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Tjänstgörande ledamöter
Nina Höijer (S) (ordförande)
Magnus Lagergren (KD) (vice ordförande)
Oskar Svärd (M) (2:e vice ordförande)
Andreas Brorson (S)
Eva Järliden (S)
Lars-Göran Zetterlund (C)
Pär-Ove Lindqvist (M)
Fredrik Askhem (L)
Helena Bosved (MP) §§76-80
Jessica Carlqvist (V)
Therese Magnusson (S) ersätter Jouni Slagner (S)
Björn Junaeus (KD)
Ronnie Erhard (M) §74 ersätter Helena Bosved (MP)
Greger Persson (SD)
Inga-Lill Andersson (C)
Christer Johansson (SD) ersätter Bo Ammer (SD)
Närvarande ersättare
Kent Grängstedt (S) §§75-80
Ronnie Erhard (M) §§75-80
Övriga närvarande
Solweig Oscarsson (S)
Tommy Ahlberg (S) §§75-80
Johan Ljung, områdeschef
Per Marcusson, sekreterare
Marcus Thörn Damin, politisk lärling
Andrea Eriksson, praktikant
Stefan Nilsson, politisk sekreterare
Amanda Mihlzén, utredare §§75-76, §80
Simon Jäderberg, infrastrukturstrateg §§76-77
Helena Luthman, ekonomichef §78
Ing-Marie Göthe, redovisningschef §78
Stefan Boere, utvecklingsledare §80
Lina Ramberg, utvecklingsledare §80
Linus Grabö, bredbandsstrateg §80
Jan Berglöf, utredare §80
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Innehållsförteckning
§74
§75
§76
§77
§78
§79
§80

Protokolljustering
Svar på medborgarförslag om sjukresor
Beslut om att skicka ut tjänstemannaförslag av länsplan för regional
transportinfrastruktur 2022-2033 på remiss
Remissvar om stöd till regionala elektrifieringspiloter
Verksamhetsplan och budget 2022 för samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdestider samhällsbyggnadsnämnden 2022
Information
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Sammanträdesdatum
2021-10-07

Protokolljustering
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ordföranden och Oskar Svärd (M) justerar
dagens protokoll med Greger Persson (SD) som ersättare.
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Sammanträdesdatum
2021-10-07

Svar på medborgarförslag om sjukresor
Diarienummer: 20RS3564
Sammanfattning
Förslagslämnaren föreslår att sjukresa med serviceresefordon ska vara kostnadsfri så
som vid sjukresa med allmänna kommunikationer (då det finns möjlighet att åka
gratis på vårdkallelsen).
I regelverket för Region Örebro läns sjukresor är utgångspunkten att sjukresor med
allmänna kommunikationer ska vara kostnadsfri för patienten vid uppvisade av
kallelse. Sjukresor som patienten utför med egen bil eller serviceresefordon är
färdsätt vilka innebär fördyrade kostnader för regionen, jämfört med de sjukresor
som utförs med allmänna kommunikationer. Därför drar Region Örebro län alltid en
frikortsgrundande egenavgift för de sjukresor som utförs med bil eller
serviceresefordon.
Förvaltningen föreslår således att medborgarförslaget inte ska tillgodoses.
Beslutsunderlag
 FöredraggningsPM samhällsbyggnadsnämnden 2021-10-07 - medborgarförslag
om sjukresor
 Svar på medborgarförslag- Spara på gratis sjukresor på buss
 Medborgarförslag - Spara på gratis sjukresor på buss
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att anse medborgarförslaget som besvarat samt
att inte ändra i Bestämmelser och tillämpningsanvisningarna för Region Örebro läns
sjukresor och transporter.
Skickas till
Förslagslämnaren
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Sammanträdesdatum
2021-10-07

