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Ullis Sandberg (S), ordförande
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§ 170 Svar på övrig fråga från Linn Josefsson (V) om
problemen med gatubelysningen i Örebro
Ärendenummer: Sam 1123/2020
Handläggare: Peter Grönlund
Ärendebeskrivning

Vid Programnämnd samhällsbyggnads sammanträde den 6 november 2020
ställde Linn Josefsson (V) en övrig fråga om problemen med gatubelysningen i
Örebro. Belysningsnätet är i behov av upprustning och frågan avser hur
kommunen löser dessa problem.
Enhetschefen för Gata och trafik Peter Grönlund besvarar frågan – Tekniska
förvaltningen arbetar med att både se till att trasiga armaturer fungerar igen och
att byta ut ledningar i marken. Förvaltningen är medveten om de behov som
finns, och arbetar intensivt utifrån de ekonomiska ramar som finns för att
gatubelysningen ska fungera. En långsiktig plan för förnyelsebehovet som
underlag inför investeringsbeslut ska vara färdig 2021.
Beslutsunderlag

Muntlig information
Förslag till beslut

Tekniska förvaltningens förslag till Programnämnd samhällsbyggnad:
- Frågan är besvarad.
Beslut

Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Enligt Tekniska förvaltningens förslag.

§ 171 Svar på övrig fråga från Patrik Jämtvall (L) om
enskilda versus kommunala huvudmannaskap
Ärendenummer: Sam 981/2020
Handläggare: Elin Hals
Ärendebeskrivning

Vid Programnämnd samhällsbyggnads sammanträde den 1 oktober 2020
ställde Patrik Jämtvall (L) en övrig fråga om enskilda versus kommunala
huvudmannaskap. Frågan avser hur Stadsbyggnad arbetar med detta:
– Hur ser förvaltningen på allmänt, enskilt och kommunalt huvudmannaskap?
– Är tanken att kommunen successivt ska ta över enskilda huvudmannaskap?
– Vad innebär det att ändra det enskilda huvudmannaskapet till ett kommunalt
huvudmannaskap?
– Vad blir konsekvenserna?
– Kommer förstudie att göras eller finns det framtaget?
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– Hur många kilometer väg handlar ett eventuellt övertagande om?
– Vilka ekonomiska risker finns, underhåll, markinköp m.m.?
Planarkitekt Elin Hals besvarar frågan – I dagsläget har inte kommunen någon
samlad syn på huvudmannaskap. Lagstiftningen kan dock utgöra en
utgångspunkt. Enligt dagens plan- och bygglag utgör kommunalt
huvudmannaskap huvudregeln för nya detaljplaner. Det finns inget pågående
arbete i frågan om huvudmannaskap och ingen förstudie är planerad.
Beslutsunderlag

Patrik Jämtvalls (L) övriga fråga, 2020-10-01
Stadsbyggnads skrivelse
Förslag till beslut

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

Patrik Jämtvall (L) yrkar att ärendet återremitteras med motiveringen att en
ekonomisk kalkyl för kostnader saknas i Stadsbyggnads skrivelse.
Proposition

Ordförande Ullis Sandberg (S) ställer först Patrik Jämtvalls (L) yrkande om
återremiss under proposition och finner att Programnämnd samhällsbyggnad
beslutar att ärendet ska avgöras i dag.
Därefter finner ordföranden att det endast finns ett förslag till beslut, det vill
säga Stadsbyggnads förslag, och att Programnämnd samhällsbyggnad beslutar
enligt detta.
Beslut

Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Frågan är besvarad.
Reservation

Patrik Jämtvall (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt yrkande om
att återremittera ärendet med motiveringen att en ekonomisk kalkyl för
kostnader saknas i Stadsbyggnads skrivelse.

§ 172 Ledamotsinitiativ från Patrik Jämtvall (L) om att
beslut av investeringsstarter ska till nämnden
Ärendenummer: Sam 972/2020
Handläggare: Carolina Herder och Marko Ravlic
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Ärendebeskrivning

Vid Programnämnd samhällsbyggnads sammanträde den 1 oktober 2020
initierade Patrik Jämtvall (L) ett ärende om att beslut av investeringsstarter ska
till nämnden. Patrik Jämtvall (L) yrkade att samtliga investeringsbeslut inom
programområde Samhällsbyggnad likställs i enlighet med de övriga
programområdena och på så vis få till en tydlig styrning och kontroll.
Stadsbyggnad ser övergripande positivt på intentionen i initiativet och önskar
uppdrag att utreda frågan vidare och ta fram en rutin kring detta under 2021.
Beslutsunderlag

Patrik Jämtvalls (L) ledamotsinitiativ, 2020-10-01
Stadsbyggnads tjänsteskrivelse, 2020-11-24
Förslag till beslut

Stadsbyggnads förslag till Programnämnd samhällsbyggnad:
- Stadsbyggnad får i uppdrag att arbeta fram en rutin för investeringsstarter
under 2021.
Beslut

Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Enligt Stadsbyggnads förslag.

§ 173 Programplan med budget 2021, Programnämnd
samhällsbyggnad
Ärendenummer: Sam 958/2020
Handläggare: Marko Ravlic och Helena Bosved
Ärendebeskrivning

Örebro kommuns invånarantal har sedan 2015 ökat med minst 2 500–3 000
personer per år. Vid 2040 beräknas invånarantalet uppnå 200 000–220 000.
Tillväxten innebär att kommunen behöver växa och utvecklas fysiskt med
tillgång till bostäder, arbetsplatser, vårdboenden och samhällsfunktioner, t.ex.
skolor och förskolor. Samtidigt ska grön- och naturområden bevaras.
Förutsättningar för kultur-, fritids- och friluftsupplevelser ska finnas. För att
allas rätt till ett gott liv ska uppnås måste socioekonomiska skillnader minska.
Våren 2020 drabbades världen, Sverige och Örebro av coronapandemin. I
augusti 2020 togs en reviderad befolkningsprognos fram (efter att demografin
påverkats med anledning av pandemin) som sträcker sig t.o.m. 2023.
Prognosen visar en lägre befolkningsökning än tidigare år. Det är svårt att
bedöma om den minskade befolkningstillväxten är bestående. Örebro
kommun växer dock fortfarande inom alla ålderskategorier/grupper, även på
landsbygden där 7 av de 13 mindre tätorterna har ökat sin befolkning. Det
behövs en bostadsförsörjning som tillgodoser behov för alla livets skeden och
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livssituationer. Behovet av nya grupp- och servicebostäder och bostäder för
äldre kommer att vara stort.
Under 2021 kommer fokus ligga på utökad samordning – samordningen inom
kommunen i kontakterna med näringslivet, inom programområdet för att
stärka samhällsbyggnads- och investeringsprocessen, samordning med andra
förvaltningar och externa aktörer, t.ex. de kommunala bolagen. Utökade och
riktade dialoger med t.ex. intresseorganisationer och medborgare ska också
genomföras för att stärka samhällsbyggnadsprocessen som helhet.
Då Programnämnd samhällsbyggnad enligt prognos i delårsrapport 2 visat på
en negativ budgetavvikelse kommer nämnden inte gå in i 2021 med en budget i
balans. Den prognostiserade negativa avvikelsen hänförs till programnämndens
egen verksamhet och avvikelsen hänförs till färdtjänsten. Under 2021 behövs
arbete med att identifiera och vidta åtgärder för att dämpa
kostnadsutvecklingen och arbeta för en ekonomi i balans. En central del i detta
är dialog och samverkan med Region Örebro län när det gäller färdtjänsten, då
Örebro kommun finansierar verksamheten och Region Örebro län levererar
själva tjänsten. Utvecklingen av investeringsprocessen och att skapa bättre
förutsättningar för ökat genomförande fortsätter. För att kunna planera och
fortsätta skapa en hållbar utveckling av Örebro behöver nämnden även stärka
vissa verktyg, t.ex. att ta fram nyckeltal för det växande Örebro och arbeta med
en sammanhållen underhållsplan för offentliga miljöer.
Ärendet togs upp för beredning i programnämnden den 6 november 2020.
MBL-förhandling ägde rum den 26 november 2020.
Beslutsunderlag

Presentationen "Programplan med budget 2021, Programnämnd
samhällsbyggnad"
Programplan med budget 2021, Programnämnd samhällsbyggnad
MBL-protokoll, jämte bilagor, 2020-11-26
Förslag till beslut

