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§ 124 Statusrapport om kollektivtrafiksystemet Bus Rapid 
Transit (BRT) 
Ärendenummer: Sam 781/2019 
Handläggare: Henrik Emilsson och Ingela Berndt 

Ärendebeskrivning 
Programnämnd samhällsbyggnad får information om statusen på arbetet med 
kollektivtrafiksystemet Bus Rapid Transit (BRT). 

Det nya systemet består av snabbussar med egna körfält, anpassade hållplatser 
och hög turtäthet. Detta innebär att fler kan resa med kollektivtrafik i stråket. 
De nya bussarna ska också vara lättare att stiga i och ur samtidigt som 
biljettkontrollerna ska gå snabbare än i dag. År 2021 började byggnationen av 
den första etappen, som går mellan Brickebacken och Tegnérlunden. 

Projektledare Jan Berglöf, Region Örebro län, har inbjudits till sammanträdet. 

Beslutsunderlag 
Presentationen "Vi förbereder för snabbussar" 

Förslag till beslut 
Stadsbyggnads förslag till Programnämnd samhällsbyggnad: 

- Informationen läggs till handlingarna. 

Beslut 
Programnämnd samhällsbyggnad beslutar: 

- Enligt Stadsbyggnads förslag. 

  

§ 125 Ombudgetering av tilläggsanslag 
Ärendenummer: Sam 118/2022 
Handläggare: Lena Segerberg 

Ärendebeskrivning 
Ärendet avser tilläggsanslag från Kommunstyrelsen till Programnämnd 
samhällsbyggnad samt vidare fördelning av dessa till driftsnämnder inom 
programområde Samhällsbyggnad. Totalt tilldelas 1 170 000 kronor att fördelas 
vidare till Fritidsnämnden och Tekniska nämnden. 

Beslutsunderlag 
Stadsbyggnads tjänsteskrivelse, 2022-11-09 
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Förslag till beslut 
Stadsbyggnads förslag till Programnämnd samhällsbyggnad: 

- Programnämnd samhällsbyggnad antar förslag om ombudgetering under 
förutsättning att Kommunstyrelsen antar motsvarande beslut. 

Yrkande 
Linn Josefsson (V) yrkar att anslaget om totalt 550 000 kronor till ÖSK och 
KIF omfördelas till breddidrotten i enlighet med gender budgeting. 

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 
anslaget om totalt 550 000 kronor till ÖSK och KIF omfördelas till 
breddidrotten i enlighet med gender budgeting. 

Ordföranden ställer dessa mot varandra och finner att Programnämnd 
samhällsbyggnad beslutar enligt Stadsbyggnads förslag. 

Beslut 
Programnämnd samhällsbyggnad beslutar: 

- Programnämnd samhällsbyggnad antar förslag om ombudgetering under 
förutsättning att Kommunstyrelsen antar motsvarande beslut. 

Reservation 
Linn Josefsson (V) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för eget 
yrkande om att anslaget om totalt 550 000 kronor till ÖSK och KIF 
omfördelas till breddidrotten i enlighet med gender budgeting. 

 

§ 126 Avskrivning av 2021 års utestående fordringar 
Ärendenummer: Sam 782/2022 
Handläggare: Lena Segerberg 

Ärendebeskrivning 
Enligt god redovisningssed ska en osäker fordran inte tas upp som en tillgång. 
Det innebär att kommunens tillgångar i bokslutet endast ska innehålla 
fordringar som det är troligt att få betalt för. 

