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§ 148 Kommunstyrelsens delårsrapport med prognos 2
2019
Ärendenummer: Ks 1313/2019
Handläggare: Anne Andersson och Anki Norberg
Ärendebeskrivning

Kommunstyrelseförvaltningen har sammanställt delårsrapport med prognos
2 2019 för Kommunstyrelsens egen verksamhet.
Kommunstyrelseförvaltningens budgetram år 2019 innebär krav om
effektiviseringsåtgärder motsvarande 23 mnkr, varav 7,4 mnkr gäller tidigare
års effektiviseringskrav som lagts ut på avdelningarna.
Kommunstyrelseförvaltningens prognos för helåret är en negativ
budgetavvikelse på 1,9 mnkr. Förändringen i prognostiserat underskottet
jämfört med delårsrapport med prognos 1 2019 kan framförallt härledas till en
stringent återhållsamhet vad gäller återanställningar av personella resurser med
hänsyn taget till pågående effektiviseringsuppdrag och hur förvaltningen nyttjar
befintliga resurser. Förändringen kan också härledas till att principer för
projektfinansiering nu finns på plats och tydliggjorts.
Kommunledningen prognostiserar med en negativ budgetavvikelse på 9,2
mnkr för året, vilket beror på högre kostnader för arvoden, utbildning och
utrustning på grund av den nya mandatperioden samt att budgetmodellen inte
innehåller tillräckligt mycket medel. En utredning pågår för att säkerställa
budgettilldelning för Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen.
Kommungemensam nivå prognostiserar med en negativ budgetavvikelse på
123,8 mnkr vilket till stor del är hänförligt till att utvecklingsportföljerna
kostnadsförs under kommungemensam verksamhet, ianspråktagande av eget
kapital.
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Kommunstyrelsen fastställer delårsrapport med prognos 2 för 2019.
2. Delårsrapporten överlämnas för vidare hantering inom ramen för
kommuntotal delårsrapport med prognos 2 2019 Örebro kommun.
Yrkande

Anders Åhrlin (M) yrkar att få lämna ett särskilt yttrande.
Proposition

Ordföranden Kenneth Nilsson (S) finner att det finns endast ett förslag till
beslut, det vill säga Kommunstyrelseförvaltningens förslag och att
Kommunstyrelsen beslutar enligt det. Därefter ställer ordföranden Anders
Åhrlins (M) yrkande om att få lämna ett särskilt yttrande till protokollet under
proposition och finner att Kommunstyrelsen bifaller det.
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Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
1. Kommunstyrelsen fastställer delårsrapport med prognos 2 för 2019.
2. Delårsrapporten överlämnas för vidare hantering inom ramen för
kommuntotal delårsrapport med prognos 2 2019 Örebro kommun.
3. Anders Åhrlin (M) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Karolina Wallström (L) och Martha Wicklund (V) deltar inte i beslutet.

§ 149 Kommunstyrelsens inspel till Övergripande strategier
och budget 2020 med plan för 2021–2022
Ärendenummer: Ks 1320/2019
Handläggare: Anne Andersson, Johanna Larsson och Andreas Nylén
Ärendebeskrivning

Uppdraget till nämnderna i budgetdirektivet syftar till att få en
kommungemensam, demokratisk och transparent budgetprocess där
nämnderna gör inspel in i budgetarbetet och på så sätt bidrar till att skapa ett
bättre beslutsunderlag, en gemensam verktygslåda för att nå en budget i balans
och en inbromsning av kostnadsutvecklingen för kommunen. Syftet är att
skapa en bank av förslag som kan användas om ekonomin förändras i världen
eller i kommunsektorn. Förslagen kommer inte genomföras utan ytterligare
process.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-09-02
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Kommunstyrelsens inspel till Övergripande strategier och budget 2020 med
plan för 2021–2022 (ÖSB) läggs till handlingarna för vidare beredning i
budgetprocessen.
Yrkande

Karolina Wallström (L) yrkar avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag
till förmån för Liberalernas kommande egna budget.
Martha Wicklund (V) yrkar bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag
samt att få lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Anders Åhrlin (M) yrkar om att få lämna en protokollanteckning om att
Moderaterna låter ärendet passera och att de i sitt kommande egna
budgetförslag för 2020 återkommer med egna förslag.
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Proposition

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, det vill säga
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut samt avslag på
Kommunstyrelseförvaltningens förslag i enlighet med Karolina Wallströms (L)
yrkande. Ordföranden ställer dessa mot varandra och finner att
Kommunstyrelsen beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Därefter ställer ordföranden Martha Wicklunds (V) yrkande om att få lämna ett
särskilt yttrande till protokollet samt Anders Åhrlins (M) yrkande om en
protokollsanteckning under proposition och finner att Kommunstyrelsen
bifaller yrkandena.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
1. Kommunstyrelsens inspel till Övergripande strategier och budget 2020 med
plan för 2021–2022 (ÖSB) läggs till handlingarna för vidare beredning i
budgetprocessen.
2. Martha Wicklund (V) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Det antecknas till protokollet att Moderaterna låter ärendet passera och att de i
sitt kommande egna budgetförslag för 2020 återkommer med egna förslag.
Reservation

Karolina Wallström (L) reserverar sig mot beslutet.