Stadsbyggnads förslag till Programnämnd samhällsbyggnad:
1. Programplan med budget 2021 för Programnämnd samhällsbyggnad
fastställs.
2. Direktiv 2021 ekonomiska ramar till nämnderna fastställs.
3. Programplan med budget 2021 överlämnas till Kommunstyrelsen.
Yrkande

Patrik Jämtvall (L) yrkar avslag på Stadsbyggnads förslag till förmån
för Liberalernas budget som lagts fram i Kommunfullmäktige.
Linn Josefsson (V) yrkar avslag på Stadsbyggnads förslag till förmån
för Vänsterpartiets budget som lagts fram i Kommunfullmäktige.
Helena Ståhl (SD) yrkar avslag på Stadsbyggnads förslag till förmån för
Sverigedemokraternas budget som lagts fram i Kommunfullmäktige.
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Johan Kumlin (M) yrkar avslag på Stadsbyggnads förslag till förmån
för Moderaternas budget som lagts fram i Kommunfullmäktige.
Maria Sääf (MP) yrkar att
- Programnämnd samhällsbyggnad beslutar att anta Miljöpartiets förslag till
ändringar i Programplan med budget för 2021 som lagts fram inför dagens
sammanträde,
- Programnämnd samhällsbyggnad finansierar återöppnandet av Varberga
bibliotek satsning på att anlägga fler badplatser på sammanlagt 1,15 miljoner
kronor med programnämndens pott för politiska prioriteringar, samt
- Programnämnd samhällsbyggnad begär totalt 2,10 miljoner kronor från
Kommunstyrelsen för att finansiera övriga nya uppdrag inom
programområdet.
Proposition

Ordförande Ullis Sandberg (S) redovisar förslag till propositionsordning som
Programnämnd samhällsbyggnad godkänner.
Ordföranden finner att det finns tre förslag till beslut, det vill säga
Stadsbyggnads förslag, Maria Sääfs (MP) ändringsyrkande respektive Patrik
Jämtvalls (L), Linn Josefssons (V), Helena Ståhls (SD) och Johan Kumlins (M)
avslagsyrkande till förmån för respektive partis egen budget som lagts fram i
Kommunfullmäktige. Stadsbyggnads förslag är huvudförslag.
Ordföranden ställer först Maria Sääfs (MP) ändringsyrkande mot Patrik
Jämtvalls (L), Linn Josefssons (V), Helena Ståhls (SD) och Johan Kumlins (M)
avslagsyrkande för att få fram ett motförslag till huvudförslaget. Ordföranden
finner att Programnämnd samhällsbyggnad beslutar att Patrik Jämtvalls (L),
Linn Josefssons (V), Helena Ståhls (SD) och Johan Kumlins (M)
avslagsyrkande utgör motförslag till huvudförslaget.
Därefter ställer ordföranden huvudförslaget mot motförslaget, det vill säga
Stadsbyggnads förslag mot Patrik Jämtvalls (L), Linn Josefssons (V), Helena
Ståhls (SD) och Johan Kumlins (M) avslagsyrkande, och finner att
Programnämnd samhällsbyggnad beslutar enligt Stadsbyggnads förslag.
Beslut

Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
1. Programplan med budget 2021 för Programnämnd samhällsbyggnad
fastställs.
2. Direktiv 2021 ekonomiska ramar till nämnderna fastställs.
3. Programplan med budget 2021 överlämnas till Kommunstyrelsen.
Reservation

Linn Josefsson (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt yrkande om
avslag på Stadsbyggnads förslag till förmån för Vänsterpartiets budget som
lagts fram i Kommunfullmäktige.
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Helena Ståhl (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt yrkande om
avslag på Stadsbyggnads förslag till förmån för Sverigedemokraternas budget
som lagts fram i Kommunfullmäktige.
Patrik Jämtvall (L) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för sitt
yrkande om avslag på Stadsbyggnads förslag till förmån för Liberalernas
budget som lagts fram i Kommunfullmäktige.
Johan Kumlin (M), Maria Hedwall (M) och Håkan Jacobsson (M) reserverar sig
skriftligt mot beslutet till förmån för Johan Kumlins (M) yrkande om avslag på
Stadsbyggnads förslag till förmån för Moderaternas budget som lagts fram i
Kommunfullmäktige.
Maria Sääf (MP) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för sitt yrkande
om att
- Programnämnd samhällsbyggnad beslutar att anta Miljöpartiets förslag till
ändringar i Programplan med budget för 2021 som lagts fram inför dagens
sammanträde,
- Programnämnd samhällsbyggnad finansierar återöppnandet av Varberga
bibliotek satsning på att anlägga fler badplatser på sammanlagt 1,15 miljoner
kronor med programnämndens pott för politiska prioriteringar, samt
- Programnämnd samhällsbyggnad begär totalt 2,10 miljoner kronor från
Kommunstyrelsen för att finansiera övriga nya uppdrag inom
programområdet.

§ 175 Information om finansiering av
bredbandsutbyggnad
Ärendenummer: Sam 1153/2020
Handläggare: Tommy Karlqvist
Ärendebeskrivning

Projektledare Tommy Karlqvist informerar om finansiering av
bredbandsutbyggnad i Örebro kommun. Den strategiska inriktningen för
finansiering enligt beslutad bredbandsstrategi är:
1. Bredband ska tillhandahållas av marknadens aktörer på kommersiell grund
2. Om kommersiell grund saknas ska finansiering ske via offentliga bidrag, till
exempel genom EU:s Landsbygdsprogram
3. Om kommersiell grund saknas, och det offentliga stödet ovan inte går att
söka, kan stöd från kommunen bli aktuellt i de fall det prövas som lämpligt.
Det har varit svårt att få till en finansiering med de villkor som ställdes i
beslutet för hur medlen fick användas. Det har sett ut som att det funnits
kommersiell grund för de flesta områden i kommunen. Detta eftersom
kommersiella aktörer hade tecknat avtal med kunder i stora delar av
kommunens glesbygd. Då har kommunen sett sig förhindrad att gå in och
planera i dessa områden. Problemet har dock varit att utbyggnaden dragit ut
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rejält på tiden eller helt och hållit uteblivit. Kommunen har ändå genomfört
några mindre utbyggnader i samarbete med de kommersiella aktörerna.
Beslutsunderlag

Tekniska förvaltningens skrivelse
Presentation
Förslag till beslut

Tekniska förvaltningens förslag till Programnämnd samhällsbyggnad:
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut

Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Enligt Tekniska förvaltningens förslag.

§ 176 Nulägesöversikt inför budget 2022, Programnämnd
samhällsbyggnad
Ärendenummer: Sam 957/2020
Handläggare: Helena Bosved
Ärendebeskrivning

Nulägesöversikten för Programnämnd samhällsbyggnad är en samlad analys av
programnämndens nuläge med nedslag i bland annat dess starkaste respektive
svagaste resultat, dess största nuvarande utmaningar samt olika trender som
kan påverka programnämnden framöver. Nulägesöversikten syftar till att ge
förtroendevalda och intressenter en konkret bild av programnämndens nuläge.
Denna översikt kommer att ingå som underlag i budgetarbetet inför
Övergripande strategier och budget (ÖSB) 2022.
Driftsnämnderna inom Samhällsbyggnad, det vill säga Miljönämnden,
Byggnadsnämnden, Kulturnämnden, Fritidsnämnden och Tekniska nämnden,
har fastställt eller kommer att fastställa nulägesöversikter för respektive nämnd.
Beslutsunderlag

Stadsbyggnads tjänsteskrivelse, 2020-11-25
Nulägesöversikt för Programnämnd samhällsbyggnad, 2020-12-03
Nulägesöversikt för Byggnadsnämnden (Bn 250/2020)
Nulägesöversikt för Miljönämnden, 2020-10-13 (Mn 154/2020)
Nulägesöversikt för Tekniska nämnden, 2020-11-12 (Tn 5550/2020)
Nulägesöversikt för Kulturnämnden, 2020-10-23 (Km 360/2020)
Nulägesöversikt för Fritidsnämnden, 2020-10-23 (Ft 564/2020)
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Förslag till beslut

Stadsbyggnads förslag till Programnämnd samhällsbyggnad:
- Nulägesöversikten fastställs och översänds till Kommunstyrelsen.
Yrkande

Linn Josefsson (V) yrkar att under rubriken "Våra starkaste resultat" på
Fritidsnämndens respektive Kulturnämndens nulägesbeskrivning stryka
punkten "Nämndens prognos ramavvikelse uppvisar fortsatt plusresultat".
Proposition

Ordförande Ullis Sandberg (S) finner att det finns två förslag till beslut, det vill
säga Stadsbyggnads förslag respektive Linn Josefssons (V) yrkande.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att Programnämnd
samhällsbyggnad beslutar enligt Stadsbyggnads förslag.
Beslut

Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Nulägesöversikten fastställs och översänds till Kommunstyrelsen.
Reservation

Linn Josefsson (V) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för sitt
yrkande om att under rubriken "Våra starkaste resultat" på Fritidsnämndens
respektive Kulturnämndens nulägesbeskrivning stryka punkten "Nämndens
prognos ramavvikelse uppvisar fortsatt plusresultat".