Erfarenheterna visar att möjligheterna att få in betalningar på fakturor efter att 
sedvanliga kravåtgärder vidtagits är ytterst små. God redovisningssed innebär 
därför att fakturor med förfallodatum längre än ett år från balansdatum ska 
anses som osäkra tillgångar. Dessa fakturor måste således föras bort ur 
bokföringen för att kommunens räkenskaper ska vara rättvisande. Nämnderna 
ska inför varje bokslut fatta beslut om avskrivning på dessa osäkra fordringar. 
Fordran kvarstår dock på den enskilde och åtgärder för att få in betalningen 
ska fullföljas. 
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Programnämnd samhällsbyggnads egna verksamheters sammanlagda 
utestående fordringar, med sista betalningsdag 2021-12-31, uppgår till 368 282 
kronor (inklusive moms). 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-10-25 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd samhällsbyggnad: 

- Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att i ekonomisystemet skriva av 
2021 års utestående fordringar på 368 282 kronor, på grund av att fordran inte 
längre kan anses som säker enligt god redovisningssed. 

Beslut 
Programnämnd samhällsbyggnad beslutar: 

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

  

§ 127 Revidering av allmänna lokala ordningsföreskrifter 
för Örebro kommun 
Ärendenummer: Sam 1021/2020 
Handläggare: Magnus Storm 

Ärendebeskrivning 
Tekniska nämnden har uppdragit åt Tekniska förvaltningen att ta fram ett 
förslag till revidering av kommunens allmänna lokala ordningsföreskrifter. 

Ärendet påbörjades då förvaltningen skulle se över möjligheten att begränsa, 
alternativt förbjuda, fyrverkerier. I arbetet med detta föreslog förvaltningen att 
helheten i ordningsföreskrifterna skulle ses över, vilket också blev uppdraget. 

De största förändringarna i förslaget till revidering är: 

– Förändra i lydelsen gällande användningen av pyrotekniska varor 9 § 
– Området för förtäring av alkohol 14 §, bilaga B 
– Ambulerande försäljning 15 §, bilaga B 
– Borttagande av krav på tillstånd för insamling av pengar 
– Införa tillståndskrav för friflytande mobilitetssystem. 

Tekniska nämnden behandlade ärendet den 21 oktober 2022. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag från Tekniska nämnden 2022-10-21, § 186 
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-02-05 
Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Örebro kommun 
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Förslag till beslut 
Tekniska nämndens förslag till Programnämnd samhällsbyggnad: 

- Förslag till allmänna lokala ordningsföreskrifter för Örebro kommun antas. 

Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut. 

Yrkande 
Helena Ståhl (SD) yrkar att 
– paragraf om tiggerifria zoner läggs till i de allmänna lokala 
ordningsföreskrifterna, 
– böneutrop läggs till under 13 §, samt 
– undantagen i 9 § under påskafton, valborgsmässoafton och nyårsafton tas 
bort och att förtydligande text läggs till om att tillstånd från polismyndigheten 
alltid krävs för användning av pyrotekniska varor. 

Proposition 
Ordförande Ullis Sandberg (S) finner att det finns två förslag till beslut, det vill 
säga Tekniska nämndens förslag respektive Helena Ståhls (SD) yrkande. 

Ordföranden ställer dessa mot varandra och finner att Programnämnd 
samhällsbyggnad beslutar enligt Tekniska nämndens förslag. 

Beslut 
Programnämnd samhällsbyggnad beslutar: 

- Förslag till allmänna lokala ordningsföreskrifter för Örebro kommun antas. 

Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut. 

Reservation 
Helena Ståhl (SD) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för eget 
yrkande om att 
– paragraf om tiggerifria zoner läggs till i de allmänna lokala 
ordningsföreskrifterna, 
– böneutrop läggs till under 13 §, samt 
– undantagen i 9 § under påskafton, valborgsmässoafton och nyårsafton tas 
bort och att förtydligande text läggs till om att tillstånd från polismyndigheten 
alltid krävs för användning av pyrotekniska varor. 

 

§ 128 Revidering av föreskrifter om avfallshantering i 
Örebro kommun 2023 
Ärendenummer: Sam 808/2022 
Handläggare: Viktoria Wing 

Ärendebeskrivning 
Senaste större översynen och ändringar i föreskrifterna om avfallshantering i 
Örebro kommun gjordes 2015. Därefter har gällande lagstiftning ändrats 
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(ändringar i miljöbalken och ny avfallsförordning), riktlinjer för 
renhållningsordning uppdaterats och en ny avfallsplan i kommunen antagits. 

