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§ 1 Förvärv av tre vindkraftverk i Ullavi, Hallsberg
Ärendenummer: Ks 1224/2014
Handläggare: Rickard Samuelsson
Ärendebeskrivning
KumBro Vind AB har är ett helägt dotterbolag till KumBro Utveckling AB,
vilket ägs av Örebro kommun genom Örebro Rådhus AB med 80 % och av
Kumla kommun med 20 %. Bolaget har som verksamhetsmål att äga
vindkraft motsvarande en årlig produktion på 100 GWh år 2020. Beslut har
tidigare tagits på förvärv av totalt 10 vindkraftverk vilka håller på att
genomföras. Enligt framtagen utbyggnadsplan ska bolaget äga 10
vindkraftverk vid utgången av 2014 och 16 vindkraftverk vid utgången av
2015.
Bolagets styrelse har den 26 november 2014 beslutat att förvärva tre
nyckelfärdiga vindkraftverk i Ullavi, Hallsbergs kommun, för en maximal
köpeskilling av 77 miljoner kr. Detta beslut måste enligt bolagets
bolagsordning underställas kommunfullmäktige i Örebro och Kumla. För att
genomföra köpet begärs av leverantören att Örebro kommun utfärdar en
betalningsgaranti motsvarande 80 % av köpeskillingen som säkerhet för
KumBro Vind AB:s betalningsförpliktelser gentemot leverantören.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2014-12-04
Känslighetsanalys Ullavi
Kalkyl Ullavi, 2014-10-29
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen:
1. Örebro kommun godkänner att KumBro Vind AB förvärvar tre
nyckelfärdiga vindkraftverk i Ullavi, Hallsbergs kommun, för en maximal
köpeskilling på 77 miljoner kronor.
2. Örebro kommun ingår borgen såsom för egen skuld för KumBro Vind
AB:s låneförpliktelser för investeringar i vindkraftverk på högst 61,6
miljoner kronor jämte därmed löpande ränta och kostnader.
3. I samband med KumBro Vind AB:s förvärv av tre nyckelfärdiga
vindkraftverk i Ullavi, Hallsbergs kommun, utfärdar Örebro kommun en
betalningsgaranti om maximalt 61,6 miljoner kronor till leverantören som
säkerhet för KumBro Vind AB:s betalningsförpliktelser. Betalningsgarantin
undertecknas av Kommunstyrelsens ordförande Lena Baastad och
ekonomidirektören Anne Andersson.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige 28 januari för beslut.
Yrkande
Anders Åhrlin (M), Karolina Wallström (FP) och Daniel Edström (SD)
yrkar avslag på Kommunledningskontorets förslag.
Murad Artin (V) 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 respektive Anders
Åhrlins (M), Karolina Wallströms (FP) och Daniel Edströms (SD) yrkande
om avslag på Kommunledningskontorets förslag.
Ordföranden ställer dessa mot varandra och finner att Kommunstyrelsen
beslutar enligt Kommunledningskontorets förslag.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Örebro kommun godkänner att KumBro Vind AB förvärvar tre
nyckelfärdiga vindkraftverk i Ullavi, Hallsbergs kommun, för en maximal
köpeskilling på 77 miljoner kronor.
2. Örebro kommun ingår borgen såsom för egen skuld för KumBro Vind
AB:s låneförpliktelser för investeringar i vindkraftverk på högst 61,6
miljoner kronor jämte därmed löpande ränta och kostnader.
3. I samband med KumBro Vind AB:s förvärv av tre nyckelfärdiga
vindkraftverk i Ullavi, Hallsbergs kommun, utfärdar Örebro kommun en
betalningsgaranti om maximalt 61,6 miljoner kronor till leverantören som
säkerhet för KumBro Vind AB:s betalningsförpliktelser. Betalningsgarantin
undertecknas av Kommunstyrelsens ordförande Lena Baastad och
ekonomidirektören Anne Andersson.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige 28 januari för beslut.
Reservation
Anders Åhrlins (M), Maria Haglund (M) och Johanna Reimfeldt (M)
reserverar sig skriftligt mot Kommunstyrelsens beslut till förmån för Anders
Åhrlins (M) yrkande om avslag på Kommunledningskontorets förslag.
Karolina Wallströms (FP) och Daniel Edströms (SD) reserverar sig mot
Kommunstyrelsens beslut till förmån för sina yrkanden om avslag på
Kommunledningskontorets förslag.

§ 2 Köpekontrakt och köpebrev avseende överlåtelser av
fastigheter till ÖBO omsorgsfastigheter AB
Ärendenummer: Ks 32/2015
Handläggare: Per Undén
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 25 april 2012 § 95 att de fastigheter som
framgår av köpekontrakt i bilaga 1 ska överlåtas till ÖBO
Omsorgsfastigheter AB. Den 20 juni 2012 § 185 beslutade
Kommunfullmäktige att uppdra till ordföranden i Programnämnd
samhällsbyggnad Björn Sundin och tillförordnade programdirektören för
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samma programnämnd Petter Arneback att underteckna köpekontrakt och
köpebrev för överlåtelserna.
Fastigheterna överläts till ÖBO Omsorgsfastigheter AB den 1 juli 2012 i
enlighet med det köpekontrakt som framgår av bilaga 1.
I enlighet med avsnitt 4.3 "Fastighetsreglering och stämpelskatt" i
Kommunledningskontorets slutrapport 2011-10-31 om bolagisering av
kommunens rörelsefastigheter, infördes ett villkor i köpekontraktet, punkt 8,
med följande lydelse: För de enskilda fastighetsöverlåtelser där det inte,
inom två år från den dag köpehandlingen upprättades, föreligger antingen ett
beslut om befrielse från stämpelskatt enligt 42 § lagen (1984:404) om
stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter eller ett lagakraftvunnet beslut
som innebär att minst det huvudsakliga markområdet av respektive fastighet
överförts till Köparen genom fastighetsreglering ska köpet av sådana
fastigheter gå åter till Säljaren. Skälet till att ovannämnda villkor skulle ha
varit uppfyllt inom två år från det att köpehandlingen upprättades är att
lagen, 4 kap. 4 § jordabalken, inte tillåter att ett köps fullbordan görs
beroende av villkor under längre tid än två år.
Örebro kommun och ÖBO Omsorgsfastigheter AB har avseende
fastighetsöverlåtelserna ansökt hos kammarkollegiet om befrielse från den
stämpelskatt som föreskrivs i lagen (1984:404) om stämpelskatt vid
inskrivningsmyndigheter. Beloppet som ansökan avser uppgår till 14 367
012 kr. I ansökan har bl.a. åberopats att syftet med överlåtelserna är att
bostadsförvaltningen inom kommunkoncernen ska kunna bedrivas på ett
mer ändamålsenligt sätt och att det därför bör anses föreligga sådana
synnerliga skäl för befrielse av stämpelskatt som avses i 42 § lagen om
stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter.
Kammarkollegiet beslutade den 24 oktober 2014 att avslå ansökan. Örebro
kommun och ÖBO Omsorgsfastigheter AB har överklagat ärendet till
regeringen, där ärendet nu ligger för prövning. Med anledning av en
förhållandevis lång handläggningstid vid kammarkollegiet har längre tid än
två år gått sedan köpehandlingen upprättades, vilket innebär att
fastigheterna i enlighet med avtalsvillkoret i punkt 8 återgått till kommunen.
I enlighet med Kommunfullmäktiges beslut den 25 april 2012 § 95 ska ett
nytt köpekontrakt upprättas. Petter Arneback är inte längre tillförordnad
programdirektör för Programnämnd Samhällsbyggnad. Skäl föreligger att
utse ordföranden vid Programnämnd Samhällsbyggnad Björn Sundin och
programdirektören vid samma nämnd Åsa Bellander att underteckna
köpekontrakt och köpebrev.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2014-12-16
Protokollsutdrag Kommunfullmäktige, 2011-12-14, § 119
Protokollsutdrag Kommunfullmäktige, 2012-04-25, § 95
Protokollsutdrag Kommunfullmäktige, 2012-12-20, § 185
Bilaga 1, Köpekontrakt undertecknat 2012-09-19
Bilaga 2
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Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen:
- Ordföranden i Programnämnd samhällsbyggnad får i uppdrag att
tillsammans med programdirektören vid Programnämnd samhällsbyggnad
underteckna köpekontrakt och köpebrev avseende överlåtelser till ÖBO
Omsorgs-fastigheter AB, 556800-5432, av de fastigheter som framgår av
köpekontrakt i bilaga 1.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige 28 januari 2015 för beslut.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige 28 januari 2015 för beslut.

