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Mats Guldbrand, sekreterare
Justerat den 25 januari 2017

Kenneth Nilsson, ordförande

Anders Åhrlin, justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 26 januari 2017.
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§ 1 Temarapport - Digitalisering i Örebro kommun 2016
Ärendenummer: Ks 808/2016
Handläggare: Ann-Kristin Sundelius
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen får en årlig temarapport som visar utvecklingen inom
personalområdet. I denna första upplaga av ytterligare en temarapport
redovisas IT-området och som också vidgas till att omfatta
informationsperspektivet och i fortsättningen därför kallas digitalisering.
Syftet med temarapporten om digitaliseringen i Örebro kommun 2016 är
att ge en nulägespresentation av kommunens IT-verksamhet som stöd för
kommunens olika verksamheter. Rapporten visar också beskrivningar av
de områden som anger den strategiska utvecklingen som behövs inom
digitaliseringen i Örebro kommun. I rapporten redovisas en första
utvärdering av digital service och kvalitetsutveckling som visar
kommunens läge enligt SKL:s värderingsverktyg eBlomlådan.
Temarapportens innehåll utgör grunden för det kommande förslaget till
Digitaliseringsstrategi för Örebro kommun som kommer att presenteras för
kommunstyrelsen under vintern 2016-2017.
Temarapporten om Digitaliseringen i Örebro kommun har för avsikt att
varje höst redovisa i vilken takt utvecklingen går mot
Digitaliseringsstrategins målsättningar samt vilka effekter detta innebär i
verksamheterna och för kommunen som helhet.
Beslutsunderlag
Temarapport - Digitalisering i Örebro kommun
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Rapporten läggs till handlingarna.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 2 Kommunstyrelsens årsberättelse 2016
Ärendenummer: Ks 1446/2016
Handläggare: Gunilla Björling
Ärendebeskrivning
Muntlig information. Ärendet återkommer för beslut till Kommunstyrelsen
den 7 februari 2017.
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Beslutsunderlag
Handlingar tillkommer senare
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 3 Anhållan om medel till trygghetsskapande åtgärder i
Varberga
Ärendenummer: Ks 1413/2016
Handläggare: Lars Thornberg
Ärendebeskrivning
Under hösten 2016 har situationen i Varberga centrum eskalerat i form av
skadegörelse, drogförsäljning och hot mot kommunens personal och andra
i området. Som en del i att komma tillrätta med problematiken begärs
medel om två miljoner kronor för ett utökat uppdrag att gälla även i
Varberga för centrumvärdarna och idrottsplatsvärdarna i Vivalla.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-11-28
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Till trygghetsskapande åtgärder i Varberga avsätts två miljoner kronor för
år 2017. Finansiering sker ur Kommunstyrelsens anslag till förfogande.
Yrkande
Kenneth Nilsson (S) ändringsyrkar att förslag till beslut ska lyda: "Till
trygghetsskapande åtgärder i Varberga avsätts två miljoner kronor för år
2017. Finansiering sker ur det kvarvarande extra statsbidragets utrymme
för 2017."
Murad Artin (V) och Anders Åhrlin (M) yrkar bifall till Kenneth Nilssons
(S) ändringsyrkande.
Karolina Wallström (L) yrkar bifall till Kenneth Nilssons (S)
ändringsyrkande samt att få lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Proposition
Ordförande Kenneth Nilsson (S) finner att det finns endast ett förslag till
beslut, det vill säga sitt eget ändringsyrkande om att till trygghetsskapande
åtgärder i Varberga avsätts två miljoner kronor för år 2017. Finansiering
sker ur det kvarvarande extra statsbidragets utrymme för 2017 och finner
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att Kommunstyrelsen beslutar enligt det.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Till trygghetsskapande åtgärder i Varberga avsätts två miljoner kronor
för år 2017. Finansiering sker ur det kvarvarande extra statsbidragets
utrymme för 2017.
