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Justerat den 20 april 2018.

Kenneth Nilsson (S), ordförande

Maria Haglund (M), justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 21 april 2018.
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§ 77 Förjupning Kompetensförsörjning och
igångsättningsbeslut för arbetsgivarpolitisk strategi för
kompetensförsörjning
Ärendenummer: Ks 1443/2017
Handläggare: Karolina Holmlund
Ärendebeskrivning
I ÖSB 2018 med plan för 2019 anges att arbetet med kompetensförsörjning
ska utvecklas och att en övergripande strategi för kompetensförsörjning ska
tas fram och ligga till grund för arbetet som ska genomföras på alla nivåer i
organisationen.
Att lösa personalförsörjningen genom att ständigt nyrekrytera är inte längre
en hållbar väg att gå när efterfrågan på olika kompetenser många gånger
överstiger tillgången. Det blir allt tydligare att det inte räcker med att
rekrytera för att tillgodose dagens och framtidens personal- och
kompetensbehov. Strategi behövs för att visa på andra delar att arbeta med
för att klara kompetensförsörjningen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-03-19
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Bevilja igångsättning av uppdraget att färdigställa arbetsgivarpolitisk
strategi för kompetensförsörjning.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 78 Överförda driftsresultat och investeringsresultat från
2018
Ärendenummer: Ks 351/2018
Handläggare: Marie Hellgren
Ärendebeskrivning
I ärendet redovisas förslag till överförda driftresultat samt överförda
investeringsanslag från 2017.
Totala driftanslag på 6,2 miljoner kronor fördelas för överfört
resultat/direktöverförda medel enligt kommunstyrelsens förslag.
Resultatöverföringen har skett i enlighet med de regler som
kommunstyrelsen beslutat om i ÖSB 2017.
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För driftsnämndernas Intraprenader innebär det att 100 procent av både
ekonomiskt över- och underskott reserveras i eget kapital till
nästkommande år. Ingen prövning sker mot måluppfyllelsen men maximalt
kan 7 procent av årsbudgeten reserveras.
Reserverade medel för Intraprenader kommer inte att läggas ut i
nämndernas driftsbudgetramar. Nämnderna ska särredovisa förbrukningen
av dessa medel i sina delårs- och årsbokslut. Markeringarna i det egna
kapitalet för Intraprenader kommer utifrån dessa redovisningar justeras
med motsvarande belopp.
Reserverade medel för särskilda satsningar finansierade av AFA-medel
kommer inte att läggas ut i nämndernas driftbudgetramar. Nämnderna ska
särredovisa förbrukningen i samband med delår- och årsbokslut för att
erhålla motsvarande intäkter från kommungemensamt. Markeringarna i det
egna kapitalet för AFA-medel kommer utifrån dessa redovisningar justeras
med motsvarande belopp.
För pågående investeringsobjekt överförs 520,1 miljoner kronor.
I eget kapital är 38,2 miljoner kronor markerat för Intraprenader och 29,2
miljoner kronor för kvarvarande AFA-medel.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-04-06
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Tilläggsanslag för 2017 års driftresultat, totalt 6,194 miljoner kronor,
beviljas i enligt med Kommunstyrelseförvaltningens förslag. Finansiering
sker via avsatta medel i budget 2018 för överfört resultat.
Investeringsanslag på sammanlagt 520,1 mnkr överförs från 2018 i
enlighet med Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Yrkande
Murad Artin (V) yrkar att få lämna ett särskilt yttrande som tas till
protokollet.
Proposition
Ordförande Kenneth Nilsson (S) finner att det finns endast ett förslag till
beslut, d.v.s. Kommunstyrelseförvaltningens förslag och att
Kommunstyrelsen beslutar enligt detta.
Därefter ställer ordföranden Murad Artins (V) yrkande om att få lämna ett
särskilt yttrande som tas till protokollet under proposition och finner att
Kommunstyrelsen beslutar att bifalla yrkandet.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Tilläggsanslag för 2017 års driftresultat, totalt 6,194 miljoner kronor,
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beviljas i enligt med Kommunstyrelseförvaltningens förslag. Finansiering
sker via avsatta medel i budget 2018 för överfört resultat.
Investeringsanslag på sammanlagt 520,1 mnkr överförs från 2018 i
enlighet med Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
2. Murad Artin (V) får lämna ett särskilt yttrande som tas till protokollet.

§ 79 Tilläggsanslag och ombudgeteringar 2018
Ärendenummer: Ks 1252/2017
Handläggare: Marie Hellgren
Ärendebeskrivning
I ärendet redovisas tilläggsanslag för kostnadsökningar och
indexuppräkningar för 2018 samt ombudgeteringar.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-04-06
Avtal mellan Örebro kommun och City Örebro, välkomstgåva studenter,
Ks 1538/2017
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Tilläggsanslag/avdrag för indexuppräkningar och andra generella
kostnadsökningar/ minskningar beviljas med totalt 30,1 miljoner kronor i
enlighet med Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
2. Ombudgeteringar genomförs enligt Kommunstyrelseförvaltningens
förslag.
3. Finansiering av tilläggsanslagen sker ur Kommunstyrelsens utrymme för
generella kostnadsökningar, utrymmet till Kommunstyrelsens förfogande
samt ur utrymmet med anledning av ökade skatteintäkter.
Yrkande
Kenneth Nilsson (S) yrkar bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag
med tillägget att Open arts förstärkta finansiering förs över till
Kulturnämnden efter att Kommunstyrelsen fått en återrapportering om den
pågående utredningen om Open arts organisation.
Niclas Persson (MP) yrkar bifall till eget förslag om att 1200 tkr till
Länsmusiken stryks, 2 000 tkr till Örebrokompaniet stryks, 720 tkr till
Flygplatsbolaget stryks, Programnämnd Barn och Utbildning får
tilläggsanslag med 2 000 tkr för kompetensutveckling inom normer och
genus i skolan, Programnämnd Barn och Utbildning och Naturskolan får
tilläggsanslag på 1 000 tkr för lärarhandledning i utomhuspedagogik samt
att Kulturnämnden och Kulturskolan får tilläggsanslag på 900 tkr för ökad
tillgänglighet för barn och unga i stadens ytterområden. Niclas Persson
(MP) yrkar även bifall till Kenneth Nilssons (S) tilläggsyrkande.
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Murad Artin (V) yrkar avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag i
de delar som rör tilläggsanslag till Örebrokompaniet och flygplatsbolaget
samt bifall till Kenneth Nilssons (S) tilläggsyrkande.
Karolina Wallström (L) yrkar bifall till Kommunstyrelseförvaltningens
förslag och Kenneth Nilssons (S) tilläggsyrkande samt att få lämna ett
särskilt yttrande som tas till protokollet.
Anders Åhrlin (M) yrkar bifall till Kenneth Nilssons (S) tilläggsyrkande.
Proposition
Ordförande Kenneth Nilsson (S) redovisar förslag till propositionsordning
som Kommunstyrelsen godkänner.
Ordföranden finner att det finns tre förslag till beslut, dv.s
Kommunstyrelseförvaltningens förslag för beslutspunkterna 1-3, Niclas
Perssons (MP) yrkande och Murad Artins (V) yrkande.
Ordföranden ser Kommunstyrelseförvaltningens förslag som huvudförslag
och ställer Niclas Perssons (MP) yrkande och Murad Artins (V) yrkande
mot varandra för att få fram ett motförslag till huvudförslaget. Ordföranden
finner att Niclas Perssons (MP) yrkande blir motförslag till huvudförslaget.
Därefter ställer ordföranden huvudförslaget mot motförslaget, d.v.s.
Kommunstyrelseförvaltningens förslag för beslutspunkterna 1-3
mot Niclas Perssons (MP) yrkande och finner att Kommunstyrelsen
beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag för beslutspunkterna
1-3.
Därefter finner ordföranden att det endast finns ett förslag till
beslut gällande Kenneth Nilssons (S) tilläggsyrkande och att
Kommunstyrelsen beslutar att bifalla detta.
Slutligen ställer ordföranden Karolina Wallströms (L) yrkande om att få
lämna ett särskilt yttrande som tas till protokollet under proposition, och
finner att Kommunstyrelsen beslutar att bifalla yrkandet.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Tilläggsanslag/avdrag för indexuppräkningar och andra generella
kostnadsökningar/ minskningar beviljas med totalt 30,1 miljoner kronor i
enlighet med Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
2. Ombudgeteringar genomförs enligt Kommunstyrelseförvaltningens
förslag.
3. Finansiering av tilläggsanslagen sker ur Kommunstyrelsens utrymme för
generella kostnadsökningar, utrymmet till Kommunstyrelsens förfogande
samt ur utrymmet med anledning av ökade skatteintäkter.
4. Open arts förstärkta finansiering förs över till Kulturnämnden efter att
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Kommunstyrelsen fått en återrapportering om den pågående utredningen
om Open arts organisation.
5. Karolina Wallström (L) får lämna ett särskilt yttrande som tas till
protokollet.
Reservation
Niclas Persson (MP) reserverar sig skriftligt mot Kommunstyrelsens
beslut, beslutspunkterna 1-3 till förmån för sitt yrkande om att 1200 tkr till
Länsmusiken stryks, 2 000 tkr till Örebrokompaniet stryks, 720 tkr till
Flygplatsbolaget stryks, Programnämnd Barn och Utbildning får
tilläggsanslag med 2 000 tkr för kompetensutveckling inom normer och
genus i skolan, Programnämnd Barn och Utbildning och Naturskolan får
tilläggsanslag på 1 000 tkr för lärarhandledning i utomhuspedagogik samt
att Kulturnämnden och Kulturskolan får tilläggsanslag på 900 tkr för ökad
tillgänglighet för barn och unga i stadens ytterområden.
Murad Artin (V) reserverar sig skriftligt mot Kommunstyrelsens beslut,
beslutspunkterna 1-3 till förmån för sitt yrkande om avslag på
Kommunstyrelseförvaltningens förslag i delar som rör tilläggsanslag
till Örebrokompaniet och flygplatsbolaget.