Beslut om att skicka ut tjänstemannaförslag av länsplan för
regional transportinfrastruktur 2022-2033 på remiss
Diarienummer: 20RS4413
Sammanfattning
Regeringen har uppdragit Trafikverket och länsplaneupprättarna att ta fram Nationell
plan och länsplaner för perioden 2022-2033. Detta uppdrag upprepas var fjärde år för
att aktualisera planerna.
Länsplanen för Örebro län har fått en ökad budget jämfört med nuvarande länsplan.
Planförslaget inrymmer infrastrukturåtgärder på statligt vägnät som är föreslagna i
åtgärdsvalsstudier och medel till medfinansiering av åtgärder på kommunalt och
enskilt vägnät samt samfinansiering av åtgärder på nationell infrastruktur.
Till länsplanen hör bilagor som beskriver styrande mål och strategier, ett uppdaterat
nuläge utifrån flera olika perspektiv, bl a trafiksäkerhet, och en strategisk
hållbarhetsbedömning som Trivector tagit fram. I hållbarhetsbedömningen ryms en
lagstadgad miljöbedömning och en social konsekvensbedömning.
Planförslaget har tagits fram med hjälp av kommuner, Trafikverket, Länsstyrelsen i
Örebro län, näringsliv och Svealandstrafiken.
Beslutsunderlag
 FöredragningsPM Remiss länsplan för regional transportinfrastruktur 2022-2033
 Remissversion Länsplan för regional transportinfrastruktur i Örebro län 20222033
 Missiv till länsplan för regional transportinfrastruktur 2022-2033
 Bilaga 1 - Mål och planer som påverkar länsplanen
 Bilaga 2 - Nuläge
 Bilaga 3 - Analys av trafiksäkerhetsutveckling
 Bilaga 4 - Strategisk hållbarhetsbedömning för länsplan 2022-2033
 Länsplan för åren 2018-2029
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att skicka ut länsplan för regional transportinfrastruktur på remiss, utan politiskt
ställningstagande till innehållet
Skickas till
Separat lista av remissinstanser som inkluderar länets kommuner och
grannkommuner, grannlän, berörda myndigheter och intresseorganisationer.
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Sammanträdesdatum
2021-10-07

Remissvar om stöd till regionala elektrifieringspiloter
Diarienummer: 21RS8161
Sammanfattning
Detta är en remiss om investeringsstöd till företag och andra organisationer som
ingår i regionala elektrifieringspiloter. Stödet är riktat till investeringar i
laddinfrastruktur och tankställen för vätgas. Länsstyrelsen föreslås vara samordnare
för de regionala elektrifieringspiloterna och Energimyndigheten för hantering och
utbetalning av stöd.
Det finns anledning att tycka till om samarbetet mellan organisationer för god
utveckling av laddinfrastrukturen och särskilt påpeka att den elektrifieringspilot vi
har i vårt län, elvägen, även kräver andra typer av de stöd som föreslås i denna
remiss.
Bedömningen är att beslutet om stödet kommer att gynna främst miljö och barn men
att utbetalningen av stöd främst kommer att gynna män på grund av en skev
könsfördelning i transportsektorn.
Beslutsunderlag
 FöredragningsPM om stöd till regionala elvägspiloter
 Svar på remiss om promemoria för statligt stöd till regionala
elektrifieringspiloter
 Promemoria statligt stöd till regionala elektrifieringspiloter
 Remissmissiv Remiss av promemoria om förordningen om stöd till regionala
elektrifieringspiloter för tunga transporter
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att förslaget till svar godkänns som Region Örebro läns svar till
Infrastrukturdepartementet.
Skickas till
Infrastrukturdepartementet
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Sammanträdesdatum
2021-10-07

