Ks 1464/2016

Protokoll

Kommunstyrelsen
Datum:
2017-02-07
Klockan: 14.15 – 15.30
Plats:
Dialogen, Rådhuset
Närvarande ledamöter
Kenneth Nilsson (S)
Anders Åhrlin (M)
Fisun Yavas (S)
Linda Smedberg (S)
Roger Andersson (S)
Per-Åke Sörman (C)
Murad Artin (V)
Maria Haglund (M)
Johan Kumlin (M)
Sara Richert (MP)
Daniel Edström (SD)
Karolina Wallström (L)
Tjänstgörande ersättare
Yusuf Abdow (S)
Marie Brorson (S)
Behcet Barsom (KD)

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

Närvarande ersättare
Jessica Carlqvist (V)
Niclas Persson (MP)
Lars Johansson (C)
Cecilia Askerskär Philipsson (M)
Övriga
Anne Andersson, kommundirektör
Paragraf 20-52

Lena Claeson, sekreterare
1

Justerat den 22 februari 2017

Kenneth Nilsson (S), ordförande

Murad Artin (V), justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 23 februari
2017.
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§ 20 Riktade uppdrag 2016 - Kommunens
kommunikationsuppdrag
Ärendenummer: Ks 1183/2015
Ärendebeskrivning
Kommundirektören har fått ett uppdrag att se över kommunens
kommunikationsuppdrag.
Kommunikationsuppdraget är idag till största delen definierat som att ge
stöd och service till kommunens förvaltningar, vara kommunens
medborgaringång via telefon, sociala medier, webbar och fysiska möten.
Visst uppdrag finns även kring att svara för marknadsföring, via
evenemang och elitidrottsavtal.
Olika intressenters behov visar på att det behövs ett förtydliganden av
kommunikationsuppdraget främst inom tre områden;
Proaktiv och sammanhållen hantering av hur återkoppling och synlighet för
medborgarna sker via media och andra kanaler, vad gäller kommunens
pågående satsningar, arbete och resultat
Funktion för marknadskommunikation som stöd för kommunens
verksamhet inom investering/etablering samt för övriga kommunala
verksamheter med liknande behov
Fördelning av ansvar mellan Örebrokompaniet och
kommunikationsavdelningen vad gäller marknadsföring via evenemang,
elitidrottsavtal, mm.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunens
kommunikationsuppdrag definieras till att bestå av fyra delar, varav
kommunstyrelseförvaltningen svarar för tre delar och Örebrokompaniet för
en del.
Kommunikation kring och tillgängliggörande av kommunalt finansierad
service och tjänster genom kommunens samlade ingång för privatpersoner,
företag och organisationer. Sker via webbar, sociala medier, telefon, och
fysiska möten.
Extern kommunikation och marknadsföring via relevanta arenor och
medier, lokalt nationellt och internationellt, avseende kommunens arbete,
satsningar, resultat och styrkor för investerings- och etableringsbeslut.
Kommunikativt stöd och service till kommunens förvaltningar.
Marknadsföring av Örebro genom evenemang och elitidrott.
Kommunstyrelseförvaltningen är ansvarig aktör för de tre första punkterna
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och Örebrokompaniet är ansvarig aktör för den fjärde punkten.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-02-07
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Kommunens kommunikationsuppdrag utgörs av fyra delar enligt ovan
angiven beskrivning.
2. Kommunstyrelseförvaltingen får i uppdrag att driva och utveckla
kommunikationen rörande kommunens kommunalt finansierade service
och tjänster via kommunens samlade medborgaringång för privatpersoner,
företag och organisationer.
3. Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att svara för extern
kommunikation och marknadsföring avseende kommunens arbete,
satsningar och resultat. via relevanta arenor och media på internationell,
nationell och lokal nivå.
4. Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att bistå kommunens
förvaltningar. Med kommunaktivt stöd och service.
5. Örebrokompaniet får i uppdrag att marknadsföra Örebro genom
evenemang och elitidrott.
6. Omfördelning av medel sker med 8 620 000 kr från kommunstyrelsen
till Örebrokompaniet.
7. Örebrokompaniet övertar ansvaret från kommunstyrelsen för avtal inom
marknadsföring avseende elitidrott och evenemang.
8. Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att ta fram underlag för
ändrade ägardirektiv i enlighet med ovan angivet nytt uppdrag.
9. Programnämnd Samhällsbyggnad får i uppdrag att ta fram hållbara
kriterier för idrottssponsring utöver marknadsföringsaspekter. Hänsyn ska
tas till pågående arbete med att ta fram ett idrottspolitiskt program.
Programnämnd samhällsbyggnads budgetram förstärks med totalt 0,815
mnkr för stöd till elitidrottsföreningar, utöver de föreningar som får
marknadsföringsstöd via Örebrokompaniet. Ytterligare 0,250 mkr som
halvårseffekt tillskjuts från halvårsskiftet 2017 för genomförande av det
idrottspolitiska programmet. Ytterligare 0,250 mnkr inarbetas i budget från
2018 och framåt. Finansiering 2017 sker med 1,0 mnkr ur
kommunstyrelsens utrymme för generella kostnadsökningar och 0,315
mnkr ur kommunstyrelseförvaltningens utrymme för marknadsföring.
10. Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att fortsätta utreda hur
elitidrotten i högre grad ska bära kostnader för arenakrav.
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Yrkande
Karolina Wallström (L) yrkar i första hand att ärendet återremitteras med
motiveringen att ärendet inte är berett med de underlag som utlovats och
lämnats först till beslutet samt att ingen konsekvensanalys gjorts på
beslutsförslaget utifrån perspektiven genus, mångfald och barn, och i andra
hand avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag för beslutspunkt 9.
Murad Artin (V) och Sara Richert (MP) yrkar i första hand bifall till
Karolina Wallströms (L) återremissyrkande och i andra hand bifall till
beslutspunkterna 1- 5, 7 och 10, att beslutspunkt 6 ska lyda:
"omfördelningen av medel sker med 4 620 000 kr från Kommunstyrelsen
till Örebrokompaniet för marknadsföring genom evenemang", att
beslutspunkt 8 ska lyda "Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att ta
fram underlag för ändrade ägardirektiv i enlighet med ovan angivet nytt
uppdrag. Ägardirektiven ska även tydliggöra bolagets ansvar att beakta
ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet" samt att beslutspunkt 9 ska
lyda "Fritidsnämnden får i uppdrag att fördela 5 mnkr till arbetet med
jämställd idrott. Fritidsnämnden får i uppdrag att besluta om kriterier och
fördelning av medlen, med hänsyn till det pågående arbetet med att ta fram
ett idrottspolitiskt program. Finansiering sker genom att omfördela 4 mnkr
från Kommunstyrelsen. Ytterligare medel på totalt 1 mnkr, med
halvårseffekt 2017 (500 tkr) tas ut Kommunstyrelsens utrymme för
generella kostnadsökningar. Permanent förstärkning om 1 mnkr inarbetas i
budget 2018."
Anders Åhrlin (M) yrkar bifall till Karolina Wallströms (L)
återremissyrkande.
Daniel Edström (SD) yrkar i första hand bifall till Karolina Wallströms (L)
återremissyrkande och i andra hand avslag på
Kommunstyrelseförvaltningens förslag för beslutspunkterna 5-9.
Kenneth Nilsson (S) yrkar avslag på Karolina Wallströms (L)
återremissyrkande.
Per-Åke Sörman (C) och Behcet Barsom (KD) yrkar bifall till
Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Proposition
Ordförande Kenneth Nilsson (S) redovisar förslag till propositionsordning
som Kommunstyrelsen godkänner.
Ordföranden ställer först Karolina Wallströms (L) m.fl. yrkande om
återremiss under proposition och finner att Kommunstyrelsen beslutar att
ärendet ska avgöras idag.
Därefter finner att ordföranden att det finns fyra förslag till beslut, dvs
Kommunstyrelseförvaltningens förslag, Karolina Wallströms (L) yrkande,
Murad Artins (V) och Sara Richerts (MP) gemensamma yrkande samt
Daniel Edströms (SD) yrkande.
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Ordföranden finner att Kommunstyrelseförvaltningens förslag är
huvudförslag.
Ordföranden ställer därefter Karolina Wallströms (L) yrkande mot Daniel
Edströms (SD) yrkande i en fösta kontraproposition för att få fram ett
motförslag till huvudförslaget. Ordföranden finner att Kommunstyrelsen
beslutar att Daniel Edströms (SD) yrkande går vidare till den andra
kontrapropositionen för att få fram ett motförslag till huvudförslaget.
Därefter ställer ordföranden Daniel Edströms (SD) yrkande mot Murad
Artins (V) och Sara Richerts (MP) gemensamma yrkande och finner att
Murad Artins (V) och Sara Richerts (MP) gemensamma yrkande är
motförslag till huvudförslaget.
Slutligen ställer ordföranden huvudförslaget mot motförslaget, d.v.s.
Kommunstyrelseförvaltningens förslag mot Murad Artins (V) och Sara
Richerts (MP) gemensamma yrkande, och finner att Kommunstyrelsen
beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Kommunens kommunikationsuppdrag utgörs av fyra delar enligt ovan
angiven beskrivning.
2. Kommunstyrelseförvaltingen får i uppdrag att driva och utveckla
kommunikationen rörande kommunens kommunalt finansierade service
och tjänster via kommunens samlade medborgaringång för privatpersoner,
företag och organisationer.
3. Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att svara för extern
kommunikation och marknadsföring avseende kommunens arbete,
satsningar och resultat. via relevanta arenor och media på internationell,
nationell och lokal nivå.
4. Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att bistå kommunens
förvaltningar. Med kommunaktivt stöd och service.
5. Örebrokompaniet får i uppdrag att marknadsföra Örebro genom
evenemang och elitidrott.
6. Omfördelning av medel sker med 8 620 000 kr från kommunstyrelsen
till Örebrokompaniet.
7. Örebrokompaniet övertar ansvaret från kommunstyrelsen för avtal inom
marknadsföring avseende elitidrott och evenemang.
8. Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att ta fram underlag för
ändrade ägardirektiv i enlighet med ovan angivet nytt uppdrag.
6

