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1 Protokolljusterare, kallelse och föredragningslista
2 Kommunstyrelsens plan med budget 2018
Ärendenummer: Ks 1435/2017
Handläggare: Tove Rosin
Ärendebeskrivning
Föreliggande plan avser Kommunstyrelsens verksamhetsplanering för
2018 utifrån gällande ansvar och reglemente. Planen utgår från Örebros
övergripande strategier och budget 2018 med plan för 2019-2020 och ska
leda till måluppfyllelse utifrån av Kommunfullmäktige fastställda
verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning.
Planens innehåll speglar Kommunstyrelsens färdriktning, prioriterade
utvecklingsområden och de gemensamma objekt som ska skapa
förutsättningar för kommunens samlade och strategiska utveckling. I
planen finns ett tydliggörande vad gäller Kommunstyrelsens förväntningar
på kommunens nämnder att efterleva ett antal särskilt prioriterade
styrdokument. I planen redogörs också för de arbetsformer
Kommunstyrelsen har för att utöva uppsiktsplikt samt aktuella forum för
utveckling och uppföljning.
Kommunstyrelsens verksamhetsplanering kommer att följas upp i samband
med delårsrapportering och årsberättelse under 2018.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-01-05
Kommunstyrelsens plan med budget 2018, 2018-01-05
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Kommunstyrelsens plan med budget 2018 fastställs.

3 Attestförteckning 2017-2018
Ärendenummer: Ks 185/2017
Handläggare: Maritta Karhu
Ärendebeskrivning
Örebro kommuns attestreglemente anger att varje nämnd ska utse
attestanter för den interna kontrollen av de ekonomiska transaktionerna
inom nämndens förvaltningsområden. En aktuell förteckning över samtliga
attestanter ska finnas tillgänglig hos förvaltningsledningen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-11-29
Attestförteckning
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Attestanter för Kommunstyrelsens verksamheter samt för Valnämnden
år 2017-2018 utses enligt ovanstående förslag.
2. Ändring av beslut om attestanter under löpande verksamhetsår för
Kommunstyrelsens verksamheter delegeras till kommundirektören.

4 Eftersökning av statsbidrag (återrapportering Riktade
uppdrag 2016)
Ärendenummer: Ks 1212/2015
Handläggare: Karin Nilsson
Ärendebeskrivning
En del av den verksamhet som Örebro kommun bedriver finansieras helt
eller delvis av statsbidrag. I budgetarbetet 2017 gjordes bedömningen att
Programnämnd barn och utbildning och Programnämnd social välfärd
kommer att kunna öka intäkterna med minst 500 tkr vardera.
Programnämndernas budgetramar 2017 har justerats med detta belopp.
Vi har gått igenom organisationen och rutinerna för återsökningen av
statlig ersättning till kommuner flyktingmottagande. Det pågår ett arbete
med att åtgärda de brister som framkommit vid genomgången.
En kartläggning statsbidragen inom programområde Barn och utbildning
samt vuxenutbildning och arbetsmarknad har påbörjats och kommer att
följas av programområde Social välfärd och andra verksamheter där det
kan vara aktuellt att söka statsbidrag. När kartläggningen är på plats
kommer rutiner och organisation för återsökningen av statsbidrag inom
dessa verksamheter att säkerställas.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-12-06
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Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltnings förslag till Kommunstyrelsen:
1. Informationen läggs till handlingarna.
2. Kommundirektören får i uppdrag att säkra att uppdraget fullföljs.

5 Exploateringsavtal mellan Örebro kommun och Region
Örebro för Södra Grev Rosengatan
Ärendenummer: Ks 896/2017
Ärendebeskrivning
I samband med Universitetssjukhusets utbyggnad undertecknades en
avsiktsförklaring mellan Region Örebro län och Örebro kommun. Syftet
med avsiktsförklaringen var att skapa förutsättningar för att arbeta fram ny
detaljplan och flytta Södra Grev Rosengatan och reglera kostnaderna som
uppstod av nödvändig gatuombyggnad. I detaljplanegenomförandet
flyttades befintliga byggrätter till den tidigare sträckningen av Södra Grev
Rosengatan. Genom ingående av framtagna avtal förtydligas processen.
Programnämnd samhällsbyggnad behandlade ärendet den 9 november
2017 och beslutade för egen del:
Den ytterliga kostnaden på 3,5 miljoner kr tas ur beslutade
investeringsmedel för "Prioriterade gatuåtgärder exploatering".
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Programnämnd samhällsbyggnad, 2017-11-30, § 127
Stadsbyggnads tjänsteskrivelse, 2017-11-01
Exploateringsavtal med bilagor (bl.a. tidigare avsiktsförklaring)
Överenskommelse om fastighetsreglering med bilagor
Förslag till beslut
Programnämnd samhällsbyggnads förslag till Kommunstyrelsen:
1. Föreliggande exploateringsavtal mellan Örebro kommun och Region
Örebro län godkänns.
2. Programnämnd samhällsbyggnads ordförande ges i uppdrag att
underteckna exploateringsavtal och avtal om fastighetsreglering i enlighet
med beslutsunderlag.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.

