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Lena Claeson, sekreterare
Justerat den 18 maj 2016

Kenneth Nilsson (S), ordförande

Murad Artin (V), justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 19 maj 2016
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§ 102 Bokslut för donationsstiftelser år 2015
Ärendenummer: Ks 138/2016
Handläggare: Christina Lagergren
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelseförvaltningen har sammanställt bokslut för år 2015 för de
stiftelser med donationsmedel som förvaltas av Örebro kommun. Stiftelser
med donationsmedel där värdet av tillgångarna överstiger en och en halv
miljon kronor är enligt bokföringslagen skyldiga att upprätta
årsredovisning samt ha en godkänd eller auktoriserad revisor. Övriga
stiftelser ska göra en förenklad räkenskapssammanställning varje år.
Antalet stiftelser som kommunen förvaltat 2014 är 43 st.
Inga nya stiftelser har tillkommit under året. Stiftelsen SkanskaConventum fonden har 2015 utdelat de sista medlen i enlighet med
stadgarna. Fonden kommer därmed att avslutas.
Följande sex stiftelser har en särskild styrelse som svarar för utdelning
Stiftelsen Bohnstedt- von Hornska minnesfonden
Stiftelsen Adolf Lindgrens stipendiefond
Örebro Sparbanks jubileumsgåva 1965
Stiftelsen Carl August och Greta Carléns minnesfond
Stiftelsen för fonden för främjande av vård, fostran eller utbildning av barn
i Örebro kommun
Tekniska föreningen i Örebro Stipendiefond
För utdelning av medel från övriga stiftelser ansvarar kommunens nämnder
inom respektive verksamhetsområde.
Kommunstyrelsen ansvarar för den ekonomiska förvaltningen för samtliga
stiftelser utom för Bohnstedt- von Hornska minnesfonden vars särskilda
styrelse även ansvarar för den ekonomiska förvaltningen.
Beslutsunderlag
Bokslut 2015 för stiftelser med donationsmedel förvaltade av Örebro
kommun
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Bokslut 2015 för stiftelser med donationsmedel förvaltade av Örebro
kommun inklusive rapport om samförvaltning av donationsstiftelsernas
kapital godkänns.
2. Till uppdraget som revisor för samtliga donationsstiftelser som förvaltas
av Örebro kommun utses för år 2016, Öhrlings Pricewaterhouse Coopers
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AB, 556029-6740.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 103 Delårsrapport med prognos 1 Kommunstyrelsen
(egen verksamhet)
Ärendenummer: Ks 466/2016
Handläggare: Cecilia Aldén
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelseförvaltningen har sammanställt en delårsrapport till och
med den 30 april 2016 med prognos 1 2016 för Kommunstyrelsens eget
ansvar som styrelse. I rapporten görs en uppföljning av Kommunstyrelsens
ekonomiska läge.
Beslutsunderlag
Delårsrapport med prognos 1, 2016
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Kommunstyrelsen fastställer Delårsrapport med prognos 1 för 2016 för
den egna förvaltningen.
2. Delårsrapporten överlämnas för handläggning inom ramen för den
kommuntotala delårsrapporten.
3. Kommunstyrelsen ger Kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att till
nästa kommunstyrelsesammanträde återkomma med beslutsunderlag för
hantering av de prognostiserade underskottsposter som redovisas i
rapporten.
Yrkande
Maria Haglund (M) yrkar att få lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Fastställa Delårsrapport med prognos 1 för 2016 för den egna
förvaltningen.
2. Delårsrapporten överlämnas för handläggning inom ramen för den
kommuntotala delårsrapporten.
3. Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att till nästa
kommunstyrelsesammanträde återkomma med beslutsunderlag för
4

hantering av de prognostiserade underskottsposter som redovisas i
rapporten.
4. Maria Haglund (M) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Maria Haglund (M), Johanna Reimfelt (M), Johan Kumlin (M), Karolina
Wallström (L) och Murad Artin (V) deltar inte i beslutet.