§ 3 Avslut av VINNA-projektet och fortsatt hantering av det
kommungemensamma utvecklingsarbetet
Ärendenummer: Ks 254/2009
Handläggare: Anna Nilsson
Ärendebeskrivning
Ärendet utgår från Kommunstyrelsens sammanträde i januari.

§ 4 Detaljplan för Gustavsviksområdet, etapp 2
Ärendenummer: Ks 1274/2014
Handläggare: Ulf Nykvist
Ärendebeskrivning
Planen hanteras med normalt planförfarande och har varit utsänd för samråd
under perioden 19 juni - 30 augusti 2013 samt utställd för granskning under
perioden 4 september - 2 oktober 2014. Synpunkter har kommit in.
Planområdet omfattar området norr om Stenbackevägen fram till
Södermalmsplan mellan Gustavsviksvägen och Klerkgatan.
Detaljplanens syfte är att utveckla området norr om Gustavsvik fram till
Södermalmsplan. Viktigt är att behålla den gröna miljön och stärka
sambanden med centrum. Området ska användas för bostäder, kontor,
friskvård, vuxenutbildning, verksamhet och parkering.
Ärendet behandlades av Byggnadsnämnden den 27 november 2014 och
Programnämnd samhällsbyggnad informerades om ärendet den 11 decmeber
2014.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, Programnämnd samhällsbyggnad, 2014-12-02, § 161
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Protokollsutdrag, Byggnadsnämnden 2014-11-27, § 480
Granskningsutlåtande, 2014-11-13
Planhandling, 2014-11-13
Förslag till beslut
Byggnadsnämndens förslag till Kommunstyrelsen:
- Detaljplan för Gustavsviksområdet, etapp 2, kv Hissmontören, Nikolai
3:219 m fl, Örebro kommun antas. Kv Tappstället som är skrafferat på
plankartan undantas från antagande.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige 25 februari för beslut.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Programnämnd samhällsbyggnads förslag.

§ 5 Fördjupad översiktsplan för järnvägsområdet mellan
Gustavsvik och Svampen
Ärendenummer: Ks 1300/2014
Handläggare: Anita Iversen
Ärendebeskrivning
Ärendet utgår från Kommunstyrelsens sammanträde i januari 2015.