§ 177 Nulägesöversikt inför budget 2022, Programnämnd
samhällsbyggnads egen verksamhet
Ärendenummer: Sam 956/2020
Handläggare: Eva Barrera Glader
Ärendebeskrivning

Nulägesöversikten för Programnämnd samhällsbyggnads egen verksamhet är
en samlad analys av programnämndens nuläge med nedslag i bland annat dess
starkaste respektive svagaste resultat, dess största nuvarande utmaningar samt
olika trender som kan påverka programnämnden framöver. Nulägesöversikten
syftar till att ge förtroendevalda och intressenter en konkret bild av
programnämndens nuläge. Denna översikt kommer att ingå som underlag i
budgetarbetet inför Övergripande strategier och budget (ÖSB) 2022.
Ärendet togs upp för beredning i programnämnden den 6 november 2020 och
återkommer för beslut vid dagens sammanträde.
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Beslutsunderlag

Nulägesöversikt för Programnämnd samhällsbyggnad, egen verksamhet,
2020-09-29
Stadsbyggnads tjänsteskrivelse, 2020-11-13
Förslag till beslut

Stadsbyggnads förslag till Programnämnd samhällsbyggnad:
- Nulägesöversikten fastställs och översänds till Kommunstyrelsen.
Yrkande

Linn Josefsson (V) yrkar att
- under rubriken "Behoven hos de vi finns till för" ändra "Trygga offentliga
miljöer" till "Trygga och tillgängliga offentliga miljöer",
- under rubriken "Behoven hos de vi finns till för" lägga till "Pålitlig färdtjänst",
samt
- under rubriken "Verksamhetens största utmaningar" lägga till en punkt
"Omställning till bilfritt resande".
Proposition

Ordförande Ullis Sandberg (S) finner att det finns två förslag till beslut, det vill
säga Stadsbyggnads förslag respektive Linn Josefssons (V) yrkande.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att Programnämnd
samhällsbyggnad beslutar enligt Stadsbyggnads förslag.
Beslut

Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Nulägesöversikten fastställs och översänds till Kommunstyrelsen.
Reservation

Linn Josefsson (V) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för sitt
yrkande om att
- under rubriken "Behoven hos de vi finns till för" ändra "Trygga offentliga
miljöer" till "Trygga och tillgängliga offentliga miljöer",
- under rubriken "Behoven hos de vi finns till för" lägga till "Pålitlig färdtjänst",
samt
- under rubriken "Verksamhetens största utmaningar" lägga till en punkt
"Omställning till bilfritt resande".

§ 178 Tillsynsrapport 2020 – uppföljning av intern kontroll,
Programnämnd samhällsbyggnads egen verksamhet
Ärendenummer: Sam 1140/2020
Handläggare: Caroline Täljeblad
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Ärendebeskrivning

Enligt kommunallagen ska nämnderna ha tillräcklig kontroll över sin
verksamhet. Det innebär att nämnderna själva ansvarar för att ha en
ändamålsenlig styrning så att verksamheten bedrivs på ett effektivt sätt och att
det finns säkra rutiner som förhindrar förlust för kommunen och säkerställer
att redovisningen är rättvisande. Riktlinjen för intern kontroll kompletterar
lagstiftningen och syftar till att säkerställa att nämnderna upprätthåller en
tillfredställande intern kontroll.
Årets tillsyn grundas på de risker som framkom vid riskanalysarbetet under
2019. Riskanalysen genomfördes av förvaltningsledningen för Stadsbyggnad,
årsprocess- och kvalitetsledare för Stadsbyggnad respektive Miljökontoret,
ordförande Ullis Sandberg (S), vice ordförande Linda Larsson (C) samt
presidieledamöterna David Gelinder (KD) och Johan Kumlin (M). Dessa
prioriteringar och urval har sedan resulterat i 2020 års tillsynsplan.
För att säkra upp att tidigare års brister åtgärdats enligt beslutade åtgärder, har
en uppföljning på tidigare års tillsynsområden genomförts.
Tillsynsobjekt och bedömning 2020:
– Rutin för kommunikation med lokala intresseorganisationer (civila samhället)
vid programövergripande projekt (Verksamhet, V1) – vissa brister
– Rutin för introduktion av nyanställda (Personal, P1) – vissa brister
– Rutin avseende genomförande av investeringsobjekt (Ekonomi, E1) – vissa
brister
– Rutin för inköp (Ekonomi, E2) – vissa brister.
Uppföljning av tidigare års beslutade åtgärder:
– Rutin för delegationsbeslut (Verksamhet, V1) – åtgärder utförda
– Rutin för hantering av styrdokument (Verksamhet, V2) – åtgärder utförda
– Rutin för fakturahantering (Ekonomi, E1) – åtgärder utförda
– Rutin för säkert arbete i fält (Personal, P1) – åtgärder utförda.
– Rutin för tidskrivning – uppföljning ej utförd.
Beslutsunderlag

Tillsynsrapport 2020 – uppföljning av intern kontroll, 2020-12-03
Förslag till beslut

Stadsbyggnads förslag till Programnämnd samhällsbyggnad:
1. Tillsynsrapport 2020 godkänns och översänds till Kommunstyrelsen.
2. Stadsbyggnad får i uppdrag att utföra åtgärder enligt förslag avseende
granskning för Rutin för kommunikation med lokala intresseorganisationer
(civila samhället) vid programövergripande projekt (V1), Rutin för introduktion
av nyanställda (P1), Rutin avseende genomförande av investeringsobjekt (E1)
och Rutin för inköp (E2).
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Beslut

Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Enligt Stadsbyggnads förslag.

§ 179 Tillsynsplan 2021 – plan för uppföljning av intern
kontroll, Programnämnd samhällsbyggnads egen
verksamhet
Ärendenummer: Sam 1141/2020
Handläggare: Caroline Täljeblad
Ärendebeskrivning

Enligt kommunallagen ska nämnderna ha tillräcklig kontroll över sin
verksamhet. Det innebär att nämnderna själva ansvarar för att ha en
ändamålsenlig styrning så att verksamheten bedrivs på ett effektivt sätt och att
det finns säkra rutiner som förhindrar förlust för kommunen och säkerställer
att redovisningen blir rättvisande. Riktlinjen för intern kontroll kompletterar
lagstiftningen och syftar till att säkerställa att nämnderna upprätthåller en
tillfredsställande intern kontroll. Detta innebär att säkerställa att följande mål
uppnås: En ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet, tillförlitlig
rapportering och information om verksamhet samt efterlevnad av tillämpliga
lagar, föreskrifter, riktlinjer med mera.
Tillsynsområden 2021:
– Rutin för avrop på ramavtal med procentuell fördelning (Verksamhet, V1)
– Rutin avseende investeringsobjekt (Ekonomi, E1)
– Rutin för introduktion av nyanställda under distansarbete på grund av covid19 (Personal, P1).
Beslutsunderlag

Rapporten "Riskanalys inför Tillsynsplan 2021 intern kontroll för
Programnämnd samhällsbyggnad", 2020-10-16
Tillsynsplan 2021 – plan för uppföljning av intern kontroll, 2020-12-03
Förslag till beslut

Stadsbyggnads förslag till Programnämnd samhällsbyggnad:
- Tillsynsplan 2021 – plan för uppföljning av intern kontroll – fastställs.
Beslut

Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Enligt Stadsbyggnads förslag.
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§ 180 Information från Region Örebro län om
färdtjänstverksamheten
Ärendenummer: Sam 1142/2020
Handläggare: Staffan Juliusson
Ärendebeskrivning

Staffan Juliusson, enhetschef för serviceresor hos Region Örebro län, har
inbjudits till Programnämnd samhällsbyggnad för att informera om nuläge och
pågående utveckling av färdtjänstverksamheten.
Fokus i verksamhetsplanen för 2021 är bland annat:
– Utveckla och förbättra kundanpassade digitala system för ansökningar,
resebokning och information
– Skapa kännedom, informera om och marknadsföra de digitala systemen för
att få så många som möjligt att använda dessa, samt löpande mäta andelen
resor som bokas och avbokas digitalt
– Skapa förutsättningar för ett effektivare och förenklat resande, både för
kunder och för trafikbolagen, oavsett vilken typ av resa det gäller. Till exempel
genom att införa kontantfritt resande inom samtliga serviceresor
– Skapa förutsättningar och initiera en ökad omvärldsbevakning
– Utveckla relationerna och förbättra dialogen och samverkan med
kommunerna och trafikföretagen
– Arbeta aktivt med kundnöjdhet och medarbetarnöjdhet
– Ta fram en strategisk inriktning för skolskjuts där Region Örebro läns
skolskjutserbjudande för länets kommuner läggs fast.
Beslutsunderlag

Presentationen "Serviceresor", december 2020
Förslag till beslut

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

Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Enligt Stadsbyggnads förslag.

§ 181 Information från Helseplan om uppdraget med
extern granskning av färdtjänstverksamheten
Ärendenummer: Sam 1154/2020
Handläggare: Ulrike Deppert
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Ärendebeskrivning

Enligt lag (1997:736) om färdtjänst och lag (1997:735) om riksfärdtjänst
ansvarar kommunen för att invånarnas behov av färdtjänst och riksfärdtjänst
tillgodoses. Såväl färdtjänst som riksfärdtjänst är en del av kollektivtrafiken och
kommunen får, efter särskild överenskommelse, överlåta sina uppgifter till den
regionala kollektivtrafikmyndigheten i länet. Den senaste överenskommelsen
(avtalet) är från 2011 där Örebro kommun och resterande kommuner i länet
överlåtit ansvaret att utforma färdtjänsten i kommunen till Region Örebro län.
Eftersom det inte finns något i avtalet mellan regionen och kommunen som
reglerar kostnaderna för färdtjänstverksamheten faktureras kommunen löpande
av regionen för faktiska kostnader, både avseende administration och
utförande av trafik.
Örebro kommun har gett Helseplan i uppgift att utreda om färdtjänst och
samhällsbetalda transporter finansierade av Programnämnd samhällsbyggnad
bedrivs ändamålsenligt med avseende på kvalitet och kostnader.
Rapporten ska ge kommunen underlag för vidare handlingsplaner.
Beslutsunderlag

Presentationen "Utredning Färdtjänst och andra samhällsbetalda transporter"
Förslag till beslut

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

Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Enligt Stadsbyggnads förslag.

§ 182 Borttagande av kompletteringstrafiken som
kommunalt tillköp av kollektivtrafik i Örebro kommun
Ärendenummer: Sam 1058/2020
Handläggare: Andreas Ahlstam
Ärendebeskrivning

Kostnader inom de samhällsbetalda transporterna har ökat under många år och
är en stor kostnadspost för Örebro kommun. Inom dessa transporter ingår
färdtjänst, som den största delen. Övriga områden är riksfärdtjänst,
dagvårdsresor, kommunresor, kompletteringstrafiken och Flextrafiken.
Budgeten för färdtjänsten har i flera år överskridits och 2018 var
budgetunderskottet, för den del av färdtjänsten som Programnämnd
samhällsbyggnad bekostar, över 17 miljoner kronor (mnkr). År 2019 var
budgetunderskottet ytterligare cirka 10 mnkr större. År 2020 ser
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kostnadsutvecklingen ut att gå åt rätt håll, det vill säga underskottet minskar,
men det är fortfarande ett stort underskott.
Ett underlag har under 2019 tagits fram med möjliga besparingsåtgärder, vilket
ledde till flera beslut för kostnadsbesparingar. Ytterligare åtgärder bedöms
dock behövas för att få en budget i balans för de av programnämnden betalda
kollektivtrafikresorna, samt för att renodla ansvaret för kollektivtrafik till
Region Örebro län.
Stadsbyggnad föreslår att programnämnden beslutar att ta bort
kompletteringstrafiken som kommunalt tillköp av kollektivtrafik i Örebro
kommun. Förslagsvis återförs besparingarna som görs, i och med ett sådant
beslut, till budgeten för färdtjänst som programnämnden ansvarar för.
Beslutsunderlag

Stadsbyggnads tjänsteskrivelse, 2020-10-22
Förslag till beslut

Stadsbyggnads förslag till Programnämnd samhällsbyggnad:
- Kompletteringstrafiken tas bort som kommunalt tillköp av kollektivtrafik i
Örebro kommun från och med årsskiftet 2020/2021.
Yrkande

Patrik Jämtvall (L), Maria Sääf (MP) och Linn Josefsson (V) yrkar avslag på
Stadsbyggnads förslag.
Helena Ståhl (SD) yrkar att beslutspunkten ändras till "Kompletteringstrafiken
tas bort som kommunalt tillköp av kollektivtrafik i Örebro kommun när
Region Örebro län inför sin närtrafik".
Proposition

Ordförande Ullis Sandberg (S) redovisar förslag till propositionsordning som
Programnämnd samhällsbyggnad godkänner.
Ordföranden finner att det finns tre förslag till beslut, det vill säga
Stadsbyggnads förslag, Helena Ståhls (SD) yrkande respektive Patrik Jämtvalls
(L), Maria Sääfs (MP) och Linn Josefssons (V) avslagsyrkande. Stadsbyggnads
förslag är huvudförslag.
Ordföranden ställer först Helena Ståhls (SD) yrkande mot Patrik Jämtvalls (L),
Maria Sääfs (MP) och Linn Josefssons (V) avslagsyrkande för att få fram ett
motförslag till huvudförslaget. Ordföranden finner att Programnämnd
samhällsbyggnad beslutar att Patrik Jämtvalls (L), Maria Sääfs (MP) och Linn
Josefssons (V) avslagsyrkande utgör motförslag till huvudförslaget.
Därefter ställer ordföranden huvudförslaget mot motförslaget, det vill säga
Stadsbyggnads förslag mot Patrik Jämtvalls (L), Maria Sääfs (MP) och Linn
Josefssons (V) avslagsyrkande, och finner att Programnämnd samhällsbyggnad
beslutar enligt Stadsbyggnads förslag.
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Beslut

Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Kompletteringstrafiken tas bort som kommunalt tillköp av kollektivtrafik i
Örebro kommun från och med årsskiftet 2020/2021.
Reservation

Helena Ståhl (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt yrkande om att
beslutspunkten ändras till "Kompletteringstrafiken tas bort som kommunalt
tillköp av kollektivtrafik i Örebro kommun när Region Örebro län inför sin
närtrafik".
Maria Sääf (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt yrkande om
avslag på Stadsbyggnads förslag.
Linn Josefsson (V) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för sitt
yrkande om avslag på Stadsbyggnads förslag.
Patrik Jämtvall (L) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för sitt
yrkande om avslag på Stadsbyggnads förslag.