§ 80 Årsredovisning Örebro kommun 2017
Ärendenummer: Ks 252/2018
Handläggare: Karin Nilsson
Ärendebeskrivning
Bedömningen av utvecklingen inom verksamhetens mål för god
ekonomisk hushållning baseras på utfallet för de indikatorer som fastställts
i Övergripande strategier och budget 2017 och hur kommunen arbetet för
att nå utveckling inom de fyra strategiska områdena och de 21 fastställda
målen.
Utvecklingen går framåt inom samtliga 21 mål och många
förbättringsområden pågår. Inom femton mål visar indikatorernas utfall att
utvecklingen går åt rätt håll. Inom två av målen når majoriteten av
indikatorernas utfall inte uppsatta målvärden, vilket är en indikation på att
vi inte uppnår önskvärda effekter. Inom två mål indikerar någon av
indikatorerna att utvecklingen inte går i önskvärd riktning. Två av målen
har indikatorer där mätningar inte kan göras, dessa är fortfarande under
utveckling. Det finns en planering för en fortsatt utveckling och satsningar
väntar inom kompetensförsörjning, integration, digitalisering,
skolutveckling och stadsutveckling.
Kommunens resultat för 2017 uppgår till 552 miljoner kronor. Det är 383
miljoner kronor mer än budgeterat. Utfallet för planperioden 2017-2019
prognostiseras till 2,4 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag,
vilket är högre än det finansiella målet. Självfinansieringsgraden för årets
skattefinansierade investeringar uppgår till 162 procent vilket är högre än
målet. Investeringarna i kommunens verksamhet uppgår till 673 miljoner
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kronor, vilket är 462 miljoner lägre än budgeterat.
Sammantaget görs bedömningen att Örebro kommun uppfyller kraven på
god ekonomisk hushållning både ur verksamhetsperspektivet och det
finansiella perspektivet.
Under året har planerats för ianspråktagande av delar av åtets resultat som
har flerårig effekt. Genom markering i eget kapital öronmärks medel för
specifika ändamål. Under 2017 har 28 miljoner kronor tagits i anspråk.
I 2017 års resultat finns förslag på att markera medel i det egna kapitalet
för upparbetade resultat för intraprenader, höja nivån för sociala
investeringar till 100 miljoner kronor samt kapitalkostnader inom
exploateringsverksamheten. Det finns också ett förslag på att höja
nuvarande resultatutjämningsreserv till 160 miljoner kronor.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-03-19
Årsredovisning Örebro kommun år 2017
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Bokslutskommunikén för 2017 godkänns.
2. Av årets resultat reservera 80 mnkr inom det egna kapitalet för
resultatutjämningsreserven.
3. Av årets resultat markera 19,1 mnkr inom det egna kapitalet för sociala
investeringar.
4. Av årets resultat markera 8 mnkr inom det egna kapitalet för nya
överskott inom intraprenaderna.
5. Av årets resultat markera 183,9 mnkr inom det egna kapitalet för
framtida kapitalkostnader för exploateringsfastigheter.
6. Årsredovisningen överlämnas till revisorerna för granskning.
Beslutspunkterna 1-5 ska vidare till Kommunfullmäktige den 25 april 2018
för beslut.
Yrkande
Anders Åhrlin (M) yrkar att få lämna ett särskilt yttrande som tas till
protokollet.
Niclas Persson (MP) yrkar bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag
samt att få lämna ett särskilt yttrande som tas till protokollet.
Proposition
Ordförande Kenneth Nilsson (S) finner att det endast finns ett förslag till
beslut d.v.s. Niclas Perssons (MP) yrkande om bifall till
Kommunstyrelseförvaltningens förslag, och att Kommunstyrelsen beslutar
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enligt detta.
Därefter ställer ordföranden Anders Åhrlins (M) yrkande om att få lämna
ett särskilt yttrande som tas till protokollet under proposition och finner att
Kommunstyrelsen beslutar enligt detta.
Slutligen ställer ordföranden Niclas Perssons (MP) yrkande om att få
lämna ett särskilt yttrande som tas till protokollet under proposition och
finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt detta.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Årsredovisningen för 2017 godkänns.
2. Av årets resultat reservera 80 mnkr inom det egna kapitalet för
resultatutjämningsreserven.
3. Av årets resultat markera 19,1 mnkr inom det egna kapitalet för sociala
investeringar.
4. Av årets resultat markera 8 mnkr inom det egna kapitalet för nya
överskott inom intraprenaderna.
5. Av årets resultat markera 183,9 mnkr inom det egna kapitalet för
framtida kapitalkostnader för exploateringsfastigheter.
6. Årsredovisningen överlämnas till revisorerna för granskning.
7. Anders Åhrlin (M) får lämna ett särskilt yttrande som tas till protokollet.
8. Niclas Persson (MP) får lämna ett särskilt yttrande som tas till
protokollet.
Beslutspunkterna 1-5 ska vidare till Kommunfullmäktige den 25 april 2018
för beslut.
Karolina Wallström (L), Yngve Alkman (L) och Murad Artin (V) deltar
inte i beslutet.

§ 81 Övergripande tillsynsrapport för intern kontroll 2017
Ärendenummer: Ks 1138/2017
Handläggare: Ann-Katrin Sundelius
Ärendebeskrivning
Örebro kommun arbetar för att säkra att nämnderna och bolagen
upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll med en tydlig
ansvarsfördelning och på ett strukturerat sätt. Intern kontroll innebär att
nämnderna och bolagen bedriver en ändamålsenlig och effektiv
verksamhet, har en tillförlitlig rapportering och information om
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verksamheten samt följer tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m.
Kommunens modell för intern kontroll bygger på riskanalyser som ligger
till grund för de områden som prioriteras för granskning.
Resultatet från nämndernas tillsynsrapporter 2017 visar att kommunens
modell i grunden utgör ett effektivt stöd för nämndernas ansvar att ha
kontroll över sin verksamhet. Nämndernas tillsynsrapporter håller en god
och utvecklad kvalitet och följer genomgående struktur och arbetsordning
utifrån modellen för intern kontroll. Metoden för bedömning är
internkontroll- trappan i sju steg som tagits fram för att få en bild av
kommunens utveckling inom detta område. Samtliga nämnder kan nu följa
sin utveckling av placering i trappan utifrån årets tillsynsarbete.
Fritidsnämnden är den första att nå det sjunde steget. Genomsnittet för
nämnderna visar att kommunens interna kontroll utvecklas till att nu
befinna sig närmare steg sex vilket är en fortsatt förbättring. Förra årets
samlade bedömning låg mellan steg fem och sex.
Granskningsresultaten visar att det förekommer brister i nämndernas
rutiner inom de beslutade tillsynsområdena. Åtgärder för att komma till
rätta med bristerna är bland annat att utarbeta och förnya rutiner och
arbetssätt, utbilda i rutiner och regelverk, förbättra och utveckla
systemfunktioner samt skapa en systematisk uppföljning. Nämndernas
bedömningar och beslut om åtgärder är genomtänkta och relevanta.
Bolagen är under införandet av kommunens metoder och bedöms inte
utifrån utvecklingstrappan. För de bolag som lämnat sin rapportering visar
resultaten på god intern kontroll.
Visselblåsarfunktionen i kommunen har under 2017 inte tagit emot något
nytt ärende.
Örebro kommun har med fastställd riktlinje, tydlig ansvarsgrund i
nämndreglementen och bolagspolicy samt genom handbok för intern
kontroll byggt en stadig grund för ett systematiskt, tydligt och utvecklande
arbete med intern kontroll. Bedömningen är att den interna kontrollen i
kommunen är god och fortsätter att utvecklas på ett bra sätt.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningen skrivelse den 3 april 2018 med bilagan
Övergripande resultat och bedömning för nämndernas tillsyn inom intern
kontroll 2017 med uppföljning av områden från tidigare år samt
nämndernas tillsynsrapporter för intern kontroll 2017.
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Kommundirektören får i uppdrag att utveckla de nämndövergripande
processerna inom ekonomi och personal utifrån nämndernas lämnade
förslag samt fortsätta kommunens systematiska arbete med intern kontroll.
2. Rapporten godkänns och överlämnas till Stadsrevisionen.
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 82 Årsredovisning för Örebro Rådhus AB och
dotterbolagen 2017
Ärendenummer: Ks 353/2018
Handläggare: Tina Hillding
Ärendebeskrivning
Örebro Rådhus AB ägs till 100 % av Örebro kommun. Bolaget har till
uppgift att äga och förvalta kommunens aktier i kommuns hel- och delägda
aktiebolag, svara för ekonomisk uppföljning av dotterbolagen samt
förmedla information om dotterbolagens verksamhet till
Kommunstyrelsen.
Örebro Rådhus AB äger samtliga aktier i Örebrobostäder AB,
Örebroporten Fastigheter AB, Futurum Fastigheter i Örebro AB och
Örebrokompaniet AB samt 91 % av aktierna i Länsmusiken i Örebro AB,
80 % av aktierna i Kumbro Utveckling AB, 52 % av aktierna i
Örebroregionen Science Park AB, 44,95 % av aktierna i Örebro Läns
Flygplats AB, 25 % av aktierna i Oslo-Stockholm 2.55 AB samt 9 % av
aktierna i Länsteatern i Örebro AB. Dessa aktier har ett bokfört värde på
totalt 1 794 mnkr i moderbolagets bokslut för 2017 (1 799 mnkr år 2016).
Moderbolagets resultat för år 2017 är en vinst på 37 mnkr efter
bokslutsdispositioner och skatt. Av bolagets samlade vinster föreslås 35
mnkr att delas ut till kommunen. Det totala resultatet för Örebro
Rådhuskoncernen är en vinst på 291 mnkr efter skatt.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-03-22
Årsredovisning 2017 för Örebro Rådhus AB
Årsredovisningar 2017 för dotterbolagen, intressebolag och större
dotterdotterbolag.
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Årsredovisning 2017 för Örebro Rådhus AB och de dotterbolag,
intressebolag och dotterdotterbolag som ingår i Örebro Rådhus-koncernen
läggs med godkännande till handlingarna.
2. Kommunens stämmoombud får i uppdrag att vid årsstämman för Örebro
Rådhus AB och de dotterbolag, intressebolag och dotterdotterbolag som
ingår i Örebro Rådhuskoncernen rösta för att:
a) fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande
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fall koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
b) disponera bolagens vinster eller förluster enligt de fastställda
balansräkningarna;
c) bevilja ansvarsfrihet gentemot bolagen för styrelseledamöterna och de
verkställande direktörerna; samt att
d) arvode ska utgå till de styrelseledamöter, suppleanter och
lekmannarevisorer som utsetts av Kommunfullmäktige i Örebro i enlighet
med av kommunfullmäktige i Örebro beslutade bestämmelser om arvoden
och ersättningar till förtroendevalda samt att arvode till revisor ska utgå
enligt godkänd räkning.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Murad Artin (V) deltar inte i beslutet.

