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§§ 70-76, 78-86

Övriga
Ulrika Jansson Tf Programdirektör
Patrik Kindström Enhetschef trafik

Paragraf 70-86
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Julia Taavela, sekreterare
Justerat den 20 juni 2017

Björn Sundin (S), ordförande

Sara Richert (MP), justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 21 juni 2017.

§ 70 Initiativ om bilfritt Örebro den 17 september
Ärendenummer: Sam 588/2017
Ärendebeskrivning
Sara Richert (MP) har den 1 juni 2017 lämnat in ett initiativ angående ett
bilfritt Örebro den 17 september.
Europeiska Trafikantveckan är ett europeiskt initiativ för att underlätta och
uppmuntra till hållbara resor och transporter som 2017 infaller mellan den
16 och 22 september. Enligt initiativet är detta ett bra tillfälle att lyfta fram
hållbart resande och föra dialog med örebroarna kring detta. En dag under
den veckan är även utsedd till Bilfria Dagen och i många städer stänger
man av biltrafiken på ett antal gator under den dagen. Därför yrkar Sara
Richert (MP) att kommunen deltar i Europeiska Trafikantveckan genom en
bred satsning på aktiviteter för ökade resor med cykel och kollektivtrafik
och att kommunen ställer sig positiv till att flera gator i centrala Örebro
endast görs tillgängliga för cykel- och gångtrafik under Bilfria Dagen 17
september om någon aktör vill genomföra arrangemang.
Beslutsunderlag
Initiativ från Sara Richert (MP) om Bilfritt Örebro den 17 september,
2017-06-01
Yrkande
Sara Richert (MP) yrkar bifall till sitt initiativ om att Örebro kommun
deltar i Europeiska Trafikantveckan genom en bred satsning på aktiviteter
för ökade resor med cykel och kollektivtrafik och ställer sig positiva till att
gator i centrala Örebro endast görs tillgängliga för gång- och cykeltrafik
under Bilfria Dagen den 17 september 2017.
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Stefan Nilsson (V) yrkar bifall till Sara Richerts (MP) yrkande.
Björn Sundin (S) yrkar avslag på Sara Richerts (MP) initiativ.
Proposition
Ordförande Björn Sundin (S) finner att det finns två förslag till beslut, det
vill säga bifall till Sara Richerts (MP) initiativ respektive avslag till Sara
Richerts (MP) initiativ. Ordföranden ställer dessa mot varandra och finner
att Programnämnd samhällsbyggnad beslutar att avslå Sara Richerts (MP)
initiativ.
Beslut
Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Avslå Sara Richerts (MP) initiativ.

§ 71 Fördjupad studie om ekodukt
Ärendenummer: Sam 554/2016
Ärendebeskrivning
Sara Richert (MP) anmäler en övrig fråga om ekodukter. I
verksamhetsplanen för Programnämnd samhällsbyggnads egen verksamhet
2016 så anges att man ska genomföra en fördjupad studie om möjliga
överbyggnader av motorvägen i form av exempelvis Ekodukter. Frågan är
aktuell i och med arbetet med revidering av Översiktsplanen och frågan är
om studien gjorts?
Beslut
Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Frågan återkommer till Programnämnd samhällsbyggnad i september för
återrapportering.

§ 72 Elektroniska skyltar utanför Örebro
Ärendebeskrivning
Daniel Granqvist anmäler en övrig fråga om de elektroniska skyltar utanför
Örebro som är släckta och vad som gäller där.
Ordförande Björn Sundin (S) besvarar frågan. Örebrokompaniet har ett
uppdrag att arbeta med den här frågan.
Beslut
Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Frågan är besvarad.
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§ 73 Effektivitet i färdtjänsten
Ärendenummer: Sam 107/2017
Handläggare: Patrik Kindström m.fl.
Ärendebeskrivning
Kostnaderna kring färdtjänsten har ökat och Programnämnd
samhällsbyggnad har bjudit in Region Örebro län, genom Länstrafiken, att
medverkar på nämndsammanträdet för att informera om arbetet med att
effektivisera färdtjänsten och svara på frågor. Komplicerade upphandlingar
har lett till större kostnader än beräknat men målet är att nå en stabil
kostnadsnivå men ändå ge en service som de som nyttjar färdtjänsten är
nöjda med.
Beslutsunderlag
Information på nämnden
Förslag till beslut
Stadsbyggnads förslag till Programnämnd samhällsbyggnad:
- Informationen tas till protokollet.
Yrkande
Björn Sundin (S) yrkar att ärendet ska överlämnas till Kommunstyrelsen
för kännedom.
Proposition
Ordförande Björn Sundin (S) finner att det finns ett förslag till beslut, det
vill säga Stadsbyggnads förslag med tillägget att ärendet överlämnas till
Kommunstyrelsen för kännedom och att Programnämnd samhällsbyggnad
beslutar enligt detta.
Beslut
Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
1. Informationen tas till protokollet.
2. Ärendet överlämnas till Kommunstyrelsen för kännedom.

