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Mats Guldbrand, sekreterare
Justerat den

mars 2018.

Kenneth Nilsson, ordförande

Murad Artin, justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den
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mars 2018.

§ 57 Bokslutskommuniké 2017
Ärendenummer: Ks 252/2018
Handläggare: Carina Sandell
Ärendebeskrivning
Bokslutskommunikén är en preliminär rapport av årets ekonomiska utfall.
Årsredovisningen som är en uppföljning av kommunens övergripande
strategier med budget för 2017 (ÖSB) är under produktion och presenteras
i kommunstyrelsen 10 april.
Beslutsunderlag
Bokslutskommuniké Örebro kommun 2017, 2018-03-07
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Bokslutskommunikén för 2017 godkänns.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 58 Införande av nytt valfrihetssystem för vård- och
omsorgstjänster i Örebro kommun
Ärendenummer: Ks 241/2018
Handläggare: Anne Andersson
Ärendebeskrivning
Örebro kommun har sedan 2009 tillämpat lag (2008:962) om
valfrihetssystem för servicetjänster. År 2014 beslutades att lagen skulle
tillämpas även inom omsorgsområdet (omsorgstjänster). De insatser som
ges inom ramen för hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) svarar kommunen
för. Det finns idag cirka 44 privata utförare som kommunen har tecknat
avtal med. Av dessa utför 17 företag både service och omvårdnadsinsatser.
Det stora antalet utförare i kombination med en relativt ny organisation har
resulterat i en ineffektiv och kostsam verksamhet som lider av stort
ekonomiskt underskott. Programnämnden förordar att kommunen avskaffar
valfrihetssystemet beträffande omsorgstjänster och i stället upphandlar
dessa tjänster och insatser som ges inom ramen för hälso- och
sjukvårdslagen enligt lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU).
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-02-27
Protokollsutdrag Programnämnd social välfärd, 2018-02-08, § 4
Skriftlig reservation från Moderaterna, Programnämnd social välfärd 201802-08
Skriftlig reservation från Sverigedemokraterna, Programnämnd social
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välfärd 2018-02-08
Skriftlig reservation från Liberalerna, Programnämnd social välfärd 201802-08
Skriftlig reservation från Vänsterpartiet, Programnämnd social välfärd
2018-02-08
Tjänsteskrivelse Programnämnd social välfärd, 2018-02-08
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Nuvarande valfrihetssystem för omvårdnadstjänster avskaffas och ersätts
av ett system som bygger på leverantörer upphandlade enligt LOU.
Nuvarande avtal sägs upp med två (2) års uppsägningstid.
2. Nuvarande valfrihetssystem för kost, daglig verksamhet och
servicetjänster kvarstår oförändrat.
3. I det nya systemet ska lika stora delar av vård- och omvårdnadstjänster
utföras i kommunens egen regi som av upphandlade leverantörer.
4. Inga avtal ska tecknas med nya leverantörer av omsorgstjänster under
den tvååriga uppsägningstid som gäller för ingångna avtal.
5. Kommunstyrelseförvaltningen ges i uppdrag att ta fram
förfrågningsunderlag för upphandling av vård- och omvårdnadstjänster
vilket inkluderar insatser enligt hälso- och sjukvårdslagen.
6. Förfrågningsunderlaget ska vara utformat så att det är möjligt för både
små och stora företag och idéburna organisationer att inkomma med anbud.
7. I framtida upphandlingar ska omsorgstagarnas val av utförare under
föreliggande avtalsperiod ligga till grund för hur stor andel av vård- och
omsorgstjänster som ska upphandlas och hur stor andel som ska utföras i
kommunens egen regi.
8. Kommundirektören får i uppdrag att i samband med kommande
budgetarbete se över konsekvenser av nytt valfrihetssystem.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Yrkande
Murad Artin (V) yrkar följande:
1. Nuvarande valfrihetssystem för omvårdnadstjänster avskaffas.
2. Nuvarande valfrihetssystem för kost, servicetjänster och daglig
verksamhet avskaffas. Uppdrag ges till Kommunstyrelseförvaltningen att
utveckla en ny organisation för servicetjänster.
3. Vid behov där kompetens inom kommunens regi saknas, till exempel
språkkompetenser, skulle sådan verksamhet kunna upphandlas enligt LOU.
4. Inga nya leverantörer ska antas under den tvååriga uppsägningstiden
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som gäller ingångna avtal.
5. Kommundirektören får i uppdrag i samband med kommande budget att
se över resultatet av förändringar i och med ovanstående förslag.
6. Ärendet ska vidare till kommunfullmäktige.
Anders Åhrlin (M) yrkar avslag på beslutspunkterna 1, 3, 5, 6, och 7 i
Kommunstyrelseförvaltningens förslag och bifall till beslutspunkterna 2
och 8 samt att i samband med nya, eller uppdatering av befintliga, avtal
ställa krav på att samtliga hemtjänsteutförare ska kunna tillhandahålla både
service- och omsorgsinsatser i enlighet med detta yrkandes intentioner.
Sara Richert (MP) yrkar i första hand bifall
till Kommunstyrelseförvaltningens förslag samt ett tillägg om tre
beslutspunkter:
1. Personalpolitik och de anställdas arbetsvillkor och arbetsmiljö prioriteras
jämsides med kvalitets- och valfrihetsperspektiv i genomförandet av
upphandlingen, med fokus på arbetstidsreformer.
2. En utredning genomförs som undersöker vilka olika sätt att bedriva
verksamheten som faktiskt efterfrågas av dem som ska ta del av tjänsterna
och omsorgen.
3. Upphandlingarna, med utgångspunkt i denna utredning, utformas för att
ge den enskilde möjlighet att välja bland en stor mångfald av meningsfullt
olika sätt att bedriva verksamheten, oavsett utförare.
I andra hand yrkar Sara Richert (MP) avslag på
Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Daniel Edström (SD) yrkar bifall till beslutspunkterna 1, 2, 4, 5, 6, 7 och 8
samt avslag på beslutspunkt 3 i Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Karolina Wallström (L) yrkar avslag på Kommunstyrelseförvaltningens
förslag till förmån för att istället utveckla LOV.
Marie Brorsson (S) yrkar bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Proposition
Ordförande Kenneth Nilsson (S) finner att det finns sex stycken förslag till
beslut, d.v.s. Kommunstyrelseförvaltningens förslag, Murad Artins (V),
Anders Åhrlins (M) yrkande, Sara Richerts (MP) yrkande, Daniel Edström
(SD) yrkande och Karolina Wallströms (L) yrkande. Ordföranden
redovisar förslag till propositionsordning som Kommunstyrelsens
godkänner.
Kommunstyrelseförvaltningens förslag är huvudförslag. Inledningsvis
ställer ordföranden Murad Artins (V) yrkande mot Karolina Wallströms
(L) yrkande i ett första steg för att få fram ett motförslag till
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huvudförslaget. Ordföranden finner att Karolina Wallströms (L) yrkande
går vidare till nästa steg för att utse motförslag till huvudförslaget. I nästa
steg ställer ordförande Karolina Wallströms (L) yrkande mot Sara Richerts
(MP) yrkande och finner att Sara Richerts (MP) yrkande går vidare till
nästa steg. Därefter ställer ordföranden Sara Richerts (MP) yrkande mot
Daniel Edströms (SD) yrkande och finner att Daniel Edströms (SD)
yrkande går vidare till nästa steg. Därefter ställer ordföranden Daniel
Edströms (SD) yrkande mot Anders Åhrlins (M) yrkande och finner att
Anders Åhrlins (M) yrkande utses som motförslag till huvudförslaget.
Slutligen ställer ordföranden Anders Åhrlins (M) yrkande mot bifall
till Kommunstyrelseförvaltningens förslag och finner att Kommunstyrelsen
beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Nuvarande valfrihetssystem för omvårdnadstjänster avskaffas och ersätts
av ett system som bygger på leverantörer upphandlade enligt LOU.
Nuvarande avtal sägs upp med två (2) års uppsägningstid.
2. Nuvarande valfrihetssystem för kost, daglig verksamhet och
servicetjänster kvarstår oförändrat.
3. I det nya systemet ska lika stora delar av vård- och omvårdnadstjänster
utföras i kommunens egen regi som av upphandlade leverantörer.
4. Inga avtal ska tecknas med nya leverantörer av omsorgstjänster under
den tvååriga uppsägningstid som gäller för ingångna avtal.
5. Kommunstyrelseförvaltningen ges i uppdrag att ta fram
förfrågningsunderlag för upphandling av vård- och omvårdnadstjänster
vilket inkluderar insatser enligt hälso- och sjukvårdslagen.
6. Förfrågningsunderlaget ska vara utformat så att det är möjligt för både
små och stora företag och idéburna organisationer att inkomma med anbud.
7. I framtida upphandlingar ska omsorgstagarnas val av utförare under
föreliggande avtalsperiod ligga till grund för hur stor andel av vård- och
omsorgstjänster som ska upphandlas och hur stor andel som ska utföras i
kommunens egen regi.
8. Kommundirektören får i uppdrag att i samband med kommande
budgetarbete se över konsekvenser av nytt valfrihetssystem.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Reservation
Anders Åhrlin (M), Maria Haglund (M) och Johan Kumlin (M) reserverar
sig skriftligt mot beslutet till förmån för Anders Åhrlins (M) yrkande.
Daniel Edström (SD) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för
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eget yrkande.
Sara Richert (MP) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för eget
yrkande.
Karolina Wallström (L) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för
eget yrkande.
Murad Artin (V) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för eget
yrkande.