2. Karolina Wallström (L) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.

§ 4 Placeringspolicy för Örebro kommuns
kapitalförvaltning
Ärendenummer: Ks 1285/2016
Handläggare: Mats Rodenfelt
Ärendebeskrivning
Här redovisas förslag till reviderade placeringspolicy och
placeringsriktlinje för kommunens medel och för de stiftelsemedel som
kommunen förvaltar. Nuvarande placeringspolicy/riktlinje antogs i juni
2014. Med ett nytt ränteläge med förväntade låga och även negativa
marknadsräntor finns ett behov av revidering av
placeringspolicy/riktlinjen.
Revideringen består främst av ändring av avkastningsmålet för den
långsiktiga kapitalförvaltningen på grund av förändring av
diskonteringsräntan för pensionsskulden. Som en följd av det görs även
ändringar i fördelningar mellan tillgångsslagen i den långsiktiga
kapitalförvaltningen. Avsnittet om ansvarfulla och hållbara investeringar
har uppdaterats enligt målen i klimatstrategin.
Den strategiska portföljallokeringen har genomförts tillsammans med
nuvarande kapitalförvaltare och avsnittet kring hållbara och ansvarsfulla
investeringar har uppdaterats med stöd från GES.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-12-14
Förslag till placeringspolicy för Örebro kommuns kapitalförvaltning, 201612-14
Förslag till placeringsriktlinje för Örebro kommuns kapitalförvaltning,
2016-11-08
Förslag till placeringspolicy för Örebro kommun KF ändringsmarkerad,
2014-05-28
Förslag till placeringsriktlinje för Örebro kommun KS ändringsmarkerad,
2014-05-28
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Placeringspolicy för Örebro kommuns kapitalförvaltning fastställs i
enlighet med kommunstyrelseförvaltningens förslag. Denna
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placeringspolicy ska tillämpas från och med 2017-02-01.
2. Placeringsriktlinjer för Örebro kommuns kapitalförvaltning fastställs i
enlighet med kommunstyrelseförvaltningens förslag. Riktlinjerna ska
tillämpas från och med 2017-02-01.
Beslutspunkt 1 ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Yrkande
Sara Richert ändringsyrkar att placeringspolicyn fastslår att kommunen på
sikt inte ska placera i företag vars verksamhet till någon del omfattar
produktion och distribution av tobak, alkohol, droger, kommersiellt spel,
krigsmateriel och pornografi samt att placeringspolicyn tydligare och aktivt
prioriterar investeringar i företag vars klimatavtryck är lågt och minskar
successivt.
Kommunstyrelsen ajournerar sig 5 minuter för överläggning.
Kenneth Nilsson (S) yrkar bifall till Sara Richerts (MP) del av yrkande
om att placeringspolicyn fastslår att kommunen på sikt inte ska placera i
företag vars verksamhet till någon del omfattar produktion och distribution
av tobak, alkohol, droger, kommersiellt spel, krigsmateriel och pornografi.
Kenneth Nilsson (S) yrkar avslag på Sara Richerts (MP) del av yrkande
om att placeringspolicyn tydligare och aktivt prioriterar investeringar i
företag vars klimatavtryck är lågt och minskar successivt.
Karolina Wallström (L) yrkar bifall till Kenneth Nilssons (S) yrkande.
Murad Artin (V) yrkar i första hand att utesluta aktier som
placeringsalternativ för Örebro kommuns medel samt att ge
Kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att återkomma med förslag till ny
placeringspolicy för Örebro kommuns kapitalförvaltning. Murad Artin (V)
yrkar i andra hand bifall till Sara Richerts (MP) yrkande om att
placeringspolicyn fastslår att kommunen på sikt inte ska placera i företag
vars verksamhet till någon del omfattar produktion och distribution av
tobak, alkohol, droger, kommersiellt spel, krigsmateriel och pornografi.
Proposition
Ordförande Kenneth Nilsson (S) ställer först Murad Artins (V) yrkande om
att utesluta aktier som placeringsalternativ för Örebro kommuns medel
samt att ge Kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att återkomma med
förslag till ny placeringspolicy för Örebro kommuns kapitalförvaltning
under proposition och finner att Kommunstyrelsen beslutar att avslå
yrkandet.
