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Justerat den 11 december 2018.

Ullis Sandberg (S), ordförande

Sara Bronner (MP), justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 13 december 2018.
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§ 94 Övriga frågor om trafiksituationen vid Mejerigatan
Ärendenummer: Sam 890/2018
Ärendebeskrivning

Patrik Jämtvall (L) anmäler en övrig fråga om trafiksituationen vid Mejerivägen
och Dalbygatan som uppfattas som otrygg och dåligt upplyst.
Beslut

Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Frågan återkommer för besvarande.

§ 95 Övrig fråga om utlämnande av allmänna handlingar
och sekretess
Ärendenummer: Sam 617/2018
Handläggare: Per Undén
Ärendebeskrivning

På Programnämndens sammanträde den 30 augusti anmälde Patrik Jämtvall
(L) en övrig fråga om hur kommunen hanterar det när ett beslut om att inte
lämna ut allmän handling på grund av sekretess vid ett överklagande till
Kammarrätten ansetts vara felaktigt?
Juridikenheten besvarar frågan.
Förslag till beslut

Förslag till Programnämnd samhällsbyggnad:
- Frågan är besvarad.
Beslut

Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Frågan är besvarad.

§ 96 Övrig fråga om trafikavstängningar
Ärendenummer: Sam 706/2018
Handläggare: Filip Lindström
Ärendebeskrivning

På Programnämndens sammanträde den 4 oktober anmälde Daniel Granqvist
(M) en övrig fråga om varför Karlsdalsallén och Reträttvägen stängts av helt
vid ett vägarbete.
Tekniska förvaltningen besvarar frågan skriftligt.
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Förslag till beslut

Förslag till Programnämnd samhällsbyggnad:
- Frågan är besvarad.
Beslut

Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Frågan är besvarad.

§ 98 Svar på motion från Sara Bronner (MP) om ett
kommunalt skogsbruk utan kalhyggen
Ärendenummer: Sam 210/2018
Handläggare: Caroline Löfmarck och Malin Björk
Ärendebeskrivning

Sara Bronner (fd Richert) (MP) har inkommit med en motion till
Kommunfullmäktige där (MP) yrkar att:
- Örebro kommun ska tillämpa hyggesfritt skogsbruk som metod för allt
skogsbruk i de egenägda skogarna.
Det som lyfts fram i motionen är i stor del de inriktningar som Örebro
kommuns skogsbruk präglas av idag. I Skogspolicyn som ingår i Naturplanen
framgår att sociala värden och naturvärden är högre prioriterat än ekonomisk
avkastning. Hyggesfritt skogsbruk är en mycket viktig skötselmetod för att
uppnå ovanstående mål. Andra åtgärder handlar bl.a. om att öka lövandelen i
befintliga bestånd, att arbeta med högre slutålder, att lämna kvar s k
evighetsträd vid avverkning och att ställa om homogena barrskogsbestånd till
blandskog m.m. Kommunen bör fortsätta överföringen till hyggesfritt
skogsbruk där det är lämpligt, men inte låsa sig vid en specifik skötselmetod för
hela innehavet. Därför är förslaget att motionen avslås. I den kommande
Strategin för naturvård och friluftsliv som kommer ersätta Naturplanen blir det
viktigt att det även i detta nya dokument ingår en Skogspolicy.
Beslutsunderlag

Sara Richert (MP), motion om kommunalt skogsbruk utan kalhygge, 2018-0131
Svar på motion, 2018-11-02
Förslag till beslut

Stadsbyggnads förslag till Programnämnd samhällsbyggnad:
- Motionen avslås.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
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Yrkande

Ullis Sandberg (S) yrkar bifall till Stadsbyggnads förslag med ändringen att i
motionssvaret ändra "bör" till "ska" i meningen "kommunen bör fortsätta
överföringen till hyggesfritt skogsbruk där det är lämpligt..."
Sara Bronner (MP) yrkar att motionen ska bifallas.
Daniel Granqvist (M) och Patrik Jämtvall (L) yrkar att motionen ska avslås.
Proposition

Ordförande Ullis Sandberg (S) finner att det finns tre förslag till beslut och
ställer först sitt yrkande om att bifalla Stadsbyggnads förslag med
ändringsyrkande mot Daniel Granqvists (M) och Patrik Jämtvalls (L) yrkande
om att avslå motionen under proposition för att utse ett motförslag till att
bifalla motionen. Ordförande finner att Programnämnd samhällsbyggnad utser
yrkandet om att bifalla Stadsbyggnads förslag med ändringsyrkande till
motförslag.
Slutligen ställer ordföranden Sara Bronners (MP) yrkande om att bifalla
motionen mot bifall till Stadsbyggnads förslag att avslå motionen med
ändringen att i motionssvaret ändra "bör" till "ska", och finner att
Programnämnd samhällsbyggnad beslutar att motionen avslås med ändringen
att i motionssvaret ändra "bör" till "ska".
Beslut

Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Motionen avslås.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.

