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Johanna Vikström, sekreterare
Justerat den 17 november 2016.

Lennart Bondeson (KD), ordförande

Daniel Edström (SD), justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 17 november
2016.
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§ 239 Uppföljning och förslag till omfördelning av AFAmedel
Ärendenummer: Ks 204/2016
Handläggare: Marie Hellgren
Ärendebeskrivning
Under flera år har kommuner och landsting kunnat stärka sin ekonomi tack
vare återbetalningar från AFA-försäkringar. I Örebro kommun har medlen
använts till engångssatsningar under de senaste åren.
Ärendet innehåller en redovisning av hittills beslutade och förbrukade
AFA-medel.
Ärendet innehåller också en ombudgetering av oanvända men beslutade
medel för förlusttäckning av flygplatslinjen till Köpenhamn.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-10-17
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Ombudgetering av inte nyttjade medel för underskottstäckning för
flyglinje genomförs enligt förslag.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 240 Tillsynsplan 2017, Kommunstyrelsens egen
verksamhet
Ärendenummer: Ks 534/2016
Handläggare: Gunilla Björling
Ärendebeskrivning
Enligt riktlinjen för intern kontroll i Örebro kommun ska samtliga nämnder
och bolag varje år besluta om en tillsynsplan för uppföljning av den interna
kontrollen nästkommande år. Valet av kontrollmoment i tillsynsplanen ska
föregås av en dokumenterad analys utifrån väsentlighet och risk.
Utsedda representanter från olika avdelningar inom
Kommunstyrelseförvaltningen har gemensamt genomfört inventering och
riskanalys inom Kommunstyrelsens eget verksamhetsområde för 2017.
Arbetet resulterade i att ett antal områden identifierades, varav
nedanstående tre förslag på tillsynsområden prioriterades:
- Hur sker verkställigheten av beslut i Kommunstyrelsen? - verksamhet
- Fakturahantering betalas fakturor i tid? - ekonomi
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- Följs rutinen för frånvarorapportering? personal
Övriga områden överförs till Kommunstyrelseförvaltningens
ledningsgrupp för fortsatt prioritering och verksamhetsutveckling.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-09-13
Tillsynsplan 2017, Plan för uppföljning av internkontroll,
Kommunstyrelsens egen verksamhet
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Kommunstyrelsen ska under 2017 granska:
Hur sker verkställigheten av beslut i Kommunstyrelsen?
Fakturahantering, betalas fakturor i tid?
Följs rutinen för frånvarorapportering?
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 241 Program för uppföljning av privata utförare
Ärendenummer: Ks 204/2015
Handläggare: Pernilla Wikström Pehrson, Eva Nordlund
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige ska enligt 3 kap. 19b § kommunallagen (KL) för
varje mandatperiod anta ett program med mål och riktlinjer för sådana
kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare.
Enligt den nya lagregeln ska kommunen kontrollera och följa upp den
verksamhet som genom avtal har lämnats över till privata utförare.
Kommunen ska också, enligt 3 kap. 19a § KL tillförsäkra sig om att när
avtal sluts med privata utförare göra det möjligt att ge allmänheten insyn i
den verksamhet som ska lämnas över.
Syftet med programmet är att förbättra uppföljning och kontroll av privata
utförare och öka allmänhetens insyn i privata utförares
verksamhet.
I programmet ska det framgå hur fullmäktiges mål och riktlinjer samt
övriga föreskrifter på området ska följas upp och hur allmänhetens insyn
ska tillgodoses. Programmet gäller alla verksamhetsområden som
kommunen upphandlar som vård och omsorg, hälso- och sjukvård, kultur
och fritid, gator och parker, fastighetsförvaltning, kommunikationer och
annan infrastruktur samt verksamhet som utförs enligt lagen om
valfrihetssystem (LOV). Programmet omfattar inte fristående skolor och
förskolor då kommunen inte är huvudman för dessa enheter. Det åligger
kommunen enligt skollagen att utöva tillsyn över fristående förskolor.
Denna tillsyn är av offentligrättslig karaktär och kan inte betecknas som
uppföljning av verksamhet utövad av privata utförare då kommunen aldrig
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har överlämnat verksamheten utan endast godkänt en ansökan från den
enskilde huvudmannen.
Lagändringarna gäller från och med den 1 januari 2015 och innebär att
programmet ska antas under mandatperioden.
Lagen omfattar inte uppföljning av den verksamhet som bedrivs i
kommunal regi. För verksamhet som bedrivs av kommunen finns
bestämmelser om uppföljning och intern kontroll redan i kommunallagen. I
tilläggsdirektiv till utredningen En ny kommunallag för framtiden, SOU
2015:24, föreslås att Kommunallagen ska göras mer konkurrensneutral
avseende uppföljning och kontroll av olika utförare av kommunal
verksamhet. Utredningen föreslår att programmet ska omfatta även den
verksamhet som bedrivs i kommunal regi men som hade kunnat lämnas
över till privata utförare. Det finns inget som hindrar att programmet
utformas på detta sätt även om det i dagsläget inte finns någon sådan
skyldighet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-10-13
Program för insyn och uppföljning av verksamhet som bedrivs av privata
utförare
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Anta program för insyn och uppföljning av verksamhet som bedrivs av
privata utförare samt verksamhet som bedrivs i kommunal regi men som
hade kunnat lämnas över till privata utförare, i enlighet med
Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
2. Samtliga nämnder får i uppdrag att ta fram en plan och en organisation
för uppföljning av privata utförares verksamhet samt verksamhet som
bedrivs i kommunal regi men som hade kunnat lämnas över till privata
utförare, i enlighet med programmet.
3. Upphandlings- och uppföljningsavdelningen får i uppdrag att utarbeta en
standardiserad mall och metodik till stöd för nämndernas uppföljningar
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Yrkande
Murad Artin (V) yrkar att beslutspunkt 1 ändras till "Anta program för
insyn och uppföljning av verksamhet som bedrivs av privata utförare" och
beslutspunkt 2 ändras till "Samtliga nämnder får i uppdrag att ta fram en
plan och en organisation för uppföljning av privata utförares
verksamheter".
Ordförande Lennart Bondeson (KD), yrkar avslag till Murad Artins (V)
yrkande.
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Proposition
Ordförande Lennart Bondeson (KD), finner att det finns två förslag till
beslut till beslutspunkterna 1 och 2, det vill säga
Kommunstyrelseförvaltningens förslag respektive Murad Artins (V)
yrkande om att beslutspunkt 1 ändras till "Anta program för insyn och
uppföljning av verksamhet som bedrivs av privata utförare" och
beslutspunkt 2 ändras till "Samtliga nämnder får i uppdrag att ta fram en
plan och en organisation för uppföljning av privata utförares
verksamheter". Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att
Kommunstyrelsen beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Därefter finner ordföranden att det endast finns ett förslag till beslutspunkt
3, det vill säga Kommunstyrelseförvaltningens förslag och att
Kommunstyrelsen beslutar enligt detta.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Anta program för insyn och uppföljning av verksamhet som bedrivs av
privata utförare samt verksamhet som bedrivs i kommunal regi men som
hade kunnat lämnas över till privata utförare, i enlighet med
Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
2. Samtliga nämnder får i uppdrag att ta fram en plan och en organisation
för uppföljning av privata utförares verksamhet samt verksamhet som
bedrivs i kommunal regi men som hade kunnat lämnas över till privata
utförare, i enlighet med programmet.
3. Upphandlings- och uppföljningsavdelningen får i uppdrag att utarbeta en
standardiserad mall och metodik till stöd för nämndernas uppföljningar.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Reservation
Murad Artin (V) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för eget
yrkande.