Mindre ändringar och kompletteringar har skett av föreskrifterna varje år sedan 
2016. På grund av ovan nämnda ändringar har avfallsverksamheten valt att 
göra en större översyn av gällande föreskrifter. 

Tekniska nämnden behandlade ärendet den 11 november 2022. 

Beslutsunderlag 
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-09-28 
Föreskrifter om avfallshantering i Örebro kommun 

Förslag till beslut 
Tekniska nämndens förslag till Programnämnd samhällsbyggnad: 

1. Förslag till föreskrifter om avfallshantering i Örebro kommun antas. 

2. Föreskrifterna ska gälla från och med den 1 januari 2023. 

Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut. 

Beslut 
Programnämnd samhällsbyggnad beslutar: 

- Enligt Tekniska nämndens förslag. 

Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut. 

§ 129 Utökad budget för VA vid Rudbecksgatan 
Ärendenummer: Sam 815/2022 
Handläggare: Tove Dahlström 

Ärendebeskrivning 
För att fortsätta försörja Örebro med vattentjänster (dricksvatten, spillvatten 
och dagvatten) behöver det befintliga VA-ledningsnätet successivt förnyas. Där 
så är möjligt görs förnyelsearbetena i samarbete med andra aktörer, såsom 
externa ledningsägare eller väghållare, för att minska samhällspåverkan i stort. 
Vid Rudbecksgatan finns ett stort behov av förnyelse av framförallt 
dricksvattenledningen, men även av övriga ledningar. 

Förnyelsearbetet vid Rudbecksgatan planeras i sin helhet samordnas med 
utbyggnaden av kollektivtrafiksystemet Bus Rapid Transit (BRT) och 
genomföras under 2023. Budgeten 2023 för allt förnyelsearbete som planeras 
samordnas med BRT är på 32 miljoner kronor (mnkr) enligt 
investeringsplanen. Senare tillkomna komplexa frågeställningar för VA-
arbetena vid Rudbecksgatan har ökat kostnadskalkylen för 2023 med ytterligare 
33 mnkr, varför den totala summan blir 65 mnkr. Tekniska förvaltningen 
bedömer därmed att en utökad budget behövs för att samordningen ska kunna 
fortsätta och för att stabilt upprätthålla kommunens VA-tjänster. 

Tekniska nämnden behandlade ärendet den 21 oktober 2022. 
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Beslutsunderlag 
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-10-06 
VA-kalkyl för Rudbecksgatan 2023 
Protokollsutdrag från Tekniska nämnden 2022-10-21, § 190 

Förslag till beslut 
Tekniska nämndens förslag till Programnämnd samhällsbyggnad: 

- Reviderat underlag med utökad budget om 33 mnkr för VA-verksamheten 
godkänns. 

Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut. 

Beslut 
Programnämnd samhällsbyggnad beslutar: 

- Enligt Tekniska nämndens förslag. 

Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut. 

  

§ 130 Godkännande av reservationsavtal för försäljning 
avseende del av fastigheten Palmbohult 2:26 
Ärendenummer: Sam 134/2022 
Handläggare: Elias Chabe och Anders Pernefalk 

Ärendebeskrivning 
Dormy Palmbohult AB avser att bygga nytt centrallager för egen verksamhet. 

Priset för markförsäljningen är beräknat till cirka 33 miljoner kronor. 

Då köpeskillingen överstiger 25 miljoner kronor ska beslut om 
reservationsavtal enligt gällande reglemente fattas av Kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
Stadsbyggnads tjänsteskrivelse, 2022-10-17 
Markanvisningsavtal – reservation 

Förslag till beslut 
Stadsbyggnads förslag till Programnämnd samhällsbyggnad: 

1. Föreliggande reservationsavtal godkänns och Programnämnd 
samhällsbyggnads ordförande får i uppdrag att för kommunens del 
underteckna reservationsavtalet. 