§ 59 Örebroportens ombyggnation av södra läktaren
Behrn arena
Ärendenummer: Ks 222/2018
Handläggare: Jeanette Berggren (Örebroporten) och Tina Hillding
Ärendebeskrivning
Örebroporten Fastigheter AB (Örebroporten) har utrett olika scenarier för
en om- och tillbyggnad av södra läktaren Behrn arena genom projekt
benämnt "Eyraporten". Syftet med projektet är att utveckla och färdigställa
fotbollsarenan till en modern attraktiv fotbollsarena med bra faciliteter för
besökare, hemma- och gästande klubbar.
Örebroportens styrelse har gett VD i uppdrag att genomföra projektet
enligt två olika alternativ under förutsättning att förhyrningsgraden är
minst 75 % av de uthyrningsbara ytorna på plan 1  5. Gemensamt för de
båda alternativen är att tillskapa kontorsplatser som ska bidra till att
finansiera de arenaknutna funktionerna.
Beslutet är av sådan karaktär att det enligt Örebroportens bolagsordning
ska underställas kommunfullmäktige för ställningstagande. För att
finansiera investeringen behöver Örebroporten inklusive dotterbolags
låneramar höjas med 300 miljoner kronor från 3 425 miljoner kronor till
3 725 miljoner kronor för perioden 2018-2020. Därmed behöver Örebro
kommuns låneram för internbanken höjas med samma belopp från 18 040
miljoner kronor till 18 340 miljoner kronor. Koncernens totala låneram på
19 000 miljoner behöver höjas med samma belopp till 19 300 miljoner
kronor för perioden 2018-2020.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-02-26
Styrelseprotokoll Örebroporten, 2017-11-30, med bilagor
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Kommunfullmäktige godkänner att Örebroporten genomför projekt
"Eyraporten" enligt styrelsens förslag.
2. Ramen för kommunkoncernens samlade externa låneskuld höjs med 300
miljoner kronor och fastställs till 19 300 miljoner kronor för perioden
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2018-2020.
3. Koncernintern låneram för Örebroporten Fastigheter AB med
dotterbolag höjs med 300 miljoner kronor och fastställs till 3 725 miljoner
kronor för perioden 2018-2020.
4. Ramen för Örebro kommuns låneskuld höjs med 300 miljoner kronor
och fastställs till 18 340 miljoner kronor.
Beslutspunkt 1 och 2 ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Yrkande
Karolina Wallström (L) yrkar i första hand att ärendet återremitteras för att
sedan återkomma när Kommunstyrelsen vet vad Örebroporten vill bygga. I
andra hand yrkar Karolina Wallström (L) avslag på beslutspunkterna 2 och
4.
Murad Artin (V), Anders Åhrlin (M), Daniel Edström (SD) och Lennart
Bondeson (KD) yrkar bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Proposition
Ordförande Kenneth Nilsson (S) ställer först Karolina Wallströms (L)
yrkande om återremiss under proposition och finner att Kommunstyrelsen
beslutar att ärendet ska avgöras idag.
Därefter ställer ordföranden Karolina Wallströms (L) yrkande mot Murad
Artins (V) m.fl. yrkande om bifall till Kommunstyrelseförvaltningens
förslag och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt
Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Kommunfullmäktige godkänner att Örebroporten genomför projekt
"Eyraporten" enligt styrelsens förslag.
2. Ramen för kommunkoncernens samlade externa låneskuld höjs med 300
miljoner kronor och fastställs till 19 300 miljoner kronor för perioden
2018-2020.
3. Koncernintern låneram för Örebroporten Fastigheter AB med
dotterbolag höjs med 300 miljoner kronor och fastställs till 3 725 miljoner
kronor för perioden 2018-2020.
4. Ramen för Örebro kommuns låneskuld höjs med 300 miljoner kronor
och fastställs till 18 340 miljoner kronor.
Beslutspunkt 1 och 2 ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Karolina Wallström (L) deltar ej i beslutet för beslutspunkterna 1 och 3.
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Sara Richert (MP) deltar ej i beslutet.
Reservation
Karolina Wallström (L) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för
eget yrkande om avslag på beslutspunkterna 2 och 4.

