Protokoll

Ks 1266/2018

Kommunstyrelsen
Datum:
Tid:
Plats:

2019-01-22
14.15
Dialogen, Rådhuset

Närvarande ledamöter
Kenneth Nilsson (S)
Per-Åke Sörman (C)
Anders Åhrlin (M)
Ullis Sandberg (S)
John Johansson (S)
Linda Smedberg (S)
Roger Andersson (S)
Martha Wicklund (V)
Maria Haglund (M)
Johan Kumlin (M)
Cecilia Askerskär Philipsson (M)
Karolina Wallström (L)
Helena Ståhl (SD)
Tjänstgörande ersättare
Camilla Andersson (S)
Marlene Jörhag (KD)

Ersätter Jessica Ekerbring (S).
Ersätter Lennart Bondeson (KD).

Närvarande ersättare
Linda Larsson (C)
Murad Artin (V)
Yngve Alkman (L)
Markus Allard (ÖrP)
Övriga
Anne Andersson

Kommundirektör

Paragraf 1–3

Lena Claeson, sekreterare
Justerat den 22 januari 2019
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Kenneth Nilsson (S), ordförande

Maria Haglund (M), justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 24 januari 2019.
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§ 1 Svar på revisionsrapport - Granskning av
efterlevnaden av styrdokument
Ärendenummer: Ks 1127/2018
Handläggare: Anna Pettersson
Ärendebeskrivning

PwC har på uppdrag av Stadsrevisionen genomfört en granskning av
efterlevnaden av styrdokument. Granskningen ska besvara frågan om
Kommunstyrelsens och programnämndernas interna kontroll är tillräcklig vad
gäller efterlevnaden av styrdokument som är beslutade av
Kommunfullmäktige.
Revisionens bedömning är att Kommunstyrelsens och programnämndernas
interna kontroll delvis är tillräcklig vad gäller efterlevnaden av styrdokument
och lämnar därför ett antal rekommendationer till Kommunstyrelsen och
granskade nämnder.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-12-03
Förslag till yttrande, 2018-12-03
Revisionsrapport Granskning av efterlevnaden av styrdokument
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Yttrandet antas och överlämnas till Stadsrevisionen
2. Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att genomföra föreslagna
åtgärder
3. Paragrafen justeras omedelbart.
Proposition

Ordförande Kenneth Nilsson (S) finner att det endast finns ett förslag till
beslut och att Kommunstyrelsen beslutar enligt detta.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
1. Yttrandet antas och överlämnas till Stadsrevisionen
2. Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att genomföra föreslagna
åtgärder
3. Paragrafen justeras omedelbart.
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§ 2 Svar på revisionsrapport - Granskning av
personalförsörjning
Ärendenummer: Ks 1138/2018
Handläggare: Anders Edlund
Ärendebeskrivning

Stadsrevisionen har inkommit till kommunstyrelsen i Örebro kommun med en
rapport rörande kommunens arbete med personalförsörjning. Rapporten utgör
resultatet av en granskning, genomförd av PwC, som syftat till att besvara
frågan: Är kommunstyrelsens organisation och åtgärder avseende personalförsörjningen
ändamålsenlig? Granskningen av kommunens arbete med personalförsörjningen
har genomförts vid kommunstyrelsen, grundskolenämnden, tekniska nämnden
samt vård- och omsorgsnämnd Väster. De granskade nämnderna lämnar
yttranden varför följande yttrande främst gäller kommunstyrelsens verksamhet.
Då flera frågor gällande personalförsörjning hanteras av kommunstyrelsen som
stödresurs till nämnderna är det dock inte möjligt att göra en fullständig
uppdelning vad gäller revisionens synpunkter och rekommendationer.
Stadsrevisionen gör utifrån granskningen den samlade bedömningen att
kommunstyrelsens organisation och åtgärder avseende personalförsörjningen
till viss del är ändamålsenlig. Mål och strategier finns liksom en
ansvarsfördelning. Likaså bedöms nämnderna arbeta med erfarenhetsutbyte
liksom kontakter med universitet/högskolor men båda delar föreslås utvecklas.
Likaså bedömer revisorerna att arbetet med kommunens varumärke behöver
stärkas. Revisorerna föreslår också att HR-avdelningen inleder en dialog med
förvaltningarna för att klargöra en rimlig servicenivå gentemot verksamheterna
utifrån behov och HR-avdelningens förutsättningar att ge adekvat stöd.
HR-avdelningen planerar att genomföra en analys av de åtgärder som finns i
aktuell strategi för kompetensförsörjning som gäller t.o.m. 2020. Analysen ska
genomföras innan en ny strategi tas fram. HR-avdelningen arbetar
kontinuerligt med att utveckla stödet i kompetensförsörjningsfrågor generellt
mot verksamheterna. HR-avdelningen skulle t.ex. i större utsträckning kunna
bidra i förvaltningarnas arbete med att bygga effektivare former för
erfarenhetsutbyte och lärande mellan förvaltningar/chefer. I arbetet med
personalförsörjning finns alltid en bedömning av relevant tidsperspektiv. I
vissa frågor behövs ett längre tidsperspektiv, t.ex. i kontakter med omvärlden
där syftet är att påverka externa aktörer.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-11-22
Förslag till yttrande, 2019-01-03
Revisionsrapport Granskning av personalförsörjning
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Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Yttrandet antas och skickas till Stadsrevisionen. som svar på revisionens
ställningstaganden och rekommendationer i inkommen revisionsrapport
2. Paragrafen justeras omedelbart.
Proposition

Ordförande Kenneth Nilsson (S) finner att det endast finns ett förslag till
beslut och att Kommunstyrelsen beslutar enligt detta.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
1. Yttrandet antas och skickas till Stadsrevisionen som svar på revisionens
ställningstaganden och rekommendationer i inkommen revisionsrapport.
2. Paragrafen justeras omedelbart.

§ 3 Nominering av ledamöter till styrelsen för
Kommuninvest ekonomisk förening
Ärendenummer: Ks 1263/2018
Ärendebeskrivning

Valberedningen för Kommuninvest ekonomisk förening inbjuder
medlemmarna i föreningen att nominera en eller flera personer att väljas till
föreningsstyrelsen.
Val av styrelseledamöter sker vid den ordinarie föreningsstämman den 11 april
2019. Styrelsen består av 15 ordinarie ledamöter och 15 suppleanter.
Enligt arbetsordningen ska de personer som föreslås ingå i styrelsen ha
förtroendeuppdrag hos kommun eller landsting som vid tidpunkten för den
ordinarie föreningsstämman är medlem i den ekonomiska föreningen
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
1. Nominera Kenneth Nilsson (S) och Anders Åhrlin (M) till ledamöter i
styrelsen för Kommuninvest Ekonomisk förening, för tiden 11 april 2019 - 31
december 2022.
2. Paragrafen justeras omedelbart.
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Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
1. Nominera Kenneth Nilsson (S) och Anders Åhrlin (M) till ledamöter i
styrelsen för Kommuninvest Ekonomisk förening, för tiden 11 april 2019 - 31
december 2022.
2. Paragrafen justeras omedelbart.
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