2. Programnämnd samhällsbyggnads ordförande får i uppdrag att godkänna 
justeringar och förändringar på situationsplanens och byggnadernas 
utformning i enlighet med avtalet. 

3. Programnämnd samhällsbyggnads ordförande får i uppdrag att besluta om 
förlängning av föreliggande reservationsavtal, om så är nödvändigt. 
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4. Programnämnd samhällsbyggnads ordförande får i uppdrag att för 
kommunens del godkänna och underteckna överlåtelseavtal avseende området 
som reservationsavtalet omfattar. 

Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut. 

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 
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 detta. 

Beslut 
Programnämnd samhällsbyggnad beslutar: 

1. Föreliggande reservationsavtal godkänns och Programnämnd 
samhällsbyggnads ordförande får i uppdrag att för kommunens del 
underteckna reservationsavtalet. 

2. Programnämnd samhällsbyggnads ordförande får i uppdrag att godkänna 
justeringar och förändringar på situationsplanens och byggnadernas 
utformning i enlighet med avtalet. 

3. Programnämnd samhällsbyggnads ordförande får i uppdrag att besluta om 
förlängning av föreliggande reservationsavtal, om så är nödvändigt. 

4. Programnämnd samhällsbyggnads ordförande får i uppdrag att för 
kommunens del godkänna och underteckna överlåtelseavtal avseende området 
som reservationsavtalet omfattar. 

5. Linn Josefsson (V) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet. 

Beslutspunkterna 1–4 ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut. 

 

§ 131 Godkännande av reservationsavtal för försäljning 
avseende fastigheten Palmbohult 2:28 
Ärendenummer: Sam 126/2022 
Handläggare: Elias Chabe och Anders Pernefalk 

Ärendebeskrivning 
Candles Scandinavia (Fastighetsbolaget Doftljusfabriken i Örebro AB) avser att 
bygga lager, logistik och tillverkningsbyggnad för egen verksamhet. 

Priset för markförsäljningen är beräknat till cirka 36,5 miljoner kronor. 
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Då köpeskillingen överstiger 25 miljoner kronor ska beslut om 
reservationsavtal enligt gällande reglemente fattas av Kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
Stadsbyggnads tjänsteskrivelse, 2022-10-24 
Markanvisningsavtal – reservation 

Förslag till beslut 
Stadsbyggnads förslag till Programnämnd samhällsbyggnad: 

1. Föreliggande reservationsavtal godkänns och Programnämnd 
samhällsbyggnads ordförande får i uppdrag att för kommunens del 
underteckna reservationsavtalet. 

2. Programnämnd samhällsbyggnads ordförande får i uppdrag att godkänna 
justeringar och förändringar på situationsplanens och byggnadernas 
utformning i enlighet med avtalet. 

3. Programnämnd samhällsbyggnads ordförande får i uppdrag att besluta om 
förlängning av föreliggande reservationsavtal, om så är nödvändigt. 

4. Programnämnd samhällsbyggnads ordförande får i uppdrag att för 
kommunens del godkänna och underteckna överlåtelseavtal avseende området 
som reservationsavtalet omfattar. 

Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut. 

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 
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 detta. 

Beslut 
Programnämnd samhällsbyggnad beslutar: 

1. Föreliggande reservationsavtal godkänns och Programnämnd 
samhällsbyggnads ordförande får i uppdrag att för kommunens del 
underteckna reservationsavtalet. 

2. Programnämnd samhällsbyggnads ordförande får i uppdrag att godkänna 
justeringar och förändringar på situationsplanens och byggnadernas 
utformning i enlighet med avtalet. 

