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Lena Claeson, sekreterare
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Justerat den 6 oktober 2015.

Lena Baastad (S), ordförande

Anders Åhrlin (M), justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 7 oktober 2015.
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§ 172 Information från Region Örebro län om Storregionen
samt Region Örebro läns struktur och arbetssätt
Ärendenummer: Ks 436/2014
Handläggare: Rickard Simonsson
Ärendebeskrivning
Regiondirektör Rickard Simonsson informerar om Storregionen samt
Region Örebro läns struktur och arbetssätt.
Nationella direktiv har utfärdats där en kommitté under ledning av Barbro
Holmberg ska undersöka förutsättningarna för en storregion. Kommittén
ska lämna förslag på ny indelning, ekonomisk reglering mm. Arbetet ska
delredovisas första gången februari 2016 och slutredovisas i augusti 2017.
Region Örebro län har organiserat sig med en övergripande ledning, i
huvudsak politisk, och en tjänstemannaledning. Ledningarna analyserar de
nationella direktiven och diskuterar strategiska val gällande
kommunikation och påverkan.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Informationen tas till protokollet.

§ 173 Information från ny VD i kommunalt bolag
Ärendenummer: Ks 1022/2015
Handläggare: Christer Wilén
Ärendebeskrivning
Christer Wilén, nytillträdd VD på heltid för Örebrokompaniet presenterar
sig och sitt bolag för Kommunstyrelsen.
Örebrokompaniet ska leda och samordna marknadsföringen av
platsvarumärket Örebro. Det ska bidra till att fler människor vill bo, arbeta,
och mötas och turista i Örebro.
Christer Wilén har tidigare arbetat som controller inom Örebro kommun
och kommunens bolagskoncern.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Informationen tas till protokollet.
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§ 174 Nya avgiftsnivåer för maxtaxa - programområde
Barn och utbildning
Ärendenummer: Ks 938/2015
Handläggare: Liselott Nöjd
Ärendebeskrivning
Förordningen om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom
förskola och fritidshem har ändrats och ändringen innebär att inkomsttaket
indexeras. De nya högsta avgiftsnivåerna för maxtaxa föreslås tillämpas i
Örebro kommun från och med 2015-10-01.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2015-08-11
Protokollsutdrag från Programnämnd barn och utbildning, 2015-09-02, §
105
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2015-08-13
Förslag till beslut
Programnämnd barn och utbildnings förslag till Kommunstyrelsen:
1. Följa de av Skolverket föreslagna högsta avgiftsnivåerna för maxtaxa
inom förskola och fritidshem.
2. Avgiftsnivåerna tillämpas från och med 2015-10-01
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige den 30 september.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Programnämnd barn och utbildnings förslag.

§ 175 Delår 2, Kommunstyrelsen
Ärendenummer: Ks 838/2015
Handläggare: Gunilla Björling
Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har sammanställt en delårsrapport till och med
den 31 augusti 2015 med prognos 2 för Kommunstyrelsen. I rapporten görs
en uppföljning av verksamhetens resultat och bidrag till kommunens
strategiska målområden och finansiella mål samt målen för god ekonomisk
hushållning för Kommunstyrelsens egen verksamhet samt
kommunövergripande nivå.
Verksamheten under Kommunstyrelsen har i allt väsentligt bedrivits
utifrån givna uppdrag, och lämnar positiva bidrag till de strategiska
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målområdena. Under året har verksamheten under Kommunstyrelsens
ansvar ökat i och med nya nämndreglementen. Verksamheter som framåt
ska styras från en neutral plats i förhållande till omvärlden, med externa
och interna utförare, har därför under året successivt etablerats inom
Kommunledningskontoret. Tre nya avdelningar har skapats, som i stor
utsträckning styrs av, och rapporterar främst till, berörda programnämnder.
Men Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar, samt är arbetsgivare
för de medarbetare som flyttats. Därtill har under våren tydliggjorts att
Kommunstyrelsen behöver utveckla sin samordnande roll med avseende på
ensamkommande barn.
Det finns en kvarvarande obalans beträffande lokalhyror som innebär att
några verksamheter, och främst Kommunledningskontoret, inte
kompenserats för nya hyror i sina budgetram 2015. Det innebär att
Kommunledningskontoret uppvisar ett prognostiserat underskott vilket helt
består av detta. Hyresunderskottet uppgår till ca 6,8 mnkr. Budgeten för
detta bör justeras såsom skedde för merparten av verksamheten inför 2015.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2015-09-07
Delårsrapport med prognos 2 2015, Kommunstyrelsen (egen verksamhet)
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen:
1. Kommunstyrelsen fastställer delårsrapporten med prognos 2 för 2015.
2. Delårsrapporten överlämnas för handläggning inom ramen för den
kommuntotala delårsrapporten.
3. Kommunledningskontoret får i uppdrag att föra in adekvata delar av de
nya avdelningarna Myndighetsutövning, Centralt skolstöd samt
Upphandling- och uppföljningsavdelningen i rapportering av
Kommunstyrelsens verksamhet per 2015-12-31.
4. Kommunstyrelsen beslutar att tillföra medel för Kommunfullmäktiges
ökade kostnader från Kommunstyrelsens medel till förfogande 2015.
5. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att reglera
hyresbudgetramarna för de verksamheter, inklusive
Kommunledningskontoret, som inte kompenserades likt övriga
verksamheter för nya hyror inför 2015. Regleringen sker genom belastning
av kostnadsposten för hyreskostnadsökningar där resurser kvarstår.
Yrkande
Anders Åhrlin (M) yrkar att få lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Karolina Wallström (FP) yrkar avslag på Kommunledningskontorets
förslag med hänvisning till Folkpartiets tidigare inlämnade budgetförslag.
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Proposition
Ordförande Lena Baastad (S) finner att det finns två förslag till beslut, det
vill säga bifall till respektive avslag på Kommunledningskontorets förslag,
och ställer dessa mot varandra. Ordföranden finner att Kommunstyrelsen
beslutar enligt Kommunledningskontorets förslag.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Fastställa delårsrapporten med prognos 2 för 2015.
2. Delårsrapporten överlämnas för handläggning inom ramen för den
kommuntotala delårsrapporten.
3. Kommunledningskontoret får i uppdrag att föra in adekvata delar av de
nya avdelningarna Myndighetsutövning, Centralt skolstöd samt
Upphandling- och uppföljningsavdelningen i rapportering av
Kommunstyrelsens verksamhet per 2015-12-31.
4. Tillföra medel för Kommunfullmäktiges ökade kostnader från
Kommunstyrelsens medel till förfogande 2015.
5. Föreslå Kommunfullmäktige att reglera hyresbudgetramarna för de
verksamheter, inklusive Kommunledningskontoret, som inte
kompenserades likt övriga verksamheter för nya hyror inför 2015.
Regleringen sker genom belastning av kostnadsposten för
hyreskostnadsökningar där resurser kvarstår.
6. Anders Åhrlin (M) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Anders Åhrlin (M), Maria Haglund (M) och Johanna Reimfelt (M) deltar
inte i beslutet.
Reservation
Karolina Wallström (FP) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt
yrkande om avslag på Kommunledningskontorets förslag med hänvisning
till Folkpartiets tidigare inlämnade budgetförslag.