§ 83 Bildande av bolag för multiscen Kulturkvarteret
Ärendenummer: Ks 162/2018
Handläggare: Tina Hillding och Rickard Samuelsson
Ärendebeskrivning
Ärendet utgår från Kommunstyrelsens sammanträde den 10 april 2018.

§ 84 Svar på revisionsrapport om krisberedskap
Ärendenummer: Ks 221/2018
Handläggare: Mats Brantsberg
Ärendebeskrivning
Stadsrevisionen har genomfört en granskning av kommunens
krisberedskap.
Efter genomförd revision bedömer man att kommunen har säkerställt en
ändamålsenlig krisberedskap väl i enlighet med lagstiftning och
myndigheters riktlinjer.
Stadsrevisionen rekommenderar Kommunstyrelsen att beakta några
punkter i det kommande krisberedskapsarbetet:
- Systematisk dokumentation av löpande verksamhet och uppkomna
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händelser
- Uppdatering av riktlinjer för kriskommunikation
- Fastställ önskvärd ambitionsnivå för kriskommunikationsberedskap
- Se över begreppen krisledningsutskott och krisledningskommitté
- Att Kommunstyrelsen utreder om delegation till ett utskott är förenligt
med gällande lagstiftning.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-03-19
Förslag till yttrande, 2018-03-19
Revisionsrapport Granskning av kommunens krisberedskap
Statsrevisionens begäran om yttrande, 2018-01-25
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Yttrandet över revisionsrapporten avseende granskning av kommunens
krisberedskap antas och överlämnas till Stadsrevisionen
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 85 Svar på revisionsrapport om säkerhetsskydd
Ärendenummer: Ks 282/2018
Handläggare: Mats Brantsberg
Ärendebeskrivning
Stadsrevisionen har genomfört en granskning av kommunens
säkerhetsskydd.
Efter genomförd revision bedömer man att kommunen inte helt
upprätthåller ett ändamålsenligt säkerhetsskydd för verksamheten i enlighet
med gällande författningskrav.
Stadsrevisionen rekommenderar Kommunstyrelsen att beakta ett antal
punkter i det kommande säkerhetsskyddsarbetet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-03-19
Förslag till yttrande, 2018-03-19
Revisionsrapport Granskning av kommunens säkerhetsskydd
Statsrevisionens begäran om yttrande, 2018-02-21
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Yttrandet över revisionsrapporten avseende granskning av kommunens
säkerhetsskydd antas och överlämnas till Stadsrevisionen.
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 86 Revidering av översiktsplan för Örebro kommun
Ärendenummer: Ks 234/2017
Ärendebeskrivning
Varje kommun ska enligt Plan- och bygglagen ha en aktuell översiktsplan
som anger inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska
miljön.
Örebro kommuns nu gällande översiktsplan Vårt framtida Örebro
beslutades i kommunfullmäktige 24 mars 2010. I maj 2014 fattade
Kommunfullmäktige beslut om att strategierna i översiktsplanen är
aktuella, men att delar av översiktsplanen skulle revideras. Stadsbyggnad,
tillsammans med andra förvaltningar, har arbetat fram förslag på reviderad
översiktsplan.
Ärendet behandlades av Programnämnd samhällsbyggnad den 8 mars
2017.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Programnämnd samhällsbyggnad, 2018-03-08, § 25
Tjänsteskrivelse från Programnämnd samhällsbyggnad, godkännande av
antagandehandling
Textkapitel inkl framsida
Samrådsredogörelse
Utställningsutlåtande ÖP 2018 inkl Länsstyrelsens yttrande
Antagandehandling revidering av Fördjupad översiktsplan för
Långenområdet
Fördjupad översiktsplan för järnvägsområdet mellan Svampen och
Gustavsvik - Antagen av Kommunfullmäktige
Fördjupning av översiktsplanen för Vivalla-Boglundsängen
Antagandehandling
Antagandehandling Föp Ekeby-Almby
Antagandehandling revidering av Föp Vintrosa-Lanna
Bilaga till MKB Sweco_Genomförandebedömning_järnväg_161128
Bilaga till MKB Planeringsunderlag för Vindkraft
Text och kartbilaga Vårt framtida Örebro -Översiktpslan för Örebro
kommun
Förslag till beslut
Programnämnd samhällsbyggnads förslag till Kommunstyrelsen:
- Godkänna översiktsplan för Örebro kommun.
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Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Yrkande
Niclas Persson (MP) yrkar bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag
samt att få lämna ett särskilt yttrande som tas till protokollet.
Karolina Wallström (L) och Anders Åhrlin (M) yrkar att få lämna ett
särskilt yttrande som tas till protokollet.
Murad Artin (V) yrkar bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag
samt att få lämna ett särskilt yttrande som tas till protokollet.
Proposition
Ordförande Kenneth Nilsson (S) finner att det endast finns ett förslag till
beslut d.v.s. Niclas Perssons (MP) och Murad Artins (V) yrkande om bifall
till Kommunstyrelseförvaltningens förslag, och att Kommunstyrelsen
beslutar enligt detta.
Därefter ställer ordföranden Niclas Perssons (MP) yrkande om att få lämna
ett särskilt yttrande som tas till protokollet under proposition och finner att
Kommunstyrelsen beslutar enligt detta.
Därefter ställer ordföranden Anders Åhrlins (M) och Karolina Wallströms
(L) yrkande om att få lämna ett särskilt yttrande som tas till protokollet
under proposition och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt detta.
Slutligen ställer ordföranden Murad Artins (V) yrkande om att få lämna ett
särskilt yttrande som tas till protokollet under proposition och finner att
Kommunstyrelsen beslutar enligt detta.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Godkänna översiktsplan för Örebro kommun.
2. Niclas Persson (MP) får lämna ett särskilt yttrande som tas till
protokollet.
3. Karolina Wallström (L) och Anders Åhrlin (M) får lämna ett särskilt
yttrande som tas till protokollet.
4. Murad Artin (V) får lämna ett särskilt yttrande som tas till protokollet.
Beslutspunkt 1 ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
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§ 87 Ej verkställda beslut kvartal 4 2017
Ärendenummer: Ks 396/2018
Ärendebeskrivning
En rapporteringsskyldighet för ej verkställda gynnande beslut enligt 4
kapitlet 1 § Socialtjänstlagen (SoL) infördes den 1 juli 2006.
Rapporteringsskyldigheten gäller beslut i verksamheterna vård och
omsorg, socialtjänst och stöd till funktionshindrade.
Från och med den 1 juli 2008 infördes samma rapporteringsskyldighet för
beslut enligt 9 § i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
(LSS) som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum.
En särskild avgift så kallad sanktionsavgift, kan enligt ändringar i samma
lagar, utdö-mas för de beslut som inte verkställts inom skälig tid. Avgiften
är lägst 10 tkr och högst 1 mnkr.
Rapportering av ej verkställda gynnande beslut ska göras till Inspektionen
för vård och omsorg, kommunens revisorer och Kommunfullmäktige.
Avdelning myndighetsutövning ansvarar för sammanställning av
nämndernas statistikrapporter till Kommunfullmäktige och för information
till programnämnden.
Ärendet behandlades av Programnämnd social välfärd den 8 mars 2018.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Programnämnd social välfärd, 2018-03-08, § 28
Statistikrapport kvartal 4 2017
Ej verkställda beslut kvartal 4 2017
Förslag till beslut
Programnämnd social välfärds förslag till Kommunstyrelsen:
- Informationen tas till protokollet.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Programnämnd social välfärds förslag.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
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§ 88 Redovisning av obesvarade motioner
Ärendenummer: Ks 334/2018
Handläggare: Lena Claeson
Ärendebeskrivning
Enligt kommunallagen 5 kap. 35 § ska en motion beredas så, att
fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väcktes. Om
beredningen inte kan avslutas inom denna tid ska detta, och vad som har
kommit fram vid beredningen, anmälas till fullmäktige inom samma tid.
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat en förteckning över motioner
som inte är slutligt färdigberedda.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-03-20
Sammanställning av obesvarade motioner 2018-03-20
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Anmälan läggs till handlingarna.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.

§ 89 Svar på motion från Maria Haglund (M) om att
investera i klimat och miljö
Ärendenummer: Ks 874/2014
Ärendebeskrivning
Maria Haglund (M) har inkommit med en motion som anmäldes i
Kommunfullmäktige den 24 september 2014, § 310 år 2014.
Motionen innehåller ett förslag om att en klimat- och miljöfond ska
upprättas.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-03-14
Motion från Maria Haglund (M) om att investera i klimat och miljö
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Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Motionen avslås.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Yrkande
Anders Åhrlin (M) och Karolina Wallström (L) yrkar bifall till motionen.
Niclas Persson (MP) yrkar bifall till Kommunstyrelseförvaltningens
förslag.
Proposition
Ordförande Kenneth Nilsson (S) finner att det finns två förslag till beslut,
d.v.s. Niclas Perssons (MP) yrkande om bifall till
Kommunstyrelseförvaltningens förslag respektive Anders Åhrlins (M) och
Karolina Wallströms (L) yrkande om bifall till motionen, och ställer dessa
mot varandra. Ordföranden finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt
Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Motionen avslås.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Reservation
Anders Åhrlin (M), Maria Haglund (M) och Johan Kumlin (M) reserverar
sig skriftligt mot Kommunstyrelsens beslut till förmån för Anders Åhrlins
(M) yrkande om bifall till motionen.
Karolina Wallström (L) och Yngve Alkman (L) reserverar sig mot
Kommunstyrelsens beslut till förmån för Karolina Wallströms (L) yrkande
om bifall till motionen.

§ 90 Svar på motion från Daniel Edström (SD) och Jonas
Millard (SD) om att öka bostadsbyggandet i Örebro
kommun genom snabbspåret
Ärendenummer: Ks 750/2014
Ärendebeskrivning
Jonas Millard (SD) och Daniel Edström (SD) har inkommit med en motion
daterad den 14/6 2014.
Motionen innehåller förslag om att Örebro kommun bör bli pilotkommun i
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Sverige för testa den lagstiftning som i Tyskland benämns som paragraf 34
Snabbspåret med syfte att korta ner tiden för byggprojekt. Snabbspåret
beskrivs även kunna inskränka rätten att kunna överklaga byggprojekt.
Programnämnd Samhällsbyggnad behandlade ärendet den 19 mars 2015.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-02-07
Protokollsutdrag från Programnämnd samhällsbyggnad, 2015-03-19, § 25
Motion Öka bostadsbygganden i Örebro kommun genom snabbspåret,
2014-06-14
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Motion om ökat bostadsbyggande i Örebro kommun genom snabbspåret
avslås.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.

§ 91 Val av 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande till
Kommunstyrelsens utskott för socialt förebyggande
arbete
Ärendenummer: Ks 1373/2016
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade den 14 november 2017 att inrätta ett utskott
för socialt förebyggande arbete och utsåg den 13 februari 2018 ledamöter
och ersättare till utskottet samt utsåg Per-Åke Sörman (C) till ordförande i
utskottet.
Kommunstyrelsen har nu att bland utskottets ledamöter utse en 1:e vice
ordförande och en 2:e vice ordförande till utskottet.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2018-02-13, § 31
Förslag till beslut
1. Utse Jessica Ekerbring (S) till 1:e vice ordförande i Kommunstyrelsens
utskott för socialt förebyggande arbete, för tiden 10 april 2018- 31
december 2018.
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2. Utse Maria Haglund (M) till 2:e vice ordförande i Kommunstyrelsens
utskott för socialt förebyggande arbete, för tiden 10 april 2018- 31
december 2018.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Utse Jessica Ekerbring (S) till 1:e vice ordförande i Kommunstyrelsens
utskott för socialt förebyggande arbete, för tiden 10 april 2018- 31
december 2018.
2. Utse Maria Haglund (M) till 2:e vice ordförande i Kommunstyrelsens
utskott för socialt förebyggande arbete, för tiden 10 april 2018- 31
december 2018.

§ 92 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt, månadsrapport
Ärendenummer: Ks 5/2018
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelseförvaltningen har sammanställt en rapport över
utvecklingen inom ekonomi, personal och verksamhet under mars 2018.
Beslutsunderlag
Månadsrapport ekonomi, personal och verksamhet Örebro kommun, mars
2018
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Rapporten läggs till handlingarna.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 93 Rapport från Örebro Rådhus AB
Ärendenummer: Ks 6/2018
Handläggare: Tina Hillding
Ärendebeskrivning
Styrelsen i Örebro Rådhus AB ska enligt ägardirektivet hålla
Kommunstyrelsen löpande informerad om sin egen och
dotterbolagensverksamhet samt om åtgärder av större vikt.
Information om ekonomiskt resultat och investeringar för bolagen i Örebro
Rådhuskoncernen ingår i Örebro kommuns delårsrapporter.
Årsredovisningar för Örebro Rådhus AB och dotterbolagen redovisas i sin
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helhet till Kommunstyrelse och Kommunfullmäktige.
I denna rapport lämnas övrig information om moderbolagets och
dotterbolagets verksamhet utifrån de ärenden som har behandlats i
bolagens styrelser. Ärenden som ska behandlas av Kommunstyrelsen
redovisas inte i denna rapport.
Beslutsunderlag
Rapport från Örebro Rådhus AB
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Rapporten läggs till handlingarna.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 94 Rapport över finansverksamheter under mars 2018
Ärendenummer: Ks 7/2018
Handläggare: Mats Rodenfelt
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelseförvaltningen redovisar i rapport finansverksamheten
under mars år 2018.
Beslutsunderlag
Rapport över finansverksamheter under mars 2018
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Rapporten läggs till handlingarna.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 95 Kommundirektörens rapport
Ärendenummer: Ks 8/2018
Handläggare: Anne Andersson
Ärendebeskrivning
Kommundirektören redogör i en rapport för nyheter inom förvaltningen.
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Beslutsunderlag
Kommundirektörens rapport mars 2017
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Rapporten läggs till handlingarna.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 96 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Ks 403/2018
Handläggare: Lena Claeson
Ärendebeskrivning
Alla beslut fattade med stöd av delegation av tjänsteman, ordförande
presidium eller utskott ska anmälas till Kommunstyrelsen på närmast
följande sammanträde enligt 6 kap. 40 § KL. Det är först efter
återrapporteringen till Kommunstyrelsen som delegationsbesluten kan
vinna laga kraft och det är också ett sätt att hålla ledamöter och ersättare i
Kommunstyrelsen informerade om vilka beslut som fattats genom
delegation.
Delegationsförteckningen för Kommunstyrelsen antogs den 27 mars 2003
och reviderades senast den 13 mars 2018.
Inför Kommunstyrelsens sammanträde den 10 april 2018 redovisar
Kommunstyrelseförvaltningen beslut som tagits med stöd av delegation
under mars 2018.
Beslutsunderlag
Sammanställning över delegationsbeslut inom övrig verksamhet under
perioden 1 - 31 mars 2018
Sammanställning över delegationsbeslut inom finansverksamheten under
perioden 1 - 31 mars 2018
Protokoll från Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt, 201803-13
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Anmälan av delegationsbeslut läggs till handlingarna.
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 97 Anmälan av handlingar
Ärendenummer: Ks 3/2018
Handläggare: Lena Claeson
Ärendebeskrivning
Varje månad anmäler Kommunstyrelseförvaltningen handlingar som
inkommit och bedöms relevanta för Kommunstyrelsen att få kännedom
om.
Beslutsunderlag
Utmaning om Open art, Ks 441/2018
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Anmälan läggs till handlingarna.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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Datum: 2018-04-11
Kommunstyrelsen

Särskilt yttrande

Ks. Överförda driftsresultat och
investeringsresultat från 2017
Vänsterpartiet har för 2017 lagt en egen driftbudget men yrkat bifall till den
styrande investeringsbudgeten med några medskick.
Medskicken handlar om vår syn på öppning av gator för biltrafik där detta inte
bör göras i bostadsområden, vår tveksamhet till fler investeringar i bandyhallen
och framförallt vår syn på kommunens investeringar i flygplatsen.
Vi anser inte att Örebro kommun eller dess bolag bör investera i Örebro
flygplats.
Våra medskick i investeringsbudgeten för 2017 har också handlat om ett
fritidscenter i Vivalla och badet i Brickebacken. Området behöver ett bad och
det befintliga behöver rustas eller rivas och byggas nytt.

Murad Artin
För Vänsterpartiet

Datum: 2018-04-11
Kommunstyrelsen

Reservation

Ks. Tilläggsanslag och ombudgeteringar
Vänsterpartiet har för 2018 lagt ett eget budgetförslag och även en
tilläggsbudget när skatteutrymmet visade sig större än väntat.
Det finns flera insatser bland de tilläggsanslag som nu föreslås som är bra och
som vi ställer oss bakom. Men satsningen riktad till flygplatsen kan inte
Vänsterpartiet acceptera då vi inte anser att kommunen ska subventionera
klimatvidrig flygtrafik.
Vi har också en annan syn på satsningen på örebrokompaniet där vi hellre
lägger de medlen till fritidssatsningar för ungdomar från 16 år och uppåt.

Murad Artin
För Vänsterpartiet

Yrkanden
Ärendenummer: Dnr ks 1252/2017
Datum: 2018-04-10

Ändringsyrkande tilläggsanslag och ombudgetering april 2018
Länsmusiken har tidigare fått ett extra anslag för att klar ökade driftskostnader
med anledning att ytterligare felavhjälpande renoveringar behövts göra efter
den stora renoveringen som nyligen genomförts. Att dessa felavhjälpande
renoveringar har dragit iväg i kostnader bör vara Örebroportens ansvar. Istället
för att skjuta till ytterligare medel för ökade hyreskostnader på 1,2 miljoner till
Länsmusiken är det Miljöpartiets mening att det är Örebroporten som får ta
ansvar för de skenande investeringskostnaderna inom bolaget.
I ÖSB 2018 så får Örebrokompaniet en permanent ramstärkning med 2 miljoner
av medel som tidigare varit tillfälliga. Att då skjuta till ytterligare 2 miljoner för att
som det utrycks stärka grunduppdraget är inte prioriterat för Miljöpartiet i
dagsläget.
Miljöpartiet föreslår ett tilläggsanslag på 2 miljoner till Programnämnd Barn och
Utbildning för kompetensutveckling kring normer och genus i skolan. Detta är
pengar som behövs, särskilt då initiativ inom gymnasieskolan att jobba med
jämställdhet har fått stå tillbaka med brist på ekonomi som skäl. Istället får
personal jobba med frågor som jämställdhet, machokultur, hederskultur mm på
fritid istället för som en del i sitt ordinarie arbete.
Miljöpartiet yrkar därför på följande ändringar i förslaget av tilläggsanslag oh
ombudgeteringar:
•

Att 1200 tkr till Länsmusiken stryks

•

Att 2 000 tkr till Örebrokompaniet stryks

•

Att 720 tkr till Flygplatsbolaget stryks

•

Att Programnämnd Barn och Utbildning får tilläggsanslag med 2 000 tkr för
kompetensutveckling inom normer och genus i skolan.

•

Att Programnämnd Barn och Utbildning och Naturskolan får tilläggsanslag
på 1 000 tkr för lärarhandledning i utomhuspedagogik

•

Att Kulturnämnden och Kulturskolan får tilläggsanslag på 900 tkr för ökad
tillgänglighet för barn och unga i stadens ytterområden.

Om yrkanden ovan inte bifalls ska detta ses som en skriftlig reservation.

Särskilt yttrande
Ärende: Årsredovisning Örebro kommun
Ärendenummer: KS 252/2018

Att Örebro kommun gör ett starkt ekonomiskt resultat är givetvis bra ur flera perspektiv. Det
skapar en stabilitet i ekonomin och öppnar för satsningar för en långsiktigt hållbar
utveckling. Med ett stort ekonomiskt överskott i ryggen vill Miljöpartiet trycka på att det
finns många fler satsningar och åtgärder som Örebro kommun bör genomföra, på angelägna
politikområden.
Örebro är en kommun som många människor trivs och vill bo i, och en hel del görs för skapa
goda, jämlika livsförutsättningar för alla örebroare. Vi ser med glädje att flera av de förslag
som Miljöpartiet hade i sin budget för 2017 redan nu har realiseras av den styrande
minoriteten, till exempel etablering av ett socialkontor i Vivalla och en utökning av
Familjecentraler, fältassistenter och annan social verksamhet. Det är också bra att
minoriteten äntligen har satt ett ökat fokus på den långsiktiga kompetensförsörjningen i
kommunen. Det fortsatt höga bostadsbyggandet i kommunen är också en positiv utveckling,
även om vi saknar de höga ambitioner kring miljö och hållbar utveckling som skulle krävas.
Men från Miljöpartiets perspektiv kan också se att det också finns stora utmaningar som
kommunledningen inte lyckas möta.
En av de allvarligaste utmaningarna är arbetsmiljön inom Örebro kommun som behöver
förbättras markant. Det är fortfarande otillfredsställande höga sjuktal i flera sektorer i
kommunala verksamheter. Det är ofta yrkesgrupper i kvinnodominerande yrken som visar
på höga, arbetsrelaterade sjuktal – som till exempel hemtjänsten. Målet på 30 medarbetare
per chef överskrids med råge på flera ställen och kommunen bör bland annat minska antalet
anställda per chef. De tydliga ojämställda skillnaderna mellan yrkeskategorier och
förvaltningar måste jämnas ut. Sjukskrivningarna har ökat bland medarbetarna, och det
viktiga HME-värdet har försämrats - målvärdet har rasat från 64 till 55 på bara ett år.
För att klara överenskomna klimatmål måste kommunen ställa om till ett mer hållbart
resande, och takten i det arbetet behöver öka. Andelen cykling i Örebro står stilla, vilket är
ett kvitto på att mycket mer måste göras för att skapa trygga, attraktiva trafikmiljöer.
Kommunen har också missat viktiga klimatåtgärder som ökat träbyggande, satsning på
solenergi mm. Vi vill se faktiska beslut om utbyggd BRT-lösning för Örebro och en ökad
satsning på säkra och tillgängliga cykelbanor.
En fortsatt satsning på Örebro flygplats innebär i praktiken att aktörerna måste täcka stora
underskott i verksamheten år efter år, med skattemedel som borde gått till viktigare
åtgärder. Det är en mycket tveksam satsning sett ur både hållbarhetsperspektiv och ur
ekonomiskt perspektiv.

Ett högt bostadsbyggande i Örebro skapar bostäder för fler, men bostadssegregationen
minskar inte. För att skapa ett socialt hållbart Örebro behöver fler insatser göras. Därför är
det bekymmersamt att kommunen inte har kommit längre i arbetet med det program för
social hållbarhet som inleddes 2015. De bostäder som byggs bör vara tillgängliga för olika
etniska och socioekonomiska grupper. Det är idag alldeles för svårt att etablera sig på
bostadsmarknaden.
För ökad integration krävs också ökade satsningar på kommunens skolor, och fler aktiva
arbetsmarknadsåtgärder. Vi ser med oro att arbetslösheten bland örebroare med utländsk
bakgrund ökar. Dagens kö till SFI-undervisningen måste snarast byggas bort, kön fördröjer
och försvårar för många att skapa sig en bas i det svenska samhället. Andelen elever med
behörighet till gymnasiet sjunker. Vi behöver göra läraryrket mer attraktivt på skolorna i
utsatta områden, och satsa på fler vuxna i skolan. Det är också allvarligt att så lite har gjorts
för att möta behovet av ordentliga satsningar på jämställdhet och begränsande normer inom
skolan.
Hemvårdens fortsatta underskott under 2017 är också ett kraftigt underbetyg till hur den
styrande minoriteten har tagit ansvar för verksamheten inom Social Välfärd. En verksamhet
som tillåtits gå med så stora underskott under en lång rad av år borde ha genererat mycket
mer omfattande insatser från de styrande partierna.

Sara Richert
Kommunalråd
Miljöpartiet de gröna

Niclas Persson
Kommunalråd
Miljöpartiet de gröna

Örebro den 10 april 2018
KOMMUNSTYRELSEN
Sam 493/2014

SÄRSKILT YTTRANDE

§10 - Revidering av Översiktsplan för Örebro kommun
Vi i Vänsterpartiet har engagerat oss mycket i arbetet med revideringen av
översiktsplanen. Att staden utvecklas i rätt riktning och på ett hållbart sätt för
alla som bor i kommunen är mycket viktigt. Vi är glada att man tagit hänsyn till
några av våra angelägna frågor. Samtidigt skiljer sig vår syn från det antagna
dokumentet på flera angelägna områden och vi hänvisar till Vänsterpartiets
tidigare remissyttrande för redogörelse för dessa.