§ 74 Delårsrapport med prognos 1
Ärendenummer: Sam 259/2017
Handläggare: Ulrika Gustafsson
Ärendebeskrivning
Programområde samhällsbyggnad prognostiserar ett underskott på 7,2
mnkr för 2017, men sammantaget klarar de flesta verksamheter en budget i
balans. Underskottet beror i huvudsak på ökade kostnader för färdtjänst
som ligger utanför programområdets kontroll och förväntas att
kompenseras för i samband med årsbokslutet.
Programområdet klarar det årliga omprövningskravet och bedömer även att
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övriga effektiviseringsuppdrag kommer att hanteras under året.
Beslutsunderlag
Delårsrapport 1 Programnämnd samhällsbyggnad, 2017-06-01
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd
samhällsbyggnad:
1. Programnämnd Samhällsbyggnad fastställer delårsrapport med prognos
1 för 2017.
2. Delårsrapport med prognos 1 för 2017 överlämnas till Kommunstyrelsen
för vidare hantering.
Beslut
Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Helena Ståhl (SD) deltar inte i beslutet.

§ 75 Delårsrapport med prognos 1 Programnämnd
samhällsbyggnads egen verksamhet
Ärendenummer: Sam 258/2017
Handläggare: Madelene Ståhl
Ärendebeskrivning
Budgetram för Programnämnd samhällsbyggnads egen verksamhet 2017
uppgår till 92,0 mnkr. I budgeten ingår överfört resultat från 2016 med 0,9
mnkr. Analysen av nämndens resultat utifrån 2017 års första tertial samt
prognostiserat resultat för resterande månader visar på ett beräknat
underskott på 12,4 mnkr. I huvudsak beror underskottet på ökade kostnader
inom färdtjänsten.
Kravet på omprövning uppgår till 0,5 mnkr för programnämndens egen
verksamhet. Arbetet med omprövningar genom förenklingar och
förbättringar är en naturlig del i förvaltningens arbetssätt. Prognosen är att
omprövningskravet kommer att uppnås.
Trenden visar att Örebro kommun står sig stark på byggnadsmarknaden.
Ett högt inkommande ärendeflöde råder inom nämndens samtliga
verksamheter. Verksamheterna fortsätter arbeta med att förenkla, förnya
och förbättra. En stor utmaning för nämndens verksamheter är att behålla,
rekrytera och introducera medarbetare samtidigt som en hög
produktionsnivå bibehålls.
Beslutsunderlag
Delårsrapport 1 egen verksamhet, 2017-05-15
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Förslag till beslut
Stadsbyggnads förslag till Programnämnd samhällsbyggnad:
- Programnämnd samhällsbyggnad fastställer delårsrapport med prognos 1
för 2017.
Beslut
Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Enligt Stadsbyggnads förslag.
Helena Ståhl (SD) deltar inte i beslutet.