§ 104 Fördelning av riktade medel för flyktingmottagning
Ärendenummer: Ks 1373/2015
Handläggare: Liselotte Nöjd
Ärendebeskrivning
Regeringen har beslutat om att fördela 9,8 miljarder kronor som tillfälligt
stöd till kommuner och landsting med anledning av flyktingsituationen.
För Örebro kommun innebär det en förstärkning på 62,7 mnkr. Av det
tillfälliga stödet tog Kommunstyrelsen beslut i januari 2016 om att fördela
20 mnkr till Socialförvaltningen och 2 mnkr Lokalförsörjningsavdelningen
för åren 2015-2016. För de återstående förstärkningarna på 40,7 mnkr har
förslag tagits fram i samråd med berörda förvaltningar.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-04-26
Bilaga 1 Fördelning av extra statsbidrag för ökat flyktingmottagande 20152016
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Anta förslag till fördelning av det återstående extra statsbidraget för ökat
flyktingmottagande enligt bilaga 1.
2. Medlen utbetalas från Kommunstyrelsen till nämnderna efter begäran i
samband med delårsrapport 2 och bokslut 2016.
Yrkande
Daniel Edström (SD) yrkar att få lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Anta förslag till fördelning av det återstående extra statsbidraget för ökat
flyktingmottagande enligt bilaga 1.
2. Medlen utbetalas från Kommunstyrelsen till nämnderna efter begäran i
samband med delårsrapport 2 och bokslut 2016
3. Daniel Edström (SD) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Daniel Edström (SD) deltar inte i beslutet.
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§ 105 Svar på remiss om Digitaliseringens
transformerande kraft
Ärendenummer: Ks 273/2016
Handläggare: Anders Edlund
Ärendebeskrivning
Näringsdepartementet har inkommit till Örebro kommun med en remiss
gällande Digitaliseringskommissionens delbetänkande ”Digitaliseringens
transformerande kraft – vägval för framtiden” (SOU 2015:91).
Kommissionen har haft i uppdrag att verka för att målet i den it-politiska
strategin It i människans tjänst – en digital agenda för Sverige uppnås och
att regeringens ambitioner inom området fullföljs. Kommissionen lyfter
fram att Sverige står inför ett antal strategiska vägval samt vikten av att det
sker ett medvetet arbete med att främja utvecklingen vad gäller
digitalisering.
De strategiska områden som lyfts fram är:
Kontinuerligt statligt engagemang för att främja digitaliseringen i
samhället.
Regelverk som fungerar i och för den digitala omställningen.
Kompetens för det digitala samhället.
Infrastruktur som främjar digitaliseringen.
Datadriven innovation för tillväxt och välfärd.
Säkerhet och integritet i en digital värld.
Örebro kommun ställer sig positiv till de förslag på utredningar som
föreslås i delbetänkandet. I huvudsak fångas de viktiga aspekter som
behöver ses över. Örebro kommun vill dock framhålla att en proaktiv
hållning från offentliga myndigheter i arbetet med digitaliseringen i
förlängningen innebär att kommunerna kommer ha en mycket stor roll
eftersom mycket av den offentliga servicen och ekonomin finns i just
kommunerna. Om digitaliseringen ska bli en framgångsfaktor är det viktigt
att ge kommunerna så bra förutsättningar som möjligt att lyckas med
arbetet. Det är också viktigt att digitaliseringen av det offentliga Sverige
sker på ett balanserat sätt och att den nationella nivån understödjer på ett
sådant sätt att alla kommuner får förutsättningar att lyckas med
digitaliseringen. I flera av de utredningar som föreslås bör uppdrag finnas
som uppmärksammar just den kommunala nivåns förutsättningar och
möjligheter.
Beslutsunderlag
Förslag till yttrande, 2016-04-07.
Remissmissiv, 2016-02-23 (N2015/08335/ITP)
Delbetänkande Digitaliseringens transformerande kraft – vägval för
framtiden
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Remissvaret antas och överlämnas till Näringsdepartementet.
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 106 Svar på remiss Kroppsbehandlingar- åtgärder för ett
stärkt konsumentskydd (SOU 2015:100)
Ärendenummer: Ks 215/2016
Handläggare: Rickard Bergqvist
Ärendebeskrivning
Socialdepartementet har gett Örebro kommun möjlighet att inkomma med
synpunkter på betänkandet Kroppsbehandlingar – Åtgärder för ett stärkt
konsumentskydd (SOU 2015:100). Remissvar ska lämnas till
Socialdepartementet senast den 16 maj 2016.
Utredningen föreslår en ny lag gällande kroppsbehandlingar som syftar till
att förändra utseendet och som kan innebära en betydande hälsorisk. Den
nya lagen föreslås träda i kraft 1 juli 2017. Utredningen föreslår även en
nationell, webbaserad informationstjänst med oberoende information om
de aktuella kroppsbehandlingarna.
Örebro kommun är positiv till att en utredning genomförts rörande behovet
av ett stärkt skydd för den enskilde vid de aktuella kroppsbehandlingarna.
Utredningen har tydliggjort att det finns brister i skyddet med den
nuvarande lagstiftningen och att ett stärkt konsumentskydd
behövs. Kommunen ställer sig bakom utredningens förslag men vill betona
behovet av framtida stöd till de föreslagna tillsynsmyndigheterna.
Kommunen vill även påtala samordningsbehovet avseende den föreslagna
informationstjänsten.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-04-07
Remissvar, 2016-04-07
Kroppsbehandlingar – Åtgärder för ett stärkt konsumentskydd (SOU
2015:100)
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Remissvaret antas och överlämnas till Socialdepartementet.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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§ 107 Remiss av bredbandsstrategi
Ärendenummer: Ks 725/2015
Handläggare: Anders Åhlgren, Ylva Agerbladh
Ärendebeskrivning
En väl utbyggd digital infrastruktur är en grundförutsättning för
kommunens utveckling mot en modern och attraktiv kommun. Genom att
använda digitaliseringens möjligheter kan vi bidra till att skapa ett
demokratiskt, hållbart och klimatsmart samhälle. Vi skapar även goda
förutsättningar för en effektivare, smartare och öppnare förvaltning som
stödjer innovationer och delaktighet. Digitala tjänster med hög kvalitet ska
kunna användas av alla hushåll och företag i hela kommunen. Det kan
aktivt bidra till att förenkla vardagen för företagare och privatpersoner och
är en viktig del i kommunens mål för hållbar tillväxt.
Regeringen har satt mål för bredbandspolitiken i Sverige, som också
fångats upp i det regionala samarbetet inom Örebro län. Örebro kommun
ska verka för att uppfylla de regionala målen som antagits för
bredbandsutbyggnaden. Det övergripande målet är att minst 90 % av
hushållen och företagen i såväl tätorterna som på landsbygden bör kunna
erbjudas en överföringshastighet om minst 100 Mbit/s senast år 2020.
Kommunens ambition är att det ska finnas förutsättningar att bo både i
staden och på landsbygden med en bra servicenivå. Idag har endast
omkring 29 procent av hushållen om företagen på landsbygden tillgång till
bredband med föreskriven hastighet. Kommunen har därför för avsikt att
primärt att inrikta sina resurser mot landsbygden.
Utbyggnaden av bredbandsnäten sker idag huvudsakligen på kommersiell
grund. Detta fungerar väl inom tätorterna där det finns ett stort intresse från
de nätägare och bredbandsoperatörer som verkar på marknaden att ansluta
hushåll och företag mot fibernät. Kommunen anser därför att bredband
inom tätort även fortsättningsvis ska tillhandahållas av marknadens aktörer
på kommersiell grund. För landsbygden är situationen däremot en annan
och där behövs offentligt stöd för att bredbandsutbyggnad ska komma till
stånd.
Syftet med kommunen bredbandsstrategi är att lyfta fram den politiska
viljan och ge vägledning i förverkligandet av kommunens strategiska mål i
bredbandsfrågan. Bredbandsstrategin ska spegla Örebro kommuns
värderingar och intentioner.
I detta dokument beskrivs de strategiska inriktningsmålen för
bredbandsutbyggnaden i Örebro kommun. För att förverkliga de strategiska
målen behöver en handlingsplan tas fram, som väntas kunna antas av
Kommunstyrelsen under hösten 2016. Förslag på remissinstanser samt
frågeställningar finns i bilaga 1 till denna tjänsteskrivelse.
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-04-26
Förslag till Bredbandsstrategi för Örebro kommun 2016 - 2020
Örebro läns regionala digitala agenda 2014 - 2020
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Strategin för bredbandsutbyggnaden i Örebro kommun 2016-2020 sänds
ut på remiss under perioden 11 maj 2016 till 9 september 2016.
2. Remissförfarandet hanteras enligt förslag i bilaga 1.
3. Kommundirektören får i uppdrag att ta fram riktlinjer för hur
investeringsanslaget kan användas samt en handlingsplan som återkommer
till Kommunstyrelsen för antagande under hösten 2016.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 108 Bostadssocial handlingsplan
Ärendenummer: Ks 371/2016
Handläggare: Lars Thornberg
Ärendebeskrivning
Alla människor har rätt till en bostad. Ansvaret för att säkerställa
bostadsförsörjningen åvilar Örebro kommun. På den öppna
bostadsmarknaden finns dock enskilda och grupper som har svårt att hävda
sig på grund av ekonomiska och sociala omständigheter. Det finns därför
skäl att i en bostadssocial handlingsplan beskriva hur arbetet med att
motverka detta utanförskap ska bedrivas. Arbetet med handlingsplanen ska
utgå från barn och jämställdhetsperspektiven.
Handlingsplanen syftar till att skapa förutsättningar för ett strukturerat och
aktivt arbete i syfte att minska utanförskap för de människor som har svårt
att av egen kraft skapa sig en dräglig bostadssituation. Handlingsplanen
kategoriseras i fyra insatsområden:
- Insatser för fler lägenheter
- Insatser för de som står utanför ordinarie bostadsmarknad
- Insatser för ökad socioekonomisk integration
- Insatser för att minska trångboddhet
Det övergripande målen är att:
- Säkerställa den bostadssociala frågan i arbetet med kommunens
bostadsförsörjning
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- Säkerställa ett aktivt arbete kring handlingsplanens insatsområden
- Säkerställa samverkan mellan fastighetsägare och kommun
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-05-04
Bostadssocial handlingsplan
Synpunkter från Jämställdhetsdelegationen, 2016-05-02
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Anta Bostadssocial handlingsplan
2. Ärendet återkommer till Kommunstyrelsen i oktober 2016 för en
lägesrapport av arbetet.
3. Uppföljning av planen ska ske årligen.
4. Kommunstyrelseförvaltningen ges i uppdrag att ta fram riktlinjer för
tillämpningen av Bostadssocial handlingsplan där barn och
jämställdhetsperspektiven finns beaktade.
Yrkande
Kenneth Nilsson (S) yrkar bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag
med justeringen att under insatsområde 2 - insatser för de som står utanför
ordinarie bostadsmarknad - ska punkt 2 "Använda studentbostäder för att
lösa situationen för de som står utanför ordinarie arbetsmarknad" tas bort.
Murad Artin (V) yrkar bifall till Kommunstyrelseförvaltningens justerade
förslag
Daniel Edström (SD) yrkar avslag på Kommunstyrelseförvaltningens
justerade förslag.
Maria Haglund (M) yrkar avslag på Kommunstyrelseförvaltningens
justerade förslag samt yrkar att ge Kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag
att, senast i september 2016, återkomma till Kommunstyrelsen med ett
förslag på nya ägardirektiv till ÖBO som förtydligar det bostadssociala
ansvaret och anger vilka åtgärder som behöver vidtas inom ramen för
detsamma.
Karolina Wallström (L) yrkar bifall till Maria Haglunds (M) yrkande.
Sara Richert (MP) yrkar i första hand att ärendet återremitteras till
Kommunstyrelseförvaltningen med motiveringen att den bostadssociala
handlingsplanen behöver göras tydligare på följande punkter: Insatsområde
1- Punkt 2 behöver tydliggöras, det är oklart vad "regelverk" och
"hantering av hyror" innebär. Punkt 3 behöver tydliggöras, Miljöpartiet
föreslår att Stadsbyggnad ska ta utarbeta bostadssociala krav som kan
ställas vid markanvisning. Det är också otydligt om det gäller all
markanvisning. Insatsområde 2 - Punkt 1 behöver förtydligas, vad är
blockförhyrning och vilken aspekt av tillgänglighet är det som avses?
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Punkt 2 behöver förtydligas för att den ska åstadkomma verklig skillnad
för hur processer bedrivs. Det är oklart vad det innebär att forum och
samarbetsformer "säkerställs". Om återremissyrkandet faller avser inte
Sara Richert (MP) att delta i beslutet.
Proposition
Ordförande Kenneth Nilsson (S) redovisar sitt förslag till
propositionsordning och Kommunstyrelsen godkänner detta.
Ordföranden ställer först Sara Richerts (MP) yrkande om återremiss under
proposition och finner att Kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska
avgöras idag.
Därefter finner ordföranden att det finns två förslag till beslut, d.v.s.
Kommunstyrelseförvaltningens justerade förslag samt Daniel Edströms
(SD), Maria Haglunds (M) och Karolina Wallströms (L) yrkande om
avslag på Kommunstyrelseförvaltningens justerade förslag, och ställer
dessa mot varandra. Ordföranden finner att Kommunstyrelsen beslutar
enligt Kommunstyrelseförvaltningens justerade förslag.
Slutligen ställer ordföranden Maria Haglunds (M) tilläggsyrkande om att
ge Kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att, senast i september 2016,
återkomma till Kommunstyrelsen med ett förslag på nya ägardirektiv till
ÖBO som förtydligar det bostadssociala ansvaret och anger vilka åtgärder
som behöver vidtas inom ramen för detsamma, under proposition och
finner att Kommunstyrelsen beslutar att avslå detta.
Beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Anta Bostadssocial handlingsplan, med justeringen att under
insatsområde 2 - insatser för de som står utanför ordinarie bostadsmarknad
- ska punkt 2 "Använda studentbostäder för att lösa situationen för de som
står utanför ordinarie arbetsmarknad" tas bort.
2. Ärendet återkommer till Kommunstyrelsen i oktober 2016 för en
lägesrapport av arbetet.
3. Uppföljning av planen ska ske årligen.
4. Kommunstyrelseförvaltningen ges i uppdrag att ta fram riktlinjer för
tillämpningen av Bostadssocial handlingsplan där barn och
jämställdhetsperspektiven finns beaktade.
Sara Richert (MP) deltar inte i beslutet.
Reservation
Daniel Edström (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt yrkande
om avslag på Kommunstyrelseförvaltningens justerade förslag.
Maria Haglund (M), Johanna Reimfelt (M) och Johan Kumlin (M)
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reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för Maria Haglunds
(M) yrkande om avslag på Kommunstyrelseförvaltningens
justerade förslag samt att ge Kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att,
senast i september 2016, återkomma till Kommunstyrelsen med ett förslag
på nya ägardirektiv till ÖBO som förtydligar det bostadssociala ansvaret
och anger vilka åtgärder som behöver vidtas inom ramen för detsamma.
Karolina Wallström (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt
yrkande om bifall till Maria Haglunds (M) yrkande om avslag på
Kommunstyrelseförvaltningens justerade förslag samt att ge
Kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att, senast i september 2016,
återkomma till Kommunstyrelsen med ett förslag på nya ägardirektiv till
ÖBO som förtydligar det bostadssociala ansvaret och anger vilka åtgärder
som behöver vidtas inom ramen för detsamma.
Sara Richert (MP) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för sitt
yrkande om att ärendet återremitteras till Kommunstyrelseförvaltningen med motiveringen att den bostadssociala handlingsplanen
behöver göras tydligare på följande punkter: Insatsområde 1- Punkt 2
behöver tydliggöras, det är oklart vad "regelverk" och "hantering av hyror"
innebär. Punkt 3 behöver tydliggöras, Miljöpartiet föreslår att
Stadsbyggnad ska ta utarbeta bostadssociala krav som kan ställas vid
markanvisning. Det är också otydligt om det gäller all markanvisning.
Insatsområde 2 - Punkt 1 behöver förtydligas, vad är blockförhyrning och
vilken aspekt av tillgänglighet är det som avses? Punkt 2 behöver
förtydligas för att den ska åstadkomma verklig skillnad för hur processer
bedrivs. Det är oklart vad det innebär att forum och samarbetsformer
"säkerställs".

