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Markplanerings- och exploateringsnämnden 
 
Datum: 2023-01-12 
Tid: 10.30–10.55 
Plats: Dialogen, Rådhuset 
 
Närvarande ledamöter 
Kemal Hoso (S) 
Maria Haglund (M) 
Helena Ståhl (SD) 
Gun Carlestam Lewin (S) 
Frederick Axewill (S) 
Madelene Vikström (S) 
Gösta Eriksson (S) 
Carina Börjesson (M) 
Peter Westberg (M) 
Per Evenhamre (C) 
Carola Suneson (SD) 
Tommy Sjöstrand (L) 
David Gelinder (KD) 
Linn Josefsson (V) 
Markus Allard (ÖrP) 
 
Närvarande ersättare 
Ariel Tahmasebi (S) 
Max Klarvik (S) 
Bo Tivell (M) 
Björn Ingemarsson (C) 
Lea Strandberg (MP) 
Annika Lennermark (L) 
Ingalill Bergensten (KD) 
Joel Nilesol (V) 
 
Övriga 
Erik Blohm Förvaltningsdirektör 
Robert Lindby Nämndsekreterare 
Erik Skagerlund Verksamhetschef 
Patrik Kindström Verksamhetschef 
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Robert Lindby, sekreterare 
 
Digitalt justerat protokoll. 
 
 
 
Kemal Hoso (S), ordförande 
 
 
 
Linn Josefsson (V), justerare  
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§ 1 Offentliga sammanträden 
Ärendenummer: Moe 2/2023 
Handläggare: Robert Lindby 

Ärendebeskrivning 
Av 6 kap. 25 § kommunallagen framgår att en nämnd får besluta att dess 
sammanträden ska vara offentliga, om Kommunfullmäktige har medgett det. 

I nämndreglemente antaget av fullmäktige den 25 maj 2022, § 87, bestäms att 
nämnden får besluta att dess sammanträden ska vara offentliga. 

Beslutsunderlag 
Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2023-01-02 

Förslag till beslut 
Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningens förslag till Markplanerings- och 
exploateringsnämnden: 

1. Nämndens sammanträden ska vara offentliga. 

2. I ärende som avser myndighetsutövning eller i vilka det förekommer 
uppgifter hos nämnden som omfattas av sekretess enligt offentlighets- och 
sekretesslagen gäller dock inte offentlighet. 

Beslut 
Markplanerings- och exploateringsnämnden beslutar: 

- Enligt Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningens förslag. 

  

§ 2 Sammanträdestider för Markplanerings- och 
exploateringsnämnden 2023 
Ärendenummer: Moe 6/2023 
Handläggare: Robert Lindby 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen fattade den 15 november 2022 beslut om 
sammanträdestider för 2023 och har i beslutet angett ramar när nämnderna bör 
hålla sina sammanträden. Nämnderna rekommenderas att förlägga sina 
sammanträden till veckorna 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 20, 21, 34, 35, 36, 
38, 39, 40, 43, 45, 47, 48, 49 och 50. 

Föreliggande förslag till Markplanerings- och exploateringsnämnden följer 
Kommunstyrelsens rekommendation. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2023-01-02 
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Markplanerings- och 
exploateringsnämnden: 

- Markplanerings- och exploateringsnämnden sammanträder under 2023 
torsdagar klockan 9.00–cirka 16.00 den 26 januari, 28 februari (tisdag), 30 mars, 
27 april, 25 maj, 31 augusti, 28 september, 26 oktober, 23 november och        
14 december. 

Beslut 
Markplanerings- och exploateringsnämnden beslutar: 

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

  

§ 3 Attestförteckning för Markplanerings- och 
exploateringsnämnden 2023 
Ärendenummer: Moe 4/2023 
Handläggare: Maritta Karhu 

Ärendebeskrivning 
I redovisningslagen (KRL) förutsätts att den ekonomiska redovisningen sker 
enligt god redovisningssed och att en tillräcklig ekonomisk kontroll 
upprätthålls i kommunen. 

I Örebro kommuns attestreglemente (Ks 77/2022) 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 förändring av 
attestbehörighet till förvaltningsdirektör. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2023-01-02 
Bilaga 1: Attestant 1, Markplanerings- och exploateringsnämnden 2023 
Bilaga 2: Attestant 2, Markplanerings- och exploateringsnämnden 2023 
Bilaga 3: Attestinstruktion med ansvarsförbindelse, 2021-05-27 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Markplanerings- och 
exploateringsnämnden: 

1. Förvaltningsdirektör samt ordförande har attesträtt för samtliga REN:ar 
inom nämndens verksamhetsområde. 

2. Förändringar i attestförteckning 2023 under löpande verksamhetsår 
delegeras till förvaltningsdirektör. 
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2. De föreslagna attestanterna utses för 2023. 

Beslut 
Markplanerings- och exploateringsnämnden beslutar: 

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

  

§ 4 Delegationsordning för Markplanerings- och 
exploateringsnämnden 
Ärendenummer: Moe 3/2023 
Handläggare: Robert Lindby 

Ärendebeskrivning 
En delegationsordning är de ärendegrupper där nämnden beslutat att delegera 
sin beslutanderätt. 

Syftet med en delegationsordning är att avlasta nämnden vissa rutinmässiga 
beslut genom att överlåta dessa beslut till någon annan. Organisationen blir då 
mer effektiv genom att beslutsvägarna blir kortare och handläggningen 
snabbare. Detta skapar också utrymme för mer behandling av principiellt 
viktiga ärenden och ärenden av större vikt i nämnden. Delegering är en 
nödvändighet för att den kommunala organisationen och förvaltningen ska 
kunna fungera på ett effektivt sätt. 

Det är viktigt att poängtera att ansvaret för delegerade beslut inte följer med 
beslutanderätten vid delegering. Delegaten fattar beslut på nämndens vägnar 
och det är därför nämnden själv som är juridiskt ansvarig för de beslut som 
fattas av någon annan genom delegation. 

Beslutsunderlag 
Förslag till delegationsordning för Markplanerings- och exploateringsnämnden 
Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2023-01-02 

Förslag till beslut 
Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningens förslag till Markplanerings- och 
exploateringsnämnden: 

1. Förslag till delegationsordning för Markplanerings- och 
exploateringsnämnden antas. 

2. Samtliga beslut som fattas med stöd av delegationsordning för 
Markplanerings- och exploateringsnämnden ska anmälas skriftligt till nämnden. 

3. Markplanerings- och exploateringsnämndens delegationsordning ska 
aktualiseras minst en gång per år för att säkerställa dess riktighet. 
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Beslut 
Markplanerings- och exploateringsnämnden beslutar: 

- Enligt Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningens förslag. 

  

§ 5 Val av dataskyddsombud 
Ärendenummer: Moe 5/2023 
Handläggare: Robert Lindby 

Ärendebeskrivning 
Den 25 maj 2018 trädde dataskyddsförordningen (GDPR) ikraft och ersatte 
därmed personuppgiftslagen (1998:204). Varje nämnd är fortsatt 
personuppgiftsansvarig enligt dataskyddsförordningen. 

Enligt artikel 37 dataskyddsförordningen ska varje personuppgiftsansvarig 
utnämna ett dataskyddsombud. Bestämmelserna om dataskyddsombud 
återfinns i artiklarna 37–39 dataskyddsförordningen. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2023-01-02 
Dataskyddsförordningen 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Markplanerings- och 
exploateringsnämnden: 

- Amanda Skär utses till dataskyddsombud för Markplanerings- och 
exploateringsnämnden. 

Beslut 
Markplanerings- och exploateringsnämnden beslutar: 

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 
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