9. Programnämnd Samhällsbyggnad får i uppdrag att ta fram hållbara
kriterier för idrottssponsring utöver marknadsföringsaspekter. Hänsyn ska
tas till pågående arbete med att ta fram ett idrottspolitiskt program.
Programnämnd samhällsbyggnads budgetram förstärks med totalt 0,815
mnkr för stöd till elitidrottsföreningar, utöver de föreningar som får
marknadsföringsstöd via Örebrokompaniet. Ytterligare 0,250 mkr som
halvårseffekt tillskjuts från halvårsskiftet 2017 för genomförande av det
idrottspolitiska programmet. Ytterligare 0,250 mnkr inarbetas i budget från
2018 och framåt. Finansiering 2017 sker med 1,0 mnkr ur
kommunstyrelsens utrymme för generella kostnadsökningar och 0,315
mnkr ur kommunstyrelseförvaltningens utrymme för marknadsföring.
10. Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att fortsätta utreda hur
elitidrotten i högre grad ska bära kostnader för arenakrav.
Reservation
Karolina Wallström (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för sina
yrkanden om i första hand att ärendet återremitteras med motiveringen att
ärendet inte är berett med de underlag som utlovats och lämnats först till
beslutet samt att ingen konsekvensanalys gjorts på beslutsförslaget utifrån
perspektiven genus, mångfald och barn, och i andra hand avslag på
Kommunstyrelseförvaltningens förslag för beslutspunkt 9.
Murad Artin (V) och Sara Richert (MP) reserverar sig skriftligt mot
beslutet till förmån för sina yrkanden om i första hand bifall till Karolina
Wallströms (L) återremissyrkande och i andra hand bifall till
beslutspunkterna 1- 5, 7 och 10, att beslutspunkt 6 ska lyda:
"omfördelningen av medel sker med 4 620 000 kr från Kommunstyrelsen
till Örebrokompaniet för marknadsföring genom evenemang", att
beslutspunkt 8 ska lyda "Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att ta
fram underlag för ändrade ägardirektiv i enlighet med ovan angivet nytt
uppdrag. Ägardirektiven ska även tydliggöra bolagets ansvar att beakta
ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet" samt att beslutspunkt 9 ska
lyda "Fritidsnämnden får i uppdrag att fördela 5 mnkr till arbetet med
jämställd idrott. Fritidsnämnden får i uppdrag att besluta om kriterier och
fördelning av medlen, med hänsyn till det pågående arbetet med att ta fram
ett idrottspolitiskt program. Finansiering sker genom att omfördela 4 mnkr
från Kommunstyrelsen. Ytterligare medel på totalt 1 mnkr, med
halvårseffekt 2017 (500 tkr) tas ut Kommunstyrelsens utrymme för
generella kostnadsökningar. Permanent förstärkning om 1 mnkr inarbetas i
budget 2018."
Anders Åhrlin (M), Maria Haglund (M) och Johan Kumlin (M) reserverar
sig mot beslutet till förmån för Anders Åhrlins (M) yrkande om bifall till
Karolina Wallströms (L) återremissyrkande.
Daniel Edström (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för sina
yrkanden om i första hand bifall till Karolina Wallströms (L)
återremissyrkande och i andra hand avslag på
Kommunstyrelseförvaltningens förslag för beslutspunkterna 5-9.
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§ 21 Riktade uppdrag 2016 - Kostorganisationen
Ärendenummer: Ks 1186/2015
Ärendebeskrivning
I dag finns kostenheter organiserade inom Förskola och Skola, Gymnasiet
och inom Vård och omsorg. Uppdragsgivare är Kommundirektören.
Förvaltningscheferna inom Skola, Utbildning, försörjning och
arbete/Gymnasiet samt Vård och Omsorg har initierat en utredning kring
hur kostverksamheten i framtiden skulle kunna organiseras. Uppdraget
rapporteras till Kommundirektörens styrgrupp.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-01-17
Kostutredning
Risk- och konsekvensanalys
Minnesanteckningar från risk- och konsekvensanalys del 2
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Kostutredningen godkänns.
2. Kommundirektören får i uppdrag att föreslå en ny organisatorisk
tillhörighet av gemensam kostorganisation.
3. Programnämnd Social välfärds och Programnämnd Barn och utbildnings
budgetram reduceras med totalt 2 miljoner kronor år 2017.
Yrkande
Murad Artin (V) yrkar avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Sara Richert (MP) yrkar bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag
för beslutspunkt 1 och avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag för
beslutspunkterna 2 och 3.
Karolina Wallström (L) yrkar avslag på Kommunstyrelseförvaltningens
förslag för beslutspunkt 3.
Proposition
Ordförande Kenneth Nilsson (S) redovisar förslag till propositionsordning
som Kommunstyrelsen godkänner.
Ordföranden behandlar beslutspunkterna en i taget och ställer först bifall
till Kommunstyrelseförvaltningens förslag för beslutspunkt 1 mot
avslag på densamma. Ordföranden finner att Kommunstyrelsen beslutar
enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag för beslutspunkt 1.
Därefter ställer ordföranden bifall till Kommunstyrelseförvaltningens
förslag för beslutspunkt 2 mot avslag på densamma. Ordföranden finner att
Kommunstyrelsen beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag
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för beslutspunkt 2.
Slutligen ställer ordföranden bifall till Kommunstyrelseförvaltningens
förslag för beslutspunkt 3 mot avslag på densamma. Ordföranden finner att
Kommunstyrelsen beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag
för beslutspunkt 3.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Kostutredningen godkänns.
2. Kommundirektören får i uppdrag att föreslå en ny organisatorisk
tillhörighet av gemensam kostorganisation.
3. Programnämnd Social välfärds och Programnämnd Barn och utbildnings
budgetram reduceras med totalt 2 miljoner kronor år 2017.
Reservation
Murad Artin (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt yrkande om
avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Sara Richert (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt yrkande
om avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag för beslutspunkterna
2 och 3.
Karolina Wallström (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt
yrkande om avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag för
beslutspunkt 3.