§ 76 Badbussar 2017
Ärendenummer: Sam 514/2017
Handläggare: Julia Taavela och Ulrika Gustafsson
Ärendebeskrivning
Ärendet avser förslag till finansiering av badbussar 2017. I samband med
att Tekniska nämnden fattade beslut om bevattningsförbud den 23 mars
2017 föreslog de även att ansvarig nämnd skulle införa gratis badbussar
under sommaren. Tekniska nämnden har därefter hävt bevattningsförbudet,
men ärendet om badbussar lever vidare då det är ett bra initiativ som kan
leda till att fler örebroare får möjlighet till att nyttja kommunens
badstränder.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2017-05-22
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd
samhällsbyggnad:
1. Programnämnd samhällsbyggnad beslutar att avsätta medel ur
planeringsreserven till badbussar, sommaren 2017, under förutsättning att
uppdraget med badbussar genomförs. Maximalt avsatt belopp föreslås
uppgå till 200 tusen kr.
2. Programnämndens ordförande ges i uppdrag att för kommunens del
underteckna eventuellt avtal samt därtill hörande handlingar med
Länstrafiken för att uppdraget med badbussar ska kunna genomföras.
Yrkande
Daniel Granqvist (M) yrkar i första hand att ärendet återremitteras med
motiveringen att beslutsunderlaget är bristfälligt och kräver mer utredning
och i andra hand att ärendet avslås.
Patrik Jämtvall (L) yrkar bifall till Daniel Granqvists (M) yrkande.
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Proposition
Ordförande Björn Sundin (S) ställer först Daniel Granqvists (M)
m.fl. yrkande om återremiss under proposition och finner att
Programnämnd samhällsbyggnad beslutar att ärendet ska avgöras idag.
Därefter finner ordföranden att det finns två förslag till beslut, det vill säga
bifall till Kommunstyrelseförvaltningen respektive Daniel Granqvists (M)
m.fl. yrkande om avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Ordföranden ställer dessa mot varandra och finner att Programnämnd
samhällsbyggnad beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslut
Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
1. Programnämnd samhällsbyggnad beslutar att avsätta medel ur
planeringsreserven till badbussar, sommaren 2017, under förutsättning att
uppdraget med badbussar genomförs. Maximalt avsatt belopp föreslås
uppgå till 200 tusen kr.
2. Programnämndens ordförande ges i uppdrag att för kommunens del
underteckna eventuellt avtal samt därtill hörande handlingar med
Länstrafiken för att uppdraget med badbussar ska kunna genomföras.
Reservation
Daniel Granqvist (M), Linn Andersson (M), Krister Eriksson (M) och
Patrik Jämtvall (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för Daniel
Granqvists (M) m.fl. yrkande att ärendet i första hand skulle återremitteras
och i andra hand avslås.

§ 77 Planprogram för Brunnsparken
Ärendenummer: Sam 896/2014
Handläggare: Ulf Nykvist, Anders Pernefalk och Anna Nilsson
Ärendebeskrivning
Stadsbyggnad har fått i uppdrag att ta fram ett förslag till planprogram för
Brunnsparken. Planprogrammet beskriver områdets långa historia och
kulturhistoriska värde. Programmet är viktigt för att bestämma hur området
ska utvecklas framöver. Samrådshandlingen presenterade två
utvecklingsriktningar. Förslag 1 med inriktning mot stadsdelspark och
Förslag 2 med inriktning mot att parken kompletteras med bostäder enligt
skisser från ägaren Örebroporten. En stor majoritet av samrådssvaren
förordade Förslag 1. Stadsbyggnad föreslår att Förslag 1 Stadsdelspark blir
planprogrammets utgångspunkt som ska ligga till grund för kommande
detaljplanearbete.
Beslutsunderlag
Planprogram för Brunnsparken, 2017-05-03
Rapport - fördjupad utredning om förutsättningar för utvecklingen av en
stadsdelspark i Brunnsparken
Kulturmiljöinventering, december 2004
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Samrådsredogörelse, 2017-05-03
Förslag till beslut
Stadsbyggnads förslag till Programnämnd samhällsbyggnad:
1. Planprogram för Brunnsparken godkänns.
2. Planprogrammet överlämnas till Byggnadsnämnden för fortsatt
detaljplanearbete.
3. Programdirektören uppdras att föra dialog med Kommundirektör om
förutsättningarna för fortsatt utvecklingsarbete enligt slutsatserna i den
fördjupade utredningen.
Jäv
Per-Erik Andersson (S) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av
jäv.
Yrkande
Daniel Granqvist (M) och Patrik Jämtvall (L) yrkar bifall till ärendet och
att få lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Beslut
Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
1. Planprogram för Brunnsparken godkänns.
2. Planprogrammet överlämnas till Byggnadsnämnden för fortsatt
detaljplanearbete.
3. Programdirektören uppdras att föra dialog med Kommundirektör om
förutsättningarna för fortsatt utvecklingsarbete enligt slutsatserna i den
fördjupade utredningen.
4. Daniel Granqvist (M) och Patrik Jämtvall (L) får lämna ett särskilt
yttrande till protokollet.

§ 78 Information om digitalisering
Ärendenummer: Sam 548/2017
Handläggare: Madelene Ståhl
Ärendebeskrivning
Stadsbyggnad informerar om förvaltningens arbete med digitalisering.
Digitalisering anses vara den enskilt starkaste förändringsfaktorn i
samhället fram till år 2025. Idag har Örebro ca 146 000 invånare som fram
till 2023 beräknas ha ökat med 13 procent. Det innebär att kommunen
behöver hitta smarta sätt att leverera samhällsservice på.
Drivkraften är medborgarnas krav och samhällets utveckling.
Förvaltningen utgår från de nationella strategierna, Sveriges kommuner
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och landstings strategier, kommunens Övergripande strategier och budget
samt digitaliseringsstrategin.
Beslutsunderlag
Presentation på nämnden, 2017-06-01
Förslag till beslut
Stadsbyggnads förslag till Programnämnd samhällsbyggnad:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Enligt Stadsbyggnads förslag.