§ 183 Gångstrategi för Örebro kommun
Ärendenummer: Sam 331/2018
Handläggare: Linnéa Lorinius, Hanna Malm och Lovisa Blomér
Ärendebeskrivning

Gång är hållbart, miljövänligt och positivt för folkhälsan. Fotgängare bidrar
dessutom till liv och rörelse. Genom att betrakta gång som ett eget trafikslag
synliggörs de särskilda behov som gångtrafikanten har.
Syftet med gångstrategin är att beskriva mål och ställningstaganden samt peka
ut prioriterade insatsområden för att stärka gång som transportmedel.
Örebro kommun ska arbeta för gångvänlighet genom att planera för korta
avstånd mellan målpunkterna och skapa ett sammanhängande gångnät med
god orienterbarhet, framkomlighet, trygghet och säkerhet. Gångmiljöerna ska
dessutom vara attraktiva att vistas i. I gångstrategin beskrivs strategiska
inriktningar för gångvänlig planering samt utgångspunkter inom
åtgärdsområden för att förbättra gångnätet. Uppföljning ska ske via indikatorer
för att säkerställa att det fortlöpande arbetet bidrar till måluppfyllelse.
Programnämnd samhällsbyggnad beslutade den 2 april 2020 att sända förslag
till gångstrategi på remiss.
Beslutsunderlag

Stadsbyggnads tjänsteskrivelse, 2020-11-09
Remissredogörelse, 2020-11-09
Förslag till gångstrategi för Örebro kommun, 2020-11-09
Förslag till gångstrategi för Örebro kommun, underlagsrapport, 2020-11-09
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Analys av gångnät – Målpunkter i Örebros mindre tätorter, 2019-07-03
Enkätundersökning Örebro kommun gångstråk
Gångnätsanalys Örebro tätort, 2019-12-16
Förslag till beslut

Stadsbyggnads förslag till Programnämnd samhällsbyggnad:
- Förslaget till gångstrategi för Örebro kommun och dess underlagsrapport
antas.
Yrkande

Johan Kumlin (M) yrkar bifall till Stadsbyggnads förslag samt att få lämna ett
särskilt yttrande till protokollet.
Linn Josefsson (V) yrkar att det görs ett tillägg i gångstrategin på huvudstråk
2.3 "Alnängsgatan/Trädgårdsgatan + norrut som ett centralt stråk" samt att få
lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Helena Ståhl (SD) yrkar att en skrivning inarbetas i gångstrategin som
uppmärksammar problemen med cyklister på gångbanor samt att stycke 5.2 i
gångstrategin stryks.
Maria Sääf (MP) yrkar att en skrivning inarbetas i gångstrategin (med tillåtelse
för redaktionella ändringar) som går ut på "Att tänka in och se över
möjligheten att införa bilfria zoner vid skolor och förskolor. Det skulle
innebära att miljön kring skolor och förskolor blir tryggare, då bilskjutsning till
skolor och förskolor bidrar till osäkra miljöer som ökar risken för olyckor kring
skolor och förskolor. Det skulle även främja alternativ till bil som
transportmedel och därmed bidra till en ökad folkhälsa, förbättrad luftkvalitet
och minskad klimatpåverkan".
Proposition

Ordförande Ullis Sandberg (S) finner att det finns fyra förslag till beslut, det vill
säga bifall till Stadsbyggnads förslag samt yrkanden från Linn Josefsson (V),
Helena Ståhl (SD) och Maria Sääf (MP). Ordföranden redovisar en
propositionsordning där respektive förslag till beslut hanteras ett i taget genom
acklamation. Programnämnd samhällsbyggnad godkänner
propositionsordningen.
Ordföranden ställer respektive förslag till beslut under proposition och finner
att Programnämnd samhällsbyggnad beslutar enligt Stadsbyggnads förslag.
Slutligen ställer ordföranden Johan Kumlins (M) och Linn Josefssons (V)
yrkanden om att få lämna varsitt särskilt yttrande till protokollet under
proposition och finner att Programnämnd samhällsbyggnad bifaller detta.
Beslut

Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
1. Förslaget till gångstrategi för Örebro kommun och dess underlagsrapport
antas.
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2. Johan Kumlin (M) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
3. Linn Josefsson (V) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Reservation

Helena Ståhl (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt yrkande om att
en skrivning inarbetas i gångstrategin som uppmärksammar problemen med
cyklister på gångbanor samt att stycke 5.2 i gångstrategin stryks.
Linn Josefsson (V) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för sitt
yrkande att det görs ett tillägg i gångstrategin på huvudstråk 2.3
"Alnängsgatan/Trädgårdsgatan + norrut som ett centralt stråk".
Maria Sääf (MP) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för sitt yrkande
om att en skrivning inarbetas i gångstrategin (med tillåtelse för redaktionella
ändringar) som går ut på "Att tänka in och se över möjligheten att införa bilfria
zoner vid skolor och förskolor. Det skulle innebära att miljön kring skolor och
förskolor blir tryggare, då bilskjutsning till skolor och förskolor bidrar till
osäkra miljöer som ökar risken för olyckor kring skolor och förskolor. Det
skulle även främja alternativ till bil som transportmedel och därmed bidra till
en ökad folkhälsa, förbättrad luftkvalitet och minskad klimatpåverkan".

§ 184 Svar på motion från Cecilia Lönn Elgstrand, Jessica
Carlqvist, Murad Artin och Martha Wicklund, samtliga (V),
om att hitta läslusten en sommar i parken
Ärendenummer: Sam 341/2015
Handläggare: Robert Lindby
Ärendebeskrivning

Cecilia Lönn Elgstrand, Murad Artin, Jessica Carlqvist och Martha Wicklund,
samtliga (V), har inkommit med en motion som anmäldes i
Kommunfullmäktige den 25 mars 2015, § 78.
Motionen innehåller förslag om
1) att skapa små utebibliotek ("bokholkar") på flera platser i parker och
bostadsområden med fokus på böcker för barn och unga,
2) att se om den läsfrämjande verksamheten kan göras till verksamhet för unga
feriejobbare, samt
3) att när motionen genomförs bör syftet bland annat vara att öka pojkars
läsande.
Bedömningen är att motionens förslag till största del är tillgodosedda. Syftet att
öka pojkars läsande kan dock behöva ett mer systematiskt arbete för att
säkerställas, varför motionen i denna del anses besvarad.
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Beslutsunderlag

Motion från Cecilia Lönn Elgstrand, Murad Artin, Jessica Carlqvist och Martha
Wicklund, samtliga (V), om att hitta läslusten en sommar i parken, 2015-03-25
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-10-27
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd samhällsbyggnad:
1. Motionens första förslag är tillgodosett.
2. Motionens andra förslag är tillgodosett.
3. Motionens tredje förslag är besvarat.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Yrkande

Linn Josefsson (V), Johan Kumlin (M) och Maria Sääf (MP) yrkar avseende
beslutspunkterna 2–3 att motionens andra och tredje förslag ska bifallas.
Proposition

Ordförande Ullis Sandberg (S) finner att det endast finns ett förslag till
beslutspunkt 1, det vill säga Kommunstyrelseförvaltningens förslag, och att
Programnämnd samhällsbyggnad beslutar enligt detta.
Därefter finner ordföranden att det finns två förslag till beslutspunkterna 2–3,
det vill säga Kommunstyrelseförvaltningens förslag respektive Linn Josefssons
(V), Johan Kumlins (M) och Maria Sääfs (MP) yrkande om att motionens andra
och tredje förslag ska bifallas.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att Programnämnd
samhällsbyggnad beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslut

Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
1. Motionens första förslag är tillgodosett.
2. Motionens andra förslag är tillgodosett.
3. Motionens tredje förslag är besvarat.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Reservation

Linn Josefsson (V) reserverar sig skriftligt mot beslutspunkterna 2–3 till
förmån för sitt yrkande om att motionens andra och tredje förslag ska bifallas.
Johan Kumlin (M), Maria Hedwall (M) och Håkan Jacobsson (M) reserverar sig
skriftligt mot beslutspunkterna 2–3 till förmån för Johan Kumlins (M) yrkande
om att motionens andra och tredje förslag ska bifallas.
Maria Sääf (MP) reserverar sig mot beslutspunkterna 2–3 till förmån för sitt
yrkande om att motionens andra och tredje förslag ska bifallas.
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§ 185 Redovisning av delegationsbeslut – yttrande över
anmälan om vattenverksamhet på fastigheterna Södra
Vinön 4:7, Södra Vinön 2:29 och Södra Vinön 5:2
Ärendenummer: Sam 894/2020
Handläggare: Per Wedholm och David Vigren
Ärendebeskrivning

Programnämnd samhällsbyggnad får vid varje sammanträde en mer ingående
redovisning av ett beslut som fattats med stöd av delegation. Beslutet väljs ut
av protokollsjusteraren från föregående sammanträde.
Kommunekolog Per Wedholm samt miljö- och hälsoskyddsinspektör David
Vigren informerar om ett yttrande över anmälan om vattenverksamhet.
Ärendet avser reparation och underhåll av en befintlig fiske- och båthamn
genom muddring till 1,5 meters djup (Södra Vinön 4:7), utfyllnad av våtmark
(Södra Vinön 2:29) och anläggning av våtmark (Södra Vinön 5:2).
Beslutsunderlag

Presentation
Förslag till beslut

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

Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Enligt Stadsbyggnads förslag.