§ 109 Årsredovisning för Örebro läns trädgårdsaktiebolag
år 2015
Ärendenummer: Ks 332/2016
Handläggare: Tina Hillding
Ärendebeskrivning
Örebro läns trädgårdsaktiebolag AB har i uppgift att förvärva, äga och
under-hålla konstverk i Stadsparken och Skytteparken samt på Stora
Holmen i Örebro. Bolaget har under året invigt en skulptur av konstnären
Göran Hägg, ”Kultvagn”, som har placeras på Stora holmens östra udde.
Bolagets årsredovisning för 2015 överlämnas till Kommunstyrelsen för
godkännande.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-03-09
Årsredovisning 2015 för Örebro Läns Trädgårds AB
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Lägga Örebro läns trädgårdsaktiebolags årsredovisning för
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räkenskapsåret 2015 till handlingarna.
2. Kommunens stämmoombud får i uppdrag att vid årsstämman för Örebro
läns trädgårdsaktiebolag rösta för att:
a) fastställa resultaträkningen och balansräkningen;
b) disponera bolagens vinster enligt den fastställda balansräkningen;
c) bevilja ansvarsfrihet gentemot bolagen för styrelseledamöterna och den
verkställande direktören; samt att
d) arvode ska utgå till de styrelseledamöter, suppleanter och
lekmannarevisorer som utsetts av Kommunfullmäktige i Örebro i enlighet
med av Kommunfullmäktige i Örebro beslutade gällande bestämmelser om
arvoden och ersättningar till förtroendevalda samt att arvode till revisor ska
utgå enligt godkänd räkning.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Yrkande
Lennart Bondeson (KD) yrkar bifall till Kommunstyrelseförvaltningens
förslag.
Proposition
Ordförande Kenneth Nilsson (S) finner att det endast finns ett förslag till
beslut, d.v.s. Lennart Bondesons (KD) yrkande om bifall till
Kommunstyrelseförvaltningens förslag, och finner att Kommunstyrelsen
beslutar enligt detta.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Lägga Örebro läns trädgårdsaktiebolags årsredovisning för
räkenskapsåret 2015 till handlingarna.
2. Kommunens stämmoombud får i uppdrag att vid årsstämman för Örebro
läns trädgårdsaktiebolag rösta för att:
a) fastställa resultaträkningen och balansräkningen;
b) disponera bolagens vinster enligt den fastställda balansräkningen;
c) bevilja ansvarsfrihet gentemot bolagen för styrelseledamöterna och den
verkställande direktören; samt att
d) arvode ska utgå till de styrelseledamöter, suppleanter och
lekmannarevisorer som utsetts av Kommunfullmäktige i Örebro i enlighet
med av Kommunfullmäktige i Örebro beslutade gällande bestämmelser om
arvoden och ersättningar till förtroendevalda samt att arvode till revisor ska
utgå enligt godkänd räkning.
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Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut den 25 maj 2016.

§ 110 Årsredovisning för Nerikes Brandkår år 2015
Ärendenummer: Ks 1123/2015
Handläggare: Tina Hillding
Ärendebeskrivning
Nerikes Brandkår är ett kommunalförbund som har till uppgift att svara för
räddningstjänsten för de åtta kommunerna Askersund, Hallsbergs, Kumla,
Laxå, Lekeberg, Lindesberg, Nora och Örebro.
Örebro kommun svarar för 50,2 % av de årliga driftbidragen till
kommunalförbundets verksamhet år 2015. Kommunens driftbidrag var
72,1 mnkr år 2015, vilket är en ökning med 1,2 mnkr (eller 1,7 %) jämfört
med år 2014. Nerikes Brandkår redovisar en vinst på 2,0 mnkr för år 2015
vilket är 0,3 mnkr bättre är föregående år (vinst 1,7 mnkr år 2014).
Resultatet är även bättre än budget som låg på 1,6 mnkr. Det positiva
resultatet beror främst på att vinster har realiserats vid omplacering av
värdepapper samt återbetalning av sjukförsäkringspremier från afa på 1
mnkr.
Under året har Nerikes Brandkår gjort investeringar på 4,0 mnkr som i
huvudsak avser inköp av fordon. Vid årsskiftet uppgick
kommunalförbundets tillgångar till 113,5 mnkr, avsätt-ningar för pensioner
till 72,9 mnkr och skulder till 25,7mnkr. Det egna kapitalet i
balansräkningen var 15,0 mnkr. Balanskravsresultatet är positivt för år
2015.
Direktionen för Nerikes Brandkår beslutade 2016-03-09 att fastställa
årsredovisningen, att avsätta 487 tkr till resultatutjämningsreserven och att
föreslå kommunfullmäktige i Örebro, Lindesberg, Kumla, Hallsberg, Laxå,
Nora, Askersund och Lekeberg att godkänna 2015 års redovisning.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-04-06
Årsredovisning för Nerikes Brandkår år 2015
Revisionsberättelse för år 2015 med bilagda rapporter.
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet för verksamheten under år
2015.
2. Årsredovisningen för Nerikes Brandkår år 2015 läggs med godkännande
till handlingarna.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut den 25 maj 2016.
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Yrkande
Björn Sundin (S) yrkar bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Proposition
Ordförande Kenneth Nilsson (S) finner att det endast finns ett förslag till
beslut, d.v.s. Björn Sundins (S) yrkande om bifall till
Kommunstyrelseförvaltningens förslag, och finner att Kommunstyrelsen
beslutar enligt detta.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet för verksamheten under år
2015.
2. Årsredovisningen för Nerikes Brandkår år 2015 läggs med godkännande
till handlingarna.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut den 25 maj 2016.