§ 22 Riktade uppdrag 2016 - Effektivisering av bibliotek
och kulturskola
Ärendenummer: Ks 1188/2015
Ärendebeskrivning
Den 2016-01-19 beslutade Kommunstyrelsen under § 1 Riktade
utredningsuppdrag 2016 enligt ÖSB Ks 1181/2015 att Kulturnämnden får i
uppdrag att minska kostnaderna med 1 mnkr för kulturskolans och
bibliotekens organisation.
I samband med delårsrapport med prognos 1 2016 beslutade
Kulturnämnden (2016-05-18, Km 190/2016 § 73) att göra en
ombudgetering för att minska kostnaderna med 1 mnkr för kulturskolans
och bibliotekens organisation.
Utredning av Kulturskolans och bibliotekens organisation och innehåll har
genomförts, med resultatet att totalt 1 mnkr har effektiviserats.
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-11-07
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 23 Riktade uppdrag 2016 - Översyn av
investeringsprocessen
Ärendenummer: Ks 1196/2015
Ärendebeskrivning
I och med beslut om Övergripande strategi och budget (ÖSB) för 2016 fick
kommunstyrelseförvaltningen riktade uppdrag. Ett av uppdragen var
översyn av investeringsprocessen.
Arbetet med att förbättra investeringsprocessen inleddes med att identifiera
de områden där förbättring bör startas. De områden som hittills
identifierades och som förbättringsförslag har genomförts/arbetas med är
exploateringsverksamheten, investeringar i verksamhetslokaler samt
kompensa-tion för ökade driftskostnader i och med investeringar. I och
med beslut om ÖSB 2017 har en del av framtagna underlag legat till grund
för beslutet.
Som ett led i förbättringsarbetet för en god framförhållning har en
långtidsprognos tagits fram tillsammans med PWC. Långtidsprognosen
visar bland annat på de investerings-behov som följer av den demografiska
utvecklingen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-11-10
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- De möjliga effekterna av översynen av investeringsprocessen kommer att
redovisas i samband med budgetarbetet 2018
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 24 Riktade uppdrag 2016 -Förändrad ersättningsmodell
för bistånd i samband med införandet av ett rehabiliterade
arbetssätt
Ärendenummer: Ks 1201/2015
Ärendebeskrivning
I och med beslut av Övergripande strategier och budget 2016 med plan för
2017 och 2018 riktades utredningsuppdrag till kommundirektören med
syftet att sänka kostnadsnivån långsiktigt. Förändrad ersättningsmodell för
bistånd utifrån ett rehabiliterande förhållningssätt/arbetssätt är ett av dessa
uppdrag.
En strategi för ett mer utvecklat rehabiliterande arbetssätt utarbetas under
hösten 2016. Syftet är att främja både de enskildas livskvalitet och skapa
ett effektivare resursutnyttjande inför kommande demografisk utveckling.
För att lyckas behöver arbetet vara systematiskt och genomsyra all
verksamhet.
En värdebaserad ersättningsmodell kopplad till rehabiliterande arbetssätt
ska vara klar i början av 2018. Målet med en värdebaserad
ersättningsmodell är att Örebro kommun via ersättningen styr mot att
individer ska förbättra eller bibehålla sitt funktionstillstånd där det är
möjligt. Dessutom styr modellen mot en högre kvalitet istället för att bara
betala för en utförd hemtjänstinsats.
Införande av en förändrad ersättningsmodell och ett rehabiliterande
arbetssätt är en långsiktig satsning som inte ger några snabba ekonomiska
effekter. På sikt ska satsningen medföra minskade kost-nader/frigjorda
resurser som kan användas för volymökningar.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-11-08
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. En rapport av arbetet med att införa ett rehabiliterande förhållningssätt
återkommer till Kommunstyrelsen i oktober år 2017.
2. En ersättningsmodell som bygger på ett värdebaserat synsätt införs från
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januari 2018
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 25 Riktade uppdrag 2016 -Resursfördelningsmodell
grundskola
Ärendenummer: Ks 1204/2015
Ärendebeskrivning
Örebro kommun har en resursfördelningsmodell för grundskola F-9 som är
avsedd att fördela medel till kommunala och fristående grundskolor. En
översyn av resursfördelningsmodellen för grundskola F-9 har genomförts
som resulterat i en revidering av modellen. Den reviderade modellen
började att gälla från och med 1 juli 2016.
Programnämnd barn och utbildning kommer att följa upp den reviderade
resursfördelningsmodellen för grundskola F-9 under läsåret 2017/2018 i
syfte att se om modellen styr mot önskade effekter.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-11-01
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- En uppföljning av den reviderade resursfördelningsmodellen för
grundskolan F-9 genomförs under läsåret 2017/2018 i syfte att se om
modellen styr mot önskade effekter.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 26 Riktade uppdrag 2016 - Eftersökning av statsbidrag
Ärendenummer: Ks 1212/2015
Ärendebeskrivning
En del av den verksamhet som Örebro kommun bedriver finansieras helt
eller delvis av statsbidrag. Ett kartläggningsarbete har inletts som syftar till
att kartlägga om det finns rutiner, arbetssätt och kompetens som ger
verksamheten förutsättningar att återsöka statsbidrag. De eventuella brister
som fram-kommer vid kartläggningsarbetet kommer att åtgärdas.
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Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att den ekonomiska konsekvensen
av en tydlig organisering av återsökning av statsbidrag kan komma att leda
till ytterligare intäkter till kommunen. Nuvarande bedömning är att
Programnämnd barn och utbildning och Programnämnd social välfärd
kommer att kunna öka intäkterna med minst 500 tkr vardera. Fördjupade
analyser får visa om ytterligare möjligheter till ökade intäkter finns.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-11-03
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att utvidga kartläggningen av
statsbidrag och säkra rutinerna för återsök av statsbidrag. Kartläggningen
ska återrapporteras till Kommunstyrelsen i december år 2017.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 27 Riktade uppdrag 2016 - Möjligheter till ökade intäkter
via externa medel
Ärendenummer: Ks 1213/2015
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelseförvaltningen har som en del i de riktade
utredningsuppdragen fått i uppdrag att undersöka Örebro kommuns
möjligheter att öka intäkterna via externa medel. Örebro kommun har
under den tidigare programperioden fått in 20 miljoner kronor i EU-bidrag,
dock hade kommunen möjlighet att ansöka om mer medel. Örebros
övergripande strategier och budget för 2017 med plan för 2018-2019
(ÖSB) anger inom vilka områden utveckling ska ske och avsätter också
särskilda medel för att digitalisera kommunens verksamhet.
Med utgångspunkt i detta har en sondering gjorts kring var kommunen
skulle kunna söka medel för att ytterligare stärka utvecklingen.
Bedömningen är då att det borde vara möjligt att få in ytterligare intäkter i
minst samma storleksordning som förra programperioden. Förhoppningsvis
ännu mer eftersom vi tydligare kan precisera vad vi vill använda pengarna
till.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att Kommunstyrelsen uppmanar
nämnder samt verksamheter att aktivt ansöka om externa medel samt att
kommunstyrelseförvaltningen stödjer detta arbete.
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-10-26
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Kommunstyrelsen uppmanar nämnder samt verksamheter att aktivt
ansöka om externa medel.
2. Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att stödja nämnder samt
verksam-heter i att ansöka om externa medel.
3. EU-kontorets verksamhet flyttas från Vuxenutbildnings- och
arbetsmarknads-nämnden till Kommunstyrelsen.
4. En omfördelning av medel med 1 347 tkr sker mellan Vuxenutbildningsoch arbetsmarknadsnämnden och Kommunstyrelsen.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 28 Riktade uppdrag 2016 - Köptroheten
Ärendenummer: Ks 1214/2015
Handläggare: Eva Nordlund
Ärendebeskrivning
Kommunen är enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) skyldig att
upphandla varor och tjänster.
Transparensen mellan Upphandlings- och uppföljningsavdelningen och de
verksamheter som ska stödjas har idag brister för att kunna fungera
rättssäkert och effektivt. Trots policyer, riktlinjer och ett väl utbyggt ehandelssystem med en inköpsportal handlar många verksamheter varor och
tjänster utanför avtal.
Under året har ett stort arbete gjorts för att utveckla metoder för att ta ut
statistik och att rensa felkällor (t.ex. föreningsbidrag och felmärkta avtal).
Det arbetet pågår och kvalitetssäkras kontinuerligt. Om avtal finns men
verksamheten inte handlar på det ingångna avtalet så krävs incitament för
ändrat inköpsbeteende. Kommunens aktuella avtalstrohet är 84,5% för
2016, vilket innebär att det sker inköp för 684 miljoner utanför avtal. Av
dessa är ca 154 miljoner inte upphandlingspliktiga.
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-01-29
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Upphandlings- och uppföljningsavdelningen får i uppdrag att utveckla
arbetet med en ökad avtalstrohet i kommunen, för att underlätta för
verksamheterna att göra rätt vid inköp.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 29 Riktade uppdrag 2016 - Översyn av baden
Ärendenummer: Ks 1189/2015
Handläggare: Mattias Waller, Jeanette Berggren
Ärendebeskrivning
Örebro kommun har idag fyra stycken inomhusbad som alla är byggda
under slutet av 60-talet och början av 70-talet. Baden har idag alla olika
ägare och förutsättningar.
- Eyrabadet. Badet ägs idag av Örebroporten Fastigheter AB. Driftansvarig
för verksamheten är Kultur och Fritidsförvaltningen.
- Hagabadet. Badet ägs idag av ÖrebroBostäder AB. Driftansvarig för
verksamheten är Kultur och Fritidsförvaltningen.
- Brickebackens bad. Badet ägs av Futurum Fastigheter AB. Driftansvarig
för verksamheten är Kultur och Fritidsförvaltningen.
- Gustavsviksbadet. Badet ägs och driftas av Gustavsvik Resorts AB. Badet
består av två delar. Ett motionsbad samt ett nöjesbad. Örebro kommun äger
45 % av bolaget genom Örebroporten.
Örebro kommun står inför betydande investeringsbeslut när det gäller de
tre helägda inomhusbaden varför badens nuvarande status och framtid har
behövt utredas.
Beslutsunderlag
Badutredning Örebro kommun
Bilaga 1 - Uppgifter Örebrobaden
Bilaga 2 - Avtal Örebrobaden
Bilaga 3 - Omvärldsanalys, jämförelse badanläggningar
Bilaga 4 - Örebro simallians inlaga
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Bilaga 5 - Örebro badhus utredning status
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Informationen tas till protokollet.
2. Kommundirektören får i uppdrag att ta fram ett förslag på hur ett samlat
fastighetsägande, en samlad teknisk drift och ett samlat driftansvar av
operativ drift kan se ut i syfte att effektivisera driften av Örebros
badanläggningar. Uppdraget ska genomföras i samråd med berörda
fastighetsägare. Uppdraget ska redovisas senast den 12 september 2017.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 30 Bokslutskommuniké
Ärendenummer: Ks 110/2017
Handläggare: Karin Nilsson
Ärendebeskrivning
Bokslutskommunikén är en preliminär rapport av årets ekonomiska utfall.
Årsredovisningen som är en uppföljning av kommunens övergripande
strategier med budget för 2016 (ÖSB) är under produktion och presenteras
i Kommunstyrelsen den 7 mars 2017.
Beslutsunderlag
Bokslutskommuniké, preliminärt bokslut 2016
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Bokslutskommunikén för 2016 godkänns.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Murad Artin (V) deltar inte i beslutet.
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§ 31 Årsberättelse 2016 för Kommunstyrelsens egen
verksamhet
Ärendenummer: Ks 1446/2016
Handläggare: Ann-Kristin Norberg
Ärendebeskrivning
I årsberättelsen redovisas resultatet av det strategiska arbete som ligger
inom Kommunstyrelsens övergripande ansvar och de åtaganden och
uppdrag som identifierats för Kommunstyrelsens eget verkställande ansvar
för 2016.
Verksamheten under Kommunstyrelsen har i allt väsentligt bedrivits
utifrån givna uppdrag, och lämnar positiva bidrag till de strategiska
målområdena. De kommungemensamma verksamheterna redovisar ett
underskott om 77 mnkr beroende på att statsbidragen inte når upp till
budgeterad nivå, men motsvarande överskott återfinns inom finansieringen.
Kommunstyrelseförvaltningen uppvisar ett överskott om ca 21 mnkr.
framförallt på grund av lägre personalkostnader genom vakanser samt
tjänsteköp och aktiviteter som inte genomförts under året. Den totala
ramavvikelsen uppgår till ca 42 mnkr. och innefattar då överskott inom
Centralt skolstöd, Myndighetsavdelningen och uppföljningsverksamheten,
samt oförbrukade AFA-medel.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-01-30
Kommunstyrelsens årsberättelse 2016 (egen verksamhet)
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Årsberättelsen för år 2016 fastställs.
2. Årsberättelsen överlämnas för handläggning inom ramen för den
kommuntotala årsredovisningen.
Yrkande
Anders Åhrlin (M) yrkar att få lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Proposition
Ordförande Kenneth Nilsson (S) finner att det endast finns ett förslag till
beslut, d.v.s. Kommunstyrelseförvaltningens förslag och att
Kommunstyrelsen beslutar enligt detta.
Ordföranden ställer Anders Åhrlins (M) yrkande om att få lämna ett
särskilt yttrande till protokollet under proposition och finner att
Kommunstyrelsen beslutar att bifalla yrkandet.
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Årsberättelsen för år 2016 fastställs.
2. Årsberättelsen överlämnas för handläggning inom ramen för den
kommuntotala årsredovisningen.
3. Anders Åhrlin (M) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Murad Artin (V) deltar inte i beslutet.