§ 176 Svar på remiss av promemoria med förslag om ett
gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända
Ärendenummer: Ks 843/2015
Handläggare: Gunilla Björling
Ärendebeskrivning
Arbetsmarknadsdepartementet har gett Örebro kommun möjlighet att
inkomma med synpunkter på promemorian ”Ett gemensamt ansvar för
mottagande av nyanlända”. Förslaget innebär att det genom lagstiftning
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införs en möjlighet att anvisa flyktingar till viss kommun och att en
skyldighet införs för kommunerna att verkställa mottagandet. Några
särskilda sanktioner föreslås inte i nuläget. Remissvaren ska ha kommit in
till Arbetsmarknadsdepartementet senast den 28 september 2015.
Principiellt anser Örebro kommun att flyktingmottagandet och
fördelningen mellan kommunerna ska ske utan tvingande lagstiftning. Men
med anledning av den internationella utvecklingen och det ökade antalet
asylsökande till Europa och Sverige och den stora diskrepansen mellan
behov av mottagningsplatser och den faktiska tillgången är den lagstiftning
som regeringen nu föreslår både logisk och nödvändig. '
Örebro kommun anser att ersättningssystemet generellt och särskilt
schablonersättningarna i flyktingmottagandet omedelbart bör ses över och
förstärkas så att en högre total kostnadstäckning för kommunerna
säkerställs. Detta är också i överensstämmelse med de förändringar som
regeringen aviserat i budgetpropositionen 2016.
Det prestationsbaserade systemet med extra stimulansersättning (5- 15 tkr)
till vissa kommuner med högt mottagande bör omprövas eftersom det
innebär ett felaktigt signalsystem framförallt för stora kommuner med högt
mottagande.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2015-09-15
Förslag till remissvar, 2015-09-15
Promemoria: Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända,
A2015/1726/IU
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen:
1. Kommunstyrelsen antar Kommunledningskontorets förslag till yttrande
2. Yttrandet skickas till Arbetsmarknadsdepartementet
Yrkande
Sara Richert (MP) yrkar bifall till ett eget förslag till yttrande.
Lena Baastad (S) yrkar att yttrandet kompletteras med meningen "Mot den
bakgrunden är ett tillfälligt frångående från det kommunala självstyret
acceptabelt i avvaktan på en större översyn av mottagandet av nyanlända."
Anders Åhrlin (M) och Karolina Wallström (FP) yrkar bifall till Lena
Baastads (S) tilläggsyrkande.
Murad Artin (V) yrkar avslag på Lena Baastads (S) tilläggsyrkande.
Proposition
Ordförande Lena Baastad (S) behandlar först sitt tilläggsyrkande, och
finner att det finns två förslag till beslut, det vill säga bifall till respektive
avslag på tilläggsyrkandet. Ordföranden ställer dessa mot varandra och
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finner att Kommunstyrelsen beslutar att bifalla tilläggsyrkandet.
Därefter finner ordföranden att det finns två förslag till beslut, det vill säga
Kommunledningskontorets reviderade förslag respektive Sara Richerts
(MP) förslag till yttrande. Ordföranden ställer dessa mot varandra och
finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt Kommunledningskontorets
reviderade förslag.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Anta Kommunledningskontorets förslag till yttrande, kompletterat med
meningen "Mot den bakgrunden är ett tillfälligt frångående från det
kommunala självstyret acceptabelt i avvaktan på en större översyn av
mottagandet av nyanlända."
2. Yttrandet skickas till Arbetsmarknadsdepartementet
Daniel Edström (SD) deltar inte i beslutet.
Reservation
Murad Artin (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt yrkande om
avslag på Lena Baastads (S) tilläggsyrkande.
Sara Richert (MP) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för sitt
yrkande om bifall till ett eget förslag till yttrande.