§ 111 Vattentornet Svampens framtida användning och
förvaltning
Ärendenummer: Ks 460/2015
Handläggare: Clas-Göran Classon
Ärendebeskrivning
Vattenverket och Tekniska förvaltningen planerar att ställa av vattentornet
Svampen som vattenreservoar och vattentorn. Svampen ingår som en del i
Örebros Vatten- och avloppsverk och är också registrerat som ett
byggnadsminnesmärke. Kommunens utbildningsverksamhet genom Aqua
Nova i Svampen är avslutad och utbildning kring vatten, avlopp och avfall
sker nu i Tekniska kvarnen i Karlslund. Restaurangdelen har gott renommé
och det finns intresse hos den entreprenör som idag driver restaurangen i
Svampen att utvidga och utveckla verksamheten. Örebrokompaniet ser
Svampen som en av de viktigaste besöksmagneterna i Örebro och man vill
fortsatt kunna ge turistinformation anslutning till restaurangen.
Eftersom Svampen är en skyddad byggnad som både bör bevaras och
utvecklas vidare, så föreslås att vattentornet och tillhörande fastighet förs
över till Örebroporten Fastigheter AB.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-04-07
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Kommundirektören får i uppdrag att initiera en diskussion och
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förhandling mellan Örebro-porten Fastigheter AB och VA-verket med
syfte att företaget övertar ägandet av Svampen och tillhörande fastighet.
2. I samband med att Örebroporten Fastigheter övertar Svampen kommer
bolaget också att överta och teckna avtal med den entreprenör som bedriver
restaurang-, café- och konferensverksamhet i Svampen.
Yrkande
Maria Haglund (M) yrkar bifall till beslutspunkt 1 och avslag på
beslutspunkt 2 samt en ny beslutspunkt med följande lydelse "Ge
kommundirektören i uppdrag att förutsättningslöst utreda olika
användningsområden för Svampen med utgångspunkt i dess starka
symbolvärde för Örebro. Samt precisera för Kommunstyrelsen vilka
intentioner med en framtida användning bör vara innan en eventuell
överlåtelse, försäljning, eller tecknande av avtal med entreprenör kan ske."
Sara Richert (MP) och Karolina Wallström (L) yrkar bifall till Maria
Haglunds (M) yrkande.
Proposition
Efter diskussion i Kommunstyrelsen formulerar ordförande Kenneth
Nilsson (S) följande förslag till lydelse för en ny beslutspunkt 2 baserat
på Maria Haglunds (M) yrkande, som Kommunstyrelsen godkänner:
"2. Kommundirektören får i uppdrag att tillsammans med Örebroporten
förutsättningslöst utreda olika användningsområden för Svampen med
utgångspunkt i dess starka symbolvärde för Örebro. Samt precisera för
Kommunstyrelsen vilka intentioner med en framtida användning bör vara
innan en eventuell överlåtelse, försäljning, eller tecknande av avtal med
entreprenör kan ske."
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, det vill säga
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslutspunkt 1 samt ny lydelse
för beslutspunkt 2 och att Kommunstyrelsen beslutar enligt detta.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Kommundirektören får i uppdrag att initiera en diskussion och
förhandling mellan Örebro-porten Fastigheter AB och VA-verket med
syfte att företaget övertar ägandet av Svampen och tillhörande fastighet.
2. Kommundirektören får i uppdrag att tillsammans med Örebroporten
förutsättningslöst utreda olika användningsområden för Svampen med
utgångspunkt i dess starka symbolvärde för Örebro. Samt precisera för
Kommunstyrelsen vilka intentioner med en framtida användning bör vara
innan en eventuell överlåtelse, försäljning, eller tecknande av avtal med
entreprenör kan ske.
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§ 112 Människan bakom uniformen - MBU
Ärendenummer: Ks 549/2016
Handläggare: Mats Brantsberg
Ärendebeskrivning
År 2010 utsattes räddningstjänsten i Kortedala för stenkastning mot ett av
sina fordon under utryckning där en stor sten kastades in och krossade
vindrutan med personskador som följd. Detta var kulmen på en rad av hot
mot uniformsbärande yrkesmän. Detta följdes av flera hot och trakasserier.
På ungdomens hus diskuterades det inträffade och dessa samtal mellan
ungdomar och personal resulterade i att man startade ett projekt – MBU.
Syftet med projektet är att öka förståelsen om att det bakom uniformen
finns en människa och att det under kepsen på den provocerande
ungdomen också finns en människa.
I Örebro har vi under de senaste åren upplevt en ökad hotbild mot bland
annat polis, väktare och bussförare. Det omfattar såväl verbala som fysiska
hot. Vid diskussioner mellan kommunen, räddningstjänst, polis,
bussföretag, ambulans med flera uniformsbärande yrken har det
framkommit att något måste göras innan vi hamnar i situationen från
Kortedala.
En process startades i trygghetsrådet för kollektivtrafiken om att skapa ett
MBU Örebro. Detta har sedan förankrats inom stadsbyggnad och Örebro
brottsförebyggande råd. En diskussion har också förts med samtliga aktörer
där vi gemensamt kommit fram till att projektet bör ingå som en del av
Örebro brottsförebyggande råds verksamhet. Avtal är undertecknade med
polis, räddningstjänst, ambulans, Länstrafiken, Nobina, ÖBO och
väktarbolagen CSG samt Nokas för att säkerställa ett långsiktigt deltagande
i projektet.
Projektet är planerat att starta med en första grupp i mars 2016. Vårt mål är
att navet för verksamheten ska vara Tegelbruket och att de får möjlighet att
avsätta resurser för att rekrytera och stötta ungdomarna före, under och
efter projektet. Efter att ha genomgått projektet erbjuds ungdomarna att bli
ambassadörer och kan då få olika uppdrag som kanaliseras via ansvariga.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-03-24
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Kommunstyrelsen tillskjuter 350 tkr årligen till Örebro
Brottsförebyggande råds budget. För år 2016 tas medel ur
Kommunstyrelsens anslag för oförutsedda kostnader. Medel för kommande
år beaktas i budgetarbetet.
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2. Örebro Brottsförebyggande råd ansvarar för projektet och tecknar avtal
med Tegelbruket.
3. Örebro Brottsförebyggande råd svarar för årlig uppföljning av projektet
och återrapportering till Kommunstyrelsen.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 113 Information om sociala investeringar
Ärendenummer: Ks 443/2016
Handläggare: Aina Rundgren
Ärendebeskrivning
Inom arbetet med sociala investeringar sker en fortsatt utvecklig av arbetet
med behovsanalys och arbete har påbörjats med återföring,
implementering, och uppskalning. Processkartläggning av processen pågår
och revidering av riktlinjer ska göras. Region Örebro län har öppnat upp
för en eventuell kommande gemensam satsning inom sociala investeringar.
Följande projekt inom sociala investeringar redovisas:
-Samverkan för teckenspråkiga, 21 personer deltar sedan år 2014.
-Team Oxhagen, socionom, arbetsterapeut och specialpedagog ingår i
teamet som är fullt bemannat sedan år 2015. Arbetet hade svårigheter vid
uppstarten, men har synliggjort strukturella problem i området.
- Specialpedagogisk kompetensutveckling. Projektet påbörjades hösten år
2015. 118 pedagoger har genomgått en grundutbildning och 21 pedagoger
en fördjupningsutbildning.
- El Sistema. Påbörjades i januari år 2015 och har 100 barn i verksamhet.
Detta är en musikalisk metod som stimulerar utveckling av språk,
koncentration, motorik och självförtroende.
- NP resurs och samverkan. Påbörjades i september år 2015 och ger elever
med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar stöd i gymnasieåldern.
- Skolfam, en verksamhet som kommer att starta under sommaren år 2016.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Informationen tas till protokollet.
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§ 114 Information om Krisledningsutskottet - uppgifter
m.m.
Ärendenummer: Ks 1305/2014
Handläggare: Mats Brantsberg
Ärendebeskrivning
Säkerhetschef Mats Brantsberg informerar om Krisledningsutskottets
uppgifter m.m.
En gång per mandatperiod genomförs en risk- och sårbarhetsanalys (RSA)
där kommunens risker analyseras och kategoriseras.
Grunderna i krishanteringssystemet utgår från tre principer:
- Ansvarsprincipen – den /dem som har ansvar i vardagen, har även ansvar
vid en kris
- Likhetsprincipen – verksamheten ska vara så lik vardagsläget som möjligt
- Närhetsprincipen – krisen ska hanteras där den sker av dem som är
närmast berörda och ansvariga.
När en kris inträffar är det viktigt att anpassa organisationen och få igång
en samordnad krishantering. Informationsarbetet behöver sättas igång, med
såväl extern och intern information samt upplysningsverksamhet.
Kontakter behöver etableras med berörda organisationer och myndigheter.
Det är även viktigt att skapa sig en lägesuppfattning av vad som har hänt
och vad som händer. Lägesbilden måste uppdateras kontinuerligt.
I Örebro kommun utgör Kommunstyrelsen kommunens
Krisledningsnämnd. För att underlätta arbetet finns även ett
Krisledningsutskott bestående av 5 ledamöter ur nämnden. Resterande
ledamöter i Krisledningsnämnden är ersättare i Krisledningsutskottet.
Krisledningsnämnden måste inte ta över vid en extraordinär händelse, men
har rätt att göra det. Ordförande eller vice ordförande har rätt att aktivera
nämnden och inlarmningen av krisledningsutskottet sker via SOS alarm.
POSOM (psykiskt och socialt omhändertagande) vid olyckor eller
katastrofer hanteras i Örebro kommun av Socialjouren.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Informationen tas till protokollet.
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§ 115 Detaljplan för Almby 13:25 m.fl. område vid Framnäs
och Ekeby gård
Ärendenummer: Ks 529/2016
Ärendebeskrivning
Syftet med detaljplanen är att reglera byggrätter i befintlig bebyggelse,
möjliggöra ett nytt bostadsområde med c:a 30 nya villor söder om
Framnäs, samt par- och radhus vid Ekeby gård. Vidare planläggs för
kommunalt vatten- och spillvattennät till området Framnäs för att vidare
ansluta till Ekeby Dreve. Lundbergs fastigheter AB är exploatör.
Ärendet behandlades av Byggnadsnämnden den 21 april 2016 och togs upp
för information till Programnämnd samhällsbyggnad den 4 maj 2016.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Programnämnd samhällsbyggnad, 2016-05-04, § tillkommer senare
Protokollsutdrag från Byggnadsnämnden, 2016-04-21, § 120
Stadsbyggnads tjänsteskrivelse, 2016-04-05
Antagandehandling
Granskningsutlåtande
Plankarta
Förslag till beslut
Byggnadsnämndens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Anta detaljplan för Almby 13:25 m.fl.
2. Planförslaget för Almby 13:25 bedöms inte medföra en betydande
miljöpåverkan i den betydelse som avses i 4 kap 34 § Plan- och bygglagen
och följaktligen inte behöva innehålla en miljökonsekvensbeskrivning.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Byggnadsnämndens förslag.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut den 25 maj 2016.
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§ 116 Återrapportering av försöket med avgiftsfria
toaletter
Ärendenummer: Ks 687/2015
Handläggare: Erik Sahlin
Ärendebeskrivning
Örebro kommun har 1 juli 2015 gjort ett försök med avgiftsfria toaletter i
city. Försöket har varit lyckat med ökad besöksfrekvens utan att för den
delen skadegörelse och andra negativa konsekvenser har ökat.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att Kommunstyrelsen ger Tekniska
nämnden i uppdrag att förhandla med leverantören om fortsatt avgiftsfria
toaletter.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-04-25
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Godkänna återrapporteringen
2. Tekniska nämnden får i uppdrag att förhandla om fortsatt avgiftsfria
toaletter.
Yrkande
Murad Artin (V) yrkar att få lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Godkänna återrapporteringen
2. Tekniska nämnden får i uppdrag att förhandla om fortsatt avgiftsfria
toaletter.
3. Murad Artin (V) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.