Verksamhetsplan och budget 2022 för
samhällsbyggnadsnämnden
Diarienummer: 21RS8807
Sammanfattning
Med utgångspunkt i Verksamhetsplan med budget 2022 för Region Örebro län som
regionfullmäktige fastställde 21-22 juni 2021, föreligger förslag till verksamhetsplan
med budget för samhällsbyggnadsnämnden 2022.
Samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsplan med budget 2022 utgår från
förutsättningar, inriktningar och mål som uttrycks i regionfullmäktiges
verksamhetsplan. Samhällsbyggnadsnämnden har i sin verksamhetsplan med budget
konkretiserat effektmål, inriktningar och indikatorer. I samhällsbyggnadsnämndens
verksamhetsplan med budget 2022 återfinns den regionala utvecklingsstrategin,
RUS, som en röd tråd som genomsyrar all verksamhet från effektmål och nämndmål
till handlingsplaner och aktiviteter som leder till genomförande och måluppfyllelse.
Vidare innehåller verksamhetsplanen en internkontrollplan med regionövergripande
och områdesspecifika risker och åtgärder.
Beslutsunderlag
 Föredragnings PM Verksamhetsplan och budget 2022 för
samhällsbyggnadsnämnden
 Verksamhetsplan med budget 2022 samhällsbyggnadsnämnden
Oskar Svärd (M) vill till protokollet bifoga särskilt yttrande.
Greger Persson (SD) yrkar bifall till förslag till beslut men vill till protokollet bifoga
särskilt yttrande.
Fredrik Askhem (L) yrkar bifall till förslag till beslut men vill till protokollet bifoga
särskilt yttrande.
Yrkanden
Jessica Carlqvist (V) yrkar avslag på verksamhetsplan med budget 22 med
hänvisning till eget budgetförslag
Helena Bosved (M) yrkar avslag på verksamhetsplan med budget 22 med hänvisning
till eget budgetförslag
Propositionsordning
Ordföranden ställer bifall på föreliggande förslag till beslut mot avslag och finner att
föreliggande förslag till beslut vinner majoritet. '
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Reservationer
Mot beslutet reserverar sig Jessica Carlqvist (V) och Helena Bosved (MP) med
hänvisning till egna avslagsyrkanden.

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att fastställa Samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsplan med budget 2022 samt
att nämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att samverka med regiondirektören
inom området attraktiv arbetsgivare och kompetensförsörjning i syfte att ge
regionstyrelsen erforderliga underlag avseende arbetsgivaransvaret.
Skickas till
Regionstyrelsen
Förvaltning Regional utveckling
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Sammanträdesdatum
2021-10-07

Sammanträdestider samhällsbyggnadsnämnden 2022
Diarienummer: 21RS8758
Sammanfattning
Samhällsbyggnadsnämnden har att besluta om sammanträdestider för 2022.
Förslag till sammanträdestider är:
19 januari
17 Februari
17 Mars
20 April
18 Maj
16 Juni
1 September
6 Oktober
10 November , samt
8 December
Sammanträdena planeras till heldagar om inte annat framgår i separat kallelse.
Beslutsunderlag
 Sammanträdestider 2022 samhällsbyggnadsnämnden
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att anta sammanträdestider för nämndens sammanträden för 2022.
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Information
Sammanfattning
Stadslinjenät Örebro
Stefan Boere informerar om arbetet med det nya stadslinjenätet för Örebro som har
varit ute på remiss. Stefan redovisar för de olika synpunkter som kommit in och hur
förvaltningen hanterar dessa.
Bredbandsstöd, uppföljning av prioriteringar
Linus Grabö informerar om uppföljning av prioriteringar som inkommit till regionen.
Linus visar hur fördelningen av ansökningarna ser ut som har inkommit och hur
arbetet fortgår för att fördela bidragen.
Info om BRT och kontrollverksamheten efter pandemin
Jan Berglöf informerar om den pågående BRT byggnationen som pågår i Örebro
stad. Jan informerar om finansiellt stöd som beviljats för att utreda etapp 2 av BRT.
Johan Ljung informerar om kontrollverksamheten som genomförs inom
kollektivtrafiken. Framdörrarna kommer att öppnas under november månad och
kampanjer kommer genomföras för att öka betalningsviljan bland länstrafikens
resenärer.
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att ta informationen till protokollet.
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