3

6 Igångsättningsbeslut för investeringar i allmän
platsmark Kulturkvarter
Ärendenummer: Ks 1547/2017
Handläggare: Lars Thornberg
Ärendebeskrivning
Detaljplanearbetet med Kulturkvarteret pågår och för att möjliggöra
antagande av detaljplanen i Byggnadsnämnden krävs att det finns
finansiering för investeringar i allmän platsmark.
För att möjliggöra antagande av detaljplanen avseende Kulturkvarteret
krävs därför igångsättningsbeslut för hållplatsåtgärder
Konserthuset/Kulturkvarter.
Objektet på 5 miljoner kronor finns med i investeringsprogrammet 20182020 varav 0,5 miljoner kronor finns i 2018 års beslut medan 4,5 miljoner
kronor finns i planen för 2019. Därutöver föreslås att intäkterna på 4,5
miljoner kronor från friköp av tomträtten Klockaregården 6 (Konserthuset)
tillfaller exploateringsekonomin för att användas till finansiering av allmän
platsmark.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-12-19
Övergripande strategier och budget 2018 med plan för 2019-2020 inklusive
investeringsprogram 2018-2020
Detaljplan för fastigheten Nikolai 3:311 m.fl. (Kulturkvarteret)
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Igångsättningsbeslut på 4,5 miljoner kronor beviljas för investeringar i
hållplatsåtgärder Konserthuset/Kulturkvarteret. Kompensation för
kapitalkostnader sker via det kapitalkostnadsutrymme som finns avsatt på
Kommunstyrelsen gällande samhällsbyggnadsområdet.
2. Intäkterna på 4,5 miljoner kronor från tomträttsförsäljningen
Klockaregården 6 tillfaller exploateringsekonomin och används för att
finansiera allmän plats vid Kulturkvarteret.
| Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.

7 Reservationsavtal för Hissmontören 3 och 4
Ärendenummer: Ks 1540/2017
Ärendebeskrivning
Under 2010 beslutade kommunstyrelsen att utvecklingen av
Gustavsvikområdet skulle ledas av Örebroporten. I slutet av 2011
undertecknades en överenskommelse om utveckling av
Gustavsviksområdet till förmån för Örebroporten. Överenskommelsen
innebär bland annat att kommunen förbinder sig att överlåta mark i
Gustavsviksområdet för utvecklingen av Gustavsviksområdet.
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Stadsbyggnad har tillsammans med Örebroporten och lokala byggherrar
arbetat fram underlag för ny byggnation av 96 stycken lägenheter och en
kontorsbyggrätt vid Södra vattentornet. Reservationsavtalet innebär att
området, omfattande ca 14000 m², reserveras fram till 2018-05-30.
Kommunen avser sedan att överlåta området till Gustavsvik
Utvecklingsbolag AB under förutsättning att bygglov erhållits och att
byggnadsarbeten påbörjats under reservationstiden.
Ärendet behandlades av Programnämnd samhällsbyggnad den 30
november 2017. Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Programnämnd samhällsbyggnad, 2017-11-30, § 153
Protokollsutdrag från Programnämnd samhällsbyggnad, 2017-11-30, § 154
Stadsbyggnads tjänsteskrivelse, 2017-11-08
Förstudie
Reservationsavtal
Värdering av parkeringsplatser
Trädinventering
Förslag till beslut
Programnämnd samhällsbyggnads förslag till Kommunstyrelsen:
1. Godkänna föreliggande bebyggelseförslag och reservationsavtal mellan
Örebro kommun och Gustavsvik Utvecklingsbolag AB.
2. Uppdra åt Programnämnd samhällsbyggnads ordförande att för
Örebro kommuns del godkänna och underteckna reservationsavtal och alla
efterkommande avtal för att försäljningen och projektet skall genomföras.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.