§ 117 Höjning av maxavgiften i vård- och omsorgstaxan
samt i taxan för serviceinsatser utan biståndsbeslut
Ärendenummer: Ks 507/2016
Ärendebeskrivning
Ärendet avser höjning från och med 1 juli 2016 av maxavgiften i vård- och
omsorgstaxan enligt socialtjänstlagen (2001:453) 8 kap. 5§. Ärendet avser
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även höjning av maxavgiften i taxan för serviceinsatser utan
biståndsbeslut. För 2016 innebär det en ökning för den enskilde med
maximalt 220 kr per månad.
Ärendet behandlades av Programnämnd social välfärd den 4 maj 2016.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-03-29
Förslag till beslut
Programnämnd social välfärds förslag till Kommunstyrelsen:
1. Maxavgiften i vård- och omsorgstaxan höjs till en tolftedel av 0,4392
gånger prisbasbeloppet från och med 1 juli 2016 enligt
Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
2. Maxavgiften i taxan för serviceinsatser utan biståndsbeslut höjs till en
tolftedel av 0,4392 gånger prisbasbeloppet från och med 1 juli 2016 enligt
Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Yrkande
Maria Haglund (M) och Karolina Wallström (L) yrkar avslag på
Programnämnd social välfärds förslag.
Sara Richert (MP) yrkar avslag på Programnämnd social välfärds förslag
samt yrkar att kompensationen för det uteblivna statsbidraget
istället finansieras av Kommunstyrelsen.
Proposition
Ordförande Kenneth Nilsson (S) finner att det finns tre förslag till beslut,
d.v.s. Programnämnd social välfärds förslag, Maria Haglunds (M) och
Karolina Wallströms (L) yrkande om avslag på Programnämnd social
välfärds förslag samt Sara Richerts (MP) yrkande om avslag på
Programnämnd social välfärds förslag och att kompensationen för det
uteblivna statsbidraget istället tas ur Kommunstyrelsens anslag för
oförutsedda kostnader.
Ordföranden behandlar dessa ett i taget och finner att Kommunstyrelsen
beslutar enligt Programnämnd social välfärds förslag.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Maxavgiften i vård- och omsorgstaxan höjs till en tolftedel av 0,4392
gånger prisbasbeloppet från och med 1 juli 2016 enligt
Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
2. Maxavgiften i taxan för serviceinsatser utan biståndsbeslut höjs till en
tolftedel av 0,4392 gånger prisbasbeloppet från och med 1 juli 2016 enligt
Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
22

Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut den 25 maj 2016.
Reservation
Maria Haglund (M), Johanna Reimfelt (M), Johan Kumlin (M) och
Karolina Wallström (L) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för
Maria Haglunds (M) och Karolina Wallströms (L) yrkande om avslag på
Programnämnd social välfärds förslag.
Sara Richert (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt yrkande
om avslag på Programnämnd social välfärds förslag samt att
kompensationen för det uteblivna statsbidraget istället finansieras av
Kommunstyrelsen.

§ 118 Svar på motion från Ia Malmqvist (MP) m.fl. om att
införa lagliga graffitiväggar i Örebro
Ärendenummer: Ks 525/2014
Ärendebeskrivning
Ia Malmqvist, Fredrik Persson, Lotta Sörman och Helena Bosved har för
Miljöpartiet lämnat motionen ”Inför lagliga graffitiväggar i Örebro”.
Kommunfullmäktige har lämnat motionen till Kommunstyrelsen för
beredning.
Syftet med motionen, enligt motionärerna, är att göra våra miljöer vackrare
och uppmuntra till fler konstuttryck i kommunen. De menar att lagliga
graffitiytor på anvisade platser kan leda till att Örebro blir konstnärligt
rikare.
Ärendet behandlades av Kulturnämnden den 11 februari 2015 och av
Tekniska nämnden den 15 januari 2015.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-04-12
Protokollsutdrag från Kulturnämnden, 2015-02-11, § 17
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2015-01-16
Protokollsutdrag från Tekniska nämnden, 2015-01-15, § 5
Reservation i Tekniska nämnden från (V) och (MP), 2015-01-15
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, 2014-12-19
Yttrande från ÖBO, 2014-11-18
Motion, 2014-04-23
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Motionen är besvarad.
2. Kulturnämnden får i uppdrag att utreda möjliga lösningar för driften av
23