Därefter ställer ordföranden först Sara Richerts (MP) ändringsyrkande att
placeringspolicyn fastslår att kommunen på sikt inte ska placera i företag
vars verksamhet till någon del omfattar produktion och distribution av
tobak, alkohol, droger, kommersiellt spel, krigsmateriel och pornografi
under proposition och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt detta.
Vidare ställer ordföranden Sara Richerts (MP) ändringsyrkande om att
placeringspolicyn tydligare och aktivt prioriterar investeringar i företag
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vars klimatavtryck är lågt och minskar successivt under proposition och
finner att Kommunstyrelsen beslutar att avslå yrkandet.
Slutligen ställer ordföranden det reviderade förslaget till placeringspolicy i
enlighet med Sara Richerts (MP) ändringsyrkande om att kommunen på
sikt inte ska placera i företag vars verksamhet till någon del omfattar
produktion och distribution av tobak, alkohol, droger, kommersiellt spel,
krigsmateriel och pornografi mot det ursprungliga förslaget till
placeringspolicy och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt det
reviderade förslaget till placeringspolicy i enlighet med Sara Richerts (MP)
ändringsyrkande.
Beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Placeringspolicy för Örebro kommuns kapitalförvaltning fastställs i
enlighet med Kommunstyrelsens reviderade förslag, daterat 17 januari
2017. Denna placeringspolicy ska tillämpas från och med 2017-02-01.
2. Placeringsriktlinjer för Örebro kommuns kapitalförvaltning fastställs i
enlighet med Kommunstyrelseförvaltningens förslag. Riktlinjerna ska
tillämpas från och med 2017-02-01.
Beslutspunkt 1 ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Reservation
Murad Artin (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande
om att utesluta aktier som placeringsalternativ för Örebro kommuns medel
samt att ge Kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att återkomma med
förslag till ny placeringspolicy för Örebro kommuns kapitalförvaltning.
Anders Åhrlin (M), Maria Haglund (M) och Johan Kumlin (M) reserverar
sig mot beslutspunkt 1 till förmån för Kommunstyrelseförvaltningens
ursprungliga förslag.
Sara Richert (MP) reserverar sig skriftligt mot del av beslutet till förmån
för eget yrkande om att placeringspolicyn tydligare och aktivt prioriterar
investeringar i företag vars klimatavtryck är lågt och minskar successivt.

§ 5 Ansökan om godkännande att söka tillstånd för
kameraövervakning
Ärendenummer: Ks 1465/2016
Handläggare: Mats Brantsberg
Ärendebeskrivning
Socialförvaltningen har under en längre tid haft stora problem med
skadegörelse, hot och oro vid sina lokaler för ett HVB-hem. Man har
genomfört flera åtgärder själva och i samverkan med polis, fastighetsägare,
väktare, säkerhetsavdelningen med flera men problemen kvarstår. Man vill
nu prova att installera kameror som ett ytterligare sätt att öka säkerheten
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och tryggheten. De föreslagna kamerorna innebär att tillstånd måste sökas
hos Länsstyrelsen.
Enligt de nyligen beslutade Riktlinjer för kameraövervakning ska den
ansvariga nämnden anhålla om tillstånd hos Kommunstyrelsen för att i
nästa steg kunna ansöka om tillstånd för kamerorna hos Länsstyrelsen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-12-28
Socialnämnd västers tjänsteskrivelse, 2016-12-02
Utlåtande från huvudskyddsombud, 2016-12-01
Utkast till ansökan, inkl. bilaga, hos Länsstyrelsen
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Socialnämnd väster beviljas tillstånd att hos Länsstyrelsen ansöka om
tillstånd för kameraövervakning vid det berörda HVB hemmets lokaler
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 6 Remiss om snabbare omval och förstärkt skydd för
valhemligheten (SOU:2016:71)
Ärendenummer: Ks 850/2016
Handläggare: Johan Hellsten
Ärendebeskrivning
2015 års vallagsutredning har haft i uppdrag att dels se över hur omval kan
genomföras snabbare än idag och dels att överväga hur skyddet för
valhemligheten i vallokalerna kan förstärkas.
Efter omvalen 2011 och 2015 anfördes att de mer framstod som extraval än
omval, då tiden mellan ordinarie valdag och dagen för omval blev 8
månader, samt att förutsättningarna för omvalen därmed hade ändrats.