§ 99 Temarapport för trafik i Örebro kommun 2017
Ärendenummer: Sam 782/2018
Handläggare: Evelina Bergic
Ärendebeskrivning

Informationsärende om temarapport för trafik i Örebro kommun 2017.
Syftet med temarapport trafik är att sammanfatta och synliggöra förtjänster,
brister samt utvecklingsområden, i syfte att möjliggöra ständig förbättring i
kommunens arbete med trafikfrågor. Förutom redovisning av data (om möjligt
med förändring över tid) beskrivs under respektive rubrik även genomförda
åtgärder.
Beslutsunderlag

Temarapport trafik i Örebro kommun 2017, 2018-11-01
Presentation "Temarapport trafik 2017", 2018-11-16
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Förslag till beslut

Stadsbyggnads förslag till beslut:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut

Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Enligt Stadsbyggnads förslag.

§ 100 Nyckeltal för den växande kommunen
Ärendenummer: Sam 864/2018
Handläggare: Anna Nilsson och Sofia Engström
Ärendebeskrivning

Programnämnden får en lägesrapport om arbete med uppdraget nyckeltal för
den växande kommunen. Syftet med att ta fram nyckeltal och en
nyckeltalsmodell är att möjliggöra analysunderlag inför framtida planering och
politiska diskussioner kring den växande staden.
Beslutsunderlag

Presentation "Nyckeltal för den växande kommunen", 2018-11-29
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd samhällsbyggnad:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut

Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 101 Digital samhällsbyggnadsprocess
Ärendenummer: Sam 819/2017
Handläggare: Emily Folkö och Frida Hammarlind
Ärendebeskrivning

Stadsbyggnad informerar om projektet digital samhällsbyggnadsprocess.
Projektet går ut på att arbeta mot ett obrutet digitalt standardiserat
informationsflöde med särskilt fokus på processens tidiga planeringsskeden,
det vill säga översiktsplanering, medborgardialog och medskapande med
användning av digitaliseringens tekniska möjligheter.
Beslutsunderlag

Presentation "DigSam Digital samhällsbyggnadsprocess", 2018-11-29
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Förslag till beslut

Stadsbyggnads förslag till Programnämnd samhällsbyggnad:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut

Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Informationen tas till protokollet.

§ 102 Efterlevnad av dataskyddsförordningen
Ärendenummer: Sam 725/2018
Handläggare: Marie Ekholm
Ärendebeskrivning

Örebro kommuns dataskyddsombud har skickat in frågor som ska besvaras av
samtliga nämnder och bolag för att dataskyddsombudet ska kunna granska
efterlevnaden av EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Sista svarsdatum är den
14 december.
Beslutsunderlag

Registerförteckning för Programnämnd samhällsbyggnad
Svar till dataskyddsombud, 2018-11-01
Förslag till beslut

Stadsbyggnads förslag till beslut:
- Svaren samt registerförteckning överlämnas till Örebro kommuns
dataskyddsombud.
Beslut

Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Enligt Stadsbyggnads förslag.

§ 103 Sammanträdestider för Programnämnd
samhällsbyggnad 2019
Ärendenummer: Sam 740/2018
Handläggare: Julia Taavela
Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen har fattat beslut om sammanträdestider för 2019 och har i
beslutet angett ramar när program- och driftsnämnder bör hålla sina
sammanträden.

7 (11)

ÖREBRO

Protokoll

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2018-09-18, § 186
Tjänsteskrivelse, 2018-11-05
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd samhällsbyggnad:
- Programnämnd samhällsbyggnads sammanträdestider för 2019 fastställs till 7
februari, 7 mars, 4 april, 9 maj, 5 juni, 5 september, 3 oktober, 7 november och
5 december. Programnämnd samhällsbyggnad sammanträder i regel kl. 09.00 –
17.00.
Beslut

Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 104 Tekniska förvaltningens lokalbehov
Ärendenummer: Sam 858/2018
Handläggare: Magnus Karlsson och Helena Bokvist
Ärendebeskrivning

Informationsärende om den förstudie som gjorts kring Tekniska förvaltningens
lokalbehov.
Förstudien konstaterar att Tekniska förvaltningen, i nuvarande lokaler, bedriver
en verksamhet med hög kvalitet till en låg kostnad om man jämför med andra
kommuner.
Förstudien drar slutsatsen att det är mest fördelaktigt för Örebro kommun att
bygga nya lokaler samlokaliserat jämfört med att till exempel ställa om
verksamheten och endast upphandla tjänster.
Beslutsunderlag