§ 150 Information om investering brandstation
Ärendenummer: Ks 1203/2018
Handläggare: Lars Thornberg
Ärendebeskrivning

I samband med Kommunstyrelsen behandlade ärendet om
igångssättningsbeslut för en utökad räddningstjänst för den växande
kommunen, beslutad Kommunstyrelsen för egen del om att ge
kommundirektören i uppdrag att innan byggstart återkomma med en rapport
om kostnader kopplat till marksanering av fastigheten.
Saneringskostnaden är idag uppskattad till ca 13 miljoner kronor av en konsult,
men komma att revideras längre fram.
Beslutsunderlag

Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2019-02-12, § 28
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommustyrelsen:
- Informationen tas till protokollet.
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Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 151 Beslut och skötselplan för naturreservatet Björkön
Ärendenummer: Ks 1165/2019
Handläggare: Therese Aremyr
Ärendebeskrivning

Ön Björkön förvärvades 2015 genom ett fastighetsbyte med Göksholms gård.
Målet med förvärvet var att göra ön till ett naturreservat samt att utveckla
möjligheterna för friluftslivet på ön.
Förslag till beslut och skötselplan har varit ute på remiss och synpunkter har
kommit in och behandlats. Nu finns ett färdigt förslag till beslut och
skötselplan.
Programnämnd samhällsbyggnad behandlade ärendet den 5 juni 2019.
Beslutsunderlag

Protokollsutdrag från Programnämnd samhällsbyggnad, 2019-06-05, § 68
Stadsbyggnads tjänsteskrivelse, 2019-05-21
Förslag till beslut Björkön, 2018-10-12
Förslag till skötselplan Björkön, 2018-12-12
Sammanställning och bemötande av remissvar, 2018-09-11
Förslag till beslut

Programnämnd samhällsbyggnads förslag till Kommunstyrelsen:
- Förslag till beslut och skötselplan för naturreservatet Björkön antas.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Programnämnd samhällsbyggnads förslag.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige.

§ 152 Revidering av Stadsrevisionens reglemente
Ärendenummer: Ks 1087/2019
Ärendebeskrivning

Ärendet utgår.
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§ 153 Uppföljningsrapport om Handlingsplan för en hållbar
arbetsmiljö för både kvinnor och män
Ärendenummer: Ks 817/2019
Handläggare: Lena Larsson och Maria Cederskär
Ärendebeskrivning

Handlingsplan för en hållbar arbetsmiljö för både kvinnor och män inom
Örebro kommun (Ks 1027/2016) arbetades fram utifrån Arbetsmiljöverkets
rapport 2014:13. Arbetsmiljöverkets rapport jämförde teknisk verksamhet med
hemvården inom 56 kommuner för att undersöka om det finns skillnader i
styrning, organisering, resurser mm som skulle kunna bidra till att förklara
varför kvinnodominerade sektorer t.ex. hemvården har så många fler
sjukskrivna än mansdominerade verksamheter. Jämförelsen gjordes genom
inspektioner och kompletterades med kunskapsöversikter på forskning inom
området t.ex. ”Chefiosprojektet” mm. Resultatet blev ett antal faktorer som
arbetsmiljöverket bedömde har påverkan på arbetsmiljön och som skiljer sig åt
mellan just kvinnodominerad och mansdominerad sektor. Arbetsmiljöverket
lyfte också upp vikten av att frågorna jobbas med på rätt nivå i kommunerna,
dvs. varje arbetsplats, verksamhet och förvaltning jobbar med åtgärder utifrån
de förutsättningar de har och kommunstyrelse och kommunfullmäktige tar sitt
ansvar och skapar förutsättningar för jämställd styrning, organisering och
resursfördelning.
Kommunstyrelsen fattade därför i november 2016 beslut om en treårig
handlingsplan med mål och åtgärder som skulle följas upp i halvtid och efter
planperioden 2021.
Kommunstyrelsens personalberedning hanterade ärendet den 24 maj 2019 och
Jämställdhetsdelegationen den 30 augusti 2019.
Beslutsunderlag

Uppföljningsrapport om Handlingsplan för en hållbar arbetsmiljö för både
kvinnor och män, 2019-05-22
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Rapporten läggs till handlingarna.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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§ 154 Rättegångsfullmakt för kommunens jurister
Ärendenummer: Ks 756/2018
Handläggare: Pernilla Wikström Pehrson
Ärendebeskrivning