§ 242 Instruktion till stämmoombud
Ärendenummer: Ks 1094/2016
Handläggare: Rickard Samuelsson
Ärendebeskrivning
Örebro kommuns bolagspolicy gäller inte formellt för det av Örebro
kommun delägda bolaget KumBro Utveckling AB med dotterbolag, men
tillämpas i praktiken genom ägarnas instruktioner. Lekmannarevisorerna
har rekommenderat att bolagspolicyn antas för bolagen, eller annat formellt
dokument som reglerar hur måluppföljning och ekonomisk rapportering
ska gå till och som ägarna kommer överens om.
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Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att stämmoombudet för bolagen får
i uppdrag att vid bolagsstämma rösta för att Örebro kommuns bolagspolicy
ska gälla tillsammans med särskilda anvisningar som berör ägarstyrning
och informationsutbyte i förhållande till den andre delägaren Kumla
kommun. Enligt Örebro kommuns bolagspolicy ska instruktioner till
stämmoombud som inte är av principiell beskaffenhet eller annars av större
vikt utfärdas av Kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-10-04
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Stämmoombudet för KumBro Utveckling AB, KumBro Stadsnät AB, och
KumBro Vind AB får i uppdrag att vid bolagsstämma i bolagen rösta enligt
vad som framgår av rubriken
Instruktion
tjänsteskrivelsen.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 243 Policy om pension
Ärendenummer: Ks 1031/2016
Handläggare: Maria Hedlund
Ärendebeskrivning
Örebro kommuns pensionspolicy kan användas som ett verktyg i arbetet
med kompetensförsörjning samt för att möjliggöra att rekrytera och behålla
medarbetare i syfte att uppfattas som attraktiv arbetsgivare.
Pensionspolicyn innehåller bestämmelser kring:
- Möjlighet till minskad arbetstid för äldre medarbetare
- Pensionsförstärkning vid förtida uttag
- Särskild avtalspension
- Löneväxling
- Särskild pension till förvaltningschefer
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-10-13
Policy om pension
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Anta policy om pension.
Yrkande
Murad Artin (V) yrkar att få lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Anta policy om pension.
2. Murad Artin (V) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.

§ 244 Handlingsplan för en hållbar arbetsmiljö för både
kvinnor och män inom Örebro kommun
Ärendenummer: Ks 1027/2016
Handläggare: Maria Cederskär
Ärendebeskrivning
Arbetsmiljöverkets rapport 2014:13 visar att kommunerna har flera stora
utmaningar att arbeta med för att bidra till att minska skillnaderna mellan
kvinnors och mäns sjukfrånvaro i arbetslivet och minska sjukfrånvaron för
medarbetare totalt sett.
För att skapa en arbetsmiljö som är hållbar för alla arbetstagare i Örebro
kommun behöver de som har det yttersta ansvaret för arbetsmiljön,
politiskt förtroendevalda och chefer, se verksamheternas förutsättningar
och villkor, och utifrån det organisera och leda arbetet så att kvinnor och
män får en så likvärdig och bra arbetsmiljö som möjligt. Det bidrar till
Örebro kommuns mål om en jämställd arbetsplats som är beslutad i
Strategi för ett jämställt Örebro 2016-2025.
Förslagna åtgärder i handlingsplanen är dels på kommunövergripande nivå
med kommunstyrelsen som ansvarig nämnd, dels på driftsnämndsnivå där
respektive nämnd får i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsen med
en treårsplan på hur de ska konkretisera åtgärderna i respektive verksamhet
(via personalavdelningen som skriver fram ärendet till kommunstyrelsen).
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-10-17
Handlingsplan för en hållbar arbetsmiljö för både kvinnor och män inom
Örebro kommun
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Anta handlingsplan för en hållbar arbetsmiljö för både kvinnor och män
inom Örebro kommun.
2. Fatta ett igångsättningsbeslut till ett pilotprojekt där minst en verksamhet
inom respektive programområde ges samma organisatoriska och
resursmässiga förutsättningar utifrån arbetsmiljöverkets granskning för att
följa påverkan på faktorer som ledarskap måluppfyllelse och
medarbetarnas sjukfrånvaro.
3. Avsätta 400 000 kr i AFA-medel till en förstudie, projektdirektiv och
projektplan inom ramen för föreslaget pilotprojekt (beslutspunkt 2).
4. Avsätta 300 000 kr för att utreda finansieringsmodellernas påverkan på
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chefers förutsättningar.
5. Uppdra till driftsnämnderna att besluta senast 31 maj 2017 om en
konkret treårig handlingsplan för åtgärder i respektive verksamhet.
6. Uppdra till personalavdelningen att i augusti 2017 sammanställa hur
nämnderna avser att arbeta med handlingsplanens åtgärder och hur fortsatt
uppföljning ska ske samt avrapportering av pilotprojekt (beslutspunkt 2
och 3) och utredning (beslutspunkt 4) för vidare beslut i Kommunstyrelsen.
Yrkande
Ordförande Lennart Bondeson (KD) yrkar bifall till
Kommunstyrelseförvaltningens förslag med justeringen att första stycket
sidan 7 ändras till "För att uppnå ständiga förbättringar och förnyelser i
arbetsmiljöarbetet blir det därför centralt att identifiera och bearbeta de
värderingar och normer som råder när det gäller föreställningar och
förväntningar på hur kvinnor och män ska vara".
Proposition
Ordförande Lennart Bondeson (KD) finner att det finns ett förslag till
beslut, det vill säga Kommunstyrelseförvaltningens justerade förslag i
enlighet med eget yrkande och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt
detta.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Anta handlingsplan för en hållbar arbetsmiljö för både kvinnor och män
inom Örebro kommun, med justeringen att första stycket sidan 7 ändras till
"För att uppnå ständiga förbättringar och förnyelser i arbetsmiljöarbetet blir
det därför centralt att identifiera och bearbeta de värderingar och normer
som råder när det gäller föreställningar och förväntningar på hur kvinnor
och män ska vara".
2. Fatta ett igångsättningsbeslut till ett pilotprojekt där minst en verksamhet
inom respektive programområde ges samma organisatoriska och
resursmässiga förutsättningar utifrån arbetsmiljöverkets granskning för att
följa påverkan på faktorer som ledarskap måluppfyllelse och
medarbetarnas sjukfrånvaro.
3. Avsätta 400 000 kr i AFA-medel till en förstudie, projektdirektiv och
projektplan inom ramen för föreslaget pilotprojekt (beslutspunkt 2).
4. Avsätta 300 000 kr för att utreda finansieringsmodellernas påverkan på
chefers förutsättningar.
5. Uppdra till driftsnämnderna att besluta senast 31 maj 2017 om en
konkret treårig handlingsplan för åtgärder i respektive verksamhet.
6. Uppdra till personalavdelningen att i augusti 2017 sammanställa hur
nämnderna avser att arbeta med handlingsplanens åtgärder och hur fortsatt
uppföljning ska ske samt avrapportering av pilotprojekt (beslutspunkt 2
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och 3) och utredning (beslutspunkt 4) för vidare beslut i Kommunstyrelsen.

§ 245 Insatser för ökad vuxennärvaro i
partnerskapsområdena
Ärendenummer: Ks 621/2016
Handläggare: Sören Svensson, Patrik Wallin
Ärendebeskrivning
Sommaren 2016 gjorde Örebro kommun en insats i områdena
Brickebacken, Varberga, Oxhagen, Baronbacken och Vivalla med ökad
professionell vuxennärvaro. Beslut om insatsen fattades av
Kommunstyrelsen i maj och en satsning på 2 mnkr gick till
partnerskapsområdena.
Utvärderingen av insatsen visade ett positivt resultat och inför sommaren
2017 planerar kommunen tillsammans med Partnerskap Örebro och
Brottsförebyggande rådet att genomföra satsningen igen med ytterligare
förslag på hur arbetet ska påbyggas och utvecklas. Förslaget har lagts fram
av platschef på Partnerskap Örebro och samordnare för Brottsförebyggande
Rådet.
Kommunstyrelseförvaltningens bedömning är att fortsatt stöd till insatsen
av vuxennärvaro har gynnsam effekt på utvecklingen.
Beslutsunderlag
Rapport från Partnerskap Örebro samt Kommunstyrelseförvaltningens
säkerhetsavdelning (2016-10-18)
Lokalt främjande och förebyggande arbete i Örebros partnerskapsområden
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen:
1. För förlängning av Partnerskap Örebros sommaraktiviteter med ökad
vuxennärvaro 2017 anslås 2 mnkr. (se bilaga)
2. För förstärkning av Partnerskap Örebros sociala aktiviteter med ökad
vuxennärvaro anslås 5 mnkr.
3. Finansiering sker via avsatta medel i budget 2017.
Yrkande
Anders Åhrlin (M), yrkar att beslutspunkt 2 ändras till "Anslå 2 miljoner
kronor till Partnerskap Örebro för en förstärkning av deras sociala
aktiviteter" och att beslutspunkt 3 ändras till "Finansieringen enligt ovan
sker via avsatta medel i Nya Moderaternas budget för 2017.
Karolina Wallström (L), yrkar bifall till beslutspunkt 1 och avslag till
beslutspunkt 2 samt yrkar att beslutspunkt 3 ändras till "Finansiering sker
via avsatta medel i Liberala ramar för 2017".
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Murad Artin (V) och Niclas Persson (MP), yrkar bifall till
Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Proposition
Ordförande Lennart Bondeson (KD) finner att det endast finns ett förslag
till beslutspunkten 1, det vill säga Kommunstyrelseförvaltningens förslag
och att Kommunstyrelsen beslutar enligt detta.
Därefter finner ordföranden att det finns tre förslag till beslutspunkt 2, det
vill säga Kommunstyrelseförvaltningens förslag, Anders Åhrlins (M)
yrkande att beslutspunkt 2 ändras till "Anslå 2 miljoner kronor till
Partnerskap Örebro för en förstärkning av deras sociala aktiviteter" och
Karolina Wallströms (L) yrkande om avslag till beslutspunkt 2.
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att
Kommunstyrelsen beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Slutligen finner ordföranden att det finns tre förslag till beslutspunkt 3, det
vill säga Kommunstyrelseförvaltningens förslag, Anders Åhrlins (M)
yrkande att beslutspunkt 3 ändras till "Finansieringen enligt ovan sker via
avsatta medel i Nya Moderaternas budget för 2017" och Karolina
Wallströms (L) yrkande att beslutspunkt 3 ändras till att "Finansiering sker
via avsatta medel i Liberala ramar för 2017". Ordföranden ställer
yrkandena mot varandra och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt
Kommustyrelseförvaltningens förslag.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Reservation
Anders Åhrlin (M), Maria Haglund (M) och Johanna Reimfelt (M)
reserverar sig skiftligt till förmån för Anders Åhrlins (M) yrkande att
beslutspunkt 2 ändras till "Anslå 2 miljoner kronor till Partnerskap Örebro
för en förstärkning av deras sociala aktiviteter" och att beslutspunkt 3
ändras till "Finansieringen enligt ovan sker via avsatta medel i Nya
Moderaternas budget för 2017.
Karolina Wallström (L), reserverar sig skriftligt till förmån för eget
yrkande om att beslutspunkt 2 avslås och beslutspunkt 3 ändras till
"Finansiering sker via avsatta medel i Liberala ramar för 2017".