en övningsvägg.
3. I det fall Kulturnämnden finner en lösning för driften av en permanent
vägg, får de i uppdrag att i samarbete med Programnämnd
samhällsbyggnad utreda var den permanenta väggen skulle kunna placeras
samt eventuell möjlighet för temporära platser för graffitikonst, t.ex
byggplank. Samråd ska även ske med Brottsförebyggande rådet (BRÅ) om
utformningen.
Yrkande
Kenneth Nilsson (S) yrkar att beslutspunkt 2 justeras så att ordet
"övningsvägg" byts ut mot "graffitivägg". Beslutspunkt 2 ska lyda:
"Kulturnämnden får i uppdrag att utreda möjliga lösningar för driften av
en graffitivägg."
Murad Artin (V) yrkar bifall till Kommunstyrelseförvaltningens justerade
förslag.
Sara Richert (MP) yrkar bifall till beslutspunkt 1 samt att beslutspunkterna
2 och 3 lyder enligt följande: "2. Kulturnämnden får i uppdrag att utreda
uppförandet av en öppen vägg samt lösningar för driften om den ska vara
bemannad eller kurerad istället för helt öppen. 3. Placering av en eventuell
öppen vägg samt möjlighet för temporära öppna väggar, t.ex. byggplank,
ska ske i samarbete med Programnämnd samhällsbyggnad och i samråd
med Brottsförebyggande rådet (BRÅ).”
Karolina Wallström (L) yrkar bifall till Sara Richerts (MP) yrkande.
Maria Haglund (M) yrkar bifall till beslutspunkt 1 samt avslag
på beslutspunkterna 2 och 3.
Proposition
Ordförande Kenneth Nilsson (S) finner att det finns ett förslag för
beslutspunkt 1, d.v.s. att motionen är besvarad, och att Kommunstyrelsen
beslutar enligt detta.
Därefter finner ordföranden att det finns tre förslag till beslut för
beslutspunkt 2, d.v.s. Kommunstyrelseförvaltningens justerade förslag,
Sara Richerts (MP) och Karolina Wallströms (L) yrkande om följande
lydelse: "2. Kulturnämnden får i uppdrag att utreda uppförandet av en
öppen vägg samt lösningar för driften om den ska vara bemannad eller
kurerad istället för helt öppen." samt Maria Haglunds (M) yrkande om
avslag på beslutspunkt 2.
Ordföranden behandlar dessa ett i taget och finner att Kommunstyrelsen
beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens justerade förslag.
Slutligen finner ordföranden att det finns tre förslag till beslut för
beslutspunkt 3, d.v.s. Kommunstyrelseförvaltningens förslag, Sara Richerts
(MP) och Karolina Wallströms (L) yrkande om följande lydelse: "3.
Placering av en eventuell öppen vägg samt möjlighet för temporära öppna
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väggar, t.ex. byggplank, ska ske i samarbete med Programnämnd
samhällsbyggnad och i samråd med Brottsförebyggande rådet (BRÅ)."
samt Maria Haglunds (M) yrkande om avslag på beslutspunkt 3.
Ordföranden behandlar dessa ett i taget och finner att Kommunstyrelsen
beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Motionen är besvarad.
2. Kulturnämnden får i uppdrag att utreda möjliga lösningar för driften av
en graffitivägg.
3. I det fall Kulturnämnden finner en lösning för driften av en permanent
vägg, får de i uppdrag att i samarbete med Programnämnd
samhällsbyggnad utreda var den permanenta väggen skulle kunna placeras
samt eventuell möjlighet för temporära platser för graffitikonst, t.ex
byggplank. Samråd ska även ske med Brottsförebyggande rådet (BRÅ) om
utformningen.
Reservation
Sara Richert (MP) reserverar sig skriftligt mot beslutspunkterna 2 och 3 till
förmån för sitt yrkande om att beslutspunkterna 2 och 3 lyder enligt
följande: "2. Kulturnämnden får i uppdrag att utreda uppförandet av en
öppen vägg samt lösningar för driften om den ska vara bemannad eller
kurerad istället för helt öppen. 3. Placering av en eventuell öppen vägg
samt möjlighet för temporära öppna väggar, t.ex. byggplank, ska ske i
samarbete med Programnämnd samhällsbyggnad och i samråd med
Brottsförebyggande rådet (BRÅ)."
Karolina Wallström (L) reserverar sig mot beslutspunkterna 2 och 3 till
förmån för sitt yrkande om bifall till Sara Richerts (MP) yrkande att
beslutspunkterna 2 och 3 lyder enligt följande: "2. Kulturnämnden får i
uppdrag att utreda uppförandet av en öppen vägg samt lösningar för driften
om den ska vara bemannad eller kurerad istället för helt öppen. 3. Placering
av en eventuell öppen vägg samt möjlighet för temporära öppna väggar,
t.ex. byggplank, ska ske i samarbete med Programnämnd samhällsbyggnad
och i samråd med Brottsförebyggande rådet (BRÅ)."
Maria Haglund (M), Johanna Reimfelt (M) och Johan Kumlin (M)
reserverar sig mot beslutspunkterna 2 och 3 till förmån för Maria Haglunds
(M) yrkande om avslag på beslutspunkterna 2 och 3.
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§ 119 Svar på motion från Niclas Persson (MP) och Azita
Iranipour (FP) om lokal barnombudsman
Ärendenummer: Ks 734/2015
Ärendebeskrivning
Niclas Persson, kommunalråd för Miljöpartiet de gröna och Azita Iranipour
ledamot i Kommunfullmäktige för Folkpartiet har inkommit med en
motion där de vill att Kommunfullmäktige ska inrätta en lokal
barnombudsman i Örebro kommun. Syftet är att stärka barnets rättigheter,
inte minst barns och ungas rätt till inflytande och delaktighet.
Motionen har behandlats av Programnämnd barn och utbildning den 2
december 2015 och har även beretts av Kommunledningskontoret tillika
Kommunstyrelseförvaltningen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-01-27
Protokollsutdrag från Programnämnd barn och utbildning, 2015-12-02, §
200
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2015-11-12
Nicklas Perssons (MP) och Azita Iranipours (FP), motion om att inrätta en
lokal barnombudsman i Örebro kommun, 2015-05-28
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Motionen är besvarad.
2. Centralt skolstöd får i uppdrag att inrätta en telefonlinje och
funktionsbrevlåda som barn och unga från förskoleklass till gymnasiet kan
vända sig till om de av någon anledning inte kan vända sig till någon i
närmaste omgivningen.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige.
Yrkande
Karolina Wallström (L) och Sara Richert (MP) yrkar bifall till motionen.
Lennart Bondeson (KD) yrkar bifall till Kommunstyrelseförvaltningens
förslag.
Proposition
Ordförande Kenneth Nilsson (S) finner att det finns två förslag till beslut,
d.v.s. Lennart Bondesons (KD) yrkande om bifall till
Kommunstyrelseförvaltningens förslag respektive Karolina Wallströms (L)
och Sara Richerts (MP) yrkande om bifall till motionen. Ordföranden
ställer dessa mot varandra och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt
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Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Motionen är besvarad.
2. Centralt skolstöd får i uppdrag att inrätta en telefonlinje och
funktionsbrevlåda som barn och unga från förskoleklass till gymnasiet kan
vända sig till om de av någon anledning inte kan vända sig till någon i
närmaste omgivningen.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Reservation
Karolina Wallström (L) och Sara Richert (MP) reserverar sig mot
beslutet till förmån för sina yrkanden om bifall till motionen.

§ 120 Svar på motion från Daniel Granqvist (M) om
vägmärken vid vägarbeten
Ärendenummer: Ks 506/2015
Ärendebeskrivning
Daniel Granqvist (M) inkom den 25 mars 2015 med en motion till
Kommunfullmäktige, gällande vägmärken vid vägarbeten. I motionen
efterfrågas att Örebro kommun vid större vägarbeten och andra arbeten
som innebär att gångbanor, cykelbanor, gator eller filer stängs av, alltid
skall sätta upp tydliga vägmärken med information om vad som ska
byggas, när bygget beräknas vara klart och när gaturummet kommer att
återställas. Därtill skall Örebro kommun ställa motsvarande krav på
entreprenörer och andra som utför arbeten, vilka gör att gångbanor,
cykelbanor, filer eller liknande stängs av. I motionen efterfrågas dessutom
att all denna information alltid skall publiceras på Örebro kommuns
anslagstavla, hemsida och genom andra lämpliga kommunikationskanaler.
Ärendet behandlades av Programnämnd samhällsbyggnad den 4 februari
2016.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Programnämnd samhällsbyggnad, 2016-02-04, § 9
Stadsbyggnads tjänsteskrivelse med yttrande, 2016-01-27
Motion från Daniel Granqvist (M) om vägmärken vid vägarbeten, 201503-25
Förslag till beslut
Programnämnd samhällsbyggnads förslag till Kommunstyrelsen:
- Motionen är besvarad.
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Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Yrkande
Maria Haglund (M) yrkar bifall till motionen.
Proposition
Ordförande Kenneth Nilsson (S) finner att det finns två förslag till beslut,
d.v.s. Programnämnd samhällsbyggnads förslag om att motionen är
besvarad respektive Maria Haglunds (M) yrkande om bifall till motionen.
Ordföranden ställer dessa mot varandra och finner att Kommunstyrelsen
beslutar enligt Programnämnd samhällsbyggnads förslag.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Motionen är besvarad.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Reservation
Maria Haglund (M), Johanna Reimfelt (M) och Johan Kumlin (M)
reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för Maria Haglunds (M)
yrkande om bifall till motionen.

§ 121 Svar på motion från Azita Iranipour (FP) om centrum
mot våld i nära relation
Ärendenummer: Ks 533/2013
Ärendebeskrivning
Azita Iranipour (FP) har inkommit med en motion som anmäldes 24 april,
2013. Motionens förslag är att inrätta en fast tjänst som barnpedagog, för
att ersätta den tidigare projektanställningen vid Centrum mot våld som
arbetade med barnen och barnperspektivet.
Kommunstyrelsen beslutade den 21 maj 2013 att överlämna motionen till
dåvarande Kommunledningskontoret för förslag till yttrande.
Kommunfullmäktige beslutade den 28 januari 2015 att återremittera
Kommunledningskontorets förslag med motiveringen att se över stödet till
de barn som utsätts för våld i nära relationer. Förslaget är att motionen ska
anses tillgodosedd. De förändrade kraven på offentligt ansvarstagande för
barn utsatta för våld i nära relationer och som har bevittnat våld innebär att
de kommunala åtagandena avseende samordning, stöd och behandling för
barn måste säkerställas. Därför sker just nu en processkartläggning, där
särskild vikt läggs vid hur resurser bör placeras organisatoriskt.
Programnämnd social välfärd fattade beslut den 3 mars 2016 om att avsätta
500 tkr från nämndens utvecklingsmedel specifikt destinerade för
ändamålet att utveckla arbetet med barn som bevittnat våld. I
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budgetprocessen för 2017 kommer Kommunstyrelsen säkerställa en
långsiktig finansiering av detta ärende.
Beslutsunderlag
Förslag till yttrande, 2016-04-12
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-03-23
Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige, 2015-01-28, § 15
Skriftlig reservation från Anders Åhrlin (M)
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen 2014-01-28, § 12
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2013-12-04
Motion från Azita Iranipour (FP), med rubriken "Centrum mot våld i nära
relation", april 2013.
Förslag till beslut
Kommunledningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Motionen är tillgodosedd.
2. Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att utifrån resultatet av
pågående processkartläggning agera för att säkerställa att kraven på
offentligt ansvarstagande för barn utsatta för våld i nära relationer uppfylls.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Yrkande
Karolina Wallström (L) och Maria Haglund (M) yrkar bifall till motionen.
Proposition
Ordförande Kenneth Nilsson (S) finner att det finns två förslag till beslut,
d.v.s. Kommunledningens förslag respektive Karolina Wallströms (L) och
Maria Haglunds (M) yrkande om bifall till motionen. Ordföranden ställer
dessa mot varandra och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt
Kommunledningens förslag.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Motionen är tillgodosedd.
2. Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att utifrån resultatet av
pågående processkartläggning agera för att säkerställa att kraven på
offentligt ansvarstagande för barn utsatta för våld i nära relationer uppfylls.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Reservation
Karolina Wallström (L), Maria Haglund (M), Johanna Reimfelt (M)
och Johan Kumlin (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för Karolina
Wallströms (L) och Maria Haglunds (M) yrkande om bifall till motionen.
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§ 122 Svar på motion från Murad Artin (V) m.fl. om att
etablera ett kommunalt byggbolag
Ärendenummer: Ks 844/2015
Ärendebeskrivning
Vänsterpartiet föreslår i en motion att Örebro kommun ska utreda
möjligheterna att bilda ett eget byggbolag med primärt syfte att bygga
billiga och små hyreslägenheter och studentlägenheter.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-03-11
Motion från Murad Artin (V) m.fl. om att etablera ett kommunalt
byggbolag
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Motionen avslås.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Yrkande
Murad Artin (V) yrkar bifall till motionen.
Karolina Wallström (L) yrkar bifall till Kommunstyrelseförvaltningens
förslag om att avslå motionen.
Proposition
Ordförande Kenneth Nilsson (S) finner att det finns två förslag till beslut,
d.v.s. Karolina Wallströms (L) yrkande om bifall till
Kommunstyrelseförvaltningens förslag om att avslå motionen
respektive Murad Artins (V) yrkande om bifall till motionen. Ordföranden
ställer dessa mot varandra och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt
Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Motionen avslås.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Reservation
Murad Artin (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt yrkande
om bifall till motionen.
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§ 123 Svar på motion från Daniel Granqvist (M) om en
vision för Myrö
Ärendenummer: Ks 846/2015
Ärendebeskrivning
Daniel Granqvist (M) har inkommit med en motion som anmäldes i
kommunfullmäktige den 17 juni 2015. Motionen innehåller förslag hur
området omkring Myrö ska planeras för framtida bostäder och verksamhet.
Ärendet behandlades av Programnämnd samhällsbyggnad den 4 februari
2016.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Programnämnd samhällsbyggnad, 2016-02-24, § 10
Stadsbyggnads tjänsteskrivelse med yttrande, 2015-11-27
Motion från Daniel Granqvist (M) om att planera för framtida bostäder och
verksamhet i Myrö, 2015-06-17
Förslag till beslut
Programnämnd samhällsbyggnads förslag till Kommunstyrelsen:
- Motionen avslås.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Yrkande
Maria Haglund (M) och Karolina Wallström (L) yrkar bifall till motionen.
Sara Richert (MP) yrkar bifall till Programnämnd samhällsbyggnads
förslag om att avslå motionen.
Proposition
Ordförande Kenneth Nilsson (S) finner att det finns två förslag till beslut,
d.v.s. Sara Richerts (MP) yrkande om bifall till Programnämnd
samhällsbyggnads förslag om att avslå motionen respektive Maria
Haglunds (M) och Karolina Wallströms (L) yrkande om bifall till
motionen. Ordföranden ställer dessa mot varandra och finner att
Kommunstyrelsen beslutar enligt Programnämnd samhällsbyggnads
förslag.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Motionen avslås.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
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Reservation
Maria Haglund (M), Johanna Reimfelt (M) och Johan Kumlin (M)
reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för Maria Haglunds (M)
yrkande om bifall till motionen.
Karolina Wallström (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt
yrkande om bifall till motionen.

