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Mats Guldbrand, sekreterare
Justerat den 13 februari 2015.

Björn Sundin, ordförande

Patrik Jämtvall, justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 13 februari
2015.
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§ 9 Revidering av attestförteckning för Programnämnd
samhällsbyggnad 2015
Ärendenummer: Sam 14/2015
Handläggare: Marie Hellgren
Ärendebeskrivning
I redovisningslagen (KRL) förutsätts att den ekonomiska redovisningen sker
enligt god redovisningssed och att en tillräcklig ekonomisk kontroll
upprätthålls i kommunen.
I kommunens attestreglemente, som fastställdes 1989, regleras ansvar och
rutiner för den interna kontrollen av ekonomiska transaktioner. Nämnden
ges ett helhetsansvar för den interna kontrollen inom sin förvaltning.
Varje nämnd ska utse attestanter för ett år i taget samt svara för att
upprätthålla en aktuell förteckning över utsedda attestanter. För att undvika
att fatta beslut vid alla personalskiften under löpande verksamhetsår
delegeras förändringar till programdirektör respektive stadsbyggnadschef.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2015-01-26
Attestförteckning Programnämnd samhällsbyggnad 2015
Attestinstruktion
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Programnämnd samhällsbyggnad:
1. Programdirektör samt ordförande har attesträtt för samtliga RENAR inom
programnämndens verksamhetsområde.
2. Förändringar i attestförteckning 2015 under löpande verksamhetsår
delegeras till programdirektör.
3. De föreslagna attestanterna med ersättare utses för 2015.
Beslut
Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.

§ 10 Ombudgetering av investeringsmedel för sortering på
stan
Ärendenummer: Sam 903/2014
Handläggare: Marie Hellgren
Ärendebeskrivning
Beslut har tagits i Tekniska nämnden den 11 december 2014 om att
sortering på stan ska införas och har avsatt 3 mnkr för inköp av
papperskorgar och omställningsarbete. Byggnadsnämnden önskade då att
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säkerställa utseendet för att papperskorgarna skulle smälta in i Örebros
unika stadsmiljö som delvis är skyddad som riksintresse. Upphandlingen
som är klar medför att den beslutade budgeten inte kommer att räcka.
Tekniska nämnden anhåller därför om att Programnämnd samhällsbyggnad
ombudgeterar medel, dels från egen verksamhet inom Park och Gata och
dels från programnämndens egen investeringsbudget.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2015-01-23
Protokollsutdrag Tekniska nämnden, § 110, 2014-12-11
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Programnämnd samhällsbyggnad:
1. I budgetarbetet 2015 ombudgeteras 500 tkr ur programnämndens
inventariepott till Tekniska nämnden för upphandling av papperskorgar.
2. I budgetarbetet 2015 ombudgeteras 1 000 tkr från anslaget för
tillgänglighetsåtgärder och 250 tkr från anslaget för handdatorer i
investeringsbudgeten för Park och Gata.
Beslut
Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.
Daniel Granqvist (M), Linn Andersson (M), Krister Eriksson (M) och Patrik
Jämvall (FP) deltar ej i beslutet med hänvisning till sina egna budgetförslag.

§ 11 Tillsynsplan för internkontroll Programnämnd
samhällsbyggnad 2015
Ärendenummer: Sam 46/2015
Handläggare: Marie Hellgren
Ärendebeskrivning
Programnämnden har det årliga uppdraget att fastställa tillsynsplan för
internkontroll för att säkerställa ändamålsenlig styrning och kontroll.
Stadsbyggnads förvaltningsledning har genomfört riskanalyser på en
förvaltningsövergripande nivå gällande översiktlig planering,
trafikplanering, naturvård, mark- och exploatering, stab, geodata, lantmäteri,
ekonomi samt personalområde.
Utifrån riskanalyserna föreslogs i tillsynsplanen för 2014 fem prioriterade
områden. Tillsyn har genomförts under hösten 2014 vilket redovisats i
tillsynsrapport 2014, ärende Sam 2/2014. I tillsynsrapporten 2014
beslutades att fortsätta granskningen av alla fem prioritillsynsområdena.
Redovisning ska ske i tillsynsrapporten för 2015.
De fem områdena är:
- Rutiner för delegationsordning
- Konsekvensbedömningar i ärenden
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- Befarad markbrist
- Rutiner för uppdatering av prislistor för markköp
- Fakturahanteringen inom naturvården
Utöver de granskningsområden som av programnämnden beslutades att
fortsätta granskas föreslås ytterligare granskning genomföras. Den senaste
av Stadsbyggnad genomförda riskanalysen visar på brister i kunskapen om
de mål som verksamheterna ska uppnå och därmed blir det tillkommande
granskningsområdet, Okunskap om mål.
Beslutsunderlag
Tillsynsplan 2015 - uppföljning av internkontroll för Programnämnd
samhällsbyggnad
Riskanalys
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Programnämnd samhällsbyggnad:
- Programnämnd samhällsbyggnad fastställer tillsynsplan för internkontroll
2015.
Beslut
Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.

