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Paragraf 259-294

Jenni Hermansson, sekreterare
Justerat den 21 december 2015

Lena Baastad (S), ordförande

Sara Richert (MP), justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 22 december
2015
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§ 259 Information från ny VD i kommunalt bolag
Ärendenummer: Ks 1022/2015
Ärendebeskrivning
Peter Lilja, nytillträdd vd för Kumbro, presenterar sig och det uppdrag
bolaget har för Kommunstyrelsen.
Peter Lilja kommer närmast från en tjänst som vd för Degerfors Energi.
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.

§ 260 Ombudgeteringar december
Ärendebeskrivning
Ärendet utgår från Kommunstyrelsens sammanträde den 14 december
2015.

§ 261 Kompensation till Programnämnd barn- och
utbildning för elevantalsökningar 2015
Ärendenummer: Ks 1288/2015
Ärendebeskrivning
Ärendet utgår från Kommunstyrelsens sammanträde den 14 december
2015.
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§ 262 Avskrivning av 2014 års utestående fordringar
Ärendenummer: Ks 1260/2015
Handläggare: Maria Söderman
Ärendebeskrivning
Enligt god redovisningssed ska en osäker fordran ej tas upp som en
tillgång. Det innebär att kommunens tillgångar i bokslutet endast skall
innehålla fordringar som det är troligt att få betalt för. Erfarenheterna
visar att möjligheterna att få in betalningar på fakturor efter att sedvanliga
kravåtgärder vidtagits är ytterst små. God redovisningssed innebär därför
att fakturor med förfallodatum längre än ett år från balansdatum skall anses
som osäkra tillgångar. Dessa fakturor måste således föras bort ur
bokföringen för att kommunens räkenskaper skall vara rättvisande.
Nämnderna skall inför varje bokslut ta beslut om avskrivning på dessa
osäkra fordringar. Fordran kvarstår dock på den enskilde och åtgärder för
att få in betalningen skall fullföljas.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2015-11-10
Sammanställning osäkra fodringar 2014
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen:
- Fakturor till ett sammanlagt belopp om 435 141 kronor skrivs av på grund
av att fordran inte längre kan anses som säker enligt kommunens
redovisningsriktlinjer.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.

§ 263 Garantiförbindelse avseende avfallsdeponi 2015
Ärendenummer: Ks 1326/2015
Ärendebeskrivning
Enligt Miljöbalken skall alla som bedriver deponeringsverksamhet ställa
säkerhet för uppkomna kostnader för återställande av deponeringsområdet.
Kommuner är inte undantagna från den skyldigheten enligt tolkning av
Miljödomstolen.
Atleverket driver en deponi enligt tillstånd från Miljödomstolen och
avsätter medel från intäkter av deponeringsverksamhet till en fond som ska
bekosta återställandet. Förutom dessa medel behövs ytterligare medel
garanteras för att kunna avsluta deponin omedelbart, då kostnaderna vid en
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direkt återställning överskrider kalkylen för en återställning över tid. Detta
beror på att en direkt återställning av ett så stort område, 22 ha, skulle
kräva stora maskin- och personalresurser.
Ärendet behandlades av Tekniska nämnden den 12 november 2015.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2015-12-01
Protokollsutdrag från Tekniska nämnden, 2015-11-12, § 94
Dom i Miljödomstolen, Mål nr M 2048-07, villkor 5
Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige, 2008-10-29, §152
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen:
1. Örebro kommun garanterar uppkomna kostnader för sluttäckning och
efterbehandling av avfallsdeponin vid Atleverket intill ett belopp om
59.695.000 kr. I bokslut 2014 är 67.586.986, kr redan avsatt och
garanterats för detta ändamål i kommunens årsredovisning.
2. Garantin ska i första hand finansieras av upparbetat eget kapital inom
avfallsverksamheten.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.

§ 264 Borgensavgifter och räntetillägg år 2016
Ärendenummer: Ks 1247/2015
Handläggare: Mats Rodenfeldt
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige ska fastställa en särskild avgift för kommunens lån
och borgen till de kommunägda bolagen för att neutralisera den
konkurrensfördel som bolagen får genom kommunalt stöd vid sin
finansiering. Nivån på dessa avgifter ska prövas av Kommunstyrelsen och
därefter fastställas av Kommunfullmäktige.
Kommunledningskontorets förslag till avgiftsnivå för kommunens olika
bolag görs utifrån en bedömning av bolagets kreditvärdighet och vilka
lånevillkor som skulle gälla vid bolagets egen upplåning på
kreditmarknaden. Avgiftsnivån för ett bolag beräknas utifrån de
ränteskillnader mellan en kommun och ett bolag med samma ratingnivå
som har noterats på den svenska certifikats- och obligationsmarknaden
under det senaste året.
Kommunledningskontoret bedömer att ränteskillnaden på kreditmarknaden
mellan en kommun och ett kommunalt bolag är oförändrad jämfört med
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föregående år och därmed bör avgiftsnivån för bolagen vara oförändrad.
Finanskommittén tillstyrkte 2 november 2015 förslaget till oförändrade
avgifter för koncerninterna lån.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2015-11-17
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till kommunstyrelsen:
1. Örebro kommun fastställer avgifter för koncerninterna lån och borgen
till kommunens majoritetsägda- och delägda bolag enligt
Kommunledningskontorets förslag.
2. Avgifterna gäller från 2016-01-01.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige 15 december 2015.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige 15 december 2015.

§ 265 Tillsynsrapport 2015 - Uppföljning av intern kontroll,
Kommunstyrelsens egen verksamhet
Ärendenummer: Ks 768/2015
Handläggare: Gunilla Björling
Ärendebeskrivning
Utsedda representanter från olika avdelningar inom Kommunledningskon
toret har under 2014 gemensamt tagit fram fem förslag på nämndspecifika
tillsynsområden för Kommunstyrelsens egen verksamhet för verksamhetsår
2015. Förslagen är framtagna genom risk- och väsentlighetsanalyser för
ekonomi-, verksamhets- respektive personalområdet.
Kommunstyrelsen beslutade 21 oktober 2014 att granska följande områden
år 2015:
- Tillgänglighet på telefