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§ 95 Övrig fråga från Patrik Jämtvall (L) om var man står i
arbetet med uteserveringsstrategin
Ärendenummer: Sam 866/2020
Ärendebeskrivning

Patrik Jämtvall (L) anmäler en övrig fråga om var man står i arbetet med
uteserveringsstrategin. Dialog med berörda parter har hållits och frågan är hur
arbetet fortskrider och hur det ser ut efter sommaren?
Beslut

Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Frågan tas till presidiet den 17 september 2020 för vidare handläggning.

§ 96 Övrig fråga från Maria Sääf (MP) om miljökraven vid
upphandling av snöröjning
Ärendenummer: Sam 861/2020
Ärendebeskrivning

Maria Sääf (MP) anmäler en övrig fråga om miljökraven vid upphandling av
snöröjning. Har Örebro kommun sänkt kraven inför kommande vinter?
Beslut

Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Frågan återkommer till Programnämnd samhällsbyggnad i oktober eller
november 2020 för besvarande.

§ 97 Övrig fråga från Maria Sääf (MP) om
parkeringssituationen för personal vid Ölmbrogården
Ärendenummer: Sam 867/2020
Ärendebeskrivning

Maria Sääf (MP) anmäler en övrig fråga om parkeringssituationen för personal
vid Ölmbrogården, ett vård- och omsorgsboende som ligger i Ölmbrotorp.
Personalens möjligheter och villkor för parkering har blivit sämre jämfört med
tidigare.
Beslut

Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Frågan återkommer till Programnämnd samhällsbyggnad i oktober eller
november 2020 för besvarande.
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§ 98 Övrig fråga från Johan Kumlin (M) och Maria Sääf
(MP) med anledning av den låga vattennivån i Hjälmaren
Ärendenummer: Sam 859/2020
Ärendebeskrivning

Johan Kumlin (M) och Maria Sääf (MP) anmäler en övrig fråga med anledning
av den låga vattennivån i Hjälmaren under sommaren 2020. Hur har detta
hanterats och vilka åtgärder har vidtagits?
Beslut

Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Frågan återkommer till Programnämnd samhällsbyggnad i oktober 2020 för
besvarande.

§ 99 Svar på övrig fråga från Johan Kumlin (M) om det
ekonomiska läget för VA-kollektivet
Ärendenummer: Sam 167/2020
Handläggare: Jenny Johrin
Ärendebeskrivning

Vid Programnämnd samhällsbyggnads sammanträde den 6 februari 2020
ställde Johan Kumlin (M) en övrig fråga om det ekonomiska läget för VAkollektivet. Johan Kumlin (M) önskar information om kostnader och intäkter.
Verksamhetschefen för Vatten och avlopp (VA) Jenny Johrin besvarar frågan –
VA-verksamheten i Sverige finansieras av taxor, inte skatter. Det är ett så kallat
naturligt monopol, vilket innebär att varje kommun själv bestämmer sin taxa.
Kommunfullmäktige beslutar om VA-taxan för VA-abonnenterna i Örebro
kommun efter förslag från Tekniska förvaltningen. Varje år fattas beslut om
taxenivåer för året som kommer.
Ärendet bordlades vid programnämndens sammanträde den 28 maj 2020.
Beslutsunderlag

Presentationen "VA-ekonomi"
Förslag till beslut

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

Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Enligt Tekniska förvaltningens förslag.
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§ 100 Svar på övrig fråga från Patrik Jämtvall (L) om
detaljplan för Mobackavägen i Örebro
Ärendenummer: Sam 386/2020
Handläggare: Patrik Simonsson
Ärendebeskrivning

Enligt önskemål från Patrik Jämtvall (L) utgår ärendet från Programnämnd
samhällsbyggnads sammanträde den 3 september för att i stället tas upp den
1 oktober 2020.

§ 101 Svar på övrig fråga från Patrik Jämtvall (L) med
anledning av revisionsrapporten "Visselblåsarfunktion"
Ärendenummer: Sam 473/2020
Handläggare: Kerstin Hellberg
Ärendebeskrivning

Vid Programnämnd samhällsbyggnads sammanträde den 30 april 2020 ställde
Patrik Jämtvall (L) en övrig fråga med anledning av revisionsrapporten
"Visselblåsarfunktion". Utifrån genomförd granskning är bedömningen att
Örebro kommuns visselblåsarfunktion inte är ändamålsenlig. Patrik Jämtvall
(L) önskar information om hur Stadsbyggnad arbetar med frågan.
Enhetschef Kerstin Hellberg besvarar frågan – information om
visselblåsarfunktionen finns på intranätet, vilket alla medarbetare har tillgång
till. Stadsbyggnad följer kommunens kompetensstyrningsmodell som innebär
årliga utvecklingssamtal och avstämningssamtal – där medarbetare och chef
diskuterar frågor som berör uppdrag, arbetssätt och arbetsmiljö. Stadsbyggnad
har en rutin som uppmanar alla enhetschefer att påminna och uppmärksamma
medarbetarna om kommunens "Riktlinjer kränkande särbehandling".
Beslutsunderlag

Stadsbyggnads skrivelse, 2020-08-13
Förslag till beslut

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

Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Enligt Stadsbyggnads förslag.
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§ 103 Investeringsprocessen inom programområde
Samhällsbyggnad
Ärendenummer: Sam 312/2020
Handläggare: Carolina Herder och Marko Ravlic
Ärendebeskrivning

Programnämnd samhällsbyggnad får en lägesrapport om uppdraget att se över
investeringsprocessen inom programområde Samhällsbyggnad. En
rutinsamling har tagits fram för att få hela investeringsprocessen inom
programområdet dokumenterad och för att få en högre nivå av kontroll inom
investeringsprocessen. Rutinsamlingen hålls uppdaterad och komplett av
investeringssamordnaren. Rutinsamlingen innehåller exempelvis:
– Årshjul, till exempel återrapportering om investeringsbudget – prognos och
utfall samt avvikelserapportering
– Beskrivning av investeringskedjan
– Rollbeskrivningar
– Ansvarsfördelning mellan olika grupper och forum
– Mallsamling.
En organisation har skapats kring investeringsprocessen inom
Samhällsbyggnad samt nya forum och roller för att säkerställa en ändamålsenlig
och effektiv process.
Beslutsunderlag

Presentationen "Investeringsprocessen inom programområde Samhällsbyggnad
– Rutinsamling"
Förslag till beslut

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

Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 104 Ombudgetering av tilläggsanslag från
Kommunstyrelsen
Ärendenummer: Sam 96/2020
Handläggare: Marko Ravlic
Ärendebeskrivning

Ärendet avser tilläggsanslag för tilldelning till driftsnämnderna från
Programnämnd samhällsbyggnad avseende medel från Kommunstyrelsen
(Ks 1625/2019) för ökade kapitalkostnader till följd av färdigställda

6 (15)

Digitalt justerat
ÖREBRO

Protokoll

investeringar, tilläggsanslag för tilldelning till driftsnämnderna från
Programnämnd samhällsbyggnad avseende medel för lönekompensation,
tilldelning till Fritidsnämnden för hyreskompensation för Risbergskas
gymnastikhall samt ersättning för indexuppräkning till Kulturnämnden och
Fritidsnämnden.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-08-04
Volympottsfinansierade aktiverade objekt, delår 1
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd samhällsbyggnad:
1. Programnämnd samhällsbyggnad antar förslagen om fördelning av
tilläggsanslag för färdigställda investeringar.
2. Programnämnd samhällsbyggnad antar förslagen om fördelning av
tilläggsanslag för lönekompensation.
3. Programnämnd samhällsbyggnad antar förslaget att fördela medel för
hyreskompensation till Fritidsnämnden för Risbergskas gymnastikhall.
4. Programnämnd samhällsbyggnad antar förslaget att ombudgetera från
Kulturnämnden till Programnämnd samhällsbyggnad.
5. Programnämnd samhällsbyggnad antar förslaget att fördela medel för
indexuppräkning till Fritidsnämnden för Gustavsvik samt till Kulturnämnden
för Tysslinge, Tegelbruket, KFUM och Trädet.
6. Programnämnd samhällsbyggnad antar förslaget att fördela medel för
satsningar i relation till covid-19.
Beslut

Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Maria Sääf (MP) deltar inte i beslutet.

§ 105 Nedsättning av säsongsavgiften för markupplåtelse
för uteserveringar samt avgiftsbefrielse för exponering av
varor utanför butik för år 2020
Ärendenummer: Sam 818/2020
Handläggare: Peter Grönlund
Ärendebeskrivning

Örebro kommun har tidigare fattat beslut om ett antal lättnader riktade mot
näringslivet. Bland annat fattades i mars 2020 ordförandebeslut om att redan i
mars möjliggöra uteserveringar, samt möjlighet att ansöka om uppskov
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avseende betaltid. Ytterligare åtgärder föreslås för att underlätta för det lokala
näringslivet och 2 miljoner kronor avsätts till detta.
Förslaget innebär nedsättning av markupplåtelseavgiften för uteserveringar,
med 25 procent av debiterad säsongsavgift. Förslaget innebär också avgiftsfritt
för det inom markupplåtelsetaxan som avser exponering utanför butik, det vill
säga att butiker får ställa upp bord eller liknande och ha försäljning utanför sina
butiker utan kostnad. Ovanstående åtgärder kräver en ändring i rådande
avgifter för upplåtelse av offentlig platsmark, antagna av Kommunfullmäktige
den 22 oktober 2019.
Finansiering av intäktsbortfall för neddragning med 100 procent av avgiften,
för exponering av varor sker inom Tekniska nämndens ram. Åtgärder för
nedsättning av avgifter för uteserveringar ryms inte inom Tekniska nämndens
befintliga ram och förutsätter beslut i Kommunfullmäktige om finansiering.
Beslutsunderlag

Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-08-19
Protokollsutdrag från Tekniska nämnden 2020-08-27, § 130
Presentationen "Nedsättning av avgifter"
Förslag till beslut

Tekniska nämndens förslag till Programnämnd samhällsbyggnad:
1. Säsongsavgiften för markupplåtelse för uteserveringar för år 2020, sätts ned
med 25 procent.
2. Exponering av varor utanför butik avgiftsbefrias för år 2020.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Beslut

Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Enligt Tekniska nämndens förslag.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.

§ 106 Försäljning genom friköp avseende tomträtten Vesta
25
Ärendenummer: Sam 592/2020
Handläggare: Fredrik Norrström
Ärendebeskrivning

Tomträtt innebär rätt att nyttja en fastighet (tomten) utan att äga den.
Kommunen är lagfaren ägare och den som har nyttjanderätten kallas
tomträttshavare. Bostadsrättsföreningen Vesta har ställt frågan om att få
friköpa tomträtten Vesta 25. På fastigheten finns nio flerbostadshus med totalt
144 lägenheter upplåtna med bostadsrätt. Fastigheten Vesta 25 låg tidigare
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inom zon 2 i kommunens zonkarta – men i samband med utökningen av
zonerna har Vesta 25 hamnat i zon 1. Inför zonändringen fick föreningen
information angående utökningen av zonerna och konsekvenserna av detta.
För föreningen innebär detta att friköpspriset och kommande
tomträttsavgälder grundar sig på värdering av fastigheten i stället för fastslagen
prislista. Föreningen har inkommit med en friköpsförfrågan då deras pris
kommer att ändras den 31 december 2020.
Nedan följer en sammanställning av de ekonomiska konsekvenserna av att
genomföra detta friköp:
– Intäkter vid försäljning: 23 007 600 kronor
– Förlorad årlig intäkt i form av tomträttsavgäld: 725 860 kronor/år.
Stadsbyggnad bedömer att man bör genomföra denna försäljning med hänsyn
till att detta följer de beslut som tidigare fattats i frågor om friköp av tomträtter
för bostadsändamål.
Beslutsunderlag

Stadsbyggnads tjänsteskrivelse, 2020-06-30
Köpekontrakt – Friköp tomträtt
Förslag till beslut

Stadsbyggnads förslag till Programnämnd samhällsbyggnad:
1. Friköpet avseende tomträtt Vesta 25 godkänns och genomförs i enlighet
med köpekontrakt.
2. Programnämnd samhällsbyggnads ordförande får i uppdrag att underteckna
köpekontrakt och andra eventuellt tillkommande handlingar.
Ärendet ska vidare till Kommunstyrelsen för beslut.
Yrkande

Johan Kumlin (M) yrkar bifall till Stadsbyggnads förslag samt att få lämna ett
särskilt yttrande till protokollet.
Proposition

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

Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
1. Friköpet avseende tomträtt Vesta 25 godkänns och genomförs i enlighet
med köpekontrakt.
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2. Programnämnd samhällsbyggnads ordförande får i uppdrag att underteckna
köpekontrakt och andra eventuellt tillkommande handlingar.
3. Johan Kumlin (M) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Ärendet ska vidare till Kommunstyrelsen för beslut.

§ 108 Svar på motion från Daniel Edström m.fl. (SD) om
översyn av konsumentstöd
Ärendenummer: Sam 908/2015
Handläggare: Anders Edlund
Ärendebeskrivning

Helena Ståhl (SD) drar tillbaka motionen och ärendet utgår från
Programnämnd samhällsbyggnads sammanträde den 3 september 2020.

§ 109 Svar på remiss från Miljödepartementet om "Stärkt
lokalt åtgärdsarbete – att nå målet Ingen övergödning
(SOU 2020:10)
Ärendenummer: Sam 445/2020
Handläggare: Per Wedholm
Ärendebeskrivning

Örebro kommun har beretts tillfälle att besvara remiss av betänkandet Stärkt
lokalt åtgärdsarbete – att nå målet Ingen övergödning (SOU 2020:10).
Utredningens uppdrag har varit att föreslå hur övergödningen av kustvatten,
sjöar och vattendrag kan minska genom stärkt lokalt åtgärdsarbete. I
utredningen ingår att analysera drivkrafter bakom det lokala åtgärdsarbetet,
vilka styrmedel som stärker åtgärdsarbetet och hur arbetet kan finansieras.
Utredningen har även haft i uppdrag att analysera förutsättningarna för
återföring av näringsämnen från kustvatten och sjöar i syfte att minska
övergödningen. Därtill har utredningen haft i uppdrag att lämna förslag på
etappmål som kan bidra till att vi når miljökvalitetsmålet Ingen övergödning
samt vissa delmål i Agenda 2030 nås.
Sista svarsdatum för remissen var ursprungligen den 31 augusti 2020.
Remissperioden har sedan förlängts t.o.m. den 9 september för Örebro
kommun.
Beslutsunderlag

Remiss av betänkandet "Stärkt lokalt åtgärdsarbete – att nå målet Ingen
övergödning", februari 2020
Stadsbyggnads förslag till remissyttrande, 2020-08-03
Stadsbyggnads tjänsteskrivelse, 2020-08-26
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Förslag till beslut

Stadsbyggnads förslag till Programnämnd samhällsbyggnad:
- Yttrandet över remissen "Stärkt lokalt åtgärdsarbete – att nå målet Ingen
övergödning" (SOU 2020:10) antas och överlämnas till Miljödepartementet.
Beslut

Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Enligt Stadsbyggnads förslag.

§ 110 Redovisning av delegationsbeslut överenskommelse avseende Lindbacka bro
Ärendenummer: Sam 970/2015
Handläggare: Linn Hammar
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.
Lindbacka bro finns i Karlslundsområdet i en kulturhistoriskt intressant
bruksmiljö. År 2015 körde en lastbil in i räcket. Vid inspektion av bron visade
den sig vara undermålig för fordonstrafik och bron stängdes. För att kunna
söka tillstånd hos Mark- och miljödomstolen för att kunna komma vidare med
utrivning av dammen och sedan kunna bygga om bron, behövde en
överenskommelse mellan parterna i området tas fram. Överenskommelsen
reglerar kostnader, tillträde till fastigheter, tid, hänsynstagande och försiktighet
samt servitut gällande fallrätt.
Beslutsunderlag

Presentationen "Lindbacka bro"
Förslag till beslut

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

Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Enligt Stadsbyggnads förslag.
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§ 111 Ändrat sammanträdesdatum för Programnämnd
samhällsbyggnad i november 2020
Ärendenummer: Sam 815/2019
Handläggare: Robert Lindby
Ärendebeskrivning

Programnämnd samhällsbyggnad beslutade den 7 november 2019, § 106, om
sammanträdestider för år 2020. På grund av de förändrade förutsättningarna
till följd av coronaviruset (covid-19) behöver samtliga programnämnder
sammanträda i den rymligare Sessionssalen på rådhuset, där även tekniken
möjliggör deltagande på distans. Programnämnderna har sina sammanträden
inplanerade på samma datum. Detta har medfört att en samordning behövt
genomföras för att nämnderna ska kunna använda Sessionssalen. Förslaget är
att Programnämnd samhällsbyggnad flyttar sitt sammanträde från torsdagen
den 5 november till fredagen den 6 november (heldagssammanträde).
Beslutsunderlag

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-08-13
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd samhällsbyggnad:
- Sammanträdesdatumet i november 2020 ändras från den 5 november till den
6 november.
Beslut

Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 112 Statusrapport avseende större stadsbyggnadsprojekt
Ärendenummer: Sam 792/2020
Handläggare: Patrik Kindström och Karin Lövgren
Ärendebeskrivning