§ 79 Samrådssvar för revidering av översiktsplanen
Ärendenummer: Sam 35/2017
Handläggare: Anita Iversen
Ärendebeskrivning
Stadsbyggnad informerar om de inkomna
samrådssynpunkterna till förslaget om ny översiktsplan. Samrådstiden var
mellan den 1 februari och den 30 april 2017. Synpunkter har inkommit via
brev, mail, webbformulär och sociala medier, myndigheter som
Trafikverket, Länsstyrelsen och Region Örebro län har även inkommit med
synpunkter och kommuninternt har 15 nämnder svarat.
Beslutsunderlag
Presentation - sammanfattning av samrådssvar
Tjänsteskrivelse, 2017-05-24
Förslag till beslut
Stadsbyggnads förslag till Programnämnd samhällsbyggnad:
- Informationen tas till protokollet
Beslut
Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Enligt Stadsbyggnads förslag.

§ 80 Lägesrapport avseende bostadsförsörjning i Örebro
kommun 2017-2026
Ärendenummer: Sam 513/2017
Handläggare: Anita Iversen
Ärendebeskrivning
Stadsbyggnad har tagit fram en lägesrapport om bostadsbyggandet i Örebro
kommun i dagsläget och inför de kommande 10 åren. Syftet är att
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informera politiska beslutsfattare, fastighetsägare och företag inom
bostadssektorn om kommunens bostadsförsörjning.
Beslutsunderlag
Bostadsförsörjning - Lägesrapport för Örebro kommun 2017 - 2026, 2017
05-05
Tjänsteskrivelse, 2017-05-15
Förslag till beslut
Stadsbyggnads förslag till Programnämnd samhällsbyggnad:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Enligt Stadsbyggnads förslag.

§ 81 Vision för "förnya Holmen"
Ärendenummer: Sam 972/2015
Handläggare: Christin Gimberger och Peder Hallkvist
Ärendebeskrivning
Stadsbyggnad informerar om visionen för Holmen, som bland
annat inkluderar grönytor och gröna stråk, gång- och cykelvägar, bostäder,
handel och service och skola/förskola.
Beslutsunderlag
Presentation, 2017-06-01
Förslag till beslut
Stadsbyggnads förslag till Programnämnd samhällsbyggnad:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Enligt Stadsbyggnads förslag.

§ 82 Svar på motion från Murad Artin m.fl. om anlägg en
sinnenas park i Örebro
Ärendenummer: Sam 1238/2016
Handläggare: Magnus Carlberg
Ärendebeskrivning
Murad Artin (V), Cecilia Lönn Elgstrand (V), Jessica Carlqvist (V) och
Martha Wicklund (V) har inkommit med en motion som anmäldes i
Kommunfullmäktige den 23 november 2016.
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Motionen innehåller ett förslag att Örebro kommun ska planera och
anlägga en "sinnenas park", centralt belägen i Örebro. Parken ska komma
alla örebroare till del, men fokus ska vara på personer med olika
funktionsvariationer.
Beslutsunderlag
Murad Artin (V), Cecilia Lönn Elgstrand (V), Jessica Carlqvist (V) och
Martha Wicklund (V), motion om att anlägga en sinnenas park, 2016-11
23
Tjänsteskrivelse, 2017-05-24
Förslag till beslut
Stadsbyggnads förslag till Programnämnd samhällsbyggnad:
1. Motionen är besvarad
2. Tekniska förvaltningen får i uppdrag att inventera renoveringsbehov och
utvecklingsmöjligheter i den befintliga anläggningen Doftlunden.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Yrkande
Stefan Nilsson (V) yrkar att motionen ska bifallas.
Proposition
Ordförande Björn Sundin (S) finner att det finns två förslag till
beslutspunkt 1, det vill säga Stadsbyggnads förslag att motionen är
besvarad och Stefan Nilssons (V) yrkande att motionen ska bifallas.
Ordförande ställer dessa mot varandra och finner att Programnämnd
samhällsbyggnad beslutar enligt Stadsbyggnads förslag.
Därefter finner ordförande att det endast finns ett förslag till beslutspunkt
2, det vill säga Stadsbyggnads förslag och att Programnämnd
samhällsbyggnad beslutar enligt detta.
Beslut
Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
1. Motionen är besvarad
2. Tekniska förvaltningen får i uppdrag att inventera renoveringsbehov och
utvecklingsmöjligheter i den befintliga anläggningen Doftlunden.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Reservation
Stefan Nilsson (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande
om att bifalla motionen.
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§ 83 Erhållna bidrag från lokala naturvårdssatsningen
Ärendenummer: Sam 511/2017
Handläggare: Malin Björk
Ärendebeskrivning
Den lokala naturvårdssatsningen (LONA) ska stimulera kommunernas och
ideella föreningars långsiktiga naturvårdsengagemang. Bidraget ges ut av
Naturvårdsverket och ansöks via Länsstyrelsen. Bidraget är 50 procent och
resterande 50 procent är redan beslutad budget för Programnämnd
samhällsbyggnad (Naturvården) eller Tekniska Nämndens (Parken)
investeringsbudget eller driftbudget.
Det här året erhöll Örebro kommun allt man ansökte om och uppmanades
att söka mer.
Beslutsunderlag
Information på nämnden
Förslag till beslut
Stadsbyggnads förslag till Programnämnd samhällsbyggnad:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Enligt Stadsbyggnads förslag.