Presentation "Tekniska förvaltningens lokaler på Aspholmen", 2018-11-29
Förslag till beslut

Tekniska förvaltningens förslag till beslut:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut

´Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Enligt Tekniska förvaltningens förslag.
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§ 105 Tillsynsrapport för intern kontroll Pogramnämnd
samhällsbyggnad 2018
Ärendenummer: Sam 605/2017
Handläggare: Eva Barrera Glader
Ärendebeskrivning

Av kommunallagen framgår att kommunens nämnder ska ha tillräcklig kontroll
över sin verksamhet. Detta innebär att nämnderna själva ansvarar för att ha en
ändamålsenlig styrning så att verksamheten bedrivs på ett effektivt sätt och att
det finns säkra rutiner som förhindrar förlust för kommunen och säkerställer
att redovisningen är rättvisande.
Riktlinjen för intern kontroll kompletterar lagstiftningen och syftar till att
säkerställa att nämnderna upprätthåller en tillfredställande intern kontroll. Vid
tillsynen bedöms de olika områdenas rutiner, om det finns brister eller inte.
Om brister upptäcks föranleder det förslag till åtgärder. Om åtgärder föreslås
och nämnden beslutar att de ska genomföras följs detta upp vid
nästkommande års tillsyn.
Tillsynsobjekt för 2018 var rutin avseende kommunikation vid markanvisning,
rutiner för kunskapsöverföring efter kompetensutveckling och rutin för
tidsskrivning.
Beslutsunderlag

Tillsynsrapport – uppföljning av intern kontroll Programnämnd
samhällsbyggnad 2018, 2018-11-01
Tillsynsplan Programnämnd samhällsbyggnad 2018, 2017-11-30
Förslag till beslut

Stadsbyggnads förslag till Programnämnd samhällsbyggnad:
1. Tillsynsrapport godkänns och överlämnas till Kommunstyrelsen.
2. Förvaltningen får i uppdrag att utföra åtgärder enligt förslag avseende
granskning Rutiner för kunskapsöverföring efter kompetensutveckling samt
avseende granskning Rutin för tidsskrivning.
Beslut

Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Enligt Stadsbyggnads förslag.
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§ 106 Tillsynsplan för intern kontroll Programnämnd
samhällsbyggnad 2019
Ärendenummer: Sam 470/2018
Handläggare: Eva Barrera Glader
Ärendebeskrivning

Av kommunallagen framgår att kommunens nämnder ska ha tillräcklig kontroll
över sin verksamhet. Detta innebär att nämnderna själva ansvarar för att ha en
ändamålsenlig styrning så att verksamheten bedrivs på ett effektivt sätt och att
det finns säkra rutiner som förhindrar förlust för kommunen och säkerställer
att redovisningen blir rättvisande.
Riktlinjen för intern kontroll kompletterar lagstiftningen och syftar till att
säkerställa att nämnderna upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll.
Tillsynsområden för 2019 är rutin för delegationsbeslut, rutin för hantering av
styrdokument, rutin för fakturahantering, rutin för säkert arbete i fält.
Beslutsunderlag

Tillsynsplan 2019 – plan för uppföljning av intern kontroll, Programnämnd
samhällsbyggnad, 2018-11-02
Förslag till beslut

Stadsbyggnads förslag till Programnämnd samhällsbyggnad:
- Tillsynsplan 2019 – plan för uppföljning av intern kontroll fastställs.
Beslut

Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Enligt Stadsbyggnads förslag.

§ 107 Anmälan av handlingar
Ärendenummer: Sam 121/2018
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 november 2018.
Beslutsunderlag

Nya ärenden i diariet, 2018-11-22
Information om återlämnande av surfplatta, 2018-10-31
Samrådsbeslut Ånsta 20:196 m.fl., 2018-10-23
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Förslag till beslut

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

Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 108 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Sam 857/2018
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 5 oktober 2017.
Inför Programnämnd samhällsbyggnads sammanträde den 29 november 2018
redovisar Kommunstyrelseförvaltningen och Stadsbyggnad alla beslut som
tagits med stöd av delegation under perioden 1 november 2018 - 22
november 2018.
Beslutsunderlag

Beslut fattade av Kommunstyrelseförvaltningen och Stadsbyggnad på
delegation, 2018-11-22
Beslut fattade av Markenheten på delegation, 2018-11-21
Detaljplaner godkända på delegation, 2018-11-29
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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