§ 32 Kommunstyrelsens plan med budget 2017
Ärendenummer: Ks 1275/2016
Handläggare: Gunilla Björling
Ärendebeskrivning
Föreliggande plan avser Kommunstyrelsens uppdrag utifrån reglemente
och givna utvecklingsuppdrag, enligt Örebros övergripande strategier och
budget 2017 med plan för 2018-2019 (ÖSB 2017).
Avsnitt 2 – 5 avser Kommunstyrelsens strategiska övergripande uppdrag
och åtaganden utifrån Kommunstyrelsens eget verkställande ansvar.
I avsnitt 6 beskrivs verksamhetsplaneringen för Kommunstyrelsen som
anställningsmyndighet.
Av ÖSB framgår även en rad övriga uppdrag och utvecklingsområden som
Kommunstyrelsen ansvarar för att de genomförs, men som inte återges
särskilt i denna plan. Kommunstyrelsen svarar för att dessa uppdrag
hanteras via styrelsens och programnämndernas beredningsordning.
Redovisning och uppföljning av såväl uppdrag enligt denna plan, som
uppdrag enligt beredningsordningen, kommer att ske i sedvanlig
delårsrapportering och årsredovisning.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-01-19
Kommunstyrelsens plan med budget 2017
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Kommunstyrelsens plan med budget 2017 fastställs.
2. Kommunstyrelsens plan med budget 2017 överlämnas för hantering
inom den kommuntotala processen.
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Yrkande
Anders Åhrlin (M) yrkar avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag
och yrkar istället att Kommunstyrelsen beslutar:
1. Ge förvaltningen i uppdrag att ta fram ett nytt förslag till
Kommunstyrelsens plan med budget 2017 med utgångspunkt i Nya
Moderaternas budget för Örebro kommun 2017 samt detta yrkande,
2. Arbeta för en större andel privata utförare, entreprenader och
intraprenader i kommunens verksamheter, samt
3. Utveckla och implementera särskilda satsningar för att minska
utanförskapet i vissa områden i Örebro,
4. Samordna brottsförebyggande insatser mellan Örebro kommun, Region
Örebro län och polisen,
5. Prioritera insatser för att minska arbetslösheten bland utrikes födda i
Örebro,
6. Ge Servicecenter ett särskilt uppdrag att samordna integrationsfrämjande
volontärinsatser,
7. Kvalificera Örebro kommun för medlemskap i Krogar mot knark,
8. Kvalificera Örebro kommun för medlemskap i Purple flag,
9. Se över Kommunstyrelseförvaltningens omfattning,
10. Ge kommundirektören i uppdrag att tydligare koppla
tjänstemannaorganisationen till den politiska styrningen,
11. Ge kommundirektören i uppdrag att se över möjligheterna att lägga ut
hela eller delar av kommunens IT-utbyggnad och underhåll på andra
utförare.
Karolina Wallström (L) yrkar avslag på Kommunstyrelseförvaltningens
förslag med hänvisning till Liberalernas tidigare inlämnade budgetförslag.
Proposition
Ordförande Kenneth Nilsson (S) finner att det finns tre förslag till beslut,
d.v.s. Kommunstyrelseförvaltningens förslag, Anders Åhrlins (M) yrkande
om avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag samt bifall till eget
yrkande om 11 beslutspunkter samt Karolina Wallströms (L) yrkande om
avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Ordföranden redovisar förslag till propositionsordning som
Kommunstyrelsen godkänner.
Därefter finner ordföranden att Kommunstyrelseförvaltningens förslag är
huvudförslag.
Ordföranden ställer Anders Åhrlins (M) yrkande mot Karolina Wallströms
(L) yrkande för att få fram ett motförslag till huvudförslaget. Ordföranden
finner att Kommunstyrelsen beslutar att Anders Åhrlins (M) yrkande är
motförslag till huvudförslaget.
Slutligen ställer ordföranden huvudförslaget mot motförslaget, d.v.s.
Kommunstyrelseförvaltningens förslag mot Anders Åhrlins (M) yrkande,
och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt
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Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Kommunstyrelsens plan med budget 2017 fastställs.
2. Kommunstyrelsens plan med budget 2017 överlämnas för hantering
inom den kommuntotala processen.
Murad Artin (V), Daniel Edström (SD) och Sara Richert (MP) deltar inte i
beslutet.
Reservation
Anders Åhrlin (M), Maria Haglund (M) och Johan Kumlin (M) reserverar
sig skriftligt mot beslutet till förmån för Anders Åhrlins (M) yrkande om
avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag samt bifall till eget
yrkande om 11 beslutspunkter.
Karolina Wallström (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt
yrkande om avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag med
hänvisning till Liberalernas tidigare inlämnade budgetförslag.