§ 177 Svar på remiss - Juridiskt kön och medicinsk
korrigering (SOU 2014:91)
Ärendenummer: Ks 661/2015
Handläggare: Susanne Kurtson
Ärendebeskrivning
Örebro kommun har inbjudits att lämna synpunkter på betänkandet
Juridiskt kön och medicinsk korrigering. Remissvar ska lämnas till
Socialdepartementet senast den 22 september 2015.
Utredningens uppdrag har varit att utreda om åldersgränsen för
fastställande av ändrad könstillhörighet bör ändras. Utredningens förslag är
att könstillhörighetslagen upphävs och ersätts av två nya lagar; en lag om
ändring av juridiskt kön och en lag om tillståndsprövning av ingrepp i
könsorganen och avlägsnande av könskörtlarna.
Den 1 juli 2013 avskaffades kravet på sterilisering i lagen 1972:119 om
fastställande av könstillhörighet. Det innebär att det inte längre finns krav
på medicinskt ingrepp för fastställelse av ändrad könstillhörighet. I
förslaget föreslås att den unga som har den mognad som krävs för att förstå
konsekvenserna av beslutet ska kunna fatta beslut själv att ändra juridiskt
kön vid 15 års ålder. Från 12 års ålder föreslås att barnet tillsammans med
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vårdnadshavare ska kunna ansöka om ändring av juridiskt kön. Om
vårdnadshavarna inte är överens kan socialnämnden besluta att ändring får
ske utan vårdnadshavares samtycke om det är för barnets bästa.
Syftet med förslaget är att förbättra levnadsförhållandena för transpersoner
och särskilt motverka transpersoners utsatthet eftersom transsexualism i
många fall, inte minst bland unga innebär ett psykiskt lidande för personen
i vardagen.
Örebro kommun anser att utredningen har identifierat problemen med
nuvarande lagstiftning och ställer sig bakom utredningens förslag i stort
och att förslaget skapar förutsättningar att förbättra levnadsförhållandena
för, framförallt unga, transpersoner.
Kommunen anser dock inte att frågan om att sänka åldersgränsen för
medicinsk könskorrigering ingår i utredningens direktiv och menar att
frågan bör utredas vidare.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2015-07-30
Remissvar, 2015-08-04
Remiss Juridiskt kön och medicinsk könskorrigering (SOU 2014:91)
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen:
- Remissvaret antas och överlämnas till Socialdepartementet.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.

§ 178 Svar på granskning avseende kommunens
förebyggande arbete och åtgärder vid hot och våld
Ärendenummer: Ks 580/2015
Handläggare: Mats Brantsberg, Pernilla Wikström Pehrson
Ärendebeskrivning
Stadsrevisionen har genomfört en granskning av kommunens förebyggande
arbete och åtgärder vid hot och våld i rapport daterad 2015-04-07 och
begärt svar från Kommunstyrelsen och berörda nämnder senast den 31
augusti. Kommunstyrelsen har fått förlängd svarstid för att kunna behandla
svaret vid sitt sammanträde den 22 september 2015.
I rapporten framgår att arbetet med hot och våld i stora delar fungerar bra
men att det finns förbättringsområden som revisionen redogör för i
rapporten.
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Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2015-09-03
Svar på granskning avseende kommunens förebyggande arbete och
åtgärder vid hot och våld
Rapport KPMG – "Granskning avseende kommunens förebyggande arbete
och åtgärder vid hot och våld"
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen:
1. Yttrandet över revisionsrapporten avseende granskning av kommunens
förebyggande arbete och åtgärder vid hot och våld antas och överlämnas
till Stadsrevisionen.
2. Kommunledningskontoret får i uppdrag att se över informationen på
intranätet ytterligare och uppdatera vad gäller aktualitet, avsändare och
innehållsansvarig.
Yrkande
Karolina Wallström (FP) yrkar 1) att yttrandet kompletteras med texten:
"Socialnämndsordförandenas myndighetsutövande som kan medföra risker
för hot och våld samt förebyggande arbete av detta ska tillhöra Örebro
kommuns säkerhetsavdelnings ansvar liknande det ansvar som finns för
ansvariga handläggare inom Socialförvaltningen." Karolina Wallström
yrkar även att 2) meningen "Kommunstyrelsen anser att den skillnaden ska
återspeglas i kommunens skyldigheter i förhållande till de
förtroendevalda." tas bort ur yttrandet.
Anders Åhrlin (M) och Murad Artin (V) yrkar att det första av Karolina
Wallströms (FP) yrkanden hänskjuts till en diskussion i FOA,
Förtroendemännens Organisation och Arbetsformer.
Proposition
Efter en diskussion där Kommunstyrelsen reviderar förslaget till yttrande i
enlighet med Karolina Wallströms (FP) andra yrkande, återtar Karolina
Wallström sitt första yrkande.
Ordförande Lena Baastad (S) finner därmed att det endast finns ett förslag
till beslut, det vill säga Kommunledningskontorets reviderade förslag, och
att Kommunstyrelsen beslutar enligt detta.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Yttrandet över revisionsrapporten avseende granskning av kommunens
förebyggande arbete och åtgärder vid hot och våld antas, med ändringen att
meningen "Kommunstyrelsen anser att den skillnaden ska återspeglas i
kommunens skyldigheter i förhållande till de förtroendevalda." tas bort ur
yttrandet, och överlämnas till Stadsrevisionen.
2. Kommunledningskontoret får i uppdrag att se över informationen på
intranätet ytterligare och uppdatera vad gäller aktualitet, avsändare och
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innehållsansvarig.