§ 246 Sociala investeringar: Bryggan - från destruktiv
frånvaro till måluppfyllelse(där KS är berörd nämnd)
Ärendenummer: Ks 996/2016
Handläggare: Aina Rundgren
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelseförvaltningen ansöker tillsammans med Förvaltningen
förskola och skola, Socialförvaltningen och Förvaltningen för utbildning,
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försörjning och arbete om att genomföra en satsning inom ramen för
sociala investeringar. Satsningen, som går under namnet Bryggan
f
destruktiv frånvaro till måluppfyllelse genomförs från och med våren 2017
och tre år framåt.
Ett destruktivt normbrytande beteende, med bland annat långvarig
skolfrånvaro som följd, är en problematik som kryper allt lägre ner i
åldrarna. I de fall där problematiken har blivit komplex och långvarig
behövs ofta behandlingsinsatser såväl till eleven som till familjen. Oftast
krävs verksamhet där skolundervisning kan kombineras med
behandlingsinsatser, nödvändiga för att eleven ska ges förutsättningar att
uppnå målen i skolan. Det saknas idag en verksamhet i Örebro kommun
som kan hantera elever med destruktivt normbrytande beteende i behov av
ett samordnat stöd med skolundervisning och behandling i kombination.
Det resulterar i att i snitt 15 elever årligen placeras i extern verksamhet,
vilket medför omfattande kostnader för såväl skola som
Socialförvaltningen i Örebro kommun. Genom att tillskapa en
förvaltningsöverskridande kommunal verksamhet, som kan erbjuda ett
sammansatt stöd i form av behandling i kombination med skolundervisning
på hemmaplan, kan eleven få det stöd som behövs utan att hamna utanför
sitt sammanhang. Utöver stöd till eleven behöver ofta hela familjen stöd i
att utveckla strategier för att stimulera till en ökad skolnärvaro och
familjebehandlande insatser ska därför erbjudas.
För att minska det framtida behovet av sådan här typ av verksamhet
behöver grundskolorna få stöd i att utveckla sitt främjande och
förebyggande arbete för att uppmärksamma och åtgärda problematisk
skolfrånvaro i ett tidigt stadium. Satsningen innebär därför också att
tillsammans med 15 utvalda grundskolor utveckla rutiner och metoder för
ett systematiskt arbete för ökad närvaro i skolan.
Totalt tar satsningen 12,8 miljoner kronor i anspråk från reservationen för
sociala investeringar (12,2 miljoner kronor till satsningen plus fem procent
till utvärdering, motsvarande 600 000 kronor). Satsningen förväntas
generera kostnadsreduceringar för Socialnämnderna, Grundskolenämnden,
Programnämnd barn och utbildning samt Vuxenutbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden i varierande utsträckning och under olika
tidsperioder.
Ärendet kommer att beredas på Kommunstyrelsens
beredningssammanträde den 25 oktober 2016 då inspel kan lämnas, som
sedan bearbetas inför beslutsmötet den 8 november 2016.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-10-03
Ansökan Bryggan
03