§ 186 Information med anledning av coronapandemin
(covid-19)
Ärendenummer: Sam 401/2020
Handläggare: Erik Blohm
Ärendebeskrivning

Tf. programdirektör Erik Blohm lämnar en lägesrapport med anledning av
coronapandemin (covid-19):
– De lokala allmänna råden för Örebro län förlängdes den 24 november till
den 13 december 2020.
– Länsstyrelsen har även beslutat att införa ett publiktak på 8 personer vid
allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Beslutet gäller tills
vidare. Det innebär att beslutet om maxtak på 50 personer inte längre gäller.
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– Regeringen har beslutat att alkohol inte får serveras efter kl. 22. Detta beslut
har inneburit att Miljökontoret ställt om sin tillsyn. Tillsynen sker under
kvällen, men även vid stängning (t.o.m. kl. 22.30).
Information kommer att ges till Programnämnd samhällsbyggnad fortlöpande.
Beslutsunderlag

Lägesbild för Samhällsbyggnad, 2020-12-01
Förslag till beslut

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

Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Enligt Stadsbyggnads förslag.

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

Översiktsplanen utgör tillsammans med Programmet för hållbar utveckling
Örebro kommuns övergripande styrning. Översiktsplanen behöver därför ingå
i en kontinuerlig process där dess strategier successivt stäms av mot
utvecklingen i kommunen. Genom att kontinuerligt följa upp och utvärdera
översiktsplanens effekter kan slutsatser dras om planen behöver ändras för att
vara ett bra beslutsunderlag.
Uppföljningen syftar till att över tid utläsa rumsliga förändringar och
geografiska mönster. Den utgår ifrån utvecklingsstrategin och strävar efter att
visa hur väl utfallet förhåller sig till dem.
Genom att analysera utvecklingen i kommunen geografiskt och kvantitativt i
kombination med kvalitativa analyser är syftet att metodiskt utläsa mönster och
förstå konsekvenserna av dem, för att slutligen kunna föreslå riktning i
framtida planering.
Beslutsunderlag

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

Stadsbyggnads förslag till Programnämnd samhällsbyggnad:
- Informationen läggs till handlingarna.
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Nämndens behandling

Programnämnd samhällsbyggnad enas om att bordlägga ärendet på grund av
tidsbrist.
Beslut

Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Ärendet bordläggs.

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

Under 2017 beviljades Örebro kommun bidrag från Boverket för att utveckla
park- och naturområdena i och runt Varbergaskogen. Projektet genomfördes
under 2018–2019 och slutrapporterades till Boverket under hösten 2019. Total
budget var 8 miljoner kronor. Projektet var ett samarbetsprojekt mellan
ansvariga enheter för parker, naturområden och friluftsliv.
En rapport har tagits fram som redovisar vilka erfarenheter och slutsatser som
de inblandade förvaltningarna har dragit från projektet.
Beslutsunderlag

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

Stadsbyggnads förslag till Programnämnd samhällsbyggnad:
- Informationen läggs till handlingarna.
Nämndens behandling

Programnämnd samhällsbyggnad enas om att bordlägga ärendet på grund av
tidsbrist.
Beslut

Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Ärendet bordläggs.
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Digitalt justerat
ÖREBRO

Protokoll

§ 189 Anmälan av handlingar
Ärendenummer: Sam 23/2020
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 19 november 2020.
Beslutsunderlag

Nya ärendet i diariet, 2020-10-30–2020-11-25
Samråd – Detaljplan för fastigheten Råberga 3:2 m.fl., Örebro flygplats
(Bn 114/2019)
Samråd – Detaljplan för fastigheten Målaren 17 m.fl., Örnsro (Bn 371/2017)
Förslag till beslut

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

Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 190 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Sam 1176/2020
Ärendebeskrivning

Alla beslut fattade med stöd av delegation av tjänstepersoner, ordförande eller
utskott ska anmälas till Programnämnd samhällsbyggnad på sammanträde
enligt kommunallagen (2017:725) 6 kap. 40 § och 7 kap. 8 §. Det är först efter
återrapporteringen till programnämnden som delegationsbesluten vinner laga
kraft och det är också ett sätt att hålla ledamöter och ersättare i
programnämnden informerade om vilka beslut som fattats genom delegation.
Delegationsförteckningen för Programnämnd samhällsbyggnad antogs den
27 mars 2003 och reviderades senast den 6 november 2020. Inför
programnämndens sammanträde den 3 december 2020 redovisar
Kommunstyrelseförvaltningen alla beslut som tagits med stöd av delegation
under perioden den 1 november–25 november 2020.
Beslutsunderlag

Beslut fattade på delegation av Stadsbyggnad och
Kommunstyrelseförvaltningen, 2020-11-01–2020-11-25
Beslut fattade på delegation avseende avtal
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Digitalt justerat
ÖREBRO

Protokoll

Förslag till beslut

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

Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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Torsdag den 3 December 2020

Liberalerna

TILL PROGRAM NÄMND SAMHÄLLSBYGGNAD

YR KAN DE/RESERVATION
ÄRENDE : SAM 958/2020 OCH SAM 96/2020

l.Programplan med budget 2021 Programnämnden
2.Ombudgetering av tilläggsanslag från kommunstyrelsen
Liberalerna yrkar på avslag till förmån för egna ramar och prioriteringar för Programnämnd
samhällsbyggnad.

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

Liberalerna Örebro• Mats-Olof Liljcgren • Pressekreterare• Tel. 019-2 1 55 26 • e-post: 111ms-o/ofli/jegre11@/ihemle111a.se
Sid I av 2

Vi anser vidare att i de tider vi har framför oss så måste Programnämnden ta sitt fulla ansvar och ha fokus
på de mest väsentliga och endast det nödvändigaste för att upprätthålla god service till medborgarna.
Om Liberalernas förslag faller i nämnd är detta tillika en reservation till förmån för eget budgetförslag.
För
Liberalerna i Örebro kommun

Patrik Jämtvall
Oppositionsledare tillika 2:e vice ordförande Programnämnd samhällsbyggnad

Liberalerna Örebro• Mats-Olof Liljegren • Pressekreterare • Tel.0 19-2 1 55 26 • e-post: 111ms-olofliljegre11@/ibera/e111n.se
Sid 2 av2

M
Yrkande
Ärende 7
Ärendenummer: 958/2020
"Programplan med budget 2021"

Programnämnd samhällsbyggnad
Örebro Kommun
2020-12-03

Trygg och tillgänglig kommun för alla i Örebro

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

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

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

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

För Moderaternas grupp i Programnämnd samhällsbyggnad

Johan Kumlin.

miljöpartiet de gröna

QJ

Ändringsyrkande för Programplan med budget för Programnämnd
Samhällsbyggnad
Miljöpartiets förslag till budget för Örebro kommun 2021- "Barnens Örebro" - hade fokus
på minskade sociala klyftor, klimatfrågan och en ekologiskt hållbar stad. Miljöpartiets
budget avslogs av fullmäktige och vi har därför majoritetens beräknade intäkter att förhålla
oss till. Miljöpartiet vill därför göra ändringar i kommunledningens förslag till budget för
nämnden i syfte att visa vad som fortfarande är möjligt att göra i nämnden utifrån
ambitionen om ett hållbart Örebro.

Förvaltningen ges följande nya uppdrag
•

Återinföring av tidigare nivå för färdtjänst

•

Återöppning av Varberga bibliotek

•

Kulturskolan, ökad tillgänglighet i ytterområden och för nyanlända

•

Förstärkning av fritidsgårdar, öka flickors och HBTQl-personers deltagande

•

Mobil fritidsgård

•

Bilfria zoner och säkrare cykelvägar vid skolor och förskolor

•

Bilfritt på Kungsgatan

•

Ökade P-avgifter

•

Tillskapa fler badplatser

•

Samordning renare Svartå

•

Klimatomställning och odling på kommunens jordbruksmark

Finansiering av nya uppdrag
I linje med Miljöpartiets budgetförslag i kommunfullmäktige finns det möjlighet att
omfördela medel som kommunstyrelsen förfogar över för att utöka nämndens ram som
beslutats enligt kommunledningens förslag. Kommunens ekonomiska resultat och ekonomi i
stort kommer trots denna justering ändå uppfylla kraven på god ekonomisk hushållning.
För att finansiera nedanstående ökade driftkostnader föreslår Miljöpartiet att
Programnämnd samhällsbyggnad begära extra medel från kommunstyrelsen med 2,10
mnkr.

miljöpartiet de gröna

Q

I programnämndens budget finns även 2,5 miljoner att förfoga över till politiska
prioriteringar under året. Miljöpartiet avisera redan nu användandet av 1,15 mnkr av dessa.