§ 179 Ändring av bolagsordning och ägardirektiv för
Örebroregionen Science Park
Ärendenummer: Ks 852/2015
Handläggare: Rickard Samuelsson
Ärendebeskrivning
Ärendet utgår från Kommunstyrelsens sammanträde den 22 september
2015.

§ 180 Fastighetsförsäljning av Örebro Speditören 7 och 8,
Örebroporten
Ärendenummer: Ks 865/2015
Handläggare: Rickard Samuelsson
Ärendebeskrivning
Örebroporten Fastigheter AB har för avsikt att överlåta fastigheterna
Örebro Speditören 7 & 8. Försäljningen ska eventuellt ske genom att
fastigheterna först överlåts till ett av Örebroporten Förvaltning AB nybildat
helägt dotterbolag (aktiebolag) som sedan överlåts till köparen.
Enligt Örebro kommuns bolagspolicy ska kommunfullmäktige fastställa
bolagsordningen för samtliga bolag där kommunen äger aktier av
verksamhetsskäl.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2015-09-03
Förslag på bolagsordning 2015-06-30
Karta, Speditören 7 och 8
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen:
1. Örebro kommun har ingen erinran mot att Örebroporten Förvaltning AB
bildar ett dotterbolag genom förvärv av ett s.k. lagerbolag (aktiebolag) för
försäljning av fastigheterna Örebro Speditören 7 & 8.
2. Förslag på bolagsordning 2015-06-30 godkänns.
3. Örebroporten Förvaltning AB ges i uppdrag att besluta om lämpligt
namn samt att göra sådana andra justeringar i punkt 2 angiven
bolagsordning som kan komma att krävas enligt lag för att registrering ska
kunna ske.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige den 30 september 2015 för
11

beslut.
Yrkande
Sara Richert (MP) yrkar avslag på Kommunledningskontorets förslag.
Murad Artin (V) yrkar avslag på Kommunledningskontorets förslag
gällande bolagsbildningen men bifall till försäljningen av fastigheterna.
Proposition
Ordförande Lena Baastad (S) finner att det fins tre förslag till beslut, det
vill säga Kommunledningskontorets förslag, Sara Richerts (MP) yrkande
och Murad Artins (V) yrkande.
Ordföranden behandlar dessa ett i taget och finner att Kommunstyrelsen
beslutar enligt Kommunledningskontorets förslag.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Örebro kommun har ingen erinran mot att Örebroporten Förvaltning AB
bildar ett dotterbolag genom förvärv av ett s.k. lagerbolag (aktiebolag) för
försäljning av fastigheterna Örebro Speditören 7 & 8.
2. Förslag på bolagsordning 2015-06-30 godkänns.
3. Örebroporten Förvaltning AB ges i uppdrag att besluta om lämpligt
namn samt att göra sådana andra justeringar i punkt 2 angiven
bolagsordning som kan komma att krävas enligt lag för att registrering ska
kunna ske.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige den 30 september 2015 för
beslut.
Reservation
Sara Richert (MP) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för sitt
yrkande om avslag på Kommunledningskontorets förslag.
Murad Artin (V) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för sitt
yrkande om avslag på Kommunledningskontorets förslag gällande
bolagsbildningen.

§ 181 Arbetsordning för Kommunstyrelsens
jämställdhetsdelegation
Ärendenummer: Ks 655/2015
Handläggare: Mia Stålgren Patiño
Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har fått i uppdrag att revidera riktlinjerna för
Kommunstyrelsens jämställdhetsdelegation.
12

Föreliggande Arbetsordning för Kommunstyrelsens
jämställdhetsdelegation föreslås ersätta de tidigare Riktlinjerna för
Kommunstyrelsens jämställdhetsdelegation.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2015-06-22
Förslag till Arbetsordning för Kommunstyrelsens jämställdhetsdelegation
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen:
- Anta arbetsordning för Kommunstyrelsens jämställdhetsdelegation enligt
Kommunledningskontorets förslag.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.