 från
-10-

Förslag till beslut
Beredningsgruppen för sociala investeringars förslag
till Kommunstyrelsen:
1. Kommunstyrelsen godkänner ansökan Bryggan - från destruktiv
frånvaro till måluppfyllelse. Satsningen genomförs från och med hösten
2016 och två år framåt. Vid lyckat utfall sker därefter implementering i
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ordinarie verksamhet.
2. Kommunstyrelsen godkänner att reservationen för sociala investeringar
belastas med 12,8 miljoner kronor för satsningen Bryggan
 från
destruktiv frånvaro till måluppfyllelse.
3. Kommunstyrelsen ålägger Programnämnd Barn och utbildning att
skärpa kraven på fullständig frånvarorapportering för samtliga grund- och
gymnasieskolor i Örebro kommun.
4. Kommunstyrelsen ålägger Socialnämnderna, Grundskolenämnden,
Programnämnd barn och utbildning, samt Vuxenutbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden att stå för återföring av medel i enlighet med den
utarbetade återföringsplanen, inklusive medel för utvärdering av
satsningarna motsvarande fem procent av ansökta medel.
5. Kommunstyrelsen ålägger projektledaren för satsningen att inkomma
med rapportering per januari och september.
6. Kommunstyrelsen ger Kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att följa
upp och utvärdera satsningen.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 247 Kommunstyrelsens uppföljningsansvar Gymnasienämnden
Ärendenummer: Ks 6/2016
Handläggare: Charlotta Karlsson-Andersson, Per-Åke Sörman
Ärendebeskrivning
Information och diskussion om Gymnasienämndens ekonomiska läge.
Ordförande i Gymnasienämnden Per-Åke Sörman (C) och förvaltningschef
Charlotta Karlsson Andersson deltar.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Informationen tas till protokollet.

