillsammans med Verdandi år 2016. I nuläget ingår
kommunen som part i fem olika IOP.
Modellen bygger på:
– Fokus på en gemensam samhällsutmaning som saknar självklar lösning
– En väl fungerande dialog
– Samsyn kring mål och målgrupp
– Gemensamt ägarskap, engagemang och gemensam styrning
– Samfinansiering där både materiella och immateriella resurser räknas
– Samverkan som varken faller under upphandling eller föreningsbidrag.
Programnämnd samhällsbyggnad ställer sig positiv till förslaget till riktlinjer.
Beslutsunderlag

Riktlinjer för idéburet-offentligt partnerskap (IOP) - remissversion, 2019-05-02
Följebrev, 2019-05-27
Stadsbyggnads förslag till remissvar, 2019-10-10
Stadsbyggnads tjänsteskrivelse, 2019-10-17
Förslag till beslut

Stadsbyggnads förslag till Programnämnd samhällsbyggnad:
- Remissvaret om förslag till Riktlinjer för idéburet-offentligt partnerskap
(IOP) antas och överlämnas till Kommunstyrelseförvaltningen.
Beslut

Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Enligt Stadsbyggnads förslag.

§ 106 Sammanträdestider för Programnämnd
samhällsbyggnad 2020
Ärendenummer: Sam 815/2019
Handläggare: Robert Lindby
Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen fattade den 15 oktober 2019 beslut om sammanträdestider
för 2020 och har i beslutet angett ramar när program- och driftsnämnder bör
hålla sina sammanträden. Programnämnderna rekommenderas att förlägga sina
sammanträden till veckorna 3, 6, 10, 14, 18, 22, 36, 40, 45 och 49.
Rekommendationen för 2020 ger förslaget:
– Torsdag 16 januari, kl. 9.00–ca 12.00
– Torsdag 6 februari, kl. 9.00–ca 17.00
– Torsdag 5 mars, kl. 9.00–ca 17.00
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– Torsdag 2 april, kl. 9.00–ca 17.00
– Torsdag 30 april, kl. 9.00–ca 12.00
– Torsdag 28 maj, kl. 9.00–ca 17.00
– Torsdag 3 september, kl. 9.00–ca 17.00
– Torsdag 1 oktober, kl. 9.00–ca 17.00
– Torsdag 5 november, kl. 9.00–ca 17.00
– Torsdag 3 december, kl. 9.00–ca 17.00.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-10-28
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd samhällsbyggnad:
- Programnämnd samhällsbyggnad sammanträder under 2020 torsdagar den
16 januari, 6 februari, 5 mars, 2 april, 30 april, 28 maj, 3 september, 1 oktober,
5 november och 3 december.
Beslut

Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 107 Anmälan av handlingar
Ärendenummer: Sam 93/2019
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 2019.
Beslutsunderlag

Kommunala Tillgänglighetsrådets protokoll, 2019-09-24 (Ks 403/2019)
Nya ärendet i diariet, 2019-09-26–2019-10-29
Förslag till beslut

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

Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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§ 108 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Sam 859/2019
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 oktober 2017. Inför Programnämnd
samhällsbyggnads sammanträde den 7 november 2019 redovisar
Kommunstyrelseförvaltningen alla beslut som tagits med stöd av delegation
under perioden 26 september–29 oktober 2019.
Beslutsunderlag

Beslut fattade på delegation av Stadsbyggnad och
Kommunstyrelseförvaltningen, 2019-09-26–2019-10-29
Detaljplaner godkända enligt delegation
Avtal tecknade enligt delegation
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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