§ 6 Ansvarig nämnd för utdelning av stiftelser
Ärendenummer: Ks 1114/2014
Handläggare: Christina Lagergren
Ärendebeskrivning
Örebro kommun förvaltar för nuvarande 61 stiftelser med ett totalt kapital
på 142,5 mkr i bokslut 2013. Utdelning av stiftelsemedel uppgick till 5,0
mkr. Kommunledningskontoret ansvarar för den ekonomiska förvaltningen
av stiftelserna. Nämnder eller särskilda styrelser ansvarar för utdelning av
disponibla stiftelsemedel. Inför år 2015 krävs en anpassning av ansvaret för
utdelning av disponibla stiftelsemedel till kommunens nya organisation.
Efter beslut i Kommunstyrelsen 22 april, ärendenummer 291/2014, ansökte
Kommunledningskontoret till Länsstyrelsen i Dalarnas län om att få
avveckla ett antal mindre stiftelser. 17 av dessa fick bifall och kommer att
avvecklas per den 31 december 2014 genom att förbruka kapitalet till dess
ändamål eller närliggande ändamål. För 8 stiftelser avslogs ansökan.
Beslutet är överklagat till Förvaltningsrätten i Falun. Beslut togs även om att
ansöka till Kammarkollegiet om att få överföra Stiftelsen Grundskolans
Samfonds tillgångar till Stiftelsen Samfond II för grundskolan. Denna
ansökan medgavs.
Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde 16 december 2014:
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1. Ansvaret för utdelning av disponibla stiftelsemedel delegeras nämnderna
enligt förteckning i bilaga 1.
2. Avveckling av stiftelser genom att förbruka kapitalet till ändamålet eller
närliggande ändamål sker enligt bilaga 2.
3. Överföring av medel från Stiftelsen Grundskolans Samfonds tillgångar
till Stiftelsen Samfond II enligt beslut av Kammarkollegiet. Bilaga 3.
4. Fördelningsprincip mellan nämnderna av disponibla stiftelsemedel
fastställs enligt bilaga 4.
5. Former för val av kommunens representanter i särskilda styrelser
fastställs enligt bilaga 5.
Efter Kommunstyrelsens beslut upptäcktes ett fel i bilaga 1 gällande
ansvarig nämnd för utdelning gällande Stiftelsen Social Samfond I. Även
efter 1 januari 2015 föreslås Vård- och omsorgsnämnd Väster och Öster att
vara ansvariga för utdelningen av stiftelsen.
Beslutsunderlag
Bilaga 1 Förteckning över stiftelser 2015, korrigerad 2014-12-19
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2014-12-16, § 290
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2014-10-21
Bilaga 1 - Förteckning över stiftelser 2015
Bilaga 2 - Stiftelser som ska avvecklas 2014-12-31
Bilaga 3 - Beslut Kammarkollegiet, 2014-07-14
Bilaga 4 - Fördelningsprinciper
Bilaga 5 - Stiftelser med särskilda styrelser
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen:
- Ansvaret för utdelning av disponibla stiftelsemedel delegeras nämnderna
enligt korrigerad förteckning i bilaga 1.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.

§ 7 Utökning av ägarna till Landstingshälsan – Gemensam
nämnd för företagshälsovård samt tolk- och
översättarservice
Ärendenummer: Ks 1140/2014
Ärendebeskrivning
Örebro kommun har tillsammans med Kumla kommun och Örebro läns
landsting en gemensam nämnd för företagshälsovård samt tolk- och
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översättarservice. Den gemensamma nämnden har vid sitt sammanträde den
17 september 2014 tillstyrkt en anslutning av ytterligare kommuner till
nämndens verksamhetsområde. Intresse finns från Hallsbergs kommun och
Laxå kommun att ingå. För att utökningen och ett nytt samverkansavtal
omfattande de nya ägarna ska träda i kraft krävs samstämmiga beslut i
samtliga ägares fullmäktige.
Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde 17 december 2014 att:
1. Förtydliga samverkansavtalet genom att i § 2 ersätts med följande text:
"Landstinget ska genom sin förvaltning ha ansvaret för beredning och
verkställighet av nämndens beslut. Landstinget i samverkan med ett utpekat
ägarråd gemensamt för parterna ansvarar för planering, kvalitetssäkring,
uppföljning av den verksamhet som nämnden ansvarar för. Ägarrådet utgörs
av huvudumännen som utser var sin företrädare. Respektive
ägarorganisation gör en separat överenskommelse med Landstingshälsan där
leveransen av företagshälsovårdstjänsterna specificeras".
2. I övrigt godkänns för egen del samverkansavtalet mellan Örebro läns
landsting, Örebro kommun, Kumla kommun, Hallsbergs kommun och Laxå
kommun avseende samverkan angående företagshälsovård samt tolk- och
översättarservice med giltighet from 2015-01-01. Tidigare samverkansavtal
mellan Örebro läns landsting, Örebro kommun och Kumla kommun upphör
när det nya samverkansavtalet träder i kraft.
3. Från 2015-01-01 antas reglemente för den gemensamma nämnden för
företagshälsovård samt tolk- och översättarservice. tidigare reglemente för
den gemensamma nämnden för företagshälsovård samt tolk- och
översättarservice upphör när det nya reglementet träder i kraft.
Då övriga parter i ärendet har beslutat enligt det ursprungliga förslaget finns
anledning att ompröva ärendet så att den gemensamma nämnden kan
påbörja sitt arbete.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Kommunfullmäktige, 2014-12-17, § 394
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2014-11-18, § 267
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2014-10-29
Föredragnings-PM från Landstingsstyrelsen, Örebro län, 2014-10-30
Förslag till nytt samverkansavtal
Förslag till nytt reglemente
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen:
1. För egen del godkänna samverkansavtal mellan Örebro läns landsting,
Örebro kommun, Kumla kommun, Hallsbergs kommun och Laxå kommun
avseende samverkan angående företagshälsovård samt tolk- och
översättarservice med giltighet fr.o.m. 2015-01-01. Tidigare
samverkansavtal mellan Örebro läns landsting, Örebro kommun och Kumla
kommun upphör när det nya samverkansavtalet träder i kraft.
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2. Reglemente för den gemensamma nämnden för företagshälsovård samt
tolk- och översättarservice antas att gälla från och med 2015-01-01. Tidigare
reglemente för den gemensamma nämnden för företagshälsovård samt tolkoch översättarservice upphör när det nya reglementet träder i kraft.
3. Örebro kommun ska inför nästa revidering av samverkansavtalet och
reglementet verka för att dessa förtydligas avseende ägarråd och
ägarorganisation.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige 28 januari 2015 för beslut.