§ 60 Slutrapport för Specialpedagogisk
kompetensutveckling
Ärendenummer: Ks 712/2014
Handläggare: Gunilla Björling, Yvonne Haneskog och Simon Björhed
Ärendebeskrivning
Under våren 2015 startade satsningen Specialpedagogisk
kompetensutveckling som den sista av tre satsningar inom den sociala
investeringen Partnerskap Varberga/Oxhagen. Totalt beviljades två
miljoner för genomförandet under en treårsperiod.
Satsningen har inneburit att en grundläggande kompetensutveckling
genomförts för alla pedagoger från sju förskolor i Varberga, samt
Blåmesens förskola i Oxhagen och Hagaskolans förskoleklass. Därefter
valdes 21 pedagoger ut för att genomgå en fördjupningsutbildning som gav
dem kunskaper för att sedan genomföra kompensatoriska insatser direkt till
barn i behov av stöd. Även ett nätverk startades upp, för att underlätta
erfarenhetsutbyte och kollegialt stöd i arbetet bland de utvalda
pedagogerna.
Satsningen har, trots vissa brister i förankring i berörda verksamheter, i hög
grad bidragit till utveckling inom de mål som formulerats för satsningen.
Det är på kort sikt inte troligt att satsningen genererar ekonomiska effekter
som överstiger kostnaderna. På längre sikt finns det dock förutsättningar
för att kommunen som helhet, till viss del kan räkna hem kostnaderna.
Satsningen beskrivs överlag som positiv. Samtliga pedagoger anser att de
utvecklat bättre teoretiska och praktiska kunskaper om hur de ska tillämpa
insatser i verksamheten, för att gynna barns utveckling och lärande.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-02-09
Ansökan Partnerskap Varberga/Oxhagen - Specialpedagogisk
kompetensutveckling, 2014-08-23
Löpande delårs- och årsredovisningar för satsningen
Reviderad återföringsplan, Ks Partnerskap Varberga/Oxhagen, 2017-12-04
Slutrapport Partnerskap Varberga/Oxhagen - Specialpedagogisk
kompetensutveckling, 2018-02-09
Förslag till beslut
Utvärderingsteamet för sociala investeringar föreslår Kommunstyrelsen:
1. Kommunstyrelsen godkänner slutrapporten för satsningen Partnerskap
Varberga/Oxhagen - Specialpedagogisk kompetensutveckling.
2. Kommunstyrelsen ger Förskolenämnden, Grundskolenämnden samt
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Kommunstyrelseförvaltningen (Centralt skolstöd) och Förvaltningen för
funktionshindrade i uppdrag att genomföra implementering i ordinarie
verksamhet, i enlighet med förslaget i slutrapporten. Implementering
påbörjas och genomförs under våren 2018, för att därefter gå över till
ordinarie drift och finansiering från 1 maj 2018.
Yrkande
Karolina Wallström (L) yrkar bifall till förslaget samt att få lämna ett
särskilt yttrande till protokollet.
Proposition
Ordförande Kenneth Nilsson (S) finner att det finns endast ett förslag till
beslut, det vill säga bifall till Utvärderingsteamet för sociala investeringars
förslag och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt det.
Slutligen ställer ordföranden Karolina Wallströms (L) yrkanden om att få
lämna ett särskilt yttrande till protokollet och finner att Kommunstyrelsen
beslutar enligt det.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Kommunstyrelsen godkänner slutrapporten för satsningen Partnerskap
Varberga/Oxhagen - Specialpedagogisk kompetensutveckling.
2. Kommunstyrelsen ger Förskolenämnden, Grundskolenämnden samt
Kommunstyrelseförvaltningen (Centralt skolstöd) och Förvaltningen för
funktionshindrade i uppdrag att genomföra implementering i ordinarie
verksamhet, i enlighet med förslaget i slutrapporten. Implementering
påbörjas och genomförs under våren 2018, för att därefter gå över till
ordinarie drift och finansiering från 1 maj 2018.
3. Karolina Wallström (L) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.