§ 33 Information om bostadssituationen och uppföljning
av den bostadssociala handlingsplanen
Ärendenummer: Ks 371/2016
Handläggare: Lars Thornberg
Ärendebeskrivning
Avdelningschef för lokal och service Lars Thornberg och lokalstrateg
Helena Hasslert informerar om arbetet med att få fram mer lägenheter,
enligt insatsområde 1 i den bostadssociala handlingsplanen.
Det är en ansträngd situation då det finns ett behov av cirka 400 lägenheter.
Örebrobostäder (ÖBO) är självklart inkopplade men hittills i år har det
även kommit fram fler lägenheter från privata fastighetsägare. En av flera
idéer som prövas är att ÖBO:s näringslivsförtur övertas av privata
fastighetsägare, så att ÖBO därmed kan överlåta fler bostäder.
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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§ 34 Ändring av bestämmelser för hyra av kulturarenan i
Vivalla
Ärendenummer: Ks 1480/2016
Handläggare: Inga-Greta Carneland Hörnström och Sophie Persson
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen fattade beslut den 14 november 2000 om att föreningar,
grupper och boende, som inom ramen för områdesarbetet bedriver
verksamhet för boende i de då sju prioriterade områdena, ska kunna
disponera lokaler inom skol-och förskoleverksamhet samt
idrottsanläggningar utan kostnad.
Frågan har nu väckts om bestämmelsen ska omprövas då användningen av
kulturarenans lokal missköts samt att bestämmelsens kriterie vad gäller
lokalens syfte och vilka typer av aktiviteter som ska utföras där inte
efterlevs.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår Kommunstyrelsen att kulturarenan
och matsalen undantas från bestämmelsen om hyresfri lokalupplåtelse.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-12-12
Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2000-11-14 § 355
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Kulturarenan och matsalen undantas från bestämmelsen om hyresfri
lokalupplåtelse.
2. Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att genomföra en utredning
i syfte att kartlägga föreningslivets användande av lokaler i hela Örebro
kommun. Uppdraget redovisas till Kommunstyrelsen under hösten 2017.
Yrkande
Kenneth Nilsson (S) yrkar att beslutspunkt 1 ändras till följande lydelse:
"Kulturarenan och matsalen behöver särskilda uthyrningsregler, där
undantag från avgiftsfriheten kan göras. Ett sådant regelverk tas fram av
Kultur och fritidsförvaltningen i samråd med Folkets Hus och beslutas av
Kommunstyrelsen i juni 2017".
Sara Richert (MP) yrkar bifall till Kommunstyrelseförvaltningens justerade
förslag.
Proposition
Ordförande Kenneth Nilsson (S) finner att det endast finns ett förslag till
beslut, d.v.s. Kommunstyrelseförvaltningens justerade förslag, och att
Kommunstyrelsen beslutar enligt detta.
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Kulturarenan och matsalen behöver särskilda uthyrningsregler, där
undantag från avgiftsfriheten kan göras. Ett sådant regelverk tas fram av
Kultur och fritidsförvaltningen i samråd med Folkets Hus och beslutas av
Kommunstyrelsen i juni 2017.
2. Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att genomföra en utredning
i syfte att kartlägga föreningslivets användande av lokaler i hela Örebro
kommun. Uppdraget redovisas till Kommunstyrelsen under hösten 2017.

§ 35 Strategi för rehabiliterande arbetssätt
Ärendenummer: Ks 1417/2016
Handläggare: Berit Hjalmarsson
Ärendebeskrivning
I Örebro kommuns ”Övergripande strategier och budget 2016” anges att
kommunen under 2016 ska starta ett utredningsarbete kring ett mer
rehabiliterande arbetssätt inom programområde Social välfärd. Det
rehabiliterande arbetssättet ska ge medborgarna en ökad livskvalitet och
leda till ett effektivare resursutnyttjande. Föreslagen strategi är utarbetad
för att svara upp mot det uppdrag som initierats av Programnämnd social
välfärd och som formulerats av Programdirektören för social välfärd i ett
uppdragsdirektiv. Strategin omfattar områdena vård och omsorg samt
funktionshinder.
Det finns en rad förutsättningar som måste hanteras inför en omställning
till ett rehabiliterande arbetssätt. Det handlar om organisatoriska och
ekonomiska förutsättningar, men också om välfärdteknologi och
dokumentationssystem, lagstiftning och myndighetsutövning, uppföljning,
kompetens, kultur och kommunikation. Gemensamt för alla områden är att
de måste belysas och hanteras inför en omställning.
Ett omställningsarbete för rehabiliterande arbetssätt kräver gedigen
förberedelse. Därför behöver det organiseras och struktureras upp i olika
deluppdrag. Sammanlagt 8 deluppdrag föreslås. Deluppdragen startas upp i
början av 2017 för att avslutas våren 2018. Då levereras ett samlat
beslutsunderlag från de olika deluppdragen till uppdragsgivaren. Någon
gång under 2018 beräknas den faktiska omställningen till ett
rehabiliterande arbetssätt kunna genomföras efter beslut i
Programnämnden eller Kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-01-10
Uppdragsdirektiv - Strategi för införande av rehabiliterande arbetssätt, Sov
142/2016
Förslag till Strategi för införande av ett rehabiliterande arbetssätt, Sov
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142/2016
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Strategi för införande av ett rehabiliterande arbetssätt antas.
2. Programnämnd social välfärd får i uppdrag att verkställa strategin.
3. Programnämnd social välfärd finansierar deluppdragen inom ramen för
egna utvecklingsmedel samt inom ramen för ordinarie driftbudget för
nämndernas kompetensutveckling.
4. Arbetet med att verkställa strategin återrapporteras till Kommunstyrelsen
i oktober 2017.
5. Förändringar i styrprinciper hanteras av Kommunstyrelsen i kommande
budgetarbete.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 36 Revidering av kommungemensam arkiveringsplan
Ärendenummer: Ks 1516/2016
Handläggare: Ingmarie Wiggh
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen är arkivmyndighet i Örebro kommun.
I enlighet med arkivreglemente antaget av Örebro kommunfullmäktige tar
arkivmyndigheten beslut om handlingar tillhörande samtliga
nämndområden och kommunala bolag. För vissa handlingstyper finns
styrande lagkrav.
Revidering sker kontinuerligt på grund av nya, förändrade eller borttagna
rutiner hos kommunens verksamheter.
I den kommungemensamma arkiveringsplanen redovisas handlingar,
oavsett media, för alla Örebro kommuns olika verksamheter och de av
arkivmyndigheten antagna beslut som gäller för bevarande och gallring av
dessa handlingar.
Stadsarkivets revideringsförslag till Örebro kommuns
kommungemensamma arkiveringsplan omfattar 49 handlingstyper, varav
fyra system. Tre system är nya och ett är reviderat.
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-01-02
Förslag till revidering av kommungemensam arkiveringsplan 2017-01-02.
Nya och ändrade poster medtagna.
Komplett arkiveringsplan med arkivmyndighetens beslut gällande
bevarande och gallringsfrister finns digitalt tillgänglig på intranätet.
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Revidering av kommungemensam arkiveringsplan för Örebro kommun
antas.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 37 Handlingsplan mot våld i nära relationer och
hedersrelaterat våld och förtryck
Ärendenummer: Ks 699/2015
Handläggare: Renee Andersson
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen gav den 16 juni 2015 dåvarande
Kommunledningskontoret i uppdrag att ta fram en handlingsplan mot våld
i nära relationer. En parlamentarisk styrgrupp valdes av KS och har sedan
hösten 2015 haft i uppdrag att ta fram ett styrdokument som ska omfatta
Örebro kommun verksamheter. En remissversion av handlingsplanen
skickades ut under våren 2016. De inkomna svaren är beredda av den
parlamentariska styrgruppen. Den parlamentariska styrgruppen överlämnar
handlingsplanen i enighet.
Den övergripande målsättningen i handlingsplanen är att arbetet mot våld i
nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck ska bidra till, och
skapa förutsättningar för, att Örebro kommun ska vara en trygg och säker
kommun för alla. Arbetet ska utgå ifrån FN:s mänskliga rättigheter. Örebro
kommuns handlingsplan ligger i linje med den nationella strategin för att
bekämpa mäns våld mot kvinnor.
För att uppnå målet har sex utvecklingsområden identifierats med
tillhörande åtgärder. De identifierade utvecklingsområdena är: insatser för
utsatta, insatser för förövare, information, främjande och förebyggande,
kvalitetsarbete samt samordning. I handlingsplanen tydliggörs vilka
nämnder som ansvarar för vilka åtgärder. Arbetet mot VINR och HVF ska
kännetecknas av systematik, kvalitet och långsiktighet. Uppföljning av
planen sker årligen genom den ordinarie verksamhetsuppföljningen, samt
genom temarapporter. Gällandetiden för handlingsplanen är från antagande
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till och med 2024.
I 2017 års budget finns 300 tusen kronor avsatta för handlingsplanen.
Ärendet bereds i Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt den
7 februari 2017.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-12-01
Handlingsplan mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och
förtryck, 2016-12-01
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Handlingsplan mot våld nära relationer och hedersrelaterat våld och
förtyck antas.
2. Jämställdhetsdelegationen får i uppdrag att ansvara och bevaka
implementering och uppföljning av handlingsplanen.
3. Handlingsplan för insatser vid våld mot kvinnor och barn (Dnr 205-05)
samt Handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck (KS 41/2013)
upphör.
4. Kommunstyrelsen inkluderar utbildningsinsatser mot VINR och HVF ur
de avsatta MR-resurserna.
Yrkande
Daniel Edström (SD) yrkar i första hand att ärendet återremitteras och i
andra hand avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Karolina Wallström (L) yrkar på ett tillägg om en extra beslutssats med
följande lydelse: "5. Ytterligare 500 tkr avsätts till extra tjänst på Centrum
mot våld i nära relationer för att förstärka stöd till barnen."
Kenneth Nilsson (S) yrkar avslag på Karolina Wallströms (L)
tilläggsyrkande.
Proposition
Ordförande Kenneth Nilsson (S) redovisar förslag till propositionsordning
som Kommunstyrelsen godkänner.
Ordföranden ställer först Daniel Edströms (SD) återremissyrkande under
proposition och finner att Kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska
avgöras idag.
Därefter ställer ordföranden bifall till Kommunstyrelseförvaltningens
förslag mot Daniel Edströms (SD) yrkande om avslag på detsamma och
finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens
förslag.
Slutligen ställer ordföranden bifall till Karolina Wallströms (L)
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tilläggsyrkande mot avslag på detsamma och finner att Kommunstyrelsen
beslutar att avslå Karolina Wallströms (L) tilläggsyrkande.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Handlingsplan mot våld nära relationer och hedersrelaterat våld och
förtyck antas.
2. Jämställdhetsdelegationen får i uppdrag att ansvara och bevaka
implementering och uppföljning av handlingsplanen.
3. Handlingsplan för insatser vid våld mot kvinnor och barn (Dnr 205-05)
samt Handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck (KS 41/2013)
upphör.
4. Kommunstyrelsen inkluderar utbildningsinsatser mot VINR och HVF ur
de avsatta MR-resurserna.
Reservation
Daniel Edström (SD) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för
sina yrkanden om i första hand att ärendet återremitteras och i andra hand
avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Karolina Wallström (L) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för
sitt yrkande om en extra beslutssats med följande lydelse: "5. Ytterligare
500 tkr avsätts till extra tjänst på Centrum mot våld i nära relationer för att
förstärka stöd till barnen."