§ 12 Svar på remiss om Näringslivspolitiskt program
Ärendenummer: Sam 872/2014
Handläggare: Anders Edlund
Ärendebeskrivning
Tillväxtrådet har under 2014 arbetat fram ett förslag till näringslivsprogram
för Örebro kommun. Programmet, som ska stäcka sig över två
mandatperioder fram till 2022, identifierar en rad olika fokusområden som
är särskilt viktiga för näringslivets utveckling. Programmet har nu skickats
ut till berörda nämnder på remiss. Senast 28 februari 2015 önskar
kommunledningskontoret svar på remissen.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2014-12-03
Förslag till remissvar, 2015-01-19
Näringslivsprogram, version Örebromötet
Protokollsutdrag Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt, § 46,
2014-11-18
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2014-10-20
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Programnämnd samhällsbyggnad:
- Yttrandet över remissen om Näringslivspolitiskt program antas och
överlämnas till Kommunledningskontoret.
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Yrkande
Björn Sundin (S) yrkar att språkliga justeringar ska ske i yttrandet i enlighet
med det som framkom under dagens sammanträde.
Behcet Barsom (KD) och Hannah Ljung (C) yrkar bifall till Björn Sundins
(S) yrkande.
Sara Richert (MP) yrkar avslag på Kommunledningskontorets förslag.
Proposition
Ordförande Björn Sundin (S) finner att det finns två förslag till beslut, det
vill säga sitt eget yrkande om att språkliga justeringar ska ske i yttrandet i
enlighet med det som framkom under dagens sammanträde och Sara
Richerts (MP) yrkande om avslag på Kommunledningskontorets förslag.
Ordföranden ställer dessa mot varandra och finner att Programnämnd
samhällsbyggnad beslutar enligt sitt eget förslag.
Beslut
Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Yttrandet över remissen om Näringslivspolitiskt program ska justeras
språkligen i enlighet med vad som framkom under dagens sammanträde och
därefter överlämnas till Kommunledningskontoret.
Sara Richert (MP) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för sitt
yrkande om avslag på Kommunledningskontorets förslag

§ 13 Svar på motion från Ia Malmqvist m.fl. (MP) om att
bygga laddstolpar för eldrivna fordon i hela Örebro
kommun
Ärendenummer: Sam 677/2014
Handläggare: Patrik Kindström
Ärendebeskrivning
Ia Malmqvist m.fl. (MP) har inkommit med en motion till
Kommunfullmäktige den 17 juni 2014. Motionen innehåller yrkande om att
upprätta laddstolpar för eldrivna fordon i hela Örebro kommun.
Motionen har behandlats av trafikplanerare på Trafikenheten, Stadsbyggnad,
i samarbete med tjänstemän på Tekniska förvaltningen och Enheten för
hållbar utveckling, Kommunledningskontoret.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Stadsbyggnads tjänsteskrivelse med svar på motion, 2015-01-23
Ia Malmqvist m.fl. (MP) om att bygga laddstolpar för eldrivna fordon i hela
Örebro kommun, 2014-06-17
Förslag till beslut
Stadsbyggnads förslag till Programnämnd samhällsbyggnad:
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- Motionen är besvarad.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Yrkande
Patrik Jämtvall (FP) och Daniel Granqvist (M) yrkar bifall till
Stadsbyggnads förslag.
Sara Richert (MP) och Jessica Carlqvist (V) yrkar att motionen ska bifallas.
Behcet Barsom (KD) yrkar att motionen ska återremitteras till Stadsbyggnad
för ytterligare beredning.
Proposition
Ordförande Björn Sundin (S) ställer först Behcet Barsoms (KD) yrkande om
återremiss under proposition och finner att Programnämnd samhällsbyggnad
beslutar att motionen ska återremitteras till Stadsbyggnad för ytterligare
beredning. Därmed faller övriga yrkanden.
Beslut
Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Motionen återremitteras till Stadsbyggnad för ytterligare beredning.

§ 14 Lägesrapport Trafikprogram avseende omprioritering
av trafikytor sommaren 2015
Ärendenummer: Sam 806/2014
Handläggare: Anna Windal/Patrik Kindström
Ärendebeskrivning
Muntligt informationsärende
Vid någon plats under sommaren 2015 ska gaturummet prioriteras om, från
en yta för fordon till en yta för människor. Metod för val av plats är att
platsen/gatan ska ha potential för stadsliv enligt space syntax-analysen,
platsen ska ha höga gångflöden samt att det ska vara genomförbart.
Vidare arbete kommer bland annat ske genom samarbete med OpenArt,
dialog via orebro.se samt Facebook, konsekvensbeskrivning och
uppföljning/utvärdering.
Förslag till beslut
Stadsbyggnads förslag till Programnämnd samhällsbyggnad:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Enligt Stadsbyggnads förslag.
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§ 15 Aktiviteter Trafikprogrammet
Ärendenummer: Sam 806/2014
Handläggare: Anna Windal/Patrik Kindström
Ärendebeskrivning
Informationsärende
Trafikprogrammet anger tre övergripande mål samt ett antal utgångpunkter
för planeringsverksamheten i kommunen. I Trafikprogrammet listas även
nio underliggande dokument som anger mål och åtgärder som bör
genomföras för att målen ska kunna nås. De underliggande dokumenten är:
- Handlingsplan för ökat cyklande
- Cykelnätsplan
- Gångstråksplan
- Strategi för ändrade resvanor
- Kollektivtrafikprogram
- Parkeringsriktlinjer
- Åtgärdsprogram buller
- Trafiksäkerhetsprogram
- Hastighet/gestaltning av huvudgator
Beslutsunderlag
Sammanställning av aktiviteter i Trafikprogrammet
Förslag till beslut
Stadsbyggnads förslag till Programnämnd samhällsbyggnad:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Enligt Stadsbyggnads förslag.