§ 61 Svar på remiss Ett land att besöka - En samlad politik
för hållbar turism och växande besöksnäring
Ärendenummer: Ks 19/2018
Handläggare: Anders Edlund
Ärendebeskrivning
Regeringen tillsatte under 2016 utredningen "En sammanhållen politik för
hållbar turism och växande besöksnäring" och utsåg Britt Bohlin till
särskild utredare. Syftet med utredningen var att ge regeringen underlag för
att stärka besöksnäringen som export- och jobbmotor i hela Sverige. Inom
ramen för utredningens arbete har cirka 800 företagare, ideellt engagerade
och offentliga företrädare i Sveriges alla län fått komma till tals för att
belysa problem och utvecklingsmöjligheter inom näringen. Turismen i
Sverige är en starkt växande näring som bidrar med närmare 170 000
arbetstillfällen. De utländska besökarna konsumerade för 120 miljarder
kronor under 2016. Det är också en näring som har efterfrågat en mer
sammanhållen politik för att lösa hinder för näringens tillväxt.
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Syftet med utredningen är att ge regeringen underlag för att stärka
besöksnäringen som export- och jobbmotor i hela landet. Utredaren fick i
uppgift att analysera utvecklingen och bedöma framtida utmaningar och
möjligheter för besöksnäringen. Utredningen lämnar förslag till en politik
som skapar förutsättningar för tillväxt, företagande och sysselsättning och
som bidrar till att aktörerna gemensamt kan kraftsamla inom
besöksnäringen. Huvudförslaget med utredningen är att regeringen föreslår
att riksdagen fattar beslut om ett nytt övergripande politiskt mål för hållbar
turism och växande besöksnäring: att öka besöksnäringens och turismens
bidrag till hållbar ekonomisk, social och miljömässig utveckling i hela
landet.
Svar på remissen ska ha inkommit till Näringslivsdepartementet senast
fredag 6 april 2018. Örebro kommun är i huvudsak positiv till förslaget och
ställer sig bakom det som helhet. Kommunstyrelsen lämnar dock
övergripande såväl som mer specifika synpunkter.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-02-25
Yttrande, 2018-02-25
Remiss En sammanhållen politik för hållbar turism och växande
besöksnäring
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen
- Förslag till yttrande över remiss Ett land att besöka - En samlad politik
för hållbar turism och växande besöksnäring antas och överlämnas till
Näringslivsdepartementet.
Yrkande
Sara Richert (MP) yrkar att i yttrandet, under rubrik 9.10.2, stryks
meningarna "Istället bör betänkandet lyfta fram vikten av att stödja och
utveckla andra regionala flygplatser i landet, även i Mellansverige. Örebro
flygplats ligger strategiskt till för hela Mellansverige och har dessutom en
gynnsam position utifrån sitt logistiska läge." samt "I en positiv
framtidsbild med en stärkt internationell turism i Sverige är det önskvärt att
det finns fler bra alternativa flygplatser i Mellansverige.".
Proposition
Ordförande Kenneth Nilsson (S) finner att det finns två förslag till beslut,
det vill säga Kommunstyrelseförvaltningens förslag till yttrande samt
reviderat förslag till yttrande i enlighet med Sara Richerts (MP) yrkande.
Ordföranden ställer dessa mot varandra och finner att Kommunstyrelsen
beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Förslag till yttrande över remiss Ett land att besöka - En samlad politik
för hållbar turism och växande besöksnäring antas och överlämnas till
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Näringslivsdepartementet.

§ 62 Svar på remiss Promemorian Stärkt skydd för
valhemligheten
Ärendenummer: Ks 200/2018
Handläggare: Johan Hellsten
Ärendebeskrivning
I en promemoria från Justitiedepartementet lämnas förslag i två delar på ett
stärkt skydd för valhemligheten. Örebro kommun har tillsammans med ett
stort antal andra kommuner, länsstyrelser, landsting och
intresseorganisationer, beretts möjlighet att inkomma med synpunkter på
förslagen.
Frågan om ett stärkt skydd för valhemligheten kvarstår och
Justitiedepartementet gör bedömningen att skyddet för valhemligheten bör
stärkas genom att kraven på hur valsedlar görs tillgängliga i anslutning till
ett röstmottagningsställe förändras.
I motsats till de svar Örebro kommun (och många andra kommuner)
lämnat i tidigare betänkanden, är Örebro kommuns inställning till det nu
föreliggande förslaget om skärpt avskärmning av valsedelställen mer
positiv.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-02-20
Yttrande, 2018-02-20
Promemoria Stärkt skydd för valhemligheten
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Yttrandet över remissen Promemorian Stärkt skydd för valhemligheten
antas och överlämnas till Justitiedepartementet.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 63 Godkännande av reservationsavtal del av Nikolai 3:63
Ärendenummer: Ks 248/2018
Handläggare: Erik Skagerlund
Ärendebeskrivning
I början av 2017 undertecknades en förstudie för Botryggs räkning att
bebygga del av Nikolai 3:63 med bostäder på initiativ av Stadsbyggnad,
Örebro kommun för att erbjuda marknaden bostäder med överkomliga
hyror. Förstudien är nu uppfylld och önskemål om att teckna
reservationsavtal finns från båda parter. Köpeskillingen på den del som de
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planerar att förvärva uppgår till ca 17 miljoner kr vilket överstiger den
gräns på 15 miljoner som medger Programnämnd
samhällsbyggnads godkännande.
Reservationsavtalet innebär att områdena A och B på kartbilagan, totalt
omfattande ca 6700 kvm reserveras under perioden fram till 2018-11-30,
området är uppdelat i Område A ca 1400 m2 reserverad för hyresrätter med
kommande tomträttsupplåtelse och område B ca 5300 m2 reserverad för
bostadsrätter, denna del kommer vi senare skriva köpekontrakt på.
Projektet lyder under modellen Örebromodellen 2.0 vilket är "bostäder för
fler projektet" där ett visst antal av de nya hyreslägenheterna ska ha en
lägre hyra än normalhyran.
Beslutsunderlag
Stadsbyggnads tjänsteskrivelse, 2018-02-15
Reservationsavtal med bilagor
Förslag till beslut
Stadsbyggnads förslag till Kommunstyrelsen:
1. Godkänna föreliggande reservationsavtal mellan Örebro kommun och
Botrygg AB.
2. Uppdra åt Programnämnd samhällsbyggnads ordförande att för
kommunens del godkänna och underteckna köpekontrakt och köpebrev
avseende del av Nikolai 3:63 när villkoren i reservationsavtalet är
uppfyllda.
Yrkande
Anders Åhrlin (M) och Karolina Wallströms (L) yrkar avslag på
Stadsbyggnads förslag till beslut.
Murad Artin (V) yrkar bifall till Stadsbyggnads förslag till beslut.
Proposition
Ordförande Kenneth Nilsson (S) finner att det finns två förslag till beslut,
det vill säga Murad Artins (V) yrkande om bifall till Stadsbyggnads förslag
samt Anders Åhrlins (M) och Karolina Wallströms (L) yrkanden om avslag
på Stadsbyggnads förslag till beslut. Ordföranden ställer dessa mot
varandra och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt Stadsbyggnads
förslag.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Godkänna föreliggande reservationsavtal mellan Örebro kommun och
Botrygg AB.
2. Uppdra åt Programnämnd samhällsbyggnads ordförande att för
kommunens del godkänna och underteckna köpekontrakt och köpebrev
avseende del av Nikolai 3:63 när villkoren i reservationsavtalet är
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uppfyllda.
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 Stadsbyggnads förslag.
Karolina Wallström (L) reserverar sig mot förslaget till förmån för eget
yrkande om avslag på Stadsbyggnads förslag.