3. Programnämnd samhällsbyggnads ordförande får i uppdrag att besluta om 
förlängning av föreliggande reservationsavtal, om så är nödvändigt. 
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4. Programnämnd samhällsbyggnads ordförande får i uppdrag att för 
kommunens del godkänna och underteckna överlåtelseavtal avseende området 
som reservationsavtalet omfattar. 

5. Linn Josefsson (V) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet. 

Beslutspunkterna 1–4 ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut. 

  

§ 132 Namn på stadsdelar och områden inom Örebro 
tätort 
Ärendenummer: Sam 540/2021 
Handläggare: Erica Ek 

Ärendebeskrivning 
Stadsbyggnad har genom namnberedningskommittén tagit fram ett 
namnförslag på stadsdelar och områden inom Örebro tätort. Förslaget var 
skickat på remiss mellan den 10 september och 30 november 2021. 

Syftet är att alla befintliga namn på stadsdelar och områden inom tätorten 
Örebro ska fastställas genom beslut i Programnämnd samhällsbyggnad. De 
flesta stadsdelar, verksamhetsområden och handelsområden har etablerade 
namn som använts under lång tid, men endast 24 stadsdels- och områdesnamn 
har fastställts av kommunen genom formella beslut. 

Förslaget innehåller namn på 49 befintliga stadsdelar och områden liksom tre 
nya stadsdelar och två verksamhetsområden som för närvarande planeras. 

Beslut angående två stadsdelsnamn föreslås att upphävas. Förslaget innebär 
även justering av gränser. 

Ärendet togs upp för beredning i programnämnden den 27 oktober 2022 och 
återkommer för beslut vid dagens sammanträde. 

Beslutsunderlag 
Stadsbyggnads tjänsteskrivelse, 2022-10-03 
Skrivelsen: "Namnärende: Namn på stadsdelar och områden inom Örebro 
tätort", 2022-10-03, jämte bilagor 
Presentationen "Namn på stadsdelar och områden" 

Förslag till beslut 
Stadsbyggnads förslag till Programnämnd samhällsbyggnad: 

1. Stadsdelar och områden (befintliga och planerade) namnges enligt skrivelse 
och karta. Beslutet avser att fastställa områdesgränser och i förekommande fall 
justera gränsdragningarna för tidigare namnsatta stadsdelar och områden. 
Tidigare eventuella områdesgränser upphävs i och med detta beslut. 

2. Upphäva beslut i Stadsfullmäktige 1970, Sf 123/70, angående 
stadsdelsnamnet Snavlunda, ett tidigare planerat bostadsområde som inte har 
byggts ut och som inte är aktuellt för framtida utbyggnad. 
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3. Upphäva beslut i Programnämnd samhällsbyggnad 2018, SAM § 112/2018, 
angående namnet CV-staden. 

Yrkande 
Ullis Sandberg (S) yrkar bifall till Stadsbyggnads förslag, med justeringen i 
beslutspunkt 1 att 
– namnet på stadsdelen "Runnaby" ändras till "Västra Runnaby", samt 
– gränsen för stadsdelarna Skebäck och Öster går vid Slussgatan, ner till 
Bygärdesbäcken. 

Proposition 
Ordförande Ullis Sandberg (S) finner att det finns två förslag till beslutspunkt 
1, det vill säga Stadsbyggnads förslag respektive ordförandens eget yrkande om 
bifall med justeringen att 
– namnet på stadsdelen "Runnaby" ändras till "Västra Runnaby", samt 
– gränsen för stadsdelarna Skebäck och Öster går vid Slussgatan, ner till 
Bygärdesbäcken. 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att Programnämnd 
samhällsbyggnad beslutar enligt ordförandens yrkande. 

Därefter finner ordföranden att det endast finns ett förslag till 
beslutspunkterna 2–3, det vill säga bifall till Stadsbyggnads förslag, och att 
Programnämnd samhällsbyggnad beslutar enligt detta. 