Programnämnd samhällsbyggnad får en statusrapportering om större
stadsbyggnadsprojekt, det vill säga större projekt (till exempel fysiska
utvecklingsprojekt, omvandlingsområden och trafikrum) där olika delmoment i
samhällsbyggnadsprocessen ingår och där olika kompetenser sammanförs
genom hela projektet. Bland projekten finns Kulturkvarteret, Bus Rapid
Transit (BRT), Österplan, Pappersbruket, Södra station, Aspholmen-Nasta,
CV-området, Brickebacken, Tamarinden, Vivalla Boglundsängen, Holmen och
Järntorget.
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Beslutsunderlag

Presentationen "Större stadsbyggnadsprojekt – Statusrapportering till
Programnämnd samhällsbyggnad"
Förslag till beslut

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

Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Enligt Stadsbyggnads förslag.

§ 113 Information med anledning av coronaviruset (covid19)
Ärendenummer: Sam 401/2020
Handläggare: Patrik Kindström
Ärendebeskrivning

Tf. stadsbyggnadschef Patrik Kindström lämnar en lägesrapport med anledning
av coronaviruset (covid-19).
Ett urval från senaste tidens nationella åtgärder och direktiv innebär ett utökat
antal branscher som kan söka hyressubventioner via Boverkets e-tjänst. Stödet
kunde sökas t.o.m. den 31 augusti 2020. Folkhälsomyndigheten
rekommenderar att de som kan ska fortsätta arbeta hemifrån under resterande
del av året.
Vidare framgår av lägesrapporten att grunduppdraget för förvaltningarna inom
programområde Samhällsbyggnad fungerar bra.
Information kommer att ges till programnämnden fortlöpande.
Beslutsunderlag

Presentationen "Lägesrapport med anledning av Corona"
Förslag till beslut

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

Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Enligt Stadsbyggnads förslag.
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§ 114 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 20 augusti 2020.
Beslutsunderlag

Nya ärendet i diariet, 2020-05-20–2020-08-25
Samråd – Detaljplan för fastigheten Grenadjären 3 (Bn 276/2018)
Samråd – Ändring av detaljplan för fastigheterna Jägmästaren 6 m.fl. och
Skogsmästaren 16 m.fl. (Bn 164/2020)
Samråd – Ändring av detaljplan för kvarteret Limmet m.m. (Bn 74/2020)
Samråd – Detaljplan för del av fastigheten Återvändan 1:23 (Bn 84/2020)
Förslag till beslut

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

Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 115 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Sam 653/2020
Ärendebeskrivning

Alla beslut fattade med stöd av delegation av tjänstemän, ordförande eller
utskott ska anmälas till Programnämnd samhällsbyggnad på sammanträde
enligt kommunallagen (2017:725) 6 kap. 40 § och 7 kap. 8 §. Det är först efter
återrapporteringen till Programnämnd samhällsbyggnad som
delegationsbesluten vinner laga kraft och det är också ett sätt att hålla
ledamöter och ersättare i Programnämnd samhällsbyggnad informerade om
vilka beslut som fattats genom delegation.
Delegationsförteckningen för Programnämnd samhällsbyggnad antogs den
27 mars 2003 och reviderades senast den 2 april 2020. Inför Programnämnd
samhällsbyggnads sammanträde den 3 september 2020 redovisar
Kommunstyrelseförvaltningen alla beslut som tagits med stöd av delegation
under perioden den 20 maj–25 augusti 2020.
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Digitalt justerat
ÖREBRO

Protokoll

Beslutsunderlag

Beslut fattade på delegation av Stadsbyggnad och
Kommunstyrelseförvaltningen, 2020-05-20–2020-08-25
Beslut fattade på delegation avseende avtal
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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Särskilt yttrande

Ärende: 11
Ärendenummer: Sam 502-2020
"Markförsäljning"

PN Samhällsbyggnad
Örebro kommun
2020-09-03

Markförsäljning
Att förädla och försälja mark till bostäder i Örebro tycker Moderaterna i Örebro kommun
är en bra. Örebro är en växande stad och det behövs mer tomtmark för bebyggelse.
I en växande stad är det viktigt att behovet av byggbara tomter, för alla slag av bostäder
men särskilt behovet av villatomter tillgodoses.
Vi anser att:
•
•

Örebro kommun köper mer mark för pengarna från försäljningen.
Örebro kommun planlägger mer mark för bland annat villatomter.

Med hänvisning till ovanstående bifaller vi beslutet och lämnar detta som ett särskilt
yth·ande.
För Moderaternas grupp i nämnden

Johan Kumlin (M)