§ 64 Justering av taxa för bygglov, strandskyddsdispens,
nybyggnadskarta samt utstakning m.m.
Ärendenummer: Ks 210/2018
Ärendebeskrivning
2015 antogs en ny taxa för Byggnadsnämndens verksamhet, för den del
som avser bygglov. Syftet var att få en tydligare och mer transparant taxa.
Då taxan antogs så beslutades även att en utvärdering av taxan skulle ske
löpande. Taxan skulle också uppdateras och justeras vid behov. 2017
justerades taxan något utifrån de effektiviseringar som skett främst via
digitaliseringen.
Vid senaste utvärderingen av taxan har det framgått att vissa
kompletteringar behöver ske. Detta främst beroende på de lagförändringar
som skett inom plan- och bygglagen samt att vissa delar har förtydligats
ytterligare. Även timkostnaderna har följts upp och utvärderats och dessa
justeras något för att kommunen ska kunna få täckning för sina kostnader
inom området.
Taxan enligt plan- och bygglagen (PBL) bygger på Sveriges Kommuners
och Landstings (SKL) förslag från 2014, såsom tidigare.
Ärendet behandlades av Byggnadsnämnden den 22 februari 2018 och
Programnämnd samhällsbyggnad ska behandla ärendet den 2 mars 2018.
Beslutsunderlag
Stadsbyggnads tjänsteskrivelse, 2018-02-03
Förslag taxa för bygglov, strandskyddsdispens, nybyggnadskarta samt
utstakning m.m.
Förslag till beslut
Programnämnd samhällsbyggnads förslag till Kommunstyrelsen:
1. Förslag till taxa för prövning av ärenden enligt plan- och bygglagen och
miljöbalken antas.
2. Taxan gäller från och med den 1 april 2018
Ärendet ska vidare till kommunfullmäktige för beslut.
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Programnämnd samhällsbyggnads förslag.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.

§ 65 Justering av plantaxa
Ärendenummer: Ks 271/2018
Ärendebeskrivning
Taxan för Byggnadsnämndens verksamhet justeras för den del som avser
områdesbestämmelser och detaljplaner. Nuvarande taxa beslutades av
kommunfullmäktige 2017-03-29 och gäller från och med 2017-04-01. I
förslag till plantaxa för 2018 justeras nivån för tidsersättning för att ligga
på samma nivå som i nya bygglovstaxan.
Ärendet behandlades av Byggnadsnämnden den 22 februari 2018 och
Programnämnd samhällsbyggnad ska behandla ärendet den 2 mars 2018.
Beslutsunderlag
Stadsbyggnads tjänsteskrivelse, 2018-02-02
Förslag plantaxa
Förslag till beslut
Programnämnd samhällsbyggnads förslag till Kommunstyrelsen:
- Förslag till ny plantaxa antas och att den nya taxan tillämpas från och
med 1 april 2018.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Programnämnd samhällsbyggnads förslag.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.