§ 38 Samarbetsavtal mellan Örebro kommun och Örebro
studentkår 2017-2019
Ärendenummer: Ks 61/2017
Handläggare: Isabell Landström
Ärendebeskrivning
Örebro studentkår representerar alla studenter vid Örebro universitet.
Örebro studentkår har länge varit en naturlig samarbetspartner för Örebro
kommun och samarbetet har fördjupats i takt Örebro universitets
utveckling och expansion. Örebro studentkår administrerar och hanterar
utlämningen av Örebro kommuns välkomstgåva till inflyttade studenter.
Örebro kommun och Örebro studentkår har sedan tidigare ingått ett
samarbetsavtal. Avtalet innehåller åtaganden från bägge parter. Örebro
studentkår åtar sig bland annat att ge Örebro kommun utrymme i sina
informationskanaler, sköta utlämningen av Örebro kommuns
välkomstgåva, samt att samarbeta med studentlivskoordinator, den
gemensamma resursen för Örebro kommun och Örebro universitet. Örebro
kommun åtar sig att ge studentkåren ett verksamhetsstöd i två delar, en fast
och en rörlig del.
I förslaget till nytt avtal för kommande treårsperiod 2017-2019 föreslås en
indexuppräkning för den fasta delen och ett högre takbelopp för den rörliga
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delen. Det maximala värdet för verksamhetsstödet föreslås bli 650 000 kr
för 2017. För 2018 och 2019 föreslås indexuppräkning på den fasta delen.
Ärendet bereddes i Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt
den 7 februari 2017 där utskottet beslutade
att Kommunstyrelseförvaltningen skulle komplettera avtalet med en
skrivning om att Studentkåren bör arbeta utifrån ett
jämställdhetsperspektiv, inför Kommunstyrelsens sammanträde. Denna
komplettering är genomförd.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-01-13
Förslag till nytt samarbetsavtal med Örebro studentkår
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Anta nytt samarbetsavtal med Örebro studentkår.
2. Finansiering av kostnaderna i avtalet för 2017 sker via
Kommunstyrelsens utrymme för generella kostnadsökningar. Finansiering
för 2018-2019 får beaktas i kommande budgetarbete.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 39 Ny medlem (Ljusnarsbergs kommun) i den
gemensamma nämnden för företagshälsovård samt tolkoch översättarservice; nytt samverkansavtal och
reglemente
Ärendenummer: Ks 1588/2016
Handläggare: Lena Larsson
Ärendebeskrivning
Örebro kommun har tillsammans med Region Örebro län, Kumla kommun,
Laxå kommun, Hallsbergs kommun och Lindesbergs kommun en
gemensam nämnd för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice.
Ljusnarsbergs kommun har nu ansökt om att få ingå i den gemensamma
nämnden. Denna utökning kräver samstämmiga beslut i samtliga ägares
fullmäktige.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-01-13
Föredragnings-PM inför beslut i Region Örebro län
Förslag till reviderat samverkansavtal och reglemente för den
gemensamma nämnden.

27

Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. För egen del godkänna samverkansavtalet mellan Region Örebro län,
Örebro kommun, Kumla kommun, Hallsbergs kommun, Laxå kommun,
Lindesbergs kommun och Ljusnarsbergs kommun med giltighet från 201704-01.
2. Ifrån samma tidpunkt anta reglemente för den gemensamma nämnden
för företagshälsovård och tolk- och översättarservice.
3. Tidigare samverkansavtal och reglemente upphör när de nya träder
ikraft.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 40 Fyllnadsval i styrelsen för stiftelsen Activa i Örebro
län
Ärendenummer: Ks 12/2017
Handläggare: Lena Claeson
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 Isabell Landström. Kommundirektören har
föreslagit att Daniel Jansson Hammargren väljs till ledamot istället för
Isabell Landström.
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Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Daniel Jansson Hammargren väljs till ledamot i styrelsen för Stiftelsen
Activa istället för Isabell Landström.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 41 Svar på motion från Johanna Reimfelt (M) om att
bygga karriärvägar för våra socialsekreterare
Ärendenummer: Ks 733/2015
Ärendebeskrivning
Moderaterna föreslår i sin motion att öka kvaliteten i socialtjänsten genom
ett stärkt samarbete med universitetet, införa inskolningstjänster, erbjuda
anställda som arbetat två år att läsa in en magisterexamen där inriktningen
ska vara ledarskap och HR.
Kommunstyrelseförvaltningen i samråd med Socialförvaltningen föreslår
att motionen avslås då bedömningen är att dessa aktiviteter inte går i linje
med den kompetenstrappa som är framtagen.
Ärendet behandlades av Programnämnd social välfärd den 10 november
2016.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Programnämnd social välfärd, 2016-11-10, § 175
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-10-06
Motion från Johanna Reimfelt (M), om att bygga karriärvägar för våra
socialsekreterare 2015-07-27.
Förslag till beslut
Programnämnd social välfärds förslag till Kommunstyrelsen:
- Motionen avslås.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige.
Yrkande
Anders Åhrlin (M) och Karolina Wallström (L) yrkar bifall till motionen.
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Proposition
Ordförande Kenneth Nilsson (S) finner att det finns två förslag till beslut,
d.v.s. Programnämnd social välfärds förslag om att avslå motionen
respektive Anders Åhrlins (M) och Karolina Wallströms (L) yrkande
om bifall till motionen, och ställer dessa mot varandra. Ordföranden finner
att Kommunstyrelsen beslutar enligt Programnämnd social välfärds förslag
om att avslå motionen.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Motionen avslås.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige.
Reservation
Anders Åhrlin (M), Maria Haglund (M) och Johan Kumlin (M) reserverar
sig skriftligt till förmån för Anders Åhrlins (M) yrkande om bifall till
motionen.

§ 42 Svar på motion från Daniel Spiik (SD) om justering av
mötesarvode
Ärendenummer: Ks 481/2015
Handläggare: Inga-Greta Carneland Hörnström och Ronja Sveder
Ärendebeskrivning
Daniel Spiik (SD) har inkommit med en motion som anmäldes i
Kommunfullmäktige den 23 mars 2015, § 481.
Motionen innehåller ett förslag om att ge Kommunstyrelseförvaltningen i
uppdrag att justera mötesarvoderingen. Motionären pekar på att de
förtroendevalda har rätt till förlorad arbetsinkomst, mötesarvode,
parkeringsavgift, milersättning samt barnanpassning. Motionären önskar
dock att ett fast mötesarvode ska utbetalas och att möjligheten till övriga
ersättningar avskaffas.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-12-07
Motion från Daniel Spiik (SD) om justering av mötesarvode, 2015-03-23
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Motionen avslås.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige.
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Yrkande
Daniel Edström (SD) yrkar bifall till motionen.
Proposition
Ordförande Kenneth Nilsson (S) finner att det finns två förslag till beslut,
d.v.s. Kommunstyrelseförvaltningens förslag om att avslå motionen
respektive Daniel Edströms (SD) yrkande om bifall till motionen, och
ställer dessa mot varandra. Ordföranden finner att Kommunstyrelsen
beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag om att avslå
motionen.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Motionen avslås.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige.
Reservation
Daniel Edström (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt yrkande
om bifall till motionen.

