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Tjänstgörande ledamöter
Nina Höijer (S) (ordförande)
Magnus Lagergren (KD) (vice ordförande)
Oskar Svärd (M) (2:e vice ordförande) §§82-88
Eva Järliden (S)
Jouni Slagner (S)
Lars-Göran Zetterlund (C)
Pär-Ove Lindqvist (M)
Fredrik Askhem (L)
Bo Ammer (SD)
Therese Magnusson (S) ersätter Solweig Oscarsson (S)
Kent Grängstedt (S) ersätter Andreas Brorson (S)
Ronnie Erhard (M) §81 ersätter Oskar Svärd (M) (2:e vice ordförande), §§8288 ersätter Helena Bosved (MP)
Greger Persson (SD)
Inga-Lill Andersson (C) §85
Tommy Ahlberg (S)
Jessica Carlqvist (V)
Närvarande ersättare
Björn Junaeus (KD)
Inga-Lill Andersson (C) §§81-84, §§86-88
Övriga närvarande
John Ljung, områdeschef
Per Marcusson, sekreterare
Monica Ståhl, marknadsföringsstrateg §82
Stefan Boere, verksamhetsutvecklare §83
Jan Berglöf, utredare §85
Simon Lillsunde, verksamhetsutvecklare §86
Helena Luthman, ekonomichef §88
Sandra Lee, enhetschef §88
Lina Ramberg, verksamhetsutvecklare §88
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Innehållsförteckning
§81
§82
§83
§84
§85
§86
§87
§88

Val av justerare
Kollektivtrafiktaxan 2022
Hantering av remissvar på det nya stadslinjenätet i Örebro
Svar på remiss angående Örebro kommuns vägledning om hantering
av jordbruksmark i fysisk planering
Trafikpliktsbeslut för närtrafik i Örebro län
Trafikplikt för tågtrafiken inom Tåg i Bergslagen
Meddelande och delegationsbeslut
Information
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Val av justerare
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att jämte ordföranden utse Pär-Ove Lindqvist (M) till justerare av nämndens
protokoll med Greger Persson (SD) som ersättare.

Protokollet ska vara justerat senast 25 november.
Paragrafen är justerad
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Kollektivtrafiktaxan 2022
Diarienummer: 21RS3983
Sammanfattning
Det sker en kontinuerlig kostnadsutveckling av produktionen för kollektivtrafiken.
En betydande del av kostnaderna täcks av biljettintäkter. I förslaget ska
kollektivtrafikens taxa höjas med 3 procent av biljettintäkterna som träder i kraft den
10 januari 2022.
I förslaget ska också möjlighet ges att erbjuda tillfälliga taxor i samband med
kampanjer och liknande.
Höjningen är ett led i att anpassa priserna till den kostnads- och indexutveckling som
sker inom kollektivtrafiken, vilket motsvarar en taxeökning om 3 procent. Höjningen
beräknas träda i kraft från och med den 10 januari 2022.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar om tillfälliga taxor och
marknadsföringsinsatser. Det gör att resenärer exempelvis kan erbjudas en anpassad
taxa eller biljettprodukter i syfte att börja resa med kollektivtrafiken igen efter
pandemin.
Regionfullmäktige beslutade den 21 juni 2021 om att höja kollektivtrafiktaxan med 3
procent och ger nu Samhällsbyggnadsnämnden mandat att besluta om hur
prishöjningen ska fördelas mellan biljetter och relationer.
Beslutsunderlag
• FöredragningsPM Kollektivtrafiktaxan 2022
• Prisdokument 2022_bilaga
Nina Höjer (S) yrkar att samhällsbyggnadsnämnden ändrar beslutssats till: att för
2022 utifrån regionfullmäktiges beslut om höjning av kollektivtrafiktaxa om totalt 3
procent av biljettintäkterna vid oförändrad trafik ska gälla från och med den 10
januari 2022,
Jessica Carlqvist (V) avstår från att medverka i beslutet och vill till protokollet bifoga
särskilt yttrande.
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att för 2022 utifrån regionfullmäktiges beslut om höjning av kollektivtrafiktaxa
om totalt 3 procent av biljettintäkterna vid oförändrad trafik ska gälla från och med
den 10 januari 2022,
att höjningen mellan samtliga biljetter och relationer fördelas enligt förslag i bilaga
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prisdokument 2022,
att tillfälliga taxor i samband med kampanjer och liknande tillämpas där riktade
insatser krävs.