PN Samhällsbyggnad
Minoritetens Ram 2021

700 260

Ökade P-avgifter

-8 000

Effektiviseringskrav chefsled

-3 000

Återöppning av Varberga bibliotek

850

Fler badplatser

300

Utredning bilfria zoner och säkrare
cykelvägar vid skolor och förskolor

500

Klimatomställning kommunens

500

jordbruksmark
Odling på kommunal åkermark

200

Återinföring av tidigare nivå för färdtjänst

4300

Förstärkning stadsdelsbibliotek

1000

Bilfritt på Kungsgatan

600

Samordning renare Svartå

500

Förstärkning av fritidsgårdar, öka flickors &

1000

HBTQl-personers deltagande
Kulturskolan, ökad tillgänglighet

1000

ytterområden och nyanlända
Mobil fritidsgård

4000

MPs Ram 2021

704 010

miljöpartiet de gröna

Q,i

Miljöpartiet yrkar därför:
Att nämnden beslutar att anta Miljöpartiets förslag till ändringar i Programplan med
budget för 2021 enligt ovan.
-

Att Programnämnd Samhällsbyggnad finansierar återöppnandet av Varberga bibliotek
satsning på att anlägga fler badplatser på sammanlagt 1,15 miljoner kronor med
programnämndens pott för politiska prioriteringar.
Att Programnämnd Samhällsbyggnad begär totalt 2,10 miljoner kronor från
kommunstyrelsen för att finansiera övriga nya uppdrag inom programområdet.

Maria Sääf
Ledamot

Datum: 2020-12-03
Programnämnd samhällsbyggnad

Yrkande
Ärende Sam 957/2020

Nulägesbeskrivning inför budget 2022,
programnämnd samhällsbyggnad
Fritidsnämnden och Kulturnämnden fördelar varje år föreningsbidrag. Det är
pengar som går till att skapa en meningsfull fritid för barn och unga.
Nämnderna bekostar även fritidsgårdar respektive kulturskola och bibliotek,
verksamheter som är viktiga för barn och ungas kreativitet, inflytande och som
mötesplatser.
När dessa nämnder uppvisar ett budgetöverskott trots att det finns behov som
inte har uppfyllts, då har nämnderna sparat mer än nödvändigt. Det kan vara
att föreningar som sökt bidrag inte fått sina ansökningar beviljade trots att det
funnits pengar kvar eller en kulturskola som inte tar emot fler elever trots att
den unga befolkningen växer.

Vänsterpartiet yrkar

Att under rubriken "våra starkaste resultat" på fritidsnämndens
respektive kulturnämndens nulägesbeskrivning stryka punkten
"Nämndens prognos ramavvikelse uppvisar fortsatt plusresultat"

Om yrkandet faller gäller detta som en reservation

Linn Josefsson (V)
Ledamot
Programnämnd samhällsbyggnad
Örebro kommun

Sunil Jayasooriya (V)
Ersättare
Programnämnd samhällsbyggnad
Örebro kommun

Dat um: 2020-12-03
Programnämnd samhällsbyggnad

Yrkande
Ärende Sam 956/2020

Nulägesbeskrivning inför budget 2022:
programnämnd samhällsbyggnads egen
verksamhet
Vänsterpartiet ser hållbart resande som en programnämndens stora
utmaningar. Kommunens mål om minskat bilresande år 2020 ser inte ut att
nås. Det är viktigt att detta perspektiv finns med i underlaget för budget 2022.
Färdtjänst löser ett viktigt behov hos bland annat rörelsehindrade. Det är
viktigt inte bara se färdtjänsten som en kostnad, utan också som en viktig
service. När ekonomiska problem åtgärdas ska det inte ske på bekostnad av
användarnas behov. Tillgängliga offentliga miljöer bör också lyftas fram som
ett behov i budgetunderlaget

Vänsterpartiet yrkar

Att under rubriken "behoven hos de vi finns till för" ändra "trygga
offentliga miljöer" till "trygga och tillgängliga offentliga miljöer"
Att under rubriken "behoven hos de vi finns till för" lägga till "pålitlig
färdtjänst"
Att under rubriken "verksamhetens största utmaningar" lägga till en
punkt "omställning till bilfritt resande"

Om yrkandet faller gäller detta som en reservation

Linn Josefsson (V)

Sunil Jayasooriya (V)

Ledamot
Programnämnd samhällsbyggnad
Örebro kommun

Ersättare
Programnämnd samhällsbyggnad
Örebro kommun

I.

liberalerna
Programnämnd samhällsbyggnad 20201203
Avslagsyrkande Ärende 16 SAM 1058/2020
Ärende: Förslag till borttagande av kompletteringstrafiken i Örebro kommun
Nyttan måste vägas mot vinsten, i detta fall en minimal besparing.
Vi ser att staden växer och det växande behovet av att ge medborgarna ökad valfrihet och
rörelsefrihet.
För oss liberaler så är individen i samhället och dennes möjligheter centrala, detta förslag
syftar till att spara 127278:- svenska kronor, konsekvensen är att landsbygden och
medborgarna som valt att inte bo i citykärnan drabbas negativt och ger följaktligen inte
landsbygden samma möjligheter som stadens medborgare.
Minoriteten greppar efter halmstrån när man har större utgifter som skulle kunna helt
bortprioriteras till förmån för att medborgarna skall få en förväntad service.
Ärendets karaktär vittnar om resursbrister och prioriteringar som inte hjälper medborgarna.

Liberalerna yrkar på avslag till förmån för att behålla kompletteringstrafiken som den är
utformad i dag med ett tydligt uppdrag att jobba effektivt för att ha styrning och kontroll.
Faller vårt avslagsyrkande så är detta tillika en reservation
För Liberalerna

Patrik Jämtvall
2:a vice ordförande Programnämnd samhällsbyggnad
Talesperson samhällsbyggnad
Liberalerna i Örebro kommun

1

Yrkande

Datum: 2020-12-03
Programnämnd samhällsbyggnad

Ärende Sam 1058/2020

Ärende kompletteringstrafik
Förvaltningen föreslår att kompletteringstrafik ska tas bort från januari 2021.
Då ingen regional kompletteringstrafik finns förrän tidigaste december 2021
innebär det att ett antal landsbygdsbor kan bli helt isolerade, eller ser sig
tvungna att skaffa en bil. Risken finns också att personer som skaffat bil på
grund av utebliven kompletteringstrafik fortsätter sig att använda den istället
för kollektivtrafik även när anropstrafik återuppstår.
Att så få personer använt kompletteringstrafiken kan mycket väl bero på att
möjligheten är okänd, det går inte att läsa om den på varken kommunens eller
länstrafikens hemsida. Den tänkta besparingen, ca 127 00, är en liten summa
för programnämnd samhällsbyggnad, men tjänsten kan vara avgörande för att
kunna bo kvar på landsbygden.
Vänsterpartiet går inte med på att isolera människor på landsbygden, eller att
öka mängden bilresor.

Vänsterpartiet yrkar

Att ärendet avslås

Om yrkandet faller gäller detta som en reservation

Linn Josefsson (V)

Sunil Jayasooriya (V)

Ledamot
Programnämnd samhällsbyggnad
Örebro kommun

Ersättare
Programnämnd samhällsbyggnad
Örebro kommun

Särskilt yttrande

Ärende: 17
Ärendenummer: Sam 331-2018
" Gångstrattegi"

PN Samhällsbyggnad
Örebro kommun
2020-12-03

En gemensam strategi för alla trafikslag
Moderaterna har länge påtalat och förordat att det ska vara enkelt att ta del av de
kommunala dokumenten. De ska vara korta och väl sammanfattade för att underlätta och
minska administrationen. Att ha flera strategier för alla trafikslag kommer att skapa
många strategier som riskerar att krock med varandra, vi skulle hellre se en gemensam
strategi för alla trafikslag.