§ 248 Musikhjälpen 2016
Ärendenummer: Ks 1140/2016
Handläggare: Alf Lindblad
Ärendebeskrivning
I samband med att Musikhjälpen kommer till Örebro har en plan tagits
fram för lokala marknadsföringsinsatser, kostnaderna för dessa beräknas
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uppgå till 250 tkr.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-10 17
Bilaga
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Kommunens bidrag till arbetet med att marknadsföra Musikhjälpen
maximeras till 250 tkr.
2. Finansiering sker som engångsbelopp ur anslaget till kommunstyrelsens
förfogande.
Yrkande
Björn Sundin (S) yrkar bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 249 Översyn av verksamhetsområde för vatten och
avlopp 2016
Ärendenummer: Ks 1142/2016
Ärendebeskrivning
Utifrån gällande vatten och avlopp(VA)-lagstiftning skall Örebro kommun
återkommande se över och vid behov förändra och utöka
verksamhetsområden för dricksvatten, spillvatten och dagvatten. Detta
behövs bland annat för nya och planerade exploateringsområden och för
andra befintliga bebyggelseområden där det finns behov av kommunal VAförsörjning.
Verksamhetsområdet utgörs av geografiska områden inom vilka
kommunen har ansvar att ordna kommunal VA-försörjning för berörda
fastigheter och där lag (2006:412) om allmänna vattentjänster (LAV)
gäller. Inom verksamhetsområdet gäller Örebro kommuns VA-taxa och
Allmänna bestämmelser (ABVA). Beslut rörande VA-taxa, ABVA och
verksamhetsområde skall tas av Kommunfullmäktige. För att möjliggöra
byggnation enligt gällande eller kommande detaljplaner eller
förhandsbesked behöver Örebro kommun bygga ut den allmänna VAanläggningen till ett antal fastigheter. Ett beslut om utökat
verksamhetsområde behövs för att VA-utbyggnaden ska bli verklighet.
VA-planeringsgruppen föreslår att verksamhetsområdet för dricks-, dagoch spillvatten utökas enligt bifogade kartor och för nedan angivna
fastigheter.
Ärendet behandlades av Programnämnd samhällsbyggnad den 6 oktober
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2016.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Programnämnd samhällsbyggnad, 2016-10-06 tillkommer senare.
Tjänsteskrivelse, 2016-05-19
Karta över tillkommande verksamhetsområde samt förteckning över
berörda fastigheter som påverkas av dessa förändringar
Förslag till beslut
Programnämnd samhällsbyggnads förslag till Kommunstyrelsen:
- Utöka verksamhetsområdena för spill-, dricks- och dagvatten enligt
förslag i bifogade kartor och fastighetsförteckning.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Utöka verksamhetsområdena för spill-, dricks- och dagvatten enligt
förslag i bifogade kartor och fastighetsförteckning.

Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.

§ 250 Svar på motion från Daniel Edström (SD) m.fl. om
ökad trygghet vid motionsspår
Ärendenummer: Ks 1362/2015
Ärendebeskrivning
Daniel Edström (SD) och Jimmy Larsson (SD) har inkommit till
Kommunfullmäktige med en motion den 7 december 2015.
Motionen innehåller förslag om att uppföra lämpligt placerade
informationsskyltar i anslutning till motionsspår, med information om var
enskild kan anmäla nedfallna träd, samt förslag om uppdrag att genomföra
projekt på prov där man avverkar träd 2-5 meter på vardera sidan om ett
utvalt motionsspår och sedan återkomma med utvärdering.
Motionsspår i Örebro kommun sköts enligt ett avtal med Förvaltningen för
utbildning, försörjning och arbete, Praktikcentrum samt med ett antal
idrottsföreningar. I uppdragen ingår att hålla spårens omedelbara närhet fri
från sly och högt gräs. Röjning av gräs sker varje år och sly vartannat år.
Vid röjning tas små granar och sly bort inom ca 5 meter från spårkanten.
Ärendet behandlades av Programnämnd samhällsbyggnad den 8 september
2016.
15