§ 124 Ekonomiska månadsrapporter från nämnder i
Örebro kommun januari-mars år 2016
Ärendenummer: Ks 407/2016
Ärendebeskrivning
I övergripande strategier och budget för 2016 med plan för 2017-2018, står
att "Nämnderna ska varje sammanträdesmånad följa verksamhetens
kostnadsutveckling och översända rapporten till Kommunstyrelsen för
kännedom".
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag och rapport från Miljönämnden, 2016-03-15
Protokollsutdrag och rapport från Kulturnämnden, 2016-04-13
Protokollsutdrag och rapport från Fritidsnämnden, 2016-04-12
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Rapporterna läggs till handlingarna.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 125 Remittering av motioner
Ärendenummer: Ks 15/2016
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har den 27 april 2016 överlämnat följande motioner
till Kommunstyrelsen för beredning:
- Motion från Emelie Jaxell (M) om att Örebro kommun ska ha en generös
ledsagarservice
- Motion från Daniel Edström (SD) och Jimmy Larsson (SD) om att utreda
digitaliseringspersonal i skolan
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- Motion från Murad Artin (V) m.fl. om krav på kollektivavtal för utförare
inom Lagen om valfrihet (LOV)
Beslutsunderlag
Motion från Emelie Jaxell (M) om att Örebro kommun ska ha en generös
ledsagarservice, Ks 570/2016
Motion från Daniel Edström (SD) och Jimmy Larsson (SD) om att utreda
digitaliseringspersonal i skolan, Ks 571/2016
Motion från Murad Artin (V) m.fl. om krav på kollektivavtal för utförare
inom Lagen om valfrihet (LOV), Ks 569/2016
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Motion från Emelie Jaxell (M) om att Örebro kommun ska ha en
generös ledsagarservice remitteras till Programnämnd social välfärd.
2. Motion från Daniel Edström (SD) och Jimmy Larsson (SD) om att
utreda digitaliseringspersonal i skolan remitteras till Programnämnd barn
och utbildning.
3. Motion från Murad Artin (V) m.fl. om krav på kollektivavtal för utförare
inom Lagen om valfrihet (LOV) remitteras till Programnämnd social
välfärd.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 126 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt, månadsrapport
mars år 2016
Ärendenummer: Ks 6/2016
Handläggare: Jonathan Zackrisson
Ärendebeskrivning
Ärendet utgår från Kommunstyrelsens sammanträde den 10 maj 2016.

§ 127 Rapport från Örebro Rådhus AB
Ärendenummer: Ks 31/2016
Handläggare: Tina Hillding
Ärendebeskrivning
Styrelsen i Örebro Rådhus AB ska enligt ägardirektivet hålla
Kommunstyrelsen löpande informerad om sin egen och
dotterbolagensverksamhet samt om åtgärder av större vikt.
Information om ekonomiskt resultat och investeringar för bolagen i Örebro
Rådhuskoncernen ingår i Örebro kommuns delårsrapporter.
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Årsredovisningar för Örebro Rådhus AB och dotterbolagen redovisas i sin
helhet till Kommunstyrelse och Kommunfullmäktige.
I denna rapport lämnas övrig information om moderbolagets och
dotterbolagets verksamhet utifrån de ärenden som har behandlats i
bolagens styrelser. Ärenden som ska behandlasav Kommunstyrelsen
redovisas inte i denna rapport.
Beslutsunderlag
Rapport från Örebro Rådhus AB, 2016-03-24
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Rapporten läggs till handlingarna
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 128 Rapport över finansverksamheter under april år 2016
Ärendenummer: Ks 7/2016
Handläggare: Mats Rodenfelt
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelseförvaltningen redovisar i rapport finansverksamheten
under april 2016.
Beslutsunderlag
Rapport över Finansverksamheten under april 2016
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
-Rapporten läggs till handlingarna.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 129 Kommundirektörens rapport
Ärendenummer: Ks 16/2016
Handläggare: Anne Andersson
Ärendebeskrivning
Kommundirektören redogör i en rapport för nyheter inom förvaltningen.
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Beslutsunderlag
Kommundirektörens rapport, april 2016
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
-Rapporten läggs till handlingarna.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 130 Fyllnadsval av ledamot i Jämställdhetsdelegationen
Ärendenummer: Ks 1312/2014
Ärendebeskrivning
Ärendet utgår från Kommunstyrelsens sammanträde den 10 maj 2016 och
återkommer vid Kommunstyrelsens sammanträde i juni 2016.

§ 131 Fyllnadsval av ledamot och ersättare i Kommunala
tillgänglighetsrådet
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.
Victor Silwerfeldt (S) har inkommit med en avsägelse från sitt uppdrag i
Kommunala Tillgänglighetsrådet och en ny ersättare behöver därmed utses.
Ann-Britt Ivarsson (KD) har inkommit med en avsägelse från sitt uppdrag i
Kommunala Tillgänglighetsrådet och en ny ledamot behöver därmed utses.
Förslag till beslut
1. Victor Silwerfeldts (S) begärda entledigande beviljas.
35

2. Utse Gun Carlestam Lewin (S) till ersättare i Kommunala
tillgänglighetsrådet, för tiden 10 maj 2016 - 31 december 2018.
3. Ann-Britt Ivarssons (KD) begärda entledigande beviljas.
4. Utse Georg Barsom (KD) till ledamot i Kommunala tillgänglighetsrådet,
för tiden 10 maj 2016 - 31 december 2018.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Victor Silwerfeldts (S) begärda entledigande beviljas.
2. Utse Gun Carlestam Lewin (S) till ersättare i Kommunala
tillgänglighetsrådet, för tiden 10 maj 2016 - 31 december 2018.
3. Ann-Britt Ivarssons (KD) begärda entledigande beviljas.
4. Utse Georg Barsom (KD) till ledamot i Kommunala tillgänglighetsrådet,
för tiden 10 maj 2016 - 31 december 2018.