§ 182 Strategi för ett jämställt Örebro
Ärendenummer: Ks 424/2014
Handläggare: Johanna Ek
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen gav den 20 maj 2014 Kommunledningskontoret i
uppdrag att ta fram en strategi för Örebro kommuns jämställdhetsarbete
utifrån de åtaganden Örebro kommun förbundit sig till vid undertecknandet
av Council of European Municipalities and Regions (CEMR) europiska
deklaration för jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional
nivå den 17 december 2008. Örebro kommun har ställt sig bakom
principen om att jämställdhet är en grundläggande rättighet och att
jämställdhetsintegrering av kommunens verksamheter är nödvändiga för att
främja jämställdhet. Jämställdhetsperspektivet ska finnas i det dagliga
arbetet, i kommunkoncernens ordinarie lednings- och styrningssystem, från
förslag till genomförande och uppföljning.
Strategi för ett jämställt Örebro 2016-2025 består av tre samverkande
delar. Dessa tre delar bildar en helhet med utgångspunkter, förutsättningar
och prioriteringar, som gör jämställdhetsintegrering genomförbar:
grundläggande principer, organisationsövergripande delstrategier, och
prioriterade områden. Den övergripande styrningen av arbetet för
jämställdhet sker genom strategiområdena i Örebro kommuns styrmodell
och det jämställdhetsstrategiska arbetet läggs fast i ÖSB. Nämnders och
styrelsers mätbara mål och åtaganden i enlighet med strategin ingår
fortlöpande i verksamhetsplaner och budget samt följs upp i
delårsrapporter och årsberättelser för att säkerställa att arbetet leder till
utveckling.
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Effektmål för Örebro kommuns jämställdhetsarbete är: Örebro kommun
ska i sin roll som demokratibärare, samhällsaktör, servicegivare och
arbetsgivare, arbeta aktivt för att uppnå de nationella jämställdhetspolitiska
målen.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2015-08-27
Strategi för ett jämställt Örebro, 2015-08-24
Council of European Municipalities and Regions (CEMR) europeiska
deklaration för jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional
nivå
Örebro läns strategi för jämställdhet
Nationella jämställdhetspolitiska mål
Indikatorer och ingångsvärden till Strategi för ett jämställt Örebro
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen:
1. Strategi för ett jämställt Örebro 2016-2025 antas enligt
Kommunledningskontorets och Kommunstyrelsens
jämställdhetsdelegations förslag.
2. Kommunstyrelsen anslår medel med 500 000 kronor per år för
Kommunledningskontoret jämställdhetsstrategiska arbete 2016-2025.
Medelsbehovet beaktas i Kommunstyrelsens budgetarbete för 2016 och
framåt.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.
Daniel Edström (SD) deltar inte i beslutet.

§ 183 Tillgänglighetsdatabasen
Ärendenummer: Ks 662/2015
Handläggare: Clas-Göran Classon
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen fattade den 16 juni beslut om inventeringsarbete med att
tillskapa en tillgänglighetsdatabas. Men då delfinansiering inte kan ske
med investeringsmedel från Kommunala tillgänglighetsrådet behöver ett
nytt beslut fattas. Nedan föreslås att arbetet i sin helhet finansieras med
medel från Kommunstyrelsens ram för oförutsedda kostnader.
I Örebro har vi under senare år arbetat aktivt med tillgänglighetsfrågorna,
inledningsvis med starkt fokus på undanröjande av hinder i den fysiska
miljön. Ändå återstår arbete för att nå målet om en stad för alla. Örebro
kommun höjer nu ambitionsnivån och konkretiserar arbetet med
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tillgänglighet inom flera områden. En tydlig utgångspunkt är FNkonventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.
Generella lösningar för alla är huvudalternativet. Individuellt stöd och
särlösningar är komplement. Tillskapandet av en ny tillgänglighetsguide
med hjälp av tillgänglighetsdatabasen TD är ett led i detta arbete.
Centrum för Tillgänglighet har lämnat en offert på inventering av den
fysiska tillgängligheten till publika lokaler i första hand inom de centrala
delarna av Örebro. Syftet är att skapa en databas med så kallade öppna data
för bland annat en ny tillgänglighetsguide.
TD ägs av Västra götalandsregionen. Genom att Örebro kommun tidigare
deltagit i utvecklandet av TD så kommer vi att kunna vara anslutna
kostnadsfritt under fem år, därefter kommer anslutningskostnaden att vara
40 kkr/år enligt den tariff som gäller idag.
Beslutsunderlag
Projektförslag, Inventering av den fysiska tillgängligheten med hjälp av
TD, Centrum för Tillgänglighet – Per-Anders Öhrn.
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen:
1. En inventering genomförs av Centrum för Tillgänglighet i enlighet med
lämnat projektförslag och offert.
2. Kostnaden för inventeringsarbetet beräknas uppgå till 500 tkr. Arbetet
finansieras med medel från Kommunstyrelsens ram för oförutsedda
kostnader.
3. Resultatet av inventeringen överlämnas till Kommunledningskontoret
som fortsättningsvis ansvarar för drift, uppdatering av indata och fortsatt
utveckling av Örebro kommuns tillgänglighetsguide och
tillgänglighetsdatabas.
4. Från och med år 2020 skapas utrymme i Kommunledningskontorets
budgetram för den anslutningskostnad som idag uppgår till 40 kkr för
kommuner av Örebros storlek.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.
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§ 184 Information om arbetet med handlingsplan mot
våldsbejakande extremism
Ärendenummer: Ks 776/2015
Handläggare: Mats Brantsberg
Ärendebeskrivning
Säkerhetschef Mats Brantsberg informerar om arbetet med handlingsplan
mot våldsbejakande extremism.
En strategisk samordnare för arbetet mot våldsbejakande extremism och
droger har anställts.
Kommunen arbetar tillsammans med den nationella samordnaren samt
kommunerna Stockholm, Göteborg och Borlänge med att bli
modellkommun och utveckla en modell för samordnat arbete med
arbetsnamnet Kunskapshus.
Utbildningar har genomförts för lärare och planeras även för
fritidsgårdspersonal och bovärdar.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Informationen tas till protokollet.