§ 8 Svar på motion från Johan Åqvist (FP) om
cykelbelysning mellan Ormesta och Ekeby-Almby
Ärendenummer: Ks 535/2013
Ärendebeskrivning
Johan Åqvist (FP) har inkommit till Kommunfullmäktige med en motion
om cykelbelysning mellan Ormesta och Ekeby-Almby. Motionären menar
att det under den mörka årstiden är otäckt att cykla och promenera på gångoch cykelbanan. En belyst cykelbana skulle innebära ett ökat, tryggare och
säkrare cyklande och gående. Motionen innehåller ett förslag om att Örebro
kommun avsätter investeringsmedel och startar utbyggnaden av en belyst
cykel- och gångbana mellan Ormesta och Ekeby-Almby.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Programnämnd samhällsbyggnad, 2014-12-02, § 163
Stadsbyggnads tjänsteskrivelse, 2014-11-10
Förslag till yttrande, 2014-11-13
Motion från Johan Åqvist (FP), Cykelbelysning mellan Ormesta och EkebyAlmby, 2013-04-24
Förslag till beslut
Programnämnd samhällsbyggnads förslag till Kommunstyrelsen:
- Motionen är besvarad.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Programnämnd samhällsbyggnads förslag.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige.
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§ 9 Remittering av motioner
Ärendenummer: Ks 14/2014
Handläggare: Jenni Hermansson
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har den 17 december 2014 överlämnat följande motion
till Kommunstyrelsen för beredning:
Motion från Murad Artin (V), Martha Wicklund (V), Cecilia Lönn
Elgstrand (V), och Jessica Carlqvist (V) om att slopa parkeringsnormen för
att stimulera byggande av billigare bostäder.
Beslutsunderlag
Motion från Murad Artin (V), Martha Wicklund (V), Cecilia Lönn
Elgstrand (V), och Jessica Carlqvist (V) om att slopa parkeringsnormen för
att stimulera byggande av billigare bostäder, Ks 1334/2014.
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen:
- Motion från Murad Artin (V), Martha Wicklund (V), Cecilia Lönn
Elgstrand (V), och Jessica Carlqvist (V) om att slopa parkeringsnormen för
att stimulera byggande av billigare bostäder remitteras till Programnämnd
samhällsbyggnad.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.