§ 43 Svar på motion från Daniel Edström m.fl. (SD) om att
utreda digitaliseringspersonal i skolan
Ärendenummer: Ks 571/2016
Ärendebeskrivning
Daniel Edström (SD) och Jimmy Larsson (SD) har inkommit med en
motion som anmäldes i Kommunfullmäktige den 27 april 2016, 138 §.
Motionen syftar till att utreda om skolan behöver anpassa sin verksamhet
till den ökade digitalisering som sker i vår vardag. Inom skolan jobbar man
idag mot en dator per elev (1:1). Den ökade fokuseringen på teknik skapar
större behov av bättre systemstöd och service. IT-stöd ska inte vara
begränsande för lärarnas pedagogiska arbete.
Motionen vill utreda tre frågor. Den första är i vilken utsträckning det finns
tillgång till personal som tar hand servrar och digital utrustning i skolan.
Den andra är att utreda vilka kostnaderna är för att anställa personal som
tar hand om den digitala utrustningen i skolan. Den tredje är om det finns
tidigare liknande projekt som man kan dra erfarenhet och lärdom av.
Motionen har handlagts av Kommunstyrelseförvaltningen. Motionen
bedöms som tillgodosedd eftersom man inom
Kommunstyrelseförvaltningen redan arbetar med dessa frågor.
Ärendet behandlades av Programnämnd barn och utbildning den 9
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november 2016.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Programnämnd barn och utbildning, 2016-11-09, §
150
Svar på motion från Daniel Edström (SD) och Jimmy Larsson (SD) om
digitaliseringspersonal i skolan.
Motion "Att utreda digitaliseringspersonal i skolan"
Förslag till beslut
Programnämnd barn och utbildnings förslag till Kommunstyrelsen:
- Motionen är tillgodosedd.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige.
Yrkande
Daniel Edström (SD) yrkar bifall till motionen.
Proposition
Ordförande Kenneth Nilsson (S) finner att det finns två förslag till beslut,
d.v.s. Programnämnd barn och utbildnings förslag om att motionen är
tillgodosedd respektive Daniel Edströms (SD) yrkande om bifall till
motionen, och ställer dessa mot varandra. Ordföranden finner att
Kommunstyrelsen beslutar enligt Programnämnd barn och utbildnings
förslag om att motionen är tillgodosedd.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Motionen är tillgodosedd.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige.
Reservation
Daniel Edström (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt yrkande
om bifall till motionen.

§ 44 Svar på motion från Murad Artin m.fl. (V) om
långsiktigt bemanningsarbete
Ärendenummer: Ks 696/2016
Handläggare: Lena Larsson
Ärendebeskrivning
Vänsterpartiets fullmäktigegrupp har lämnat en motion till
Kommunfullmäktige med förslaget att Örebro kommun ska anta en strategi
för hur välfärden ska bemannas utan att anlita bemanningsföretag.
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-01-05
Motion från Murad Artin m.fl. (V)
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Motionen avslås.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige.
Yrkande
Murad Artin (V) yrkar bifall till motionen.
Proposition
Ordförande Kenneth Nilsson (S) finner att det finns två förslag till beslut,
d.v.s. Kommunstyrelseförvaltningens förslag om att avslå motionen
respektive Murad Artins (V) yrkande om bifall till motionen, och ställer
dessa mot varandra. Ordföranden finner att Kommunstyrelsen beslutar
enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag om att avslå motionen.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Motionen avslås.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige.
Reservation
Murad Artin (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt yrkande
om bifall till motionen.

§ 45 Remittering av motioner
Ärendenummer: Ks 4/2017
Handläggare: Lena Claeson
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har den 25 januari 2017 överlämnat följande
motioner till Kommunstyrelsen för beredning:
- Motion från Karolina Wallström (L) om att begränsa fyrverkeritillstånd i
kommunen, Ks 63/2017
- Motion från Daniel Granqvist (M) om protokollsjustering genom
elektronisk signatur, Ks 97/2017
- Motion från Sara Richert (MP) om att minska hälsoklyftorna i Örebro
kommun, Ks 100/2017
- Motion från Anders Åhrlin (M) om integrationsfond, Ks 149/2017
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Beslutsunderlag
Motion från Karolina Wallström (L) om att begränsa fyrverkeritillstånd i
kommunen, Ks 63/2017
Motion från Daniel Granqvist (M) om protokollsjustering genom
elektronisk signatur, Ks 97/2017
Motion från Sara Richert (MP) om att minska hälsoklyftorna i Örebro
kommun, Ks 100/2017
Motion från Anders Åhrlin (M) om integrationsfond, Ks 149/2017
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Motion från Karolina Wallström (L) om att begränsa fyrverkeritillstånd i
kommunen remitteras till Programnämnd samhällsbyggnad.
2. Motion från Daniel Granqvist (M) om protokollsjustering genom
elektronisk signatur remitteras till Kommunstyrelseförvaltningen.
3. Motion från Sara Richert (MP) om att minska hälsoklyftorna i Örebro
kommun remitteras till Kommunstyrelseförvaltningen.
4. Motion från Anders Åhrlin (M) om integrationsfond remitteras till
Kommunstyrelseförvaltningen.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 46 Kommundirektörens rapport januari 2017
Ärendenummer: Ks 5/2017
Handläggare: Anne Andersson
Ärendebeskrivning
Kommundirektören redogör i en rapport för nyheter inom förvaltningen.
Beslutsunderlag
Kommundirektörens rapport, januari 2017
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Rapporten läggs till handlingarna.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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§ 47 Rapport över finansverksamheter under januari 2017
Ärendenummer: Ks 8/2017
Handläggare: Mats Rodenfelt
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelseförvaltningen redovisar i rapport finansverksamheten
under januari år 2017.
Beslutsunderlag
Rapport över finansverksamheten under januari år 2017
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 48 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Ks 176/2017
Handläggare: Lena Claeson
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 20 september 2016. Inför Kommunstyrelsens
sammanträde den 7 februari 2017 redovisar Kommunstyrelseförvaltningen
beslut som tagits med stöd av delegation under januari 2017.
Beslutsunderlag
Sammanställning över delegationsbeslut inom övrig verksamhet under
perioden 1- 31 januari 2017
Sammanställning över delegationsbeslut inom finansverksamheten under
perioden 1- 31 januari 2017
Protokoll från Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt, 201701-17
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Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Anmälan av delegationsbeslut läggs till handlingarna.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 49 Anmälan av handlingar
Ärendenummer: Ks 3/2017
Handläggare: Lena Claeson
Ärendebeskrivning
Varje månad anmäler Kommunstyrelseförvaltningen handlingar som
inkommit och bedöms relevanta för Kommunstyrelsen att få kännedom
om.
Beslutsunderlag
Protokoll från Örebro Rådhus AB, 2016-12-09
Skrivelse från KPR om äldreperspektivet i tjänsteskrivelser, 2016-12-05
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Anmälan läggs till handlingarna.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 50 Förnyelse av kommunens borgensåtagande
Ärendenummer: Ks 150/2017
Ärendebeskrivning
Örebro kommun kan gå i borgen för att stödja hel- och delägda företag,
bostadsförsörjning i kommunen samt föreningar och andra organisationer i
kommunen som bedriver en verksamhet som bedöms vara ett värdefullt
komplement till kommunens egen verksamhet.
Kommunens totala borgensåtaganden uppgår till 930 mnkr inklusive
beviljade checkkrediter per 2016-12-31 med en beviljad borgen på 2 494
mnkr. Huvuddelen av dessa borgensåtaganden – eller 96 % - avser de
kommunägda bolagen i Örebro Rådhuskoncernen.
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Långivarna har begärt förtydligande av vissa av kommunens tidigare
borgensbeslut för de kommunägda bolagen inom Örebro Rådhuskoncernen
så att totalbeloppen framgår. Därför behöver dessa tidigare beviljade
borgensbeslut förnyas.
För tidigare borgensbeslut avseende Stiftelsen Activa har långivaren begärt
förtydligande beträffande borgensavgift. Av kommunfullmäktiges beslut
1998-06-16 § 11 framgår att stiftelsen inte ska erlägga årlig borgensavgift
eftersom verksamheten i huvudsak finansieras genom bidrag från staten,
landstinget och kommunen. Borgensåtagandet förnyades 2009-05-19 §73
utifrån samma ändamål som gällde vid beslutet 1998. Eftersom dessa
förutsättningar inte har ändrats så föreslås kommunen att förnya borgen
och besluta att Stiftelsen fortsatt inte ska erlägga borgensavgift.
För bolag inom Rådhuskoncernen erläggs borgensavgifter enligt
Kommunfullmäktiges beslut 2015-12-15 § 289.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-01-31
Bilaga 1: Förteckning av Kommunfullmäktiges tidigare aktuella
borgensbeslut gällande de kommunägda bolagen i Örebro
Rådhuskoncernen.
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Örebro kommun ingår borgen såsom för egen skuld för Örebro Rådhus
AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 600 miljoner
kronor jämte därpå löpande ränta och kostnader.
2. Örebro kommun ingår borgen såsom för egen skuld för Örebrobostäder
AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om1
000 miljoner kronor jämte därpå löpande ränta och kostnader.
3. Örebro kommun ingår borgen såsom för egen skuld för Kumbro
Utveckling AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om
53,6 miljoner kronor jämte därpå löpande ränta och kostnader.
4. Örebro kommun ingår borgen såsom för egen skuld för Kumbro
Stadsnät AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om
168 miljoner kronor jämte därpå löpande ränta och kostnader.
5. Örebro kommun ingår borgen såsom för egen skuld för Biogasbolaget i
Mellansverige AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp
om 58,6 miljoner kronor jämte därpå löpande ränta och kostnader.
6. Örebro kommun ingår borgen såsom för egen skuld för Kumbro Vinds
AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 440,8
miljoner kronor jämte därpå löpande ränta och kostnader.
7. Örebro kommun ingår borgen såsom för egen skuld för Örebro Läns
Flygplats AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om
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112,5 miljoner kronor jämte därpå löpande ränta och kostnader.
8. Örebro kommun ingår borgen såsom för egen skuld för Stiftelsen Activa
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 4 miljoner kronor
jämte därpå löpande ränta och kostnader. Stiftelsen ska inte erlägga årlig
borgensavgift.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Yrkande
Daniel Edström (SD) yrkar avslag på beslutspunkterna 3, 4, 5, 6 och 7.
Anders Åhrlin (M) och Karolina Wallström (L) yrkar avslag på
beslutspunkterna 3, 5, och 6.
Sara Richert (MP) och Murad Artin (V) yrkar avslag på beslutspunkt 7.
Proposition
Ordförande Kenneth Nilsson (S) föreslår en propositionsordning som
Kommunstyrelsen godkänner, där ordföranden går igenom
beslutspunkterna en i taget och på de punkter där avslagsyrkanden finns
ställer bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag mot avslag på
detsamma.
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut för
beslutspunkterna 1-2, d.v.s. Kommunstyrelseförvaltningens förslag, och att
Kommunstyrelsen beslutar enligt dessa.
Ordföranden konstaterar därefter att det finns två förslag till beslut för
beslutspunkt 3, d.v.s. bifall till respektive avslag på
Kommunstyrelseförvaltningens förslag, och ställer dessa mot varandra.
Ordföranden finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt
Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Ordföranden konstaterar därefter att det finns två förslag till beslut för
beslutspunkt 4, d.v.s. bifall till respektive avslag på
Kommunstyrelseförvaltningens förslag, och ställer dessa mot varandra.
Ordföranden finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt
Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Ordföranden konstaterar därefter att det finns två förslag till beslut för
beslutspunkt 5, d.v.s. bifall till respektive avslag på
Kommunstyrelseförvaltningens förslag, och ställer dessa mot varandra.
Ordföranden finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt
Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Ordföranden konstaterar därefter att det finns två förslag till beslut för
beslutspunkt 6, d.v.s. bifall till respektive avslag på
Kommunstyrelseförvaltningens förslag, och ställer dessa mot varandra.
Ordföranden finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt
Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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Ordföranden konstaterar därefter att det finns två förslag till beslut för
beslutspunkt 7, d.v.s. bifall till respektive avslag på
Kommunstyrelseförvaltningens förslag, och ställer dessa mot varandra.
Ordföranden finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt
Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Ordföranden konstaterar slutligen att det finns ett förslag till beslut för
beslutspunkt 8, d.v.s. Kommunstyrelseförvaltningens förslag, och att
Kommunstyrelsen beslutar enligt detta.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Örebro kommun ingår borgen såsom för egen skuld för Örebro Rådhus
AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 600 miljoner
kronor jämte därpå löpande ränta och kostnader.
2. Örebro kommun ingår borgen såsom för egen skuld för Örebrobostäder
AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om1
000 miljoner kronor jämte därpå löpande ränta och kostnader.
3. Örebro kommun ingår borgen såsom för egen skuld för Kumbro
Utveckling AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om
53,6 miljoner kronor jämte därpå löpande ränta och kostnader.
4. Örebro kommun ingår borgen såsom för egen skuld för Kumbro
Stadsnät AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om
168 miljoner kronor jämte därpå löpande ränta och kostnader.
5. Örebro kommun ingår borgen såsom för egen skuld för Biogasbolaget i
Mellansverige AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp
om 58,6 miljoner kronor jämte därpå löpande ränta och kostnader.
6. Örebro kommun ingår borgen såsom för egen skuld för Kumbro Vinds
AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 440,8
miljoner kronor jämte därpå löpande ränta och kostnader.
7. Örebro kommun ingår borgen såsom för egen skuld för Örebro Läns
Flygplats AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om
112,5 miljoner kronor jämte därpå löpande ränta och kostnader.
8. Örebro kommun ingår borgen såsom för egen skuld för Stiftelsen Activa
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 4 miljoner kronor
jämte därpå löpande ränta och kostnader. Stiftelsen ska inte erlägga årlig
borgensavgift.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
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Reservation
Daniel Edström (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt yrkande
om avslag på beslutspunkterna 3, 4, 5, 6 och 7.
Anders Åhrlin (M), Maria Haglund (M), Johan Kumlin (M) och Karolina
Wallström (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för Anders Åhrlins
(M) och Karolina Wallströms (L) yrkanden om avslag på beslutspunkterna
3, 5, och 6.
Sara Richert (MP) och Murad Artin (V) reserverar sig mot beslutet till
förmån för sina yrkanden om avslag på beslutspunkt 7.