8 Temarapport sociala investeringar
Ärendenummer: Ks 1362/2017
Handläggare: Gunilla Björling, Simon Björhed och Yvonne Haneskog
Ärendebeskrivning
Arbetet med sociala investeringar i Örebro kommun startade 2013 och har
nu pågått i snart fem år. Under hösten 2017 har en temarapport tagits fram,
i syfte att bidra till en utvärdering av sociala investeringar som arbetssätt
på en övergripande nivå.
I temarapporten beskrivs förutsättningarna för arbetet och på vilket sätt det
bedrivits, samt vilka satsningar som pågår för närvarande och vilka som
avslutats hittills. Arbetet med sociala investeringar har genererat många
erfarenheter och lärdomar som bidragit till en utveckling av de strukturer
som krävs för ett framgångsrikt arbete. Dessa erfarenheter omfattar alla
delar av processen - från behovsanalys och genomförande till uppföljning
och utvärdering.
Erfarenheterna visar både på möjligheter och svårigheter när det gäller
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samverkan över förvaltnings- och verksamhetsgränser, liksom vikten av
fortsatt utveckling av behovsanalyser som en förutsättning för
resursoptimering. Betydelsen av tidig förankring i berörda verksamheter,
såväl inför uppstart som vid implementering av en satsning framstår
tydligt, vilket ställer särskilda krav på ledning och styrning för att säkra
uppdrag och genomförande. Komplexiteten i återföringsmodellen och
avsaknaden av medel för gränsöverskridande utvecklingsarbete inom
ordinarie budget framstår som viktiga frågor att hantera i det fortsatta
arbetet.
Formen för sociala investeringar är krävande, men leder också till viktiga
erfarenheter som kan spridas inom den egna kommunen och till andra. Att
tillämpa investeringsbegreppet inom arbetet syftar till att betona det
långsiktiga perspektivet, liksom ett medvetet risktagande. Ambitionen är
även att arbetet ska generera ett förändrat synsätt där satsningar på
individer ses som investeringar istället för kostnader.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-12-06
Temarapport - Social investeringar, 2017-12-04
Förslag till beslut
Utvärderingsteamet för sociala investeringar föreslår Kommunstyrelsen:
1. Kommunstyrelsen godkänner temarapporten sociala investeringar och
lägger den till handlingarna.
2. Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att se över
återföringsmodellen för arbetet med sociala investeringar.

9 Reviderad återföringsplan Partnerskap
Varberga/Oxhagen
Ärendenummer: Ks 712/2014
Handläggare: Staffan Wikstedt, Simon Björhed och Yvonne Haneskog
Ärendebeskrivning
Mellan 2015 och 2018 har de tre satsningar Team Oxhagen, El Sistema och
Specialpedagogisk kompetensutveckling genomförts inom den sociala
investeringen Partnerskap Varberga/Oxhagen. Satsningarna har totalt gjort
anspråk på 10,4 miljoner kronor från reservationen för sociala
investeringar.
I ansökan till Partnerskap Varberga/Oxhagen, som togs fram och
beslutades under 2014, fanns en återföringsplan som visade på hur de
involverade nämnderna, utifrån deras respektive möjligheter till
kostnadsreduceringar, skulle återföra de 10,4 miljoner kronorna samt
ytterligare motsvarande fem procent av använda medel för användning till
utvärdering. När en utvärdering nu genomförts av samtliga tre satsningar
visar det sig att de förväntade ekonomiska effekterna inte uppstått i den
utsträckning som de antogs skulle göra i ansökan. Detta genererar ett
behov av att justera återföringsplanen för den sociala investeringen
Partnerskap Varberga/Oxhagen.
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Justeringen av den ursprungliga återföringsplanen innebär att endast 45
procent av ianspråktagna medel kommer att återföras från berörda
nämnder. Orsaken till detta är att det sammantaget varit svårt att påvisa
satsningarnas ekonomiska effekter, då de endast i begränsad utsträckning
visat på positiv utveckling, varit svårtolkade eller visat på resultat som inte
går att koppla till genomfört arbete.
Beslutsunderlag
Sociala investeringar  Reviderad återföringsplan för Partnerskap
Varberga Oxhagen, Ks 712/2014, 2017-12-04
Slutrapport sociala investeringar Partnerskap Varberga/Oxhagen - El
Sistema, 2017-08-17
Slutrapport sociala investeringar Partnerskap Varberga/Oxhagen - Team
Oxhagen, 2017-09-13
Slutrapport sociala investeringar Partnerskap Varberga/Oxhagen Specialpedagogisk kompetensutveckling, 2017-12-04 (ej beslutad)
Förslag till beslut
Utvärderingsteamet för sociala investeringar föreslår Kommunstyrelsen:
1. Kommunstyrelsen godkänner den reviderade återföringsplanen för
Partnerskap Varberga/Oxhagen.
2. Kommunstyrelsen ålägger Kulturnämnden, Vuxenutbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden, Nämnden för funktionshindrade, Socialnämnd
väster, Socialnämnd öster samt Programnämnd barn och utbildning att
återföra medel i enlighet med den reviderade återföringsplanen.