Enligt Kommunstyrelsens beslut den 23 augusti 2004 § 144 har kommunens
jurister inom Kommunstyrelseförvaltningen fullmakt att företräda Örebro
kommun i olika rättsliga sammanhang.
Denna rättegångsfullmakt behöver ändras sedan Åsa Lindborg och Johanna
Wilking anställts. Innehållsmässigt föreslås fullmakten gälla oförändrad.
Av 12 kap.11 § rättegångsbalken gäller att som fullmakt för en kommun,
utdrag ur protokoll över beslut varigenom ombud förordnats.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-08-21
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Kommunstyrelsen befullmäktigar härmed chefsjuristen Pernilla Wikström
Pehrson, samt kommunjuristerna Per Undén, Rickard Samuelsson, Gustav
Grek, Åsa Lindborg och Johanna Wilking eller den envar av dem i sitt ställe
förordnar, att vid domstolar och övriga myndigheter i Sverige även som inför
skiljemän, å kommunens och Kommunstyrelsens vägnar anhängiggöra, utföra
och bevaka kommunens talan i alla förekommande mål och ärenden, att jämväl
utom domstol vid alla de tillfällen, då kommunens rätt kan vara i fråga,
densamma iakttaga och bevaka samt att ingå förlikning.
Denna fullmakt gäller även i konkurs samt i fråga om antagande eller
förkastande av ackord däri.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 155 Ej verkställda beslut SoL och LSS kvartal 1 2019
Ärendenummer: Ks 1148/2019
Ärendebeskrivning

En rapporteringsskyldighet för ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kapitlet 1
§ Socialtjänstlagen (SoL) infördes den 1 juli 2006. Rapporteringsskyldigheten
gäller beslut i verksamheterna vård och omsorg, socialtjänst och funktionsstöd.
Från och med den 1 juli 2008 infördes samma rapporteringsskyldighet för
beslut enligt 9 § i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
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som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum.
En särskild avgift, så kallad sanktionsavgift, kan enligt ändringar i samma lagar
utdömas för de beslut som inte verkställts inom skälig tid. Avgiften är lägst 10
tkr och högst 1 mnkr.
Rapportering av ej verkställda gynnande beslut ska göras till Inspektionen för
vård och omsorg, kommunens revisorer och Kommunfullmäktige.
Avdelning myndighetsutövning ansvarar för sammanställning av nämndernas
statistikrapporter till Kommunfullmäktige och för information till
Programnämnd social välfärd.
Beslutsunderlag

Statistikrapport kv 1 2019 SoL och LSS
Sammanställning Ej verkställda beslut kvartal 1 2019
Förslag till beslut

Programnämnd social välfärds förslag till Kommunstyrelsen:
- Informationen tas till protokollet.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Programnämnd social välfärds förslag.

§ 156 Remittering av motioner
Ärendenummer: Ks 2/2019
Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige har den 28 augusti 2019 överlämnat en motion för
beredning:
- Motion från Markus Allard (ÖRP) och Peter Springare (ÖRP) om att
politiker själva ska betala för fika, Ks 1381/2019
- Motion från Anders Åhrlin (M) om att inte leka örebroarnas pengar, Ks
1380/2019
Beslutsunderlag

Motion från Markus Allard (ÖRP) och Peter Springare (ÖRP) om att politiker
själva ska betala för fika, Ks 1381/2019
Motion från Anders Åhrlin (M) om att inte leka örebroarnas pengar, Ks
1380/2019
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Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Motion från Markus Allard (ÖRP) och Peter Springare (ÖRP) om att
politiker själva ska betala för fika remitteras till Kommunstyrelseförvaltningen.
2. Motion från Anders Åhrlin (M) om att inte leka örebroarnas pengar
remitteras till Kommunstyrelseförvaltningen.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 157 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt, månadsrapport
augusti
Ärendenummer: Ks 3/2019
Ärendebeskrivning

Ärendet utgår.

§ 158 Rapport över finansverksamheter under augusti
Ärendenummer: Ks 5/2019
Handläggare: Mats Rodenfelt
Ärendebeskrivning

Kommunstyrelseförvaltningen anmäler rapport över finansverksamheter för
augusti 2019.
Beslutsunderlag

Finansrapport augusti 2019
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Rapporten läggs till handlingarna.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 159 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Ks 1368/2019
Ärendebeskrivning

Alla beslut fattade med stöd av delegation av tjänsteman, ordförande,
presidium eller utskott ska anmälas till Kommunstyrelsen på närmast följande
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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 9 april
2019. Inför Kommunstyrelsens sammanträde den 27 augusti 2019 redovisar
Kommunstyrelseförvaltningen beslut som tagits med stöd av delegation under
augusti 2019.
Beslutsunderlag

Sammanställning över delegationsbeslut inom finansverksamhet under
perioden 1-31 augusti 2019
Protokoll från Kommunstyrelsens utskott för hållbar utveckling, 2019-08-27
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
-Anmälan av delegationsbeslut läggs till handlingarna.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 160 Anmälan av handlingar
Ärendenummer: Ks 1/2019
Ärendebeskrivning

Varje månad anmäler Kommunstyrelseförvaltningen handlingar som inkommit
och bedöms relevanta för Kommunstyrelsen att få kännedom om.
Beslutsunderlag

Beslut från Datainspektionen, 2019-08-23
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Anmälan läggs till handlingarna.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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§ 161 Kommundirektörens rapport
Ärendenummer: Ks 6/2019
Ärendebeskrivning

Kommundirektören redogör i en rapport för nyheter inom förvaltningen.
Beslutsunderlag

Kommundirektörens rapport augusti 2019 - tillkommer
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Rapporten läggs till handlingarna.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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