För Vänsterpartiet
Murad Artin

Örebro den 11 april 2018

VÅRT FRAMTIDA ÖREBRO
VÄNSTERPARTIETS REMISSYTTRANDE TILL REVIDERAD
ÖVERSIKTSPLAN FÖR ÖREBRO KOMMUN

Vänsterpartiet
Örebro kommun
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Inledning
Vi i Vänsterpartiet i Örebro kommun vill lämna följande synpunkter och förslag till reviderad
översiktsplan.
Övergripande ser vi att hela översiktsplanen behöver ett mycket tydligare
jämställdhetsperspektiv. Trots att vi har kommit en bit på väg i Sverige och Örebro, finns det
fortfarande stora skillnader i förutsättningar för kvinnor och män, flickor och pojkar. Hur det
manifesterar sig i Örebro kommun bör synliggöras i könsuppdelad statistik, för att
förvaltningarna ska kunna planera sina verksamheter och fatta beslut som överbryggar
denna ojämlikhet. Översiktsplanens olika utvecklingsområden behöver också
konsekvensanalyser av de olika ställningstagandena.
Kultur
Örebro kommun bör inleda ett djupgående samarbete med Örebro läns museum. Vi ser
länsmuseet som en viktig institution för underhållet av den lokala demokratin och
utvecklingen av medborgarskapet i Örebro. Därför bör Örebro kommun ge länsmuseet i
uppdrag och resurser för att synliggöra och vitalisera berättelser av det Örebro som en gång
varit, det som är och vara en aktiv del i det som kommer att bli vårt framtida Örebro.
Samtidigt ska länsmuseet ha en tydligare och mer central roll i kommunens kulturutbud och
utgöra en viktig del av pedagogiken i kommunens skolor.
För att förtydliga Örebro länsmuseums nya roll i Örebro kommun, föreslår vi att nya lokaler
ska arbetas fram på CV-området. Museet behöver nya lokaler för att kunna utveckla sin egen
verksamhet och att presentera Örebros rika kulturarv. Samtidigt behövs mer anpassade
lokaler för att kunna bereda plats för högkvalitativa turnerande utställningar som i nuläget
inte kan inrymmas i befintliga lokaler. Vi ser att CV-området skulle bara en bra plats för
museiverksamhet, i ett historiskt viktigt område i kommunen. Ett nytt länsmuseum med ett
brett uppdrag för Örebro kommuns kulturarv, kan bli ett nav kring vilket ett nytt
kulturområde kan växa fram på CV-området.
Vi vill se en sammanhållen och bred kultursektor i Örebro kommun. Efter satsningen på ett
nytt Kulturkvarter är det viktigt för oss att vi visar både kulturutövare och publik, att den här
satsningen bara var startskottet på en helt ny ambition på kulturområdet. För att örebroarna
ska uppleva Örebro som en stad för alla är det viktigt att arrangörer och institutioner når ut
med information om sina aktiviteter. Dels bör kommunen markera utbudsrika kulturstråk,
som till exempel från Kulturkvarteret till CV, med färgkodade leder. Dels bör kommunen se
över tillgången och funktionaliteten i affischeringstavlor och överväga att implementera ett
system med digitala affischeringstavlor.
”Norrcity” (från slottet till Nobelgatan) upplevs som en myllrande del av stadskärnan, med
många små butiker och många människor i rörelse. Men det saknas en tydlig och spontan
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mötesplats. Vi skulle vilja se att man utvecklar platsen utanför Skattehuset
(Storgatan/Järnvägsgatan) till en större mikropark, en medborgarpark. Parken skulle,
förutom platser för avkoppling och vila, kunna ha ett så kallat ”speakers corner” för att
smidigt kunna erbjuda plats för mindre manifestationer, aktioner och underhållning. En ny
myllrande park skulle också kunna hjälpa till skapa attraktivitet på den annars så anonyma
Järnvägsgatan.
CV-området
Vårt gamla industriområde Centrala Verkstäder, (CV) har potentialen att bli en ny attraktiv
mötesplats i centrala Örebro. För oss i Vänsterpartiet är det viktigt att CV-området bevarar
sin identitet och industritradition. Oavsett vad som händer med
tågrenoveringsverksamheten i området, är det av vikt att de vackra industribyggnaderna får
stå i centrum. Det är också avgörande att området öppnas upp för besökande örebroare.
Den direkta anslutningen till våra natursköna områden i Slussen, Vattenparken,
Småbåtshamnen, Rynningeviken och Oset, ger porten till Hjälmaren en naturlig förlängning
in i centrala Örebro.
Vi ser gärna att CV-området utvecklas med ett myller kulturinslag och andra former av
möten. Ett förslag är att se över möjligheten att förlägga nya lokaler för Örebro länsmuseum
i området. Länsmuseet skulle få en viktig roll för att knyta an det historiska kulturvärdet av
industri- och tågtraditionen och samtidigt vara en viktig aktör för att bidra med
högkvalitativt modernt kulturutbud.
Ett utvecklat kulturutbud på CV-området skulle bidra till ett helt nytt hälsoperspektiv för
Universitetssjukhuset. Att kultur är hälsofrämjande är allmänt känt och är framförallt
kraftfullt mot psykisk ohälsa och stress. Samtidigt kan närheten till kultur utgöra en
avgörande skillnad för patienter med långa vistelser på sjukhuset, som då kan brytas av med
upplevelser.
Boglundsängen
Boglundsängen, både industriområdet och naturreservatet, har stor potential att utvecklas. I
nuläget upplevs industriområdet som väldigt otryggt och mörkt och har en trist och ensidig
industrikaraktär. Vi ser poänger med att behålla del av funktionen som ett centralt beläget
område för arbetsplatser för många och handel. Framförallt eftersom många kan ta sig till
området utan bil. Däremot bör området kompletteras med en del bostäder och andra typer
av verksamheter. Placeringen på Boglundsängen gör att det skulle kunna samla många
boende och tillresta från flera stora stadsdelar i anslutning och ännu fler när Vallby står
färdigt.
Vi ser ett jätteproblem i området eftersom den mesta av marken ägs av privata investerare,
som hamstrar mark för att exploatera när värdet stigit. Dessa aktörer saknar engagemang
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och vill inte ta någon risk för att utveckla området. För oss är det viktigt att det finns en
bredd av aktörer i området för att det ska kunna utvecklas i en bra riktning. För det första är
det därför viktigt att Örebro kommun ser till att man köper upp mark i området, för att
kunna ta ett tydligare initiativ.
Vivalla är kommunens tätaste stadsdel, med upp till tiotusen invånare. Som en liten kommun
i sig. Vi tror att rörelse på människor både till och från Vivalla skulle främja integrationen.
Därför skulle vi vilja se att kommunen etablerar ett promenadstråk, eller en allé, från Vivalla
centrum hela vägen ut till Boglundsängens naturreservat (Poesigatan – Kryptongatan –
Neongatan). Naturreservatet är en gömd pärla och för många helt okänt. En utveckling av
rekreationsmöjligheterna runt naturreservatet, har potentialen att skapa en besöksmagnet
för boende i området, likväl som en helt ny dimension till hela Boglundsängen. För att kunna
utveckla naturreservatet krävs också krafttag mot bullernivån från E18.
Ny sträckning på järnvägen
Vi i Vänsterpartiet står bakom föreslaget på ny sträckningen av godsjärnvägen i anslutning
till E18. Däremot är det under förutsättning att vi ser en helt ny helhetslösning för hela
trafiksituationen, i och med denna omdaning. Vår centralt belägna motorled har idag på ett
väldigt olyckligt sätt separerat flera av våra stora stadsdelar på andra sidan av en tydlig
barriär. Spontana möten mellan olika stadsdelar försvåras därför. Det är dessutom väl belagt
att höga bullernivåer innebär en psykisk påfrestning på människor, något som för boende i
till exempel Vivalla, Oxhagen, Västhaga och Varberga, alla stora befolkningstäta stadsdelar,
är påtagligt nästan dygnet runt.
Vi vill därför se att man i översiktsplanen planerar för att gräva ner eller bygga/däcka över
hela den nya trafiklösningen, för både biltrafik och godsjärnväg. Platserna ovanför trafiken
skulle kunna användas som gröna mötesplatser eller till verksamhets- och handelslokaler.
Förutom att höja hälsan markant för de boende runt motorvägen, ser vi stora integrerande
effekter av att bygga bort barriärerna mellan centrum och våra stora stadsdelar.
Om det inte anses möjligt att gräva ner eller däcka över trafiklösningen enligt vårt förslag,
ställer vi i Vänsterpartiet oss inte bakom förslagen till ny sträckning längst med E18. Då
förespråkar vi istället det förslag som finns i befintlig översiktsplan och att nya godsjärnväg
etableras inom avsatt reservat.
Trafik
Örebro är en cykelstad och vi välkomnar alla förslag som prioriterar upp cykeln högst,
tillsammans med satsningar på kollektivtrafik i hela kommunen. Potentialen att utöka
cyklandet ännu mer är stor i en tät stad som Örebro. Fler cykelstråk för pendling bör
prioriteras, även mellan mindre orter på landsbygden. Man bör också tänka in cykeln när
man planerar upplevelsestråk, naturturism och andra utflyktsmål.
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För oss är det viktigt att cykel-frågor får stå för sig själv i översiktsplanen och andra
dokument och aldrig buntas ihop med gång-trafikanter, vilket ofta är vanligt förekommande.
Det gäller både när man politiskt lyfter upp satsningar på det ena eller andra trafikslaget och
när siffror redovisas för hur mycket som satsas på gång respektive cykel. Cykel är ett
pendlingsmedel, med hög hastighet och olyckor med gångtrafikanter är väldigt vanliga.
För att uppmuntra ännu mer cyklande är det viktigt att man aldrig får känna av någon brist
på cykelparkering i centrala Örebro. Vi ser mycket negativt på utvecklingen med
bilparkeringar på trottoarerna i centrala Örebro. Först och främst skapar det ett intryck av
att Örebro är en osäker och hård stad och är dels är det en säkerhetsrisk mot
gångtrafikanter. Dels tar de upp centralt belägna platser för cykelparkeringar i nära
anslutning till handeln. Vi vill se en avveckling av bilparkeringarna på trottoarer till förmån
för cykelparkeringar och gröna inslag för att göra Örebro mer till en stad för människor av
kött och blod och mindre för bilar.
Örebro är en växande stad och trycket på byggbar mark är högt. För att bevara en större
andel av de grönytor som finns kvar i staden ser vi gärna att kommunens övriga orter kan
växa mycket kraftigare. Avgörande för attraktiviteten och byggandet på kommunens
landsbygd är att kollektivtrafiken fungerar snabbt, bekvämt och effektivt och att
resekostnaderna är låga. Därför tror vi att kommunen måste gå före för att skapa incitament
att bo i våra glesare tätorter och markant reducera pendlingstider, genom att etablera snabb
och effektiv pendel längst med kollektivtrafikstråk på landsbygden. Därför menar vi att
kommunen redan i den kommande reviderade översiktsplanen utreder sträckningar och
reservat för kollektiv pendel till våra fyra större tätorter, Vintrosa, Glanshammar, Garphyttan
och Odensbacken. En regional pendel i Östernärke kan också bli avgörande för kommunens
del av framtida snabba kommunikationer med Sörmland, som nu nästan saknas helt.
Vissa sträckor av kollektivtrafiken lämpar sig särskilt bra för så kallat Bus rapid transit, ett
system för effektivare busstrafik med särskilda bussfiler, extra långa fordon och anpassade
perronger för snabb av- och påstigning. I översiktsplanen bör det framgå att BRT är en
prioriterad utveckling av kollektivtrafiken för att främja pendling.
Odlingsbar mark
Nu när Örebro växer i en rasande takt, är det viktigt att kommunen tar ansvar för att
byggandet sker kontrollerat och ansvarsfullt. Något som allt oftare faller i glömska när
bostadsbristen är som störst är att man säkrar upp för framtida tillgång på odlingsbar mark.
Odlingsbar mark, framförallt med frisk och högkvalitativ mylla, är en stor bristvara i Sverige.
Och med en växande befolkning är det viktigt att vi försäkrar oss om att det i framtiden finns
tillräckligt med mark avsatt för att producera livsmedel för att försörja befolkningen.
Lokalproducerade livsmedel är bra ur beredskapssynpunkt, men också ur klimatsynpunkt
och för det lokala näringslivet.
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För att möta de här utmaningarna är det viktigt att man undviker att Örebro bygga på viktiga
odlingsmarker. Därför vill vi att man så snart det går kartlägger omfattning, kvalité och
placering av kommunens odlingsbara marker.
Utvecklingen med mikroparker och stadsodlingar bör stödjas och prioriteras. Inslagen av
växtlighet på husfasader och hustak bör också underlättas och användas oftare när
kommunen eller dess bolag uppför byggnader. Mer grönstruktur i centrala delarna av staden
ger bättre luftkvalité och en mer attraktiv stad.
Landsbygd
En stor del av kommunen är landsbygd och det är viktigt att den delen av Örebroarna som
bor på landsbygden också känner att översiktsplanen gäller dem. Det är också viktigt att
fånga upp det driv, engagemang och den gemenskapstanke som finns på landsbygden som
tillgångar för hela kommunen. Först och främst behövs en kollektivtrafik som fungerar för
alla som bor på landsbygden och att den 3-timmarsbiljett som gäller på stadsbussar självklart
ska gälla för alla kommuninvånare, inklusive de som åker länsbuss. Samtidigt är det
avgörande att en större andel av den majoritet örebroare som bor i staden åker kollektivt,
går eller cyklar, så att de som verkligen behöver ta bilen kan göra det med gott samvete.
Pendlingsparkeringar bör finnas utmed kollektivtrafikstråk för att underlägga kollektivåkande
även för dem som inte bor direkt utmed stråken. Det behövs också pendlingsparkering i
utkanten av staden med bussförbindelse in till centrum, för att minimera bilåkandet mitt i
stadskärnan.
Tillgången på snabbt internet är viktigt för både privatpersoner och småföretagandet.
Naturen i hela kommunen är fantastisk vacker och varierad och förutsättningarna för
naturturism är goda. Örebrokompaniet bör gers ett tydligt uppdrag att utveckla naturturism i
hela kommunen.
En stor del av småföretagandet på landsbygden är producenter av livsmedel. Kommunen bör
fortsätta att utveckla upphandlingen inom sina verksamheter för att upphandla det som går
lokalt. Kommunen bör också utöka sin kompetens kring det som kallas för ’novel foods’, det
vill säga mat som traditionellt inte producerats och konsumerats här. Det finns en stor
potential att utöka och differentiera jordbrukssektorn i kommunen med nya produkter, men
det är samtidigt en snårig djungel av regler och riktlinjer. Den kompetensen och
administrationen är ofta svår att tillskansa sig som enskild företagare.
Bebyggelse
Örebro ska vara en stad för alla och en stad som stimulerar invånarna till att leva de liv de vill
leva. Tillgången på boende och hyresrätter med olika hyresnivåer är avgörande för Örebros
utveckling och framtid. Priserna på nyproduktion måste hållas nere för att stadsdelarna ska
kunna blandas upp.
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Boendemiljön ska ha en hög standard och det är viktigt att trångboddhet minimeras för att
alla i familjen ska ha en privat sfär för att kunna utvecklas. Alla bostadsområden och
stadsdelar ska upplevas som levande platser och kulturellt tilltalande för att skapa kreativitet
och engagemang i det egna närområdet och för kommunen som helhet. Kulturinslag,
samlings- och mötesplatser, vård- och omsorg, skolor och förskolor måste planeras in tidigt i
planprocessen i alla nya stadsdelar.
Det är viktigt att Örebro har en blandad bebyggelse och bred sammansättning av
socialgrupper i alla våra stadsdelar. Ensidiga stadsdelar med få olika boendeformer, skapar
onödig segregation istället för integrationen. Mycket fokus har på sistone lagts på våra stora
stadsdelar och de utmaningar de står inför. Vi ser emellertid också utmaningar med våra allt
större ensidiga villaområden, som är våra mest likriktade stadsdelar. Förutom nackdelar för
de boende som kan uppstå av en likriktad befolkning, innebär den lägre bostadsdensiteten
att underlaget för kollektivtrafik och samhällsservice är sämre än i andra stadsdelar.
Ofta är problemet brist på kommunalägd mark i de här områdena. Kommunen bör därför
agera för att införskaffa mark i områden med ensidig villabebyggelse, för att få ett tydligare
incitament för stadsplanering i dessa områden. Dels bör kommunen också komplettera
villabebyggelsen med flerbostadshus, där så är möjligt.
Gustavsviks golfbana
Tiden har kommit ikapp den centralt belägna golfbanan vid Gustavsvik. Det som var ett
ytterområde för något decennium är numer centrala delar av staden. Den massiva
utbyggnaden av Södra ladugårdsängen, Sörby och Sörbyängen, närheten till Brickebacken
och Adolfsberg men också expansionen av Universitetet, ställer nya krav på området. För oss
är det tydligt att platsen för golfbanan behövs för rekreation för boende i närområdet och
kan i framtiden inte användas som golfbana. Området ska även i framtiden vara ett
grönområde, men som parkområde och med helt annan inriktning än idag.
Området ligger dessutom i anslutning till Reträttens naturreservat. I en framtida omdaning
ser vi gärna att de båda grönområdena hänger ihop i ett gemensamt grönstråk.
Holmens industriområde
Örebro ses som en livskraftig musik- och livemusikstad och därför är infrastrukturen för att
kunna utöva sitt musicerande, avgörande för stadens identitet. På Holmens industriområde
finns en stor andel av Örebros och studieförbundens replokaler. För Örebros attraktivitets
och för kulturutbud och musikliv, krävs ett centralt beläget områden där ljudvolymen kan
vara lite högre. För oss är det viktigt att all utveckling av Holmens industriområde tar den här
aspekten i beaktande. Vi skulle gärna se en utveckling av Holmen som snarare anammar den
här kulturprägeln. Osmundsgatan, som löper genom området, skulle kunna bli en kulturgata
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som också knyter ihop centrum med ett framväxande Boglundsängen och skulle därför också
vara en lämplig gata för busstrafik.
Äldreomsorg
Örebro är en växande stad, men är liksom stora delar av västvärlden också en åldrande stad.
Det ställer stora utmaningar på utbyggnad av äldreomsorgen och kompetensförsörjningen.
Vi i Vänsterpartiet har en annan syn på hur man bör organisera äldreomsorgen, utan
vinstjakt och med fullt fokus på de äldre och på personalen. Privatiseringar påverkar den
generella utvecklingen av Örebro kommun, både kvalitetsmässigt och ekonomiskt, men
framförallt negativt för samhällsplaneringen. Segregation och ojämlik tillgång till
samhällsservice, skapar klyftor som påverkar hela kommunen.
Privatiseringar skapar ryckighet och osäkerhet i systemen och finansieringen samt brist på
kontinuitet i planeringen. Men en helt kommunalt driven äldreomsorg får kommunen ett
bättre helhetsgrepp och en kontinuitet över verksamheten, kompetensförsörjning och
personalens situation samt efterfrågan på trygghetsinsatser, vård- och omsorg.
Vi ser långsiktiga behov av att bygga fler trygghetsboenden. Det är en bra och efterfrågad
boendeform för äldre med ett visst behov av omsorg, som också skapar social samhörighet
med sina medboende. Vi vill också se försök med kollektiva boendelösningar där vissa
grupper av äldre, tillsammans med studenter och ensamkommande ungdomar kan blandas
upp. Vi ser stora fördelar och synergieffekter med att man träffas och bor över
generationsgränser och med olika bakgrunder. Samtidigt får vi en mer långsiktig och flexibel
försörjning av bostäder för grupper som har det extra svårt på bostadsmarknaden.
Förskolor och skolor
När förskolor och skolor planeras ska det göras med fokus på barnen och eleverna, det är
deras behov som går först. Det är till exempel inte önskemål från affärsidkare eller bilister
som ska styra.
Förskolor och skolor bör inte planeras i miljöer med buller eller avgaser och utsläpp.
Den utevistelse som sker i förskolan, skolan eller fritids är ofta den enda utevistelse som
barn och elever får på hela veckan och därför behöver gårdarna planeras utifrån Boverkets
standard om minst 30 kvadratmeter friyta per barn. De bör också vara naturliga, gröna,
lekfulla och utmanande på olika sätt vilket kan tänkas in redan i planeringen då t ex befintlig
växtlighet och nivåskillnader och underlag till viss del kan behållas.
När det planeras hur många förskole-avdelningar som behöver skapas i Örebro är det
skolverkets rekommenderade gruppstorlekar om max-snitt om 15 barn som bör gälla.
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Översiktsplanen ska ta hänsyn till att det är kommunen som har det fulla ansvaret att ordna
förskola samt skola åt kommunens alla barn och visa det genom att planera för de
kommunala verksamheterna i första hand.
I årskurs 1-6 bör skolplatser skapas i närheten av där barnen bor, även om andra
förhållanden kan få råda på landsbygden, medan det i 7-9 kan hända att eleverna får ta sig
till mer centralt belägna skolor.
I de fall det går är det en fördel att planera skolor så att de binder ihop olika typer av
bostadsområden för att minska klyftorna i samhället och skapa ett elevunderlag med
blandade förutsättningar. Det har i studier visat sig vara positivt för barn som annars har
sämre förutsättningar i skolan.
Skolor kan med fördel planeras tillsammans med idrottsanläggningar, fritidscenter eller
annan föreningsverksamhet som kan bidra till en positiv fritid efter skoltid.
Barnen och elevernas trafikmiljö ska vara säker och även främja att vuxna cyklar eller reser
kollektivt framför att välja bil.
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Särskilt yttrande om ny översiktsplan
I april 2018 ska kommunfullmäktige besluta om den nya översiktsplanen, som beskriver hur
kommunen ska utvecklas rent fysiskt de närmaste årtiondena. I stora delar anser Miljöpartiet att
översiktsplanen är ändamålsenlig och omfattar de områden som är relevanta för en hållbar
utveckling av den fysiska miljön. Den innehåller en hel del kloka ställningstaganden och leder i
stort i rätt riktning när det gäller effektiv markanvändning och hållbar stadsutveckling. Särskilt
positivt är ställningstaganden kring en tätare, mer sammanhållen och varierad stad, omvandling
av industriområden till blandad bebyggelse och fokus på värdet av grönområden och natur.
Under framtagandet av den nya planen har vi fört diskussioner i den politiska styrgruppen, och
partierna har inte alltid varit eniga. Miljöpartiets representant har löpande lyft fram synpunkter
där vi anser att översiktsplanen inte värnar miljön i tillräckligt stor utsträckning, eller inte
bidrar till en långsiktigt hållbar kommun. Miljöpartiets viktigaste synpunkter har varit följande:
Stadens entréer måste göras grönare
Planen bör göras tydligare i att utvecklingen av verksamhetsområden och lokaler för
lager/logistik ska göras med större hänsyn till miljön. “Gröna barriärer” i form av träd och
buskar ska finnas ut mot alla vägar som utgör entréer till Örebro, istället för att som nu
maximera exponeringen av byggnader med låg arkitektonisk kvalité. Kommunen bör också
ställa högre krav på god arkitektur och gestaltning.
Jordbruksmarken måste skyddas bättre
Det är kortsiktigt och ohållbart att exploatera och hårdgöra jordbruksmark på det sätt som sker
idag i Örebro, och vi menar att kommunen måste värna framtida stadsnära
livsmedelsproduktion mycket bättre än idag. Skrivningen “Jordbruksmark är en viktig
samhällsresurs och får endast bebyggas för att tillgodose betydelsefulla samhällsintressen eller
då lämplig alternativ lokalisering saknas i regionen, eller om alternativ användning ger totalt
större miljövinst än när marken används för jordbruk” måste tillämpas på ett striktare sätt.
Innebörden av “betydelsefulla samhällsintressen” borde därför diskuterats och förtydligats i
planen.
Flygplatsen ska inte tillåtas att växa
Trenden med ständigt ökande flygtrafik måste brytas för att vi ska nå klimatmålen.
Översiktsplanen ska därför uttrycka en restriktiv hållning till utveckling av flygplatsen. Inte som
nu, att den “ska ge en stor handlingsfrihet för utveckling av flygplatsen”. Flygplatsbolaget ska