§ 66 Ny taxa för tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor
och lag om brandfarlig och explosiv vara
Ärendenummer: Ks 45/2018
Handläggare: Mats Brantsberg
Ärendebeskrivning
Direktionen för Nerikes Brandkår har på sammanträdet den 14 december
2017 beslutat att föreslå kommunfullmäktige i respektive
medlemskommun att anta ny taxa för tillsyn enligt Lagen om skydd mot
olyckor (LSO) och Lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE) samt
tillståndsgivning enligt LBE. Anledning till detta är att nuvarande taxa inte
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prisjusterats de senaste åren samt att SKL (Sverige kommuner och
landsting) har tagit fram ett underlag som vägledning till framtagande av
kommunala taxor inom räddningstjänstens område.
Underlaget gäller för de flesta myndighetsärenden enligt LSO och LBE.
Nerikes Brandkår har för avsikt att använda sig av denna taxa när det gäller
tillsyn enligt LSO och LBE samt tillståndsgivning enligt LBE.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-02-21
Bilaga 1: Underlag för att beräkna handläggningskostnad
Bilaga 2: Taxetabeller enligt LSO och LBE
Bilaga 3: Prisindex kommunal verksamhet, SKL 2017-09-28
Bilaga 4: Förslag till taxebestämmelser för tillsyn enligt LSO och LBE
samt tillståndsgivning enligt LBE.
Bilaga 5: Tjänsteskrivelse till Kommunfullmäktige Örebro kommun från
direktionen för Nerikes Brandkår
Bilaga 6: Protokoll från direktionen för Nerikes Brandkår, 2017-12-14
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Med stöd av 5 kap. 4 § LSO anta bilagda taxa för tillsyn enligt lag om
skydd mot olyckor.
2. Med stöd av 27 § och 36 § LBE anta bilagda taxa för tillståndsprövning,
tillsyn och godkännande av föreståndare enligt lag om brandfarliga och
explosiva varor.
3. Direktionen för Nerikes Brandkår får för varje kalenderår (avgiftsår)
besluta att höja de i denna taxa antagna avgifterna samt handläggningskostnaden per timme med den procentsats som anges för det innevarande
kalenderåret i den version av prisindex för kommunal verksamhet (PKV)
som finns publicerad på SKL:s hemsida i oktober månad. Utgångspunkt för
indexuppräkningen är oktober månad 2018 (kommunfullmäktiges
beslutsår).
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
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§ 67 Revidering av Kommunstyrelsens delegationsordning
Ärendenummer: Ks 176/2016
Handläggare: Anne Andersson
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade i januari 2016 att förordna Ann-Kristin
Norberg som förvaltningschef för Kommunstyrelseförvaltningen från den 1
februari 2016. Från juni 2017 har förändringar skett i Kommunallagen som
innebär att kommundirektören ska vara förvaltningschef för
Kommunstyrelsens förvaltning.
Kommundirektören föreslås få delegation på att utse biträdande
förvaltningschef genom ett tillägg i Kommunstyrelsens delegationsordning.
Delegationsbeslut ska anmälas till Kommunstyrelsen och anmälan ska vara
skriftlig.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-02-26
Förslag till revidering av Kommunstyrelsens delegationsordning, 2018-0226
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Anta reviderad delegationsordning enligt Kommunstyrelseförvaltningens
förslag.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 68 Fyllnadsval i styrelsen för stiftelsen Activa i Örebro
län
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, Mikael
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Ramnerö samt en vakant plats efter Daniel Jansson
Hammargren. Kommundirektören har föreslagit att tillträdande
programdirektör Patrik Jonsson ska ta den vakanta platsen i styrelsen.
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Patrik Jonsson väljs till ledamot i styrelsen för stiftelsen Activa från och
med 1 april 2018.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 69 Fyllnadsval i Tillfälliga regionala specifika
samverkansrådet för länsövergripande
bostadsförsörjningsplanering
Ärendenummer: Ks 840/2015
Ärendebeskrivning
Region Örebro län har träffat en överenskommelse med länets kommuner
om att bilda ett tillfälligt specifikt samverkansråd för länsövergripande
bostadsförsörjningsplanering.
Kommunstyrelsen utsåg den 11 oktober 2016 , § 226, Per-Åke Sörman (C)
till ledamot i det tillfälliga regionala specifika samverkansrådet för
länsövergripande bostadsförsörjningsplanering. Per-Åke Sörman (C) har
inkommit med en avsägelse från uppdraget och Kommunstyrelsen behöver
därför utse en ny ledamot.
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Per-Åke Sörmans (C) begärda entledigande beviljas.
2. Ullis Sandberg (S) utses till ledamot i Tillfälliga specifika
samverkansrådet för länsövergripande bostadsförsörjningsplanering
efter Per-Åke Sörman (C) för tiden 13 mars 2018 - 31 december 2018.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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§ 70 Remittering av motioner
Ärendenummer: Ks 4/2018
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har den 28 februari 2018 överlämnat en motion för
beredning:
Motion från Karolina Wallström (L) om busskort eller skolskjuts till elever
i grundskolan, Ks 302/2018.
Beslutsunderlag
Motion från Karolina Wallström (L) om busskort eller skolskjuts till elever
i grundskolan, Ks 302/2018
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Motion från Karolina Wallström (L) om att busskort eller skolskjuts till
elever i grundskolan remittertas till Programnämnd barn och utbildning.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 71 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt, månadsrapport
Ärendenummer: Ks 5/2018
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelseförvaltningen har sammanställt en rapport över
utvecklingen inom ekonomi, personal och verksamhet under februari 2018.
Beslutsunderlag
Månadsrapport ekonomi, personal och verksamhet Örebro kommun,
februari 2018
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Rapporten läggs till handlingarna.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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§ 72 Rapport från Örebro Rådhus AB
Ärendenummer: Ks 6/2018
Ärendebeskrivning
Ärendet utgår.

§ 73 Rapport över finansverksamheter under februari 2018
Ärendenummer: Ks 7/2018
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelseförvaltningen redovisar i rapport finansverksamheten
under februari år 2018.
Beslutsunderlag
Rapport över finansverksamheter under februari 2018
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Rapporten läggs till handlingarna.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 74 Anmälan av delegationsbeslut februari 2018
Ärendenummer: Ks 265/2018
Ärendebeskrivning
Alla beslut fattade med stöd av delegation av tjänsteman, ordförande
presidium eller utskott ska anmälas till Kommunstyrelsen på närmast
följande sammanträde enligt 6 kap. 40 § 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 10 oktober 2017. Inför
Kommunstyrelsens sammanträde den 6 mars 2018 redovisar
Kommunstyrelseförvaltningen beslut som tagits med stöd av delegation
under februari 2018.
Beslutsunderlag
Sammanställning över delegationsbeslut inom övrig verksamhet under
perioden 1-28 februari 2018
Sammanställning över delegationsbeslut inom finansverksamhet under
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perioden 1-28 februari 2018
Protokoll från Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt, 201802-13
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Anmälan av delegationsbeslut läggs till handlingarna.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 75 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
Protokoll från Örebro Rådhus AB, 2018-02-14
Minnesanteckningar från arbetsgruppen Samarbete, samordning och
planering kring flyktingmottagning, 2018-02-27
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Anmälan läggs till handlingarna.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 76 Kommundirektörens rapport
Ärendenummer: Ks 8/2018
Ärendebeskrivning
Kommundirektören redogör i en rapport för nyheter inom förvaltningen.
Beslutsunderlag
Kommundirektörens rapport februari 2017
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Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Rapporten läggs till handlingarna.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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Datum: 20180313
Kommunstyrelsen