§ 16 Information om årsberättelse 2014 och budget 2015
Ärendenummer: Sam 892/2014
Handläggare: Marie Hellgren
Ärendebeskrivning
Muntligt informationsärende
Ekonom Marie Hellgren informerar om preliminärt resultat i Programnämnd
samhällsbyggnads årsberättelse för 2014. Ärendet återkommer till
programnämnden för beslut i mars 2105.
Programplan och budget för Programnämnd samhällsbyggnad 2015 kommer
även de att beslutas i mars 2015.
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Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Programnämnd samhällsbyggnad:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.

§ 17 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Sam 66/2015
Ärendebeskrivning
Alla beslut fattade med stöd av delegation av tjänsteman, ordförande eller
utskott ska anmälas till Programnämnd samhällsbyggnad på närmast
följande sammanträde enligt 6 kap. 35 § KL.
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 14 januari 2015. Inför
Programnämnd samhällsbyggnads sammanträde den 6 februari redovisar
Kommunledningskontoret alla beslut som tagits med stöd av delegation
under perioden 14 januari - 27 januari 2015.
Beslutsunderlag
Sammanställning delegationsbeslut fattade av Stadsbyggnad och
Kommunledningskontoret perioden 2015-01-14 - 2015-01-27
Sammanställning detaljplaner godkända på delegation
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Programnämnd samhällsbyggnad:
- Anmälan av delegationsbeslut läggs till handlingarna.
Beslut
Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.

§ 18 Anmälan av handlingar
Ärendenummer: Sam 3/2015
Ärendebeskrivning
Varje månad anmäler Kommunledningskontoret handlingar som inkommit
och som bedömts relevanta för Programnämnd samhällsbyggnad att få
kännedom om.
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Beslutsunderlag
Protokoll från Programnämnd samhällsbyggnad, 2015-01-14
Protokoll från samverkansgrupp Samhällsbyggnad, 2015-01-28
Protokollsutdrag Miljönämnden, § 6, 2015-01-13
Skrivelse från Tysslinge lokala nämnd till Länstrafiken Örebro län, 2015
01-20
Nya ärenden i diariet under perioden 2015-01-14 - 2015-02-05
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Programnämnd samhällsbyggnad:
- Anmälan läggs till handlingarna.
Beslut
Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.
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Reservation gällande remissvar för nytt Näringslivsprogram, Sam 872/2014
Miljöpartiet reserverar sig mot programnämnd Samhällsbyggnads beslut 6 februari 2015 att
anta yttrandet över remissen om nytt Näringslivspolitiskt program.
Kommunens ambitioner om att bli en långsiktigt hållbar kommun, och de mål som satts
för minskad klimatpåverkan kan bara uppnås om näringslivet är delaktigt i arbetet. Det är
viktigt att näringslivsprogrammet tydligt signalerar vikten av en hållbar näringslivsutveckling,
och att det tydliggör den utvecklings- och innovationskraft som finns inbyggd i miljö- och
hållbarhetsarbetet.
I förslaget till remissvar påpekas att det saknas ett genomtänkt synsätt på hållbarhetsfrågor
i programmet, vilket Miljöpartiet instämmer helt och fullt i. Det är en allvarlig brist i ett
program för näringslivsutveckling som ska sätta agendan för samverkan mellan Örebro
kommun och näringslivet fram till år 2022.
Miljöpartiet anser att nämnden i remissvaret borde föreslå ett sjätte fokusområde i
programmet, för “långsiktigt hållbar näringslivsutveckling”. Det är nödvändigt för att
visa hur kommunen ser på sin egen och näringslivets roll, ansvar och möjligheter att
bidra till en hållbar utveckling i Örebro kommun. Kommunen har stora möjligheter att
påverka ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet i näringslivet genom bland annat
upphandlingskrav, nya former av samarbeten och uppdrag till samägda bolag. Det finns
också goda utvecklingsmöjligheter i bl a Klimatråd, Örebro Science Park, kommunala
testbäddsverksamheter och klusterbildningar.

Sara Richert
Miljöpartiet de Gröna