Skickas till
Monica Ståhl
Paragrafen är justerad
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Hantering av remissvar på det nya stadslinjenätet i Örebro
Diarienummer: 21RS2228
Sammanfattning
Ett förslag till nytt stadslinjenät i Örebro har varit på remiss under perioden 21 april
till och med den 5 september. Det finns nu ett förslag till hur inkomna remissvar ska
hanteras i det fortsatta arbetet med att ta fram ett slutligt förslag till nytt stadslinjenät
och tillhörande trafikpliktsbeslut
Beslutsunderlag
• FöredragningsPM Hantering av remissvar på det nya stadslinjenätet i Örebro
• Remissammanställning och bedömning - nytt stadslinjenät
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att redovisat förslag till bedömning ska ligga till grund för färdigställandet av det
slutliga förslaget till nytt stadslinjenät i Örebro och tillhörande trafikpliktsbeslut.
Skickas till
Örebro kommun
Ljusnarsbergs kommun
Hällefors kommun
Lindesbergs kommun
Nora kommun
Lekebergs kommun
Kumla kommun
Hallsbergs kommun
Laxå kommun
Askersunds kommun
Degerfors kommun
Karlskoga kommun
Resenärsforum
Handelskammaren
Svenskt Näringsliv
Företagarna
De Handikappades Riksförbund
Örebro universitet
Business Region Örebro
City Örebro
ÖBO
Pensionärsrådet
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Paragrafen är justerad
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Svar på remiss angående Örebro kommuns vägledning om
hantering av jordbruksmark i fysisk planering
Diarienummer: 21RS6095
Sammanfattning
Jordbruksmarken är inte ett så kallat riksintresse, men är utpekat som ett nationellt
intresse och har starkt skydd i Miljöbalkens tredje kapitel. Syftet med vägledningen
är att den utifrån lagkraven i Plan- och bygglagen och Miljöbalken ska vara ett stöd
för handläggare inom fysisk planering i ärenden som behöver hantera
markanvändningsbeslut på jordbruksmark.
Ett annat syfte är att komplettera nuvarande översiktsplans, antagen 2018,
vägledande ställningstaganden kring jordbruksmark.
Beslutsunderlag
• Förslag till remissyttrande över Örebro kommuns vägledning för hantering av
jordbruksmark i fysisk planering
• Remiss - Vägledning för hantering av jordbruksmark
• Bilaga 1 remiss - Hantering av jordbruksmark i fysisk planering - remissversion
• Bilaga 2 remiss - följebrev e-post
• Remiss - Vägledning för hantering av jordbruksmark
Jessica Carlqvist (V), Greger Persson (SD), Lars-Göran Zetterlund (C) yrkar bifall
till förslag till beslut.
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att överlämna förvaltningens förslag till synpunkter som remissyttrande över Örebro
kommuns Vägledning om hantering av jordbruksmark i fysisk planering.
Skickas till
Föredragnings- PM skickas inte till kommunen.
Paragrafen är justerad
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Trafikpliktsbeslut för närtrafik i Örebro län
Diarienummer: 21RS8890
Sammanfattning
Genom detta beslut om allmän trafikplikt iklär sig Region Örebro län i egenskap av
regional kollektivtrafikmyndighet ett ansvar gentemot länets invånare att
tillhandahålla den beslutade trafiken. Trafikpliktsbeslutet omfattar närtrafik i Örebro
län.
Resenär hämtas vid sin bostad om den ligger 1000 m från hållplats som trafikeras av
minst 10 turer i varje riktning per dag och transporteras till närmaste
närtrafikhållplats. Omvänt gäller att resenär måste ta sig till närmaste
närtrafikhållplats i förhållande till resmålet och resa till valfri adress som ligger minst
1000 meter från hållplatser som trafikeras av minst 10 turer i varje riktning.
Trafikutbudet erbjuds helgfria vardagar mellan kl 09.00-14.30 samt helgfria
måndagar-torsdagar mellan 17.30-21.00.