10 Svar på remiss En generell rätt till kommunal
avtalssamverkan (SOU 2017:77)
Ärendenummer: Ks 1275/2017
Handläggare: Pernilla Wikström Pehrson
Ärendebeskrivning
Kommunutredningen har lämnat sitt delbetänkande, En generell rätt till
avtalssamverkan, SOU 2017:77. Utredningen konstaterar att det finns en
utbredd efterfrågan av vidgade möjligheter till kommunal avtalssamverkan.
Nuvarande möjligheter att samverka i kommunalförbund och gemensam
nämnd bedöms inte som tillräckliga för de behov som kommuner och
landsting har.
Utredningen föreslår att det i kommunallagen införs en generell möjlighet
till avtalssamverkan. Regeln innebär att en kommun eller ett landsting får
träffa avtal om att dess uppgifter helt eller delvis ska utföras en annan
kommun eller ett annat landsting. Genom ett sådant avtal får en kommun
eller ett landsting utföra uppgifter åt en annan kommun eller landsting utan
hinder av lokaliseringsprincipen. Även delegation över kommungräns
möjliggörs enligt förslaget.
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-11-20
Förslag till yttrande, 2017-11-20
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Yttrandet över remissen En generell rätt till kommunal avtalssamverkan
antas och överlämnas till Finansdepartementet

11 Tillsättning av ersättare till Säkerhetsskyddschef
Ärendenummer: Ks 1522/2017
Handläggare: Mats Brantsberg
Ärendebeskrivning
Enligt 6 § Säkerhetsskyddsförordningen (1996:633) skall det i varje
kommun, om det inte uppenbarligen är obehövligt, finnas en
säkerhetsskyddschef. För säkerhetsskyddschefen skall det vidare finnas en
ersättare.
Sedan tidigare är det beslutat i Kommunstyrelsen att Mats Brantsberg är
kommunens säkerhetsskyddschef.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår med stöd av nyss nämnda
lagbestämmelse att Robert Österlund förordnas till ersättare för
säkerhetsskyddschef.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-12-08
Säkerhetsskyddsförordning (1996:633)
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Robert Österlund utses till ersättare för säkerhetsskyddschefen.

12 Tillsättning av dataskyddsombud för Kommunstyrelsen
Ärendenummer: Ks 1388/2017
Ärendebeskrivning
Den 25 maj 2018 träder dataskyddsförordningen (GDPR) ikraft och
ersätter därmed personuppgiftslagen (1998:204). Varje nämnd kommer att
fortsätta vara personuppgiftsansvarig enligt dataskyddsförordningen. I och
med personuppgiftslagens upphörande kommer de utsedda personuppgiftsombudens roller att upphöra och därför ska personuppgiftsombuden
formellt entledigas. Enligt artikel 37 dataskyddsförordningen ska varje
personuppgifts-ansvarig utnämna ett dataskyddsombud. Bestämmelserna
om dataskydds-ombud återfinns i artikel 37-39 i dataskyddsförordningen.
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-12-01
Dataskyddsförordning (GDPR)
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Personuppgiftsombud Robert Österlund för Kommunstyrelsen entledigas
från och med den 24 maj 2018.
2. Amanda Kristoffersson utses till dataskyddsombud från och med den 25
maj 2018.