Utredning har därför haft i uppdrag att se över om förfarandet kan
förenklas, så att omval kan genomföras snabbare än i dag och att
förutsättningarna i princip ska bli desamma som vid den ordinarie
valdagen. Den del av utredningen som rör skyddet av valhemligheten
gäller sättet att tillhandahålla valsedlar i vallokalerna. Det har framförts
invändningar mot det svenska valsystemet, att den plats på
röstmottagningsstället där väljaren tar sina valsedlar inte är skyddad mot
insyn. Personer i lokalen kan då se vilka valsedlar väljaren tar och därmed
ifrågasätts om valhemligheten upprätthålls.
Örebro kommun har fått möjlighet att yttra sig i ärendet och svaret har
beretts inom valkansliet. Vi ställer oss positiva till att förfarandet inför ett
omval förenklas och att tidsfristen sätts till maximalt tre månader. Det är
dock tveksamt om det går att genomföra ett omval inom kortare tid än så,
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då förfarandet med överklagan av resultat och prövningar av dessa kräver
en viss tid. Om tidsramen mellan ordinarie valdag och ett omval blir för
snäv, ökar risken för misstag i planering och genomförande av omval och
säkerheten kring valet kan äventyras. När det gäller den andra delen i
förslaget, som gäller ett förstärkt skydd för valhemligheten, avstyrker
Örebro kommun förslaget, eftersom alltför många frågor får anses vara
obesvarade samt att tidsplanen för ett införande till valet 2018 är alltför
snäv.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-12-12
Yttrande, 2016-12-12
Remiss Snabbare omval och förstärkt skydd för valhemligheten
(SOU:2016:71), 2016-10-28
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Yttrandet över remissen Snabbare omval och förstärkt skydd för
valhemligheten (SOU 2016:71) antas och överlämnas till
Justitiedepartementet.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 7 Svar på motion från Martha Wicklund m.fl. (V) om ny
organisation för hemvården
Ärendenummer: Ks 456/2016
Ärendebeskrivning
Vänsterpartiet har lämnat in en motion om ny organisation för hemvården,
som Kommunstyrelsen remitterat till Programnämnd social välfärd. I
motionen föreslås att TES avvecklas och att en ny organisation byggs inom
hemvården. Vidare föreslås att den nya organisationen tas fram i samarbete
med fackliga företrädare och personal.
Örebro använder digital tidsregistrering i systemet TES. Det finns brister i
systemet, men det pågår löpande en utveckling av systemet.
En ny organisation för hemvården i Örebro har beslutats under hösten.
Kommunen som arbetsgivare har en reglerad samverkan med de fackliga
organisationerna och beslutet om den nya organisationen har samverkats
enligt gängse ordning.
Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att motionens innehåll och det som
där efterfrågas väl tillgodoses genom det vedertagna arbetssättet inom
hemvården och kommunens hantering av organisationsförändringar.
Vidare är bedömningen att Tes behövs för tidsregistrering också
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fortsättningsvis.
Ärendet behandlades av Programnämnd social välfärd den 10 november
2016.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Programnämnd social välfärd, § 176, 2016-11-10
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-09-14
Motion från Martha Wicklund m.fl. (V) om ny organisation för hemvården,
2016-03-01
Förslag till beslut
Programnämnd social välfärds förslag till Kommunstyrelsen:
- Motionen avslås.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Yrkande
Murad Artin (V) yrkar att motionen ska bifallas.
Proposition
Ordförande Kenneth Nilsson (S) finner att det finns två förslag till beslut,
det vill säga Programnämnd social välfärds förslag om att avslå motionen
och Murad Artins (V) yrkande om att bifalla motionen. Ordföranden ställer
dessa mot varandra och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt
Programnämnd social välfärds förslag.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Motionen avslås.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Reservation
Murad Artin (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande
om att bifalla motionen.