Beslutsunderlag
• FöredragningsPM Trafikpliktsbeslut för närtrafik i Örebro län
• Beskrivning av närtrafik i Örebro län
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att med stöd av lag (2010:1065) om kollektivtrafik fastställa allmän trafikplikt för
närtrafik i Örebro län tidigast januari 2022 i enlighet med föreliggande beskrivning
av närtrafik i Örebro län. Trafikstarten planeras till 17 januari 2022, samt

att samhällsbyggnadsnämnden uppdrar till förvaltningen att utvärdera närtrafiken
efter 6 månader från trafikstart med fokus på utfall, resultat och eventuella
förändringar.
Skickas till
Svealandstrafiken AB
Askersund kommun
Degerfors kommun
Hallsberg kommun
Hällefors kommun
Karlskoga kommun
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Kumla kommun
Laxå kommun
Lekeberg kommun
Lindesberg kommun
Ljusnarsberg kommun
Nora kommun
Örebro kommun
Paragrafen är justerad
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Trafikplikt för tågtrafiken inom Tåg i Bergslagen
Diarienummer: 21RS8695
Sammanfattning
Nuvarande trafikavtal med SJ AB löper ut i december 2023. Därmed tecknas ny
allmän trafikplikt för trafiksystemet Tåg i Bergslagen. De regionala
kollektivtrafikmyndigheterna i trafiksystemet ingår i överenskommelse som ger
Region Örebro län behörighet att fatta trafikplikt.
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden, tillika regional kollektivtrafikmyndighet, beslutar,
att ingå överenskommelse avseende behörighet för Region Örebro län att fatta beslut
om allmän trafikplikt för Tåg i Bergslagens trafik i enlighet med vad som framgår av
Överenskommelsen och under förutsättning att de beslutande församlingarna för var
och en av de regionala kollektivtrafikmyndigheterna i Dalarna, Gävleborgs och
Västmanlands fattar likartade beslut om att ingå Överenskommelsen,
samt att med stöd av lagen (2010:1065) om kollektivtrafik och i enlighet med
gällande trafikförsörjningsprogram fastställa allmän trafikplikt för regional tågtrafik i
Dalarna, Gävleborgs, Västmanlands och Örebro län i enlighet med vad som framgår
av Överenskommelsen.
Skickas till
Kollektivtrafikmyndigheten Region Västmanland
Kollektivtrafikmyndigheten Region Dalarna
Kollektivtrafikmyndigheten Region Gävleborg
Region Östergötland
Region Stockholm
Tåg i Bergslagen
Paragrafen är justerad
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Meddelande och delegationsbeslut
Diarienummer: 21RS1042
Sammanfattning
21RS7216 Detaljplan på granskning, Lindeshyttan 2:15, Lindesbergs kommun Att
avstå att svara på remissen.
21RS8828 Detaljplan på granskning, Norra Karlberg kv Malmhagen, Karlskoga
kommun Att avstå att svara på remissen.
21RS6869 Detaljplan på granskning, Falla 1:9, Hallsbergs kommun Att avstå att
svara på remissen.
21RS5898 Detaljplan på granskning, Nikolai 3:5, Vinterstadion, Örebro kommun Att
avstå att svara på remissen.
Färdtjänstbeslut
Beslutsunderlag
• FöredragningsPM 2021-11-10
• Delegationsrapport Samhällsbyggnadsnämnden oktober 2021
• Delegationsrapport Samhällsbyggnadsnämnden september 2021
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att ta meddelande och delegationsebslut till protokollet.
Paragrafen är justerad
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Information
Sammanfattning
Inför beslut om trafikförsörjningsprogram
Lina Ramberg informerar om arbetet med att hantera inkomna remissvar på
trafikförsörjningsprogrammet inför beslut på kommande nämnd.
Prognos 2021 Johan Ljung och Helena Luthman informerar om prognosen för
samhällsbyggnadsnämndens verksamheter. Prognosen kan förändras beroende på
statliga beslut om ersättning kopplat till corona-pandemin.
Förändringar tidtabellsskifte 12 december 2021
Lina Ramberg informerar om det planerade tidtabellsskiftet som genomförs i
december. Lina visar sträckningen för den nya dragninger av linjerna.
Kampanjer och erbjudanden Länstrafiken
Sandra Lee informerar om kommande kampanjer och erbjudanden för att locka
tillbaka resenärer till kollektivtrafiken efter pandemin.

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att ta informationen till protokollet.
Paragrafen är justerad
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