13 Tillsättning av näringslivsdirektör
Ärendenummer: Ks 1477/2017
Handläggare: Lena Larsson
Ärendebeskrivning
Rekrytering av näringslivsdirektör har genomförts, Göran Dahlén föreslås
förordnas som näringslivsdirektör fr.o.m. den 1 mars 2018 till och med den
28 februari 2022.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-12-08
Slutrapport rekrytering näringslivsdirektör
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Göran Dahlén förordnas som näringslivsdirektör från den 1 mars 2018 till
den 28 februari 2022. Finansiering sker inom Kommunstyrelseförvaltningens befintliga budgetram.

14 Tillsättning av programdirektör Social välfärd
Ärendenummer: Ks 1357/2017
Handläggare: Lena Larsson
Ärendebeskrivning
I samband med att tidigare befattningshavare slutar i Örebro kommun har
rekrytering genomförts av programdirektör till programområde Social
välfärd. Uppdraget som programdirektör omfattar nu en heltidstjänst
istället för den samordnade roll som funnits tidigare där programdirektör
var tillika förvaltningschef. Efter genomförd rekryteringsprocess föreslås
Patrik Jonsson förordnas som programdirektör för Social välfärd från den 1
mars 2018 t o m den 28 februari 2022.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-01-08
Slutrapport rekrytering programdirektör Social välfärd
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Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Patrik Jonsson förordnas som programdirektör för programområde Social
välfärd från den 1 mars 2018 t o m den 28 februari 2022. Förslaget
finansieras inom befintlig budgetram.

15 Instruktion för kommundirektör
Ärendenummer: Ks 1476/2017
Handläggare: Lena Larsson
Ärendebeskrivning
Ärendet utgår.

16 Val av ny styrelseledamot i Activa
Ärendenummer: Ks 12/2017
Ärendebeskrivning
Stiftelsen Activa i Örebro län har till syfte att skapa varaktigt arbete främst åt unga personer med funktionshinder - genom bildningsinsatser och
annat stöd förbereda den handikappade för arbetslivet, integrera
handikappade i näringsliv och övrig arbetsmarknad samt inom sitt område
utveckla samverkan mellan stiftarna.
Stiftarnas angelägenheter handhas av en styrelse, som består av lägst tre
ledamöter med lika många ersättare. Minst halva antalet ledamöter och
ersättare utses av Kommunstyrelsen medan resterande antal utses
av regionens styrelse för psykiatri respektive habilitering. Uppdraget gäller
till dess nya ledamöter och ersättare utsetts.
Örebro kommuns representanter i styrelsen är Sofia Persson, Charlotta
Karlsson-Andersson och Daniel Jansson Hammargren. Kommundirektören
har föreslagit att Mikael Ramnerö väljs till ledamot istället för Charlotta
Karlsson-Andersson samt att entlediga Daniel Jansson Hammargren.
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Mikael Ramnerö väljs till ledamot i styrelsen för Stiftelsen Activa
istället för Charlotta Karlsson-Andersson.
2. Entlediga Daniel Jansson Hammargren vars plats blir vakant.
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17 Revidering av sammanträdestider för
Kommunfullmäktige 2018
Ärendenummer: Ks 1000/2017
Handläggare: Mats Guldbrand
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat ett reviderat förslag till
sammanträdestider för år 2018. Vid två tillfällen, maj och december 2018
kolliderar Kommunfullmäktige med SKL-beredningar och behöver därför
revideras.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse, 2017-12-21
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Ordinarie sammanträde med Kommunfullmäktige onsdag den 23 maj
2018 ändras till tisdag den 22 maj 2018.
2. Ordinarie sammanträde med Kommunfullmäktige onsdag den 12
december (och 13 december* 2018) ändras till måndag den 10 december
2018 (och 11 december 2018).
* Beroende på vilken månad Kommunfullmäktige ska besluta om budgeten
för kommande år.