§ 185 Information om medborgarundersökning 2015
Ärendenummer: Ks 50/2015
Handläggare: Ann-Kristin Sundelius
Ärendebeskrivning
Controller Ann-Kristin Sundelius informerar om resultatet av SCB:s
medborgarundersökning 2015.
Medborgarundersökningen är en attitydundersökning som är tänkt att vara
ett av flera verktyg för att få en bild av hur kommunens medborgare ser på
sin kommun och dess verksamheter. 60 kommuner deltog i
undersökningen våren 2015 och jämförelsen finns med 233 kommuner som
har deltagit mer än en gång.
Undersökningen resulterar i ett nöjd regionindex (NRI) vilket handlar om
kommunen som en plats att bo på, samt ett nöjd medborgarindex (NMI)
som innefattar synen på kommunens verksamheter och medborgarnas
inflytande i kommunen.
Örebro kommun förbättrar överlag sitt resultat från tidigare undersökningar
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och har högre indextal än rikssnittet.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Informationen tas till protokollet.

§ 186 Sammanträdestider för Kommunstyrelsen och
Kommunfullmäktige 2016
Ärendenummer: Ks 638/2015
Handläggare: Lena Claeson
Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till sammanträdestider för
år 2016.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2015-09-22
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen:
1. Ordinarie beslutssammanträden med Kommunstyrelsen ska under år
2016 hållas tisdagar klockan 14.15 den 19 januari, 9 februari, 8 mars, 5
april, 10 maj, 7 juni, 23 augusti, 20 september, 11 oktober (beslut - budget
2016), 8 november och 6 december med beredningssammanträden tisdagar
klockan 09.00-12.00 den 12 januari, 2 februari, 1 mars, 29 mars, 3 maj, 31
maj, 16 augusti, 6 september, 4 oktober, 25 oktober och 29 november.
2. Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt sammanträder
under år 2016 tisdagar kl. 09.00-12.00 den 19 januari, 9 februari, 8 mars, 5
april, 10 maj, 7 juni, 23 augusti, 20 september, 11 oktober, 8 november och
6 december.
3. Programnämnderna rekommenderas att under år 2016 förlägga sina
sammanträden till veckorna 2, 5, 9, 13, 18, 22, 33, 36, 40, 45, 48.
Programnämnderna rekommenderas att under år 2016 undvika att förlägga
sina sammanträden under tisdag förmiddag, då dessa tillfällen krockar med
Kommunstyrelsens beredningssammanträden, samt undvika beredningar
på onsdagsförmiddagar och om möjligt även onsdagseftermiddagar.
4. Driftnämnderna rekommenderas att under år 2016 förlägga sina
sammanträden till veckorna 3, 6, 11, 15, 20, 23, 35, 38, 42, 46, 50.
Driftnämnderna rekommenderas att under år 2016 undvika att förlägga sina
sammanträden och beredningar på onsdagsförmiddagar och om möjligt
även onsdagseftermiddagar.
5. Ordinarie sammanträden med Kommunfullmäktige ska under år 2016
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hållas klockan 09.00- ca 17.00 den 27 januari, 17 februari, 30 mars, 27
april, 25 maj, 15 juni, 28 september, 26-27 oktober, 23 november och 14
december.
Beslutspunkt 5 ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.
Beslutspunkt 5 ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.