Yrkande

§3 - Införande av nytt valfrihetssystem för
vård- och omsorgstjänster i Örebro
kommun
Vänsterpartiet ser positivt på att den problematiska LOV:en,
lagen om valfrihetssystem, skrotas. Vi har kontinuerligt lyft
problem och svårigheter med valfrihetssystemet och alla våra
farhågor visade sig stämma. Kostnaderna för hemvården har
skjutit i höjden och kvalitén för de äldre har blivit lidande.
Kommunens egen verksamhet och organisation har fått ta
mycket stryk och det är framförallt personalen som fått ta
smällen.
Samtidigt väljer styret att byta ett system med privatiseringar till
ett annat. Ideologin får gå före och de äldre kommer, som oftast,
sist. Flera av de fundamentala problem vi sett att
privatiseringarna skapat inom LOV, kommer att finnas kvar
även i detta system.
Erfarenheterna med LOV visar att privatiserad hemvård skapar
en ryckig organisation och en svåröversiktlig hemvård i Örebro
kommun, för äldre, anhöriga och personal. En privatiserad
hemvård, utan samma demokratiska insyn som vi har i
kommunens egen verksamhet, kräver också en mycket större
och dyrare kommunal apparat för kontroll och uppföljning av
verksamheten. Insynen i och kontrollen av vinstdrivande företag
kommer alltid att vara bristfällig och företagens övergripande
mål att göra vinst går rakt emot kommunens och Vänsterpartiets
ambitioner att använda skattepengarna effektivt, sparsamt och
att erbjuda de äldre en omsorg av hög kvalité.
Örebro kommun och har högt ställda ambitioner på både kvalité
för de äldre och på personalens arbetsmiljö, något som vi
vänsterpartister både står bakom och vill utveckla ytterligare.
Kollektivavtal för personalen är en självklarhet och
fortbildningar, kompetensutveckling och implementering av nya
rön inom äldreomsorgen, ska enkelt kunna nå ut till alla
anställda inom verksamheterna. Med en privatiserad hemvård
försvåras det strukturerade och kontinuerliga arbete som krävs
för att kunna erbjuda den kvalité och riktiga jämlika valfrihet
som de äldre har rätt till. Det försvårar också arbetet som krävs
för att göra äldreomsorgen till en attraktiv arbetsplats för att
rekrytera ny personal och behålla den viktiga rutinen i
verksamheterna.
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Datum: 20180313
Kommunstyrelsen

Yrkande

Behoven ska styra
Vi ställer oss mycket kritiska till förslaget att på förhand
bestämma hur mycket verksamhet som ska vara privat och hur
mycket som ska vara kommunal. Det frångår alla principer om
hur man hanterar en professionell upphandling och som man
hanterar upphandling inom andra kommunala verksamheter. För
oss ska alltid kommunens behov av eventuella bristande
kompetenser inom den egna regin styra behoven av
upphandling, inte ett beslut som bestämmer att en viss
verksamhet ska vara privat. Vi i Vänsterpartiet kan se poängen
med att kommunen vid erkänt behov av unika kompetenser, som
exempelvis språkkunskaper, upphandlar den verksamheten av
idéburna organisationer eller kooperationer genom LOU.
Privat är dyrare
Det största problemet med LOV är att det är kostnadsdrivande
och vi ser att flera drivkrafter för det kommer att finnas kvar i
systemet med LOU. När utförarna upphandlar antalet äldre och
inte en mängd timmar, ges ekonomiska incitament att producera
så många timmar som möjligt till sina äldre. För det första går
den drivkraften helt emot kommunens egna ambitioner att med
rehabiliterande arbetssätt få ner behovet av omvårdnadstimmar.
Det gör vidare att kostnaderna för verksamheten sväller, men
också att omsorgen av de äldre blir ojämlikt fördelat beroende
på vilken utförare man har.
Vänsterpartiets förslag till beslut lyder:
1.
Nuvarande valfrihetssystem för omvårdnadstjänster
avskaffas.
2.
Nuvarande valfrihetssystem för kost, servicetjänster och
daglig verksamhet avskaffas. Uppdrag ges till
kommunstyrelseförvaltningen att utveckla en ny organisation för
servicetjänster.
3.
Vid behov där kompetens inom kommunens regi saknas,
till exempel språkkompetenser, skulle sådan verksamhet kunna
upphandlas enligt LOU.
4.
Inga nya leverantörer ska antas under den tvååriga
uppsägningstiden som gäller ingångna avtal.
5.
Kommundirektören får i uppdrag i samband med
kommande budget att se över resultatet av förändringar i och
med ovanstående förslag.
6.
Ärendet ska vidare till kommunfullmäktige
I det fall detta förslag faller kan denna skrivelse vara att
betrakta som en reservation.
För Vänsterpartiet
Murad Artin
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