18 Svar på motion från Daniel Edström m.fl. (SD) om
tiggerifria zoner i Örebro kommun
Ärendenummer: Ks 1241/2017
Ärendebeskrivning
Daniel Edström (SD), Daniel Spiik (SD) och Jimmy Larsson (SD) föreslår
i motionen att det ska införas tiggerifria zoner i Örebro kommun. Förbudet,
som enligt förslaget ska skrivas in i kommunens allmänna ordningsstadga,
ska gälla på platser där det förekommer stor genomströmning av
människor. Regleringen i ordningsstadgan skulle innebära rätt för
polismyndigheten att avvisa tiggare som uppehåller sig på de i
ordningsstadgan omnämnda platserna.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-12-04
Motion från Daniel Edström m.fl. (SD) om tiggerifria zoner, 2017-10-11
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Motionen avslås.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
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19 Remittering av motioner
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har den 13 december överlämnat två motioner för
beredning:
- Motion från Jimmy Larsson (SD) och Daniel Edström (SD) om att
underlätta för invånare att hitta inlämnade motioner på kommunens
hemsida, Ks 1497/2017.
- Motion från Marcus Willén Ode (MP) om Kulturkvarterets torg, Ks
1424/2017.
Beslutsunderlag
- Motion från Jimmy Larsson (SD) och Daniel Edström (SD) om att
underlätta för invånare att hitta inlämnade motioner på kommunens
hemsida, Ks 1497/2017.
- Motion från Marcus Willén Ode (MP) om Kulturkvarterets torg, Ks
1424/2017.
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Motion från Jimmy Larsson (SD) och Daniel Edström (SD) om att
underlätta för invånare att hitta inlämnade motioner på kommunens
hemsida remitteras till Kommunstyrelseförvaltningen.
- Motion från Marcus Willén Ode (MP) om Kulturkvarterets torg
remitteras till Programnämnd samhällsbyggnad.

20 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt, månadsrapport
Ärendenummer: Ks 6/2017
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelseförvaltningen har sammanställt en rapport över
utvecklingen inom ekonomi, personal och verksamhet under november
2017.
Beslutsunderlag
Månadsrapport ekonomi, personal och verksamhet Örebro kommun,
november 2017
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Rapporten läggs till handlingarna.
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21 Rapport från Örebro Rådhus AB
Ärendenummer: Ks 7/2017
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, tillkommer senare
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Rapporten läggs till handlingarna.

22 Rapport över finansverksamheter under november och
december 2017
Ärendenummer: Ks 8/2017
Handläggare: Mats Rodenfelt
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelseförvaltningen redovisar i rapport finansverksamheten
under november och december år 2017.
Beslutsunderlag
Rapport över finansverksamheten under november-december 2017
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Rapporten läggs till handlingarna.
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23 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Ks 1/2018
Ärendebeskrivning
Alla beslut fattade med stöd av delegation av tjänsteman, ordförande eller
utskott ska anmälas till Kommunstyrelsen på närmast följande
sammanträde enligt 6 kap. 35 § KL. Det är först efter återrapporteringen till
Kommunstyrelsen som delegationsbesluten kan vinna laga kraft och det är
också ett sätt att hålla ledamöter och ersättare i Kommunstyrelsen
informerade om vilka beslut som fattats genom delegation.
Delegationsförteckningen för Kommunstyrelsen antogs den 27 mars 2003
och reviderades senast den 9 maj 2017.
Inför Kommunstyrelsens sammanträde den 16 januari 2018 redovisar
Kommunstyrelseförvaltningen beslut som tagits med stöd av delegation
under december 2017.
Beslutsunderlag
Sammanställning över delegationsbeslut inom övrig verksamhet under
perioden 1 - 31 december 2017
Sammanställning över delegationsbeslut inom finansverksamheten under
perioden 1 - 31 december 2017
Protokoll från Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt, 201712-05
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Anmälan av delegationsbeslut läggs till handlingarna.

24 Anmälan av handlingar
Ärendenummer: Ks 3/2018
Ärendebeskrivning
Varje månad anmäler Kommunstyrelseförvaltningen handlingar som
inkommit och bedöms relevanta för Kommunstyrelsen att få kännedom
om.
Beslutsunderlag
Riktlinjer Hantering av personer med skyddade personuppgifter
Protokoll Örebro Rådhus AB, 2017-12-06
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Anmälan läggs till handlingarna.
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25 Kommundirektörens rapport
Ärendenummer: Ks 8/2018
Ärendebeskrivning
Kommundirektören redogör i en rapport för nyheter inom förvaltningen.
Beslutsunderlag
Kommundirektörens rapport december 2017
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Rapporten läggs till handlingarna.
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