§ 132 Val av ledamot i Tillfälliga 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.
Örebro kommun behöver utse en ledamot till detta samverkansråd.
Förslag till beslut
- Utse Rasmus Persson (C) till ledamot i Tillfälliga specifika
samverkansrådet för länsövergripande bostadsförsörjningsplanering, för
tiden 10 maj 2016 - 31 december 2018.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Utse Rasmus Persson (C) till ledamot i Tillfälliga specifika
samverkansrådet för länsövergripande bostadsförsörjningsplanering, för
tiden 10 maj 2016 - 31 december 2018.
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§ 133 Fyllnadsval av ersättare i Örebro läns
Demokratinätverk
Ärendenummer: Ks 1176/2015
Ärendebeskrivning
År 2004 bildades ett länsnätverk för demokratifrågor i Örebro län där
länets kommuner, länsstyrelsen, landstinget, regionförbundet och flera
andra organisationer ingick. Syftet med länsnätverket var att utbyta
kunskap och erfarenheter i frågor som rör demokrati, främlingsfientlighet
och rasism. Från år 2010 fram till år 2015 har detta nätverk varit vilande
men Region Örebro läns demokratiberedning tog sedan initiativ till en
återuppstart.
Nätverkets syfte ska nu som då vara att genom erfarenhets- och
kunskapsutbyte främja och förbättra arbetet med demokrati och integration
samt aktivt motverka främlingsfientlighet, rasism och antidemokratiska
krafter i Örebro län. De som erbjuds deltagande i nätverket är samtliga
kommuner i länet, Länsstyrelsen, Region Örebro län, Polismyndigheten,
Länsbildningsförbundet, ÖLIF samt andra länsorganisationer som omfattas
av nätverkets syfte, mål och inriktning.
Kommunstyrelsen utsåg den 17 november 2015 Agneta Blom (S)
till ordinarie förtroendevald representant i nätverket, samt Sebastian
Haraldsson (M) till ersättare. Sebastian Cehlin (tidigare Haraldsson) (M)
har inkommit med en avsägelse från sitt uppdrag i Örebro läns
Demokratinätverk och en ny ersättare behöver därmed utses.
Förslag till beslut
1. Sebastian Cehlins (M) begärda entledigande beviljas.
2. Utse Stefan Stark (M) till ersättare i Örebro läns Demokratinätverk, för
tiden 10 maj 2016 - 31 december 2018.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Sebastian Cehlins (M) begärda entledigande beviljas.
2. Utse Stefan Stark (M) till ersättare i Örebro läns Demokratinätverk, för
tiden 10 maj 2016 - 31 december 2018.

§ 134 Information om konferensen Utsikt i full gång
Ärendebeskrivning
Utsikt arrangeras av Handelskammaren och är en helt ny arena för att
stärka Örebroregionens näringsliv och bidra till ökad tillväxt. Konferensen
ersätter Promotionbåten, en konferens som anordnats tidigare år.
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Kommunstyrelsen bekostar deltagande för en person per parti.
Beslutsunderlag
Inbjudan till Utsikt 2016
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 135 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Ks 586/2016
Ärendebeskrivning
Alla beslut fattade med stöd av delegation av tjänsteman, ordförande eller
utskott ska anmälas till Kommunstyrelsen på närmast följande 27
sammanträdeenligt 6 kap. 35 § KL. Det är först efter återrapporteringen till
Kommunstyrelsen som delegationsbesluten kan vinna laga kraft och det är
också ett sätt att hålla ledamöter och ersättare i Kommunstyrelsen
informerade om vilka beslut som fattats genom delegation.
Delegationsförteckningen för Kommunstyrelsen antogs 27 mars 2003 och
reviderades senast 6 mars 2012.
Inför Kommunstyrelsens sammanträde den 10 maj 2016 redovisar
Kommunstyrelseförvaltningen beslut som tagits med stöd av delegation
under april 2016.
Beslutsunderlag
Sammanställning över delegationsbeslut inom övrig verksamhet under
perioden 1 april- 30 april 2016
Sammanställning över delegationsbeslut inom finansverksamheten under
perioden 1 april -30 april 2016
Protokoll från Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt, 201604-05
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Anmälan av delegationsbeslut läggs till handlingarna.
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§ 136 Anmälan av handlingar
Ärendenummer: Ks 5/2016
Ärendebeskrivning
Varje månad anmäler Kommunstyrelseförvaltningen handlingar som
inkommit och bedöms relevanta för Kommunstyrelsen att få kännedom
om.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Kommunala tillgänglighetsrådets arbetsutskott om
handlingsplan för tillgänglighet, Ks 436/2016
Protokoll från direktionsmöte Nerikes Brandkår, 2016-04-07
Protokoll från Örebro Rådhus AB, 2016-03-15
Stadsrevisionens granskning av bokslut och årsredovisning 2015, 2016-0407, Ks 520/2016
Stadsrevisionens granskning av Kommunstyrelsens uppsikt av de
kommunala bolagen, Ks 521/2016
Stadsrevisionens grundläggande granskning av kommunstyrelse och
nämnder 2015, Ks 522/2016
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Anmälan läggs till handlingarna.
Kommunstyrelsens behandling
Murad Artin (V) undrar över svaret på skrivelsen till Kommunala
tillgänglighetsrådets arbetsutskott. Kommunstyrelseförvaltningen kommer
att svara på skrivelsen och anmäla svaret till Kommunstyrelsen.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Anmälan läggs till handlingarna.

§ 137 Val av vigselförrättare
Ärendenummer: Ks 1101/2014
Ärendebeskrivning
Vigselförrättare förordnas av Länsstyrelsen efter förslag från
Kommunstyrelsen. Liberalerna har inkommit med ett förslag om att
Kommunstyrelsen nominerar Karolina Wallström (L) som vigselförrättare.
En generell diskussion om framtida principer för nominering av
vigselförrättare kommer att hänskjutas till FOA (Förtroendevaldas
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organisation och arbetsformer).
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen nominerar Karolina Wallström (L) som vigselförrättare
för tiden 10 maj 2016 - 31 december 2018.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Nominera Karolina Wallström (L) som vigselförrättare för tiden 10 maj
2016 - 31 december 2018.

§ 138 Ändring av tjänstgöringsfördelning av uppdrag som
kommunalråd och partiföreträdare
Ärendenummer: Ks 1051/2014
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige fastställde den 24 september 2014 regler för arvoden
och ersättningar till förtroendevalda i Örebro kommun för kommande
mandatperiod. Av dessa framgår vilka kommunalrådsresurser som
tilldelats partierna. Val av kommunalråd förrättas av Kommunstyrelsen
efter förslag från respektive parti.
Kommunstyrelsen utsåg vid sitt sammanträde 21 oktober 2014, § 250, Sara
Richert (MP) och Niclas Persson (MP) till deltidsuppdrag som
kommunalråd för Miljöpartiet. Den 27 januari 2015 beslutade
Kommunstyrelsen efter förslag från Miljöpartiet att ändra
tjänstgöringsgraden så att Sara Richert (MP) deltidsuppdrag som
kommunalråd utökades från 45 % till 53 % och Niclas Perssons (MP)
deltidsuppdrag som partiföreträdare sänktes från 40 % till 32 %.
Miljöpartiet har nu inkommit med önskemål om att ändra fördelningen av
tjänstgöringen mellan Sara Richert (MP) och Niclas Persson (MP).
Beslutsunderlag
Skrivelse från Miljöpartiet
Förslag till beslut
Förslag till Kommunstyrelsen:
Sara Richerts (MP) deltidsuppdrag som kommunalråd utökas från 53 % till
55 % och Niclas Perssons (MP) deltidsuppdrag som partiföreträdare utökas
från 32 % till 40 %. Valen som kommunalråd gäller fr.o.m. 2016-05-10
och tills vidare, dock längst intill det sammanträde då val av
Kommunstyrelse förrättas nästa gång.
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Sara Richerts (MP) deltidsuppdrag som kommunalråd utökas från 53 %
till 55 % och Niclas Perssons (MP) deltidsuppdrag som
partiföreträdare utökas från 32 % till 40 %. Valen som kommunalråd gäller
fr.o.m. 2016-05-10 och tills vidare, dock längst intill det sammanträde då
val av Kommunstyrelse förrättas nästa gång.
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2016-05-10
Kommunstyrelsen

Särskilt yttrande

17. återrrapportering av projektet
avgiftsfria toaletter
Att offentliga toaletter centralt i Örebro varit avgiftsfria sedan förra sommaren
är fantastiskt bra. Det är helt i linje med det förslag som Vänsterpartiet lagt i en
motion för ett par år sedan, men som då tyvärr avslogs. Att detta varit verklighet
under nästan ett år är vi dock tacksamma för.
Som också nämns i återrapporteringen finns många fördelar med avgiftsfritt.
Det blir jämställt då det tidigare var avgiftsfritt att besöka urinoar men inte
vanliga toaletter. Det gör staden mer tillgänglig för alla. Alla har nu rätt att
utföra sina behov på ett värdigt hygieniskt sätt oavett vilka medel man själv har
på fickan. Det gör staden renare och fräschare och tekniska förvaltningen menar
att skadegörelsen mot myntlåsen upphört.
Det är bra att den avgiftsfria perioden nu föreslås att förlängas, men varför är
kommunledningen så rädd för att göra toaletter avgiftsfria permanent? Det är nu
andra gången som försöket förlängs.
Vänsterpartiet menar att försöket borde bli en permanent åtgärd för en jämställd,
jämlik och tillgängligare stadskärna.

Murad Artin
Vänsterpartiet