§ 84 Kompletterande beslut avseende avtal om
väderskydd
Ärendenummer: Sam 30/2017
Handläggare: Julia Taavela
Ärendebeskrivning
Programnämnd samhällsbyggnad beslutade på sitt senaste sammanträde,
den 4 maj, att avtal avseende väderskydd ska sägas upp. På sammanträdet
den 1 juni behöver ett kompletterande beslut fattas om att ordförande får i
uppdrag att skriva under uppsägning av avtal.
Förslag till beslut
Stadsbyggnads förslag till Programnämnd samhällsbyggnad:
- Ordförande för Programnämnd samhällsbyggnad får i uppdrag att skriva
under uppsägning av avtal med Clear Channel avseende väderskydd.
Beslut
Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
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- Enligt Stadsbyggnads förslag.

§ 85 Anmälan av handlingar
Ärendenummer: Sam 99/2017
Ärendebeskrivning
Varje månad anmäler Kommunstyrelseförvaltningen handlingar som
inkommit och som bedöms relevanta för Programnämnd samhällsbyggnad
att få kännedom om.
Ej protokollfört presidiesammanträde har ägt rum den 18 maj 2017.
Beslutsunderlag
Nya ärenden i diariet, 2017-04-27 - 2017-05-24
Granskningsbeslut Vale, 2017-03-01
Granskningsbeslut Norra Bro 15:7, 2017-04-18
Samrådsbeslut Björkstammen 2, 2017-03-07
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd
samhällsbyggnad:
- Anmälan läggs till handlingarna.
Beslut
Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 86 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Sam 547/2017
Ärendebeskrivning
Alla beslut fattade med stöd av delegation av tjänstemän, ordförande eller
utskott ska anmälas till Programnämnd samhällsbyggnad på närmast
efterföljande sammanträde enligt Kommunallagen (1991:900) 6 kap. 35 §.
Det är först efter återrapporteringen till Programnämnd samhällsbyggnad
som delegationsbesluten vinner laga kraft och det är också ett sätt att hålla
ledamöter och ersättare i Programnämnd samhällsbyggnad informerade om
vilka beslut som fattats genom delegation. Delegationsförteckningen för
Programnämnd samhällsbyggnad antogs den 27 mars 2003 och reviderades
senast den 4 maj 2017.
Inför Programnämnd samhällsbyggnads sammanträde den 4 maj 2017
redovisar Kommunstyrelseförvaltningen alla beslut som tagits med stöd av
delegation under perioden 27 april 2017 - 24 maj 2017.
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Beslutsunderlag
Delegationsbeslut, 2017-05-24
Delegationsrapporter från Markenheten 2012 - 2017
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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Liberalerna

~ moderaterna

Yttrande

Ärende 8
Ärendenummer: Sam 896/2017
”Planprogram för Brunnsparken”

Programnämnd Samhällsbyggnad
Örebro kommun
Den 1 juni 2017

Konserter i Brunnsparken
Brunnsparken har länge varit en plats för nöjesliv och utomhuskonserter i Örebro. Det
nya planprogrammet för Brunnsparken innebär inte att bostäder byggs inne i det som
har varit park, vilket är bra. Det innebär däremot att platser pekas ut mycket nära parken
för bostäder och ett äldreboende. Utomhuskonserter innebär ofta höga ljudnivåer.
Moderaterna och Liberalerna röstar för förslaget till nytt planprogram för Brunnsparken,
under förutsättning att frågan om buller för nya bostäder kan lösas så att utomhus
konserter fortfarande kan arrangeras i parken.
För Moderaternas och Liberalernas grupper i nämnden

Daniel Granqvist (M)
Patrik Jämtvall (L)