§ 8 Svar på motion från Murad Artin m.fl. (V) om kräv
kollektivavtal inom lagen om valfrihet
Ärendenummer: Ks 569/2016
Ärendebeskrivning
Murad Artin (V), Martha Wiklund (V), Jessica Carlqvist (V) och Cecilia
Lönn Elgstrand (V) har lämnat en motion som anmäldes i
Kommunfullmäktige den 27 april 2016.
Motionen tar upp behovet av att säkerställa kvalitén hos alla utförare inom
hemvården samt skapa trygga förutsättningar och arbetssituationer för de
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anställda. Vänsterpartiet föreslår i motionen att kommunen ska införa krav
på kollektivavtal på alla utförare inom lagen om valfrihetssystem.
Förslaget innebär att samma krav ska gälla för alla utförare inom
äldreomsorgen där målet är att ge Sveriges bästa äldreomsorg.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att motionen avslås då
bedömningen är att förslaget inte har juridiskt stöd då det strider mot det
upphandlingsrättsliga regelverket (LOU).
Ärendet behandlades i Programnämnd social välfärd den 10 november
2016.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Programnämnd social välfärd, § 172, 2016-11-10
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse,
Motion från Murad Artin m.fl. (V) om kräv kollektivavtal inom lagen om
valfrihet, 2016-04-27
Förslag till beslut
Programnämnd social välfärds förslag till Kommunstyrelsen:
- Motionen avslås.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Yrkande
Murad Artin (V) yrkar att motionen ska bifallas.
Proposition
Ordföranden Kenneth Nilsson (S) finner att det finns två förslag till beslut,
det vill säga Programnämnd social välfärds förslag om att avslå motionen
och Murad Artins (V) yrkande om att bifalla motionen. Ordföranden ställer
dessa mot varandra och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt
Programnämnd social välfärds förslag.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Motionen avslås.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Reservation
Murad Artin (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande
om att bifalla motionen.
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§ 9 Svar på motion från Cecilia Lönn Elgstrand m.fl. (V) om
vård på hemmaplan
Ärendenummer: Ks 1399/2015
Ärendebeskrivning
Vänsterpartiet har lämnat in en motion om vård på hemmaplan, i vilken
man föreslår att kommunen utreder behovet av olika sätt att utöka vården
för ungdomar genom följande hemmaplanslösningar:
- Utökning av olika typer av förebyggande arbete.
- Öppenvårdsinsatser där individen bor kvar i sitt hem men ingår i någon
form av behandling eller aktivitet som utförs i offentlig regi.
- Hem för vård och boende i kommunal regi. Exempelvis genom utökning
av en ny enhet i samverka med OT-gruppen och Multigruppen eller någon
annan behandlingsform.
Ärendet behandlades av Programnämnd social välfärd den 10 november
2016.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Programnämnd social välfärd, § 174, 2016-11-10
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse,
Motion från Cecilia Lönn Elgstrand m.fl. (V) om vård på hemmaplan,
2015-12-15
Förslag till beslut
Programnämnd social välfärds förslag till Kommunstyrelsen:
- Motionen är besvarad.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Yrkande
Kenneth Nilsson (S) yrkar att motionen ska anses vara tillgodosedd.
Murad Artin (V) yrkar bifall till Kenneth Nilssons (S) yrkande.
Proposition
Ordförande Kenneth Nilsson (S) finner att det finns endast ett förslag till
beslut, det vill säga sitt eget yrkande om att motionen ska anses vara
tillgodosedd och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt det.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Motionen är tillgodosedd.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
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§ 10 Arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Örebro
kommun avseende socialnämnderna
Ärendenummer: Ks 689/2014
Handläggare: Inga-Greta Carneland Hörnström
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 27 april 2016, § 125, om en revidering
av arvoden för delegater inom socialnämnderna som har jour med
anledning av behov av snabba beslut i ärenden om omedelbart
omhändertagande enligt LVU och LVM. Dessa beslut kan nämnden
delegera till ordförande, annan förtroendevald eller utskott. Delegaterna
måste vara tillgängliga under dygnets alla timmar under den vecka de har
"jour" och därför beslutades att ett särskilt arvode ska utgå för uppgiften.
Fullmäktige beslutade den 28 september 2016, § 248, att förlänga beslutet
att gälla till och med 31 januari 2017.