Med anledning av detta, och att det är en strategi väljer vi att bifalla beslutet.

För Moderaternas grupp i nämnden

Johan Kumlin (M)

Datum: 2020-12-03
Programnämnd samhällsbyggnad

Yrkande
Ärende Sam 331/2018

Ärende gångstrategi
USÖ är en av Örebros största arbetsplatser, och en av kommunens viktigaste
målpunkter. Bron vid hamnplan är också en viktig förbindelse över svartån. För
alla människor som rör sig till/från USÖ och till från de norra delarna av staden
så utgör Grev Rosengatan en barriär som innebär omvägar. Detta stråk bör
prioriteras som huvudstråk så att det i framtiden går att hitta lösningar för
genare och säkrare koppling mellan city och Norrby/Pettersberg/Rynninge.

Vänsterpartiet yrkar

Att Yrkar att det göra ett tillägg på huvudstråk 2.3 Alnängsgatan
11
/Trädgårdsgatan + norrut som ett centralt stråk

Om yrkandet faller gäller detta som en reservation

Linn Josefsson (V)
Ledamot
Programnämnd samhällsbyggnad
Örebro kommun

Sunil Jayasooriya (V)
Ersättare
Programnämnd samhällsbyggnad
Örebro kommun

Särskilt yttrande
Ärende Sam 331/2018

Datum: 2020-12-03
Programnämnd samhällsbyggnad

••

0

Arende gangstrategi
Vänsterpartiet är positiva till en gångstrategi då fler gående är bra för hälsa
och miljö och det är viktigt att gångtrafikanter är trygga och säkra i trafiken.
En strategi ska inte innehålla detaljerade förslag, men i remissvaren och i
underlagsrapporten finns sådant som inte får glömmas bort.
Vänsterpartiet vill därför lyfta några saker som bör ingå i handlingsplanen och i
kommunens trafikplanering i övrigt.
Ojämlikhetens faror: Det noteras i underlagsrapporten att barn i
socioekonomiskt utsatta områden löper 20-30 procent högre risk än
barn i hushåll med hög ekonomisk status och att barn i flerbostadshus
löper 5,5 gånger högre risk att drabbas än de i villa. Handlingsplanen
och trafiksäkerhetsåtgärder måste ha kraftfulla åtgärder för att öka
säkerheten för de mest utsatta barnen. Detta perspektiv bör finnas
med i alla trafiksäkerhetsåtgärder.
Halkbekämpning: I avsnitt 4.6 Trafiksäkerhet skrivs om
"vinterväghållning, inklusive sopning, sandupptagning och snöröjning".
Farlig halka uppstår oftast mellan snöfall, exempelvis att det töar och
fryser på igen över natten och snöspår från t.ex. cyklar fryser till
livsfarliga ispartier. I utredningen lyfter de också upp att olycksrisken
för gående oftast är singelolyckor i och med halka. Detta perspektiv
måste finnas med i handlingsplanen.
Separerad gång och cykeltrafik: Flera av remissinstanserna poängterar
vikten av att separera gång- och cykeltrafik och det nämns i planen att
detta ska vara en strävan. Men eftersom det är en viktig fråga för
tryggheten och framkomligheten, inte minst för barn, äldre och
personer med funktionsnedsättning, så kan det inte nog betonas.
Separering ska vara regel för alla nya gångvägar, och eftersträvas så
långt det är möjligt för befintliga gång- och cykelvägar.
Tider för signalreglerade korsningar: Vissa gångtrafikanter, till exempel
äldre och rörelsehindrade, kan ibland ha svårt att hinna gå över
övergångsställen över breda vägar på den tid det är grönt ljus. Detta
bör ses över och justeras så att gångtrafikanter slipper oroa sig för att
hinna över.
Innovativa övergångsställen: Vänsterpartiet ser gärna att
handlingsplanen innehåller åtgärder för nya typer av övergångsställen
såsom diagonala övergångsställ en.

Linn Josefsson (V)

Sunil Jayasooriya (V)

Ledamot
Programnämnd samhällsbyggnad
Örebro kommun

Ersättare
Programnämnd samhällsbyggnad
Örebro kommun

miljöpartiet de gröna

(Qi

Yrkande
Ärende: Yttrande över remiss - Gångstrategi för Örebro kommun
Ärendenummer: Sam 331/2018

Yrkande till kommunstyrelsens förslag till beslut:
att arbeta in en skTivning (med tillåtelse för redaktionella änringar) som går ut på
"Att tänka in och se över möjligheten att införa bilfria zoner vid skolor och förskolor. Det skulle
innebära att miljön kTing skolor och förskolor blir tryggare, då bilskjutsning till skolor och
förskolor bidrar till osäkra miljöer som ökar risken för olyckor kring skolor och förskolor. Det
skulle även främja alternativ till bil som transportmedel och därmed bidra till en ökad folkhälsa,
förbättrad luftkvalitet och minskad klimatpåverkan."

Om yrkandetfaller ska detta ses som en reservation tilljörmånjör ovanstående förslag.

Maria Sääf, ledamot i Programnämnd Samhällsbyggnad
Miljöpartiet de gröna i Örebro kommun

Yrkande

Datum: 2020-12-03
Programnämnd samhällsbyggnad

Ärende Sam 341/2015

Ärende: Svar på motion om att hitta läslust
en sommar i parken
Vänsterpartiet är positiva till att förvaltningen satt upp bokholkar redan
sommaren efter att förslaget lagts. I motionens fanns förslag om att
läsfrämjande aktiviteter skulle göras som en verksamhet för feriepraktikanter,
det tror vi skulle ha minskat skadegörelse. Om motionen hade beviljats redan
då hade feriepraktikanter kunnat ställa ut och ta in holkarna dagligen, och
samtidigt vara förebilder för läsning.
Vänsterpartiet är positiva till att det genomförts läsfrämjande åtgärder som
pop-up biblioteket med sagostunder, pyssel och bokutlåning. Vi ser också
behov av att insatser för läsning görs ute i bostadsområden, inte bara vid
evenemang i centrum. Till exempel skulle läsfrämjande aktiviteter kunna
kopplas ihop med "sommar i Vivallaparken" eller föreningens Trädets
aktiviteter i Brickebacken.
Vänsterpartiet konstaterar att motionens syfte om att främja pojkars läsning
inte har uppfyllts, och det går inte att se motionens som besvarad i det
avseendet. Statens medieråd har kommit med en rapport som visar att
läsningen bland barn har minskat ännu mer sedan motionen skrevs, och pojkar
läser fortfarande mindre än flickor. Det finns ett stort behov av insatser för att
öka pojkars läsning,
Vikten av läsning har också uppmärksammats i riksdag och regering, och ett
antal miljoner i statsbudgeten har avsatts till läsfrämjande insatser. Eftersom
läsning är viktigt för både ordförråd är det viktigt att de åtgärder som gjorts
inte blir en engångsföreteelse utan en kontinuerlig satsning.

Vänsterpartiet yrkar

Att motionens andra att-sats beviljas
Att motionens tredje att-sats beviljad

Om yrkandet faller gäller detta som en reservation

Linn Josefsson (V)

Sunil Jayasooriya (V)
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Programnämnd samhällsbyggnad
Örebro kommun

Ersättare
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Biblioteken har en viktig roll för att lära sig svenska

Vi moderater har i vår budget för 2021 påtalat vikten av bibliotekens roll för att bland annat bidra till
ökad integration. Vi har ett förslag på ett svenskt introduktionsprogram för att minska utanförskapet.
Biblioteken i kommunen blir en viktig del i introduktionsprogrammet där det ska ges förutsättningar
att möta upp barn och ungdomar för att lära sig det svenska språket.
Iden med små mobila boklådor kan vara en del av detta.
• Moderaterna vill i stärka upp bibliotekens arbete med att möta barn och ungdomar som är i behov
av bättre kunskaper i svenska.
Då intentionen i Vänsterpartiets motion är att öka läsandet ligger det i linje med vår ide för ökat
läsande.
Med hänvisning till ovanstående yrkar vi:
att

motionens andra att-sats bifalls.
motionens tredje att-sats bifalls.

För Moderaternas grupp i Programnämnd samhällsbyggnad

Johan Kumlin.