Beslut 
Programnämnd samhällsbyggnad beslutar: 

1. Stadsdelar och områden (befintliga och planerade) namnges enligt skrivelse 
och karta med justeringen att 
– namnet på stadsdelen "Runnaby" ändras till "Västra Runnaby", samt 
– gränsen för stadsdelarna Skebäck och Öster går vid Slussgatan, ner till 
Bygärdesbäcken. 

Beslutet avser att fastställa områdesgränser och i förekommande fall justera 
gränsdragningarna för tidigare namnsatta stadsdelar och områden. Tidigare 
eventuella områdesgränser upphävs i och med detta beslut. 

2. Upphäva beslut i Stadsfullmäktige 1970, Sf 123/70, angående 
stadsdelsnamnet Snavlunda, ett tidigare planerat bostadsområde som inte har 
byggts ut och som inte är aktuellt för framtida utbyggnad. 

3. Upphäva beslut i Programnämnd samhällsbyggnad 2018, SAM § 112/2018, 
angående namnet CV-staden. 
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§ 133 Anmälan av handlingar 
Ärendenummer: Sam 18/2022 

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 3 november 2022. 

Information till programnämnden: Kommunfullmäktige väntas i december 
fatta ett beslut om att förlänga mandatperioden för i princip alla nämnder till 
den 12 januari 2023. Programnämnden behöver den 15 december 2022 fatta 
beslut om ett extra sammanträde den 12 januari 2023 (kl. 8.30–8.55, Dialogen, 
Rådhuset). På det avslutande mötet är det viktigt att nämnden tar sina sista 
delegationsbeslut och lägger dessa till handlingarna. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från Kommunala tillgänglighetsrådet, oktober 2022 (Ks 79/2022) 
Nya ärenden i diariet, 2022-10-19–2022-11-09 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd samhällsbyggnad: 

- Anmälan läggs till handlingarna. 

Beslut 
Programnämnd samhällsbyggnad beslutar: 

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

  

§ 134 Anmälan av delegationsbeslut 
Ärendenummer: Sam 820/2022 

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 2 juni 2022. Inför programnämndens 
sammanträde den 17 november 2022 redovisar Kommunstyrelseförvaltningen 
alla beslut som tagits med stöd av delegation under perioden den                   
20 oktober–9 november 2022. 
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Beslutsunderlag 
Beslut fattade på delegation av Stadsbyggnad och 
Kommunstyrelseförvaltningen, 2022-10-20–2022-11-09 
Delegationsbeslut avseende avtal 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd samhällsbyggnad: 

- Anmälan av delegationsbeslut läggs till handlingarna. 

Beslut 
Programnämnd samhällsbyggnad beslutar: 

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

  

§ 135 Avslutande ord från Programnämnd 
samhällsbyggnads avgående ordförande 

Ärendebeskrivning 
Ordförande Ullis Sandberg (S) tackar Programnämnd samhällsbyggnad och 
förvaltningsorganisationen för ett gott samarbete under sina år som 
ordförande. Samarbetet med förvaltningen har präglats av "högt till tak" och 
tillit att vända och vrida på frågor för att hitta lösningar. Samtidigt har 
förvaltningen haft förståelse för politikens perspektiv. 

Ullis Sandberg (S) framhåller att nämnden under mandatperioden hanterat flera 
viktiga frågor, bland annat utvecklingen av Hjälmaren, införandet av 
kollektivtrafiksystemet Bus Rapid Transit (BRT), lekmiljöer och badplatser 
som skänker glädje i vardagen och där människor med olika bakgrund kan 
mötas. Det har varit viktigt att värna dem som inte har de bästa ekonomiska 
förutsättningarna. Det finns en rättviseaspekt även i BRT; det ska inte ta 
dubbelt så lång tid att åka buss som att åka bil vissa sträckor. 

Förtroendevalda i nämnden och förvaltningsorganisationen tackar Ullis 
Sandberg (S) för ett gott samarbete och överlämnar blommor. 
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