I avvaktan på ställningstagande kring pågående översyn av
socialnämndernas organisering för att uppnå en bättre funktionalitet för
socialnämndernas verksamhet föreslås att det tidigare tidsbegränsade
beslutet rörande arvodering för delegater inom socialnämnderna förlängs
att gälla mandatperiodens slut.
Den utökade kostnaden för socialnämnderna med anledning av utökat
arvode finansieras ur Kommunstyrelsens anslag för oförutsedda kostnader
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-12-05
Arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Örebro kommun och
partigruppsresurser för mandatperioden 2014/2015-2018 samt partistöd
(med ändringsmarkering)
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Den revidering som Kommunfullmäktige beslutade den 27 april 2016
och den 28 september 2016 angående "Arvoden och ersättningar till
förtroendevalda i Örebro kommun och partigruppsresurser för
mandatperioden 2014-2018 samt partistöd" förlängs att gälla
mandatperioden ut.
2. Socialnämnd väster och Socialnämnd öster beviljas ett tilläggsanslag för
ökade arvodeskostnader för år 2017 med 172 000 kronor respektive 119
000 kronor. Finansiering sker genom ianspråktagande ur
Kommunstyrelsens anslag för oförutsedda kostnader.
3. Frågan om finansiering av kostnader för år 2018 får hanteras i samband
med budgetberedning för år 2018.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
13

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.

§ 11 Fyllnadsval Kommunala pensionärsrådet
Ärendenummer: Ks 1314/2014
Handläggare: Mats Guldbrand
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har till uppgift att utse ledamöter och personliga
ersättare i Kommunala Pensionärsrådet. 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.
Kommunstyrelsen utsåg den 27 januari 2015, § 12, två ledamöter och två
ersättare som representerar Örebro kommun.
Johanna Reimfeldt (M) har inkommit med en avsägelse från sitt uppdrag i
Kommunala pensionärsrådet och en ny ersättare behöver därmed utses.
Mona Johansson, representant PRO, har inkommit med en avsägelse från
sitt uppdrag i Kommunala pensionärsrådet och ny ersättare behöver
därmed utses.
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Johanna Reimfeldt (M) begärda entledigande beviljas.
2. Utse Evy Eriksson (M) till ersättare i Kommunala pensionärsrådet, för
tiden 17 januari 2017 - 31 december 2018.
3. Mona Johansson, representant PRO, begärda entledigande beviljas.
4. Utse Ann-Christine Lahti, representant PRO, till ny ersättare i
Kommunala pensionärsrådet, för tiden 17 januari 2017 - 31 december
2018.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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§ 12 Fyllnadsval Kommunstyrelsens utskott för näringsliv
och tillväxt
Ärendenummer: Ks 1304/2014
Handläggare: Mats Guldbrand
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har till uppgift att utse ledamöter och ersättare i
Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt.
Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt har att fatta beslut
inom följande sakområden:
- Näringsliv och marknadsföring av kommunen
- Arbetsmarknad
- Regionala frågor
- Klimatfrågor
Utskottet, som väljs av Kommunstyrelsen, består av 9 ledamöter och lika
många ersättare.
Kommunstyrelsen utsåg den 16 december 2014 Johanna Reimfeldt (M) till
2:e vice ordförande i utskottet. Johanna Reimfeldt har inkommit med en
avsägelse och därmed behöver en ny 2:e vice ordförande utses.
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Bevilja Johanna Reimfeldts (M) begäran om entledigande från
uppdraget som 2:e vice ordförande i Kommunstyrelsens utskott för
näringsliv och tillväxt.
2. Utse Anders Åhrlin (M), tidigare ersättare i Kommunstyrelsens utskott
för näringsliv och tillväxt, till 2:e vice ordförande i samma utskott efter
Johanna Reimfeldt (M). Beslutet gäller för tiden 17 januari 2017 - 31
december 2018.