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Programnämnd samhällsbyggnad, 2016-09-08, § 80
Tjänsteskrivelse, 2016-05-30
Daniel Edström (SD) och Jimmy Larsson (SD), motion om ökad trygghet
vid motionsspår, 2015-12-07
Förslag till beslut
Programnämnd samhällsbyggnads förslag till Kommunstyrelsen:
- Motionen är tillgodosedd.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Yrkande
Daniel Edström (SD) yrkar bifall till motionen.
Proposition
Ordförande Lennart Bondeson (KD) finner att det finns två förslag till
beslut, det vill säga Programnämnd samhällsbyggnads förslag om att
motionen är tillgodosedd och Daniel Edströms (SD) yrkande om bifall till
motionen och ställer dessa mot varandra. Ordföranden finner att
Kommunstyrelsen beslutar enligt Programnämnd samhällsbyggnads
förslag.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Motionen är tillgodosedd.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Reservation
Daniel Edström (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt yrkande
om bifall till motionen.

§ 251 Remittering av motioner
Ärendenummer: Ks 15/2016
Ärendebeskrivning
Ärendet utgår från Kommunstyrelsens sammanträde den 8 november 2016.

§ 252 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt, månadsrapport
Ärendenummer: Ks 6/2016
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Ärendebeskrivning
Ärendet utgår från Kommunstyrelsens sammanträde den 8 november 2016.

§ 253 Kommundirektörens rapport
Ärendenummer: Ks 16/2016
Ärendebeskrivning
Kommundirektören redogör i en rapport för nyheter inom förvaltningen.
Beslutsunderlag
Kommundirektörens rapport oktober 2016
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Rapporten läggs till handlingarna
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 254 Rapport från Örebro Rådhus AB
Ärendenummer: Ks 31/2016
Handläggare: Tina Hillding
Ärendebeskrivning
Styrelsen i Örebro Rådhus AB ska enligt ägardirektivet hålla
Kommunstyrelsen löpande informerad om sin egen och
dotterbolagensverksamhet 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 behandlasav Kommunstyrelsen
redovisas inte i denna rapport.
Beslutsunderlag
Rapport från Örebro Rådhus AB - tillkommer senare
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
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- Rapporten läggs till handlingarna
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 255 Rapport över finansverksamheter under oktober
2016
Ärendenummer: Ks 7/2016
Handläggare: Mats Rodenfelt
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelseförvaltningen redovisar i rapport finansverksamheten
under oktober år 2016.
Beslutsunderlag
Rapport över finansverksamheten under oktober år 2016 - tillkommer
senare
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
-Rapporten läggs till handlingarna.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 256 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Ks 1292/2016
Ärendebeskrivning
Alla beslut fattade med stöd av delegation av tjänsteman, ordförande eller
utskott ska anmälas till Kommunstyrelsen på närmast följande 27
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 den 20 september 2016. Inför Kommunstyrelsens
sammanträde den 8 november 2016 redovisar
Kommunstyrelseförvaltningen beslut som tagits med stöd av delegation
under oktober 2016.
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Beslutsunderlag
Sammanställning över delegationsbeslut inom övrig verksamhet under
perioden 1- 31 oktober 2016 - tillkommer senare
Sammanställning över delegationsbeslut inom finansverksamheten under
perioden 1- 31 oktober 2016 - tillkommer senare
Protokoll från Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt, 201610-11 - tillkommer senare
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Anmälan av delegationsbeslut läggs till handlingarna.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 257 Anmälan av handlingar
Ärendenummer: Ks 5/2016
Ärendebeskrivning
Varje månad anmäler Kommunstyrelseförvaltningen handlingar som
inkommit och bedöms relevanta för Kommunstyrelsen att få kännedom
om.
Beslutsunderlag
Handlingar tillkommer senare.
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Anmälan läggs till handlingarna.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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