§ 187 Redovisning av obesvarade motioner
Ärendenummer: Ks 958/2015
Handläggare: Lena Claeson
Ärendebeskrivning
Enligt kommunallagen 5 kap. 33 § ska en motion beredas så, att
fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väcktes. Om
beredningen inte kan avslutas inom denna tid ska detta, och vad som har
kommit fram vid beredningen, anmälas till fullmäktige inom samma tid.
Kommunledningskontoret har upprättat en förteckning över motioner som
inte är slutligt färdigberedda.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets sammanställning över ej färdigberedda
motioner oktober 2015
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen:
- Anmälan läggs till handlingarna.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.
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§ 188 Svar på motion från Maria Haglund (M) om "Ökat
fokus på fysisk aktivitet i grundskolan"
Ärendenummer: Ks 860/2013
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har överlämnat en motion från Maria Haglund (M) om
ökat fokus på fysisk aktivitet i grundskolan. Den omfattar också att
insatsen ska utvärderas och att resultaten återrapporteras till
kommunfullmäktige ett år efter införande.
Ett antal grundskolor i Örebro kommun erbjuder redan idag ett utökat antal
timmar av fysisk aktivitet som ingår i deras profilering. Det är respektive
skollednings beslut om de vill prioritera en viss profilering eller inte på
skolan.
För att kunna erbjuda ett ökat antal fysiska aktiviteter enligt
Bunkeflomodellen så behöver samarbetet med lokala idrottsföreningar
organiseras och utvecklas.
I maj 2014 beslutade Programnämnd barn och utbildning om ett svar på
motionen. Kommunledningskontoret föreslår att programnämnden fattar ett
nytt beslut för att tydliggöra att grundskolor som vill låta sig inspireras av
Bunkeflomodellen ska uppmuntras och stödjas. Konkret sker detta genom
att skolorna ges möjlighet att söka stimulansmedel ur programnämndens
verksamhetsutvecklingspott
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Programnämnd barn och utbildning, 2015-05-06, §
70
Reservation från Maria Haglund (M), 2015-05-06
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2015-04-24
Motion från Maria Haglund (M), Ökat fokus på fysisk aktivitet i
grundskolan
Förslag till beslut
Programnämnd barn och utbildnings förslag till Kommunstyrelsen:
- Motionen är besvarad.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Yrkande
Maria Haglund (M) och Daniel Edström (SD) yrkar bifall till motionen.
Karolina Wallström (FP) och Sara Richert (MP) yrkar bifall till
Kommunledningskontorets förslag.
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Proposition
Ordförande Lena Baastad (S) finner att det finns två förslag till beslut, det
vill säga bifall till Kommunledningskontorets förslag att motionen ska
anses vara besvarad respektive bifall till motionen, och ställer dessa mot
varandra. Ordföranden finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt
Kommunledningskontorets förslag.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Motionen är besvarad.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Reservation
Anders Åhrlin (M), Maria Haglund (M) och Johanna Reimfelt (M)
reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för Maria Haglunds (M)
yrkande om bifall till motionen.
Daniel Edström (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt yrkande
om bifall till motionen.

§ 189 Svar på motion från Johan Åqvist (FP) om att bygga
en gång- och cykelbana mellan hållplats Rundstigen och
Universitetsrondellen
Ärendenummer: Ks 993/2014
Ärendebeskrivning
Johan Åqvist (FP) har inkommit till Kommunfullmäktige med en motion
om att bygga en cykelbana på östra sidan om Åstadalsvägen mellan
hållplats Rundstigen och Universitetsrondellen. Johan Åqvist (FP) menar
att i och med byggnation av ytterligare studentbostäder på östra sidan av
Åstadalsvägen finns ett behov av cykelbana även på östra sidan av vägen.
En cykelbana på östra sidan skulle innebära ett säkrare cyklande och
gående på grund av minskat antal passager över Åstadalsvägen.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Programnämnd samhällsbyggnad, 2015-05-05, § 62
Stadsbyggnads tjänsteskrivelse, 2015-04-09
Motionssvar, 2015-04-09
Johan Åqvist (FP) motion om att bygga en gång- och cykelbana mellan
hållplatsen Rundstigen och Universitetsrondellen, 2014-07-29
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Förslag till beslut
Programnämnd samhällsbyggnads förslag till Kommunstyrelsen:
- Motionen avslås.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Yrkande
Karolina Wallström (FP) yrkar att motionen ska anses vara besvarad.
Proposition
Ordförande Lena Baastad (S) finner att det finns två förslag till beslut, det
vill säga Programnämnd samhällsbyggnads förslag att motionen ska avslås
och Karolina Wallströms (FP) yrkande om att motionen ska anses vara
besvarad.
Ordföranden ställer dessa mot varandra och finner att Kommunstyrelsen
beslutar enligt Programnämnd samhällsbyggnads förslag.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Motionen avslås.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.

§ 190 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt, månadsrapport
augusti 2015
Ärendenummer: Ks 76/2015
Handläggare: Susanne Högling
Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har sammanställt en rapport över utvecklingen
inom ekonomi, personal och verksamhet under augusti 2015.
Beslutsunderlag
Månadsrapport ekonomi, personal och verksamhet Örebro kommun,
augusti 2015 - tillkommer senare.
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen:
- Rapporten läggs till handlingarna.
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.

§ 191 Rapport över finansverksamheter under augusti
2015
Ärendenummer: Ks 77/2015
Handläggare: Mats Rodenfelt
Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret redovisar i rapport finansverksamheten under
augusti 2015.
Beslutsunderlag
Rapport över Finansverksamheten under augusti 2015
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen:
- Rapporten läggs till handlingarna.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.