3. Utse Johan Kumlin (M) till ersättare i Kommunstyrelsens utskott för
näringsliv och tillväxt efter Anders Åhrlin (M). Beslutet gäller för tiden 17
januari 2017 - 31 december 2018.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 13 Remittering av motioner
Ärendenummer: Ks 4/2017
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har den 14 december 2016 överlämnat följande
motioner till Kommunstyrelsen för beredning:
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Motion från Daniel Spiik (SD) och Anna Spiik (SD) om utreda tillgången
på vaktmästare i kommunala skolor.
Motion från Murad Artin (V), Cecilia Lönn Elgstrand (V), Jessica
Carlqvist (V) och Martha Wicklund (V) om att ta ansvar för sunda
könsroller.
Motion från Maria Haglund (M) om att förbättra undervisningen i svenska
som andraspråk.
Motion från Anders Åhrlin (M) om att införa samhällskunskap för
nyanlända.
Beslutsunderlag
Motion från Daniel Spiik (SD) och Anna Spiik (SD) om utreda tillgången
på vaktmästare i kommunala skolor, Ks 1404/2016
Motion från Murad Artin (V), Cecilia Lönn Elgstrand (V), Jessica
Carlqvist (V) och Martha Wicklund (V) om att ta ansvar för sunda
könsroller, Ks 1535/2016
Motion från Maria Haglund (M) om att förbättra undervisningen i svenska
som andraspråk, Ks 1536/2016
Motion från Anders Åhrlin (M) om att införa samhällskunskap för
nyanlända, Ks 1537/2016
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Motion från Daniel Spiik (SD) och Anna Spiik (SD) om utreda
tillgången på vaktmästare i kommunala skolor remitteras till
Programnämnd barn och utbildning.
2. Motion från Murad Artin (V), Cecilia Lönn Elgstrand (V), Jessica
Carlqvist (V) och Martha Wicklund (V) om att ta ansvar för sunda
könsroller remitteras till Programnämnd barn och utbildning.
3. Motion från Maria Haglund (M) om att förbättra undervisningen i
svenska som andraspråk remitteras till Programnämnd barn och utbildning.
4. Motion från Anders Åhrlin (M) om att införa samhällskunskap för
nyanlända remitteras till Kommunstyrelseförvaltningen.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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§ 14 Kommunstyrelsen uppsiktsplikt, månadsrapport
Ärendenummer: Ks 6/2017
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelseförvaltningen har sammanställt en rapport över
utvecklingen inom ekonomi, personal och verksamhet.
Beslutsunderlag
Månadsrapport ekonomi, personal och verksamhet Örebro kommun
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Rapporten läggs till handlingarna.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 15 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 behandlas av Kommunstyrelsen
redovisas inte i denna rapport.
Beslutsunderlag
Rapport från Örebro rådhus AB, 2016-12-16
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Rapporten från Örebro Rådhus AB läggs till handlingarna.
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 16 Rapport över finansverksamheter under december
2016
Ärendenummer: Ks 8/2017
Handläggare: Mats Rodenfelt
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelseförvaltningen redovisar i rapport finansverksamheten
under december år 2016.
Beslutsunderlag
Rapport över finansverksamheten under december år 2016
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Rapporten tas till handlingarna.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 17 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Ks 16/2017
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 17 januari 2017 redovisar Kommunstyrelseförvaltningen
beslut som tagits med stöd av delegation under december 2016.
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Beslutsunderlag
Sammanställning över delegationsbeslut inom övrig verksamhet under
perioden 1-30 december 2016
Sammanställning över delegationsbeslut inom finansverksamheten under
perioden 1- 31 december 2016
Protokoll från Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt, 201612-06
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Anmälan av delegationsbeslut läggs till handlingarna.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 18 Anmälan av handlingar
Ärendenummer: Ks 3/2017
Handläggare: Mats Guldbrand
Ärendebeskrivning
Varje månad anmäler Kommunstyrelseförvaltningen handlingar som
inkommit och bedöms relevanta för Kommunstyrelsen att få kännedom
om.
Beslutsunderlag
Protokoll med ekonomisk månadsuppföljning från Nerikes brandkår, 201610-20
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Anmälan läggs till handlingarna.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 19 Kommundirektörens rapport
Ärendenummer: Ks 5/2017
Handläggare: Anne Andersson
Ärendebeskrivning
Ärendet utgår.
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