övergå i privat ägo och inte finansieras med hjälp av skattemedel.
Avveckla Villingsbergs skjutfält
Miljöpartiet vill behålla den tidigare formuleringen i översiktsplanen: “Den önskvärda
långsiktiga utvecklingen för Örebro kommuns invånare är att Villingsbergs skjutfält avvecklas”.
Om Villingsbergs skjutfält även i framtiden bedöms som riksintresse för försvaret, är det Örebro
kommuns vilja att skjutfältets verksamhet samordnas på ett bra sätt med exempelvis
friluftslivets och vindkraftens intressen. Örebro kommun bör vara tydlig i sitt ställningstagande
att främja natur- och friluftsliv framför militär verksamhet.
Lokalproducerade livsmedel och energi måste öka
Översiktsplanen bör ha en tydligare målsättning att kommunens självförsörjningsgrad av
livsmedel och förnybar energi ska öka. Idag är kommunen sårbar mot störningar i
livsmedelsförsörjningen, eftersom vi i stor utsträckning är beroende av import av livsmedel och
insatsmedel.
Tydligare omprioritering från bil till andra transportslag
Översiktsplanen bör vara tydligare i att en del av det utrymme som idag disponeras av biltrafik
ska ersättas av utrymme för gående, cyklister och kapacitetsstark kollektivtrafik. Det saknas
också fokus på delandelösningar som växer snabbt på området.
Skolor och förskolor ska ha bilfria zoner
Nya förskolor och skolor ska byggas med bilfria zoner kring fastigheten. Det ger säkrare miljöer
för barnen, ger vardagsmotion och främjar hållbara resor till och från förskolor och skolor. Det
ska finnas goda möjligheter att angöra fastigheterna med cyklar och att låsa in dem under
dagen.
Bashastigheten ska sänkas i hela Örebro stad
Bashastigheten bör successivt sänkas i hela staden och denna strategi ska tydliggöras i planen.
Det skapar positiva effekter för folkhälsan, luftkvaliteten, buller, trafiksäkerhet och attraktiva
stadsmiljöer.
Barnens trafiksäkerhet ska inte äventyras
Det bör förtydligas i översiktsplanen att principen om kontinuerligt gatunät och “trafiksilning”
inte får tillämpas så att den skapar otrygga trafikmiljöer för barn.
Kommunen ska aktivt driva på för fler laddstolpar
Översiktsplanen behöver innehålla en tydligare skrivning kring att främja utbyggnad av
infrastruktur för laddstolpar. Nuvarande formulering är alldeles för passiv (“är positiv till
utveckling av laddstolpar”)
Ringlinje för kollektivtrafiken ska pekas ut
Det bör pekas ut en ringlinje för kollektivtrafiken som bättre binder samman stadens
ytterområden.