§ 10 Bohnstedt von Hornska minnesfonden
Ärendenummer: Ks 1307/2014
Ärendebeskrivning
Vid Kommunstyrelsens sammanträde 16 december 2014 utsågs Lena
Johansson (S) till ledamot i Bohnstedt von Hornska minnesfonden, för tiden
1 januari 2015 - 31 december 2018.
Kommunstyrelsen har till uppgift att utse ytterligare en ledamot till styrelsen
för Bohnstedt von Hornska minnesfonden, för tiden 1 januari 2015 - 31
december 2018.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Platsen som ledamot i Bonhstedt von Hornska minnesfonden för
Miljöpartiet, för tiden 27 januari 2015 - 31 december 2018, är tillsvidare
vakant.
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§ 11 Kommunala handikapprådet
Ärendenummer: Ks 1313/2014
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har till uppgift att utse ledamöter och personliga ersättare
i Kommunala Handikapprådet, för tiden 1 januari 2015 - 31 december 2018.
Rådet ska enligt sitt reglemente bestå av högst elva ledamöter och lika
många personliga ersättare. Högst sju ledamöter och sju ersättare ska
representera handikapporganisationerna. Resterande ledamöter representerar
Örebro kommun. Kommunens ledamöter ska företräda programnämnderna.
Ordförande i rådet utses bland kommunens representanter och vice
ordförande utses bland företrädarna för handikapporganisationerna.
Beslutsunderlag
Bilaga, 2015-01-27
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen utser ledamöter i Kommunala handikapprådet enligt
bilaga, för tiden 1 januari 2015 - 31 december 2018.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Kommunstyrelsen utser Carina Toro Hartman (S), Susanne Lindholm
(KD) och Emelie Jaxell (M) till ledamöter och Victor Silwerfeldt (S),
Hannah Ljung (C) och Pia Delin Stadig (FP) till ersättare i Kommunala
handikapprådet, för tiden 27 januari 2015 - 31 december 2018.

§ 12 Kommunala pensionärsrådet
Ärendenummer: Ks 1314/2014
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har till uppgift att utse ledamöter och personliga ersättare
i Kommunala Pensionärsrådet, för tiden 1 januari 2015 - 31 december 2018.
Rådet ska enligt sitt reglemente bestå av högst elva ledamöter och lika
många personliga ersättare. Högst nio ledamöter och nio ersättare ska
representera pensionärsorganisationerna. Resterande ledamöter
representerar Örebro kommun. Ordförande i rådet utses bland kommunens
representanter och vice ordförande utses bland företrädarna för
pensionärsorganisationerna.
Beslutsunderlag
Bilaga, 2015-01-27
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen utser ledamöter och ersättare i Kommunala
pensionärsrådet enligt bilaga, för tiden 27 januari 2015 - 31 december 2018.
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Kommunstyrelsen utser ledamöter och ersättare i Kommunala
pensionärsrådet enligt bilaga, för tiden 27 januari 2015 - 31 december 2018.

§ 13 Val av revisor och revisorsersättare i stiftelsen Harald
Aronssons minnesfond
Ärendenummer: Ks 1322/2014
Ärendebeskrivning
Ärendet utgår från Kommunstyrelsens sammanträde i januari 2015.

§ 14 Val av ledamot och ersättare samt revisorsersättare i
stiftelsen Nora järnvägsmuseum och veteranjärnväg
Ärendenummer: Ks 1323/2014
Ärendebeskrivning
Val av ledamot och en ersättare samt revisorsersättare i stiftelsen Nora
järnvägsmuseum och veteranjärnväg, för tiden 1 januari 2015 - 31 december
2018.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen utser Håkan Gransten (C) till ledamot, Åke Pernefalk
(M) till ersättare och Jan Åkesson till revisorersättare i stiftelsen Nora
järnvägsmuseum och veteranjärnväg, för tiden 1 januari 2015 - 31 december
2018.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Kommunstyrelsen utser Håkan Gransten (C) till ledamot, Åke Pernefalk
(M) till ersättare och Jan Åkesson till revisorersättare i stiftelsen Nora
järnvägsmuseum och veteranjärnväg, för tiden 27 januari 2015 - 31
december 2018.

§ 15 Val av representanter i styrgrupp för Drogpolitisk
strategi och handlingsplan
Ärendenummer: Ks 713/2014
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade den 23 september 2014, § 217, att ge 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.
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Kommunstyrelsen utser Rasmus Persson (C), Martha Wicklund (V),
Jimmy Bucher (M), Susanne Lindholm (KD),
Joakim Sjögren (SD) Niclas Persson (MP), John Johansson (S) och Barbro
Klaeson (FP) till styrgrupp för Drogpolitisk strategi och handlingsplan.

§ 16 Ej verkställda beslut SoL och LSS kvartal 3 2014
Ärendenummer: Ks 1250/2014
Ärendebeskrivning
Enligt 4 kapitlet 1 § socialtjänstlagen (SoL) och 9 § i lagen om stöd och
service till vissa funktionshindrade (LSS) har kommunerna en
rapporteringsskyldighet över beslut i verksamheterna vård och omsorg,
socialtjänst och stöd till funktionshindrade. Gynnande beslut som inte
verkställts inom tre månader från beslutsdatum ska rapporteras till
Inspektionen för vård och omsorg (fr.o.m. 2013-06-01, tidigare
Socialstyrelsen), kommunens revisorer och kommunfullmäktige.
Programnämnden får informationen för kännedom. Sanktionsavgift kan
utdömas för de beslut som inte verkställts inom skälig tid. Avgiften är lägst
10 tkr och högst 1 mnkr.
Förvaltningskontor vård och stöd ansvarar för sammanställning av
nämndernas statistikrapporter till kommunfullmäktige och för informationen
till programnämnden.
Antal biståndsbeslut för vård och omsorg som ej verkställts inom tre
månader är 45 stycken, 13 fler än kvartal 2:2014. Alla beslut avser precis
som vid tidigare rapporteringar permanent plats på särskilt boende.
Totalt rapporterar socialnämnderna 14 beslut, som inte verkställts inom tre
månader från beslutet, under kvartal 3:2014, vilket är två fler än kvartal
2:2014.
Nämnden för funktionshindrade rapporterade sex SoL-beslut som ej
verkställt inom tre månader kvartal 3:2014. Under kvartal 2:2014 var siffran
fyra. Nämnden rapporterar 35 ej verkställda beslut enligt LSS kvartal
3:2014, vilket är nio fler än vid det förra rapporteringstillfället.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Programnämnd social välfärd, 2014-11-12, § 155
Statistikrapport kvartal 3, 2014-08-08
Rapport alla nämnder, 2014-09-30
Förslag till beslut
Programnämnd social välfärds förslag till Kommunstyrelsen:
- Informationen tas till protokollet.
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Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Programnämnd social välfärds förslag.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.

§ 17 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt, månadsrapport
Ärendenummer: Ks 252/2014
Handläggare: Olle Kylensjö
Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har sammanställt en rapport över utvecklingen
inom ekonomi, personal och verksamhet under december 2014.
Beslutsunderlag
Månadsrapport ekonomi, personal och verksamhet Örebro kommun,
december 2014
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen:
-Rapporten läggs till handlingarna.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.

§ 18 Rapport från Örebro Rådhus AB
Ärendenummer: Ks 194/2014
Ärendebeskrivning
Styrelsen i Örebro Rådhus AB ska enligt ägardirektivet hålla
Kommunstyrelsen löpande informerad om sin egen och dotterbolagens
verksamhet samt om åtgärder av större vikt.
Information om ekonomiskt resultat och investeringar för bolagen i Örebro
Rådhuskoncernen ingår i Örebro kommuns delårsrapporter.
Årsredovisningar för Örebro Rådhus AB och dotterbolagen redovisas i sin
helhet till Kommunstyrelse och Kommunfullmäktige.
I denna rapport lämnas övrig information om moderbolagets och
dotterbolagets verksamhet utifrån de ärenden som har behandlats i bolagens
styrelser. Ärenden som ska behandlas av Kommunstyrelsen redovisas inte i
denna rapport.
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Beslutsunderlag
Rapport från Örebro Rådhus AB
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen:
-Rapporten läggs till handlingarna.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.

§ 19 Rapport över finansverksamheter under december
2014
Ärendenummer: Ks 293/2014
Handläggare: Mats Rodenfelt
Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret redovisar i rapport finansverksamheten under
december 2014.
Beslutsunderlag
Rapport om finansverksamheten, december 2014.
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen:
-Rapporten läggs till handlingarna.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.

§ 20 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Ks 1281/2014
Handläggare: Jenni Hermansson
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.
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Delegationsförteckningen för Kommunstyrelsen antogs 27 mars 2003 och
reviderades senast 6 mars 2012. Inför Kommunstyrelsens sammanträde den
21 oktober redovisar Kommunledningskontoret beslut som tagits med stöd
av delegation under oktober 2014.
Beslutsunderlag
Sammanställning över delegationsbeslut under perioden 1 december - 31
december 2014
Sammanställning över delegationsbeslut inom finansverksamheten under
perioden 1 december - 31 december 2014
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen:
-Anmälan av delegationsbeslut läggs till handlingarna.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag

§ 21 Anmälan av handlingar
Ärendenummer: Ks 12/2014
Handläggare: Jenni Hermansson
Ärendebeskrivning
Varje månad anmäler Kommunledningskontoret handlingar som inkommit
och bedöms relevanta för Kommunstyrelsen att få kännedom om.
Beslutsunderlag
Beslut om kameraövervakning, Ks 815/2014
Bildande av specifika samverkansråd - Region Örebro, Ks 436/2014
Länsstyrelsens i Örebro län tillfälliga lokala trafikföreskrifter på väg 728,
enskild väg 28551 samt enskild väg mot Höghult i samband med SMveckan den 28 januari-1 februari 2015, inom Örebro kommun
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen:
-Anmälan läggs till handlingarna.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.
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§ 22 Ändring av tjänstgöringsfördelning av uppdrag som
kommunalråd och partiföreträdare
Ärendenummer: Ks 1051/2014
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige fastställde den 24 september 2014 regler för arvoden
och ersättningar till förtroendevalda i Örebro kommun för kommande
mandatperiod. Av dessa framgår vilka kommunalrådsresurser som tilldelats
partierna.
Val av kommunalråd förrättas av Kommunstyrelsen efter förslag från
respektive parti.
Kommunstyrelsen utsåg vid sitt sammanträde 21 oktober 2014, § 250, Sara
Richert (MP) och Niclas Persson (MP) till deltidsuppdrag som
kommunalråd för Miljöpartiet. Miljöpartiet har nu inkommit med önskemål
om att ändra fördelningen av tjänstgöringen mellan Sara Richert (MP) och
Niclas Persson (MP).
Förslag till beslut
Förslag till Kommunstyrelsen:
-Sara Richert (MP) deltidsuppdrag som kommunalråd utökas från 45 % till
53 % och Niclas Perssons (MP) deltidsuppdrag som partiföreträdare sänks
från 40 % till 32 %. Valen som kommunalråd gäller fr.o.m. 2015-02-01 och
tills vidare, dock längst intill det sammanträde då val av Kommunstyrelse
förrättas nästa gång.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
-Sara Richert (MP) deltidsuppdrag som kommunalråd utökas från 45 % till
53 % och Niclas Perssons (MP) deltidsuppdrag som partiföreträdare sänks
från 40 % till 32 %. Valen som kommunalråd gäller fr.o.m. 2015-02-01 och
tills vidare, dock längst intill det sammanträde då val av Kommunstyrelse
förrättas nästa gång.
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2014-01-27

Kommunala pensionärsrådet
2 ledamöter, 2 ersättare, utses av Örebro kommun, resterande ledamöter och
ersättare nomineras av respektive pensionärsorganisation
Uppdragstyp
Ordförande
Ledamot

Namn
Marie Brorson
Åsa Johansson

Parti
S
FP

Ersättare
Ersättare

Urban Boström
Johanna Reimfeldt

KD
M

Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Anita Forsström
Karin Sahli
Britta Nielsen
Yvonne Käll

Pensionärsorganisation
PRO
PRO
PRO
PRO

Ersättare
Ersättare
Ersättare
Ersättare

Birgitta Johansson
Sven Karlsson
Mona Johansson
Agneta Hedlund

PRO
PRO
PRO
PRO

Ledamot
Ledamot

Ruth Matstoms
Börje Gustafsson

SPF
SPF

Ersättare
Ersättare

Sören Hjalmarsson
Anders Edgren

SPF
SPF

Ledamot

Ragnar Åberg

RPG

Ersättare

Ingegerd Grenehed

RPG

Ledamot

Nils-Erik Eriksson

SPRF

Ersättare

Vakant

SPRF

Ledamot

Eivy Åman-Nilsson

SPKF

Ersättare

Margaretha Wirén

SPKF