§ 51 Fyllnadsval av ledamot i Kommunala
Tillgänglighetsrådet (KTR)
Ärendenummer: Ks 1313/2014
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har till uppgift att utse ledamöter och personliga
ersättare i Kommunala Tillgänglighetsrådet. Rådet ska enligt sitt
reglemente bestå av högst elva ledamöter och lika många personliga
ersättare. Högst sju ledamöter och sju ersättare ska representera
handikapporganisationerna. Resterande ledamöter representerar Örebro
kommun. Kommunens ledamöter ska företräda programnämnderna.
Ordförande i rådet utses bland kommunens representanter och vice
ordförande utses bland företrädarna för handikapporganisationerna.
Kommunstyrelsen utsåg den 27 januari 2015, § 11, tre ledamöter och tre
ersättare som representerar Örebro kommun.
Emelie Jaxell (M) har inkommit med en avsägelse från sitt uppdrag i
Kommunala Tillgänglighetsrådet och en ny ledamot behöver därmed utses.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Bevilja Emelie Jaxells (M) begärda entledigande.
2. Utse Sara Ishak (M) till ledamot i Kommunala tillgänglighetsrådet, för
tiden 7 februari 2017 - 31 december 2018.
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§ 52 Ledamotsinitiativ från Anders Åhrlin (M) om att anlita
dolda väktare för örebroarnas trygghet
Ärendenummer: Ks 254/2017
Ärendebeskrivning
Anders Åhrlin (M) initierar ett ärende till Kommunstyrelsen om att anlita
dolda väktare för örebroarnas trygghet.
Yrkande
Anders Åhrlin (M) yrkar att Kommunstyrelsen beslutar att ge
kommundirektören i uppdrag att se till att Örebro kommun anlitar dolda
väktare för att bidra till att förebygga nya bilbränder och gripa
gärningsmännen.
Kenneth Nilsson (S) yrkar att Kommunstyrelsen uppdrar åt
Kommunstyrelseförvaltningen att bereda ärendet.
Proposition
Ordförande Kenneth Nilsson (S) finner att det endast finns ett förslag till
beslut, d.v.s. att Kommunstyrelsen ger Kommunstyrelseförvaltningen i
uppdrag att bereda ärendet, och att Kommunstyrelsen beslutar enligt detta.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Ge Kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att bereda ärendet.
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Skriftlig reservation
Ärende: Riktade uppdrag 2016 - tydliggörande av kommunens kommunikationsuppdrag
Kommunstyrelsen
Ärendenummer: Dnr ks 1183/2015
Datum: 2017-02-07
Begrav inte jämställdhetsfrågan i Örebrokompaniet
I Örebro har vi ställt höga krav att kommunens verksamhet ska budgeteras jämställt. Det
innebär även att män och kvinnors, flickors och pojkars idrott ska stöttas jämställt.
Örebrokompaniet drivs med syftet att få besökare att spendera tid och pengar i Örebro.
Miljöpartiet och Vänsterpartiet anser att Örebro kommuns samlade stöd till idrott och
evenemang ska fördelas jämställt. Stödet till idrottsarenor och idrottsföreningar kan inte
fördelas enbart enligt marknadens principer. Vi vill att det stöd vi ger till idrotten ska utgå
från politiska mål om förbättrad folkhälsa, ökad jämställdhet och ett rikt fritidsliv för
örebroarna.
Därför lägger vi fram förslag som innebär att medlen som Örebrokompaniet är tänkt att
fördela minskas drastiskt. Vi vill också ändra ägardirektiven för Örebrokompaniet så att
bolagets ansvar gällande jämställdhet samt social och ekologisk hållbarhet tydliggörs och
harmonierar med kommunens generella strävanden i dessa frågor.
Resterande medel vill vi fördela genom fritidsnämnden enligt de idrottspolitiska målen och
för att skapa jämställdhet. Genom att vi politiker tar ansvar kan vi se till att flickor får lika
villkor som pojkar och kvinnor samma som män, när de idrottar i vår kommun.

För Miljöpartiet och Vänsterpartiet i kommunstyrelsen
Sara Richert (MP)
Kommunalråd

Murad Artin (V)
Kommunalråd