§ 192 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Ks 1020/2015
Handläggare: Lena Claeson
Ärendebeskrivning
Alla beslut fattade med stöd av delegation av tjänsteman, ordförande eller
utskott ska anmälas till Kommunstyrelsen på närmast följande
sammanträde enligt 6 kap. 35 § KL. Det är först efter återrapporteringen till
Kommunstyrelsen som delegationsbesluten kan vinna laga kraft och det är
också ett sätt att hålla ledamöter och ersättare i Kommunstyrelsen
informerade om vilka beslut som fattats genom delegation.
Delegationsförteckningen för Kommunstyrelsen antogs 27 mars 2003 och
reviderades senast 6 mars 2012.
Inför Kommunstyrelsens sammanträde den 22 september 2015 redovisar
Kommunledningskontoret beslut som tagits med stöd av delegation under
augusti 2015.
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Beslutsunderlag
Sammanställning över delegationsbeslut inom övrig verksamhet under
perioden 1 augusti- 31 augusti 2015
Sammanställning över delegationsbeslut inom finansverksamheten under
perioden 1 augusti- 31 augusti 2015
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen:
- Anmälan av delegationsbeslut läggs till handlingarna.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.

§ 193 Anmälan av handlingar
Ärendenummer: Ks 1/2015
Handläggare: Lena Claeson
Ärendebeskrivning
Varje månad anmäler Kommunledningskontoret handlingar som inkommit
och bedöms relevanta för Kommunstyrelsen att få kännedom om.
Beslutsunderlag
Beslut om tillstånd till kameraövervakning, St1, Karosserigatan 3, Örebro,
Ks 565/2015
Protokoll från Örebro Rådhus AB, 2015-06-09
Minnesanteckningar och presentationsmaterial från arbetsgruppen
”Samarbete, samordning och planering kring anhöriginvandring/
flyktingmottagning"
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen:
- Anmälan läggs till handlingarna.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.
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§ 194 Fyllnadsval till styrgrupp för Drogpolitisk strategi
och handlingsplan
Ärendenummer: Ks 713/2014
Handläggare: Lena Claeson
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade den 23 september 2014, § 217, att ge
Kommunledningskontoret i uppdrag att revidera den Drogpolitiska
handlingsplanen för Örebro kommun och Polismyndigheten i Örebro län
och ta fram en Drogpolitisk strategi, samt att Kommunstyrelsen ska utse en
styrgrupp med en företrädare per parti.
Kommunstyrelsen utsåg den 27 januari 2015, § 15, en representant per
parti. Då Jimmy Bucher (M) har avsagt sig sin plats i styrgruppen behöver
Kommunstyrelsen utse en ny representant.
Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen utser Sara Ishak (M) till representant i styrgruppen för
Drogpolitisk strategi och handlingsplan.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Utse Sara Ishak (M) till representant i styrgruppen för Drogpolitisk
strategi och handlingsplan.

§ 195 Fyllnadsval till Jämställdhetsdelegationen
Ärendenummer: Ks 1312/2014
Ärendebeskrivning
Jämställdhetsdelegationen är en delegation underställd Kommunstyrelsen
och samordnar jämställdhetsfrågorna i Örebro kommun. Delegationen ska
utveckla arbetet för jämställdhet ur ett medborgar-, brukar- och
arbetsgivarperspektiv. Delegationen ska vara en pådrivande aktör i
jämställdhetsarbetet, inom den egna organisationen, men också i
kommunen och regionen i stort.
Kommunstyrelsen har till uppgift att utse ledamöter till
jämställdhetsdelegationen, för tiden 1 januari 2015 - 31 december 2018.
Kommunstyrelsen utsåg den 16 december 2014, § 320, en ledamot per
parti. Då Gabriela Velasquez (MP) har avsagt sig sin plats i delegationen
behöver Kommunstyrelsen utse en ny ledamot.
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- Kommunstyrelsen utser Ewa Ottonius (MP) till ledamot i
Jämställhetsdelegationen, till och med den 31 december 2018.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Utse Ewa Ottonius (MP) till ledamot i Jämställhetsdelegationen, till och
med den 31 december 2018.

§ 196 Kommundirektörens rapport
Ärendenummer: Ks 1040/2015
Ärendebeskrivning
Kommundirektören redogör i en rapport för nyheter inom förvaltningen.
Rapporten innehåller bland annat information om uppstart av
ledarskapsprogrammet Sveriges viktigaste chefsjobb samt nya
chefsrekryteringar inom kommunen och VD-rekryteringar inom
kommunkoncernen.
Beslutsunderlag
Kommundirektörens rapport augusti/september 2015
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Rapporten läggs till handlingarna.
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10 Fastighetsförsäljning av Örebro Speditören 7 och
8, Örebroporten
Att kommunen säljer fastigheter är inget kontroversiellt i sig. Men att först bilda ett bolag av
en fastighet för att sedan sälja bolaget är enbart skatteplanering. Det liknar det sätt som
riskkapitalister skatteplanerar.
Vi har inget emot försäljningen av de båda fastigheterna men kommunen ska inte syssla med
skatteplanering på detta sätt. Det snuvar staten på skatteintäkter som skulle behövas till annat.
Därför reserverar jag mig emot beslutet om att bilda ett bolag med syfte att avyttra
fastigheterna Speditören 7 och 8.

För Vänsterpartiet
Murad Artin