Även mindre tätorter måste växa på ett hållbart sätt
I översiktsplanen står det att “en strategiskt viktig hustyp för utvecklingen av de prioriterade
tätorterna är det friliggande enfamiljshuset, som där kan få ta stor plats”. För att möjliggöra ett
ökat resande med kollektivtrafik in till Örebro, är det av vikt att de prioriterade, mindre
tätorterna inte växer på ett alltför glest sätt. Större avstånd till kollektivtrafiken gör att fler
kommer välja bilen som transportsätt in till Örebro. Miljöpartiet menar att även dessa orter
måste växa på ett sätt som är yteffektivt och främjar kollektivtrafiken. “Som där kan få ta stor
plats” bör därför strykas.
Fler viktiga strategiska besöksmål ska pekas ut
I översiktsplanen står det att “Gustavsvik, Svampen, Conventum och Wadköping ska ges
förutsättningar att utvecklas som strategiska besöksmål”. Till detta bör även läggas
Naturum/Naturens Hus samt Ånnaboda och Karlslund.
Eyrafältet ska inte prioriteras
“Elitarenorna på Eyrafältet och de stora tävlingsarenorna för lagidrott ska bevaras och
utvecklas” enligt översiktsplanen. Miljöpartiet anser att dessa arenor under en lång tid har tagit
en stor del av kommunens investeringsresurser. Innan fler investeringar görs i dessa arenor ska
andra idrotter prioriteras först som t ex hästsport, gymnastik och simhallar.
Handelns parkeringsytor måste göras smartare
När nya lokaler för handel tillkommer ska parkeringslösningarna främst skapas genom
parkeringar under eller ovan butikslokalerna, och översiktsplanen bör tydliggöra detta. Det är t
ex inte effektiv markanvändning att bygga en lokal för en större livsmedelshandel på 1-2 km från
centrum och samtidigt ta den dubbla butiksytan till bilparkeringar intill.
Cityhandeln ska prioriteras framför Marieberg
Kommunen ska endast prioritera utvecklingen av cityhandeln sett ur tillväxtperspektiv. Den
tillväxt av Marieberg som finns möjlig inom idag gällande detaljplaner är tillräcklig. Mariebergs
handelsområde bör däremot utvecklas med bättre cykelbanor, kollektivtrafik samt
fastighetsnära energiproduktion.
Jord- och skogsbruk ska bedrivas ekologiskt hållbart
All kommunal jordbruksmark ska odlas ekologiskt, och detta bör fastställas i översiktsplanen.
Skogsbruket ska inte tillämpa kalavverkning, utan använda sig av hyggesfri avverkning och ligga
i framkant för användningen av nya, hållbara skogsbruksmetoder.
Ekodukter behövs över motorvägen
Planen säger att “kommunen ska i sin stadsplanering verka för att minimera fysiska och mentala
barriärer mellan stadsdelar och områden i staden”. Miljöpartiet anser att ekodukter/sociodukter
är viktiga investeringar för att minska motorvägens avskärmande effekt i de västra stadsdelarna,
och dessa ska lyftas fram som en lösning i översiktsplanen.
Fler hus ska byggas i trä
Träbyggnation kommer vara ett viktigt inslag i framtidens hållbara byggande. Trä som bygg- och

inredningsmaterial har dokumenterat positiva effekter på människors hälsa och upplevd trivsel
när det får synas på in- och utsida av byggnader. Vi anser att detta bör lyftas fram i
översiktsplanen för att även hanteras i handlingsplanen för stadens byggande.
Ingen ny bebyggelse i Karlslundsskogen
Vi anser också att den föreslagna bebyggelsen i Karlslundsskogen inte är lämplig. Dels är det
viktigt att behålla det sammanhängande skogsområdet så långt som möjligt, dels är det inte
önskvärt att lägga bostadsområden på platser med begränsat underlag för kollektivtrafik.
Fler gröna tak och väggar
Översiktsplanen behöver bli tydligare kring utvecklingen av fastighetsnära grönstruktur. Det ska
vara en tydlig strategi för kommunen att bidra till fler gröna tak och väggar, utöver mindre och
större parker och grönområden.
Fler kollektivboenden måste främjas
Kommunen ska verka för att det byggs mer smarta bostäder med delandelösningar, och
moderna kollektivboenden i alla stadsdelar. Detta för att möta både yngre och äldre människors
önskemål om ett boende som har höga sociala kvalitéer.
Barnkonsekvensanalyser måste göras av alla större projekt
I planen ska det tydliggöras att barnkonsekvensanalyser alltid ska göras vid större projekt. Ett
perspektiv som alltför ofta missas idag.

Niclas Persson, Kommunalråd och tjänstgörande ersättare i kommunstyrelsen
Miljöpartiet de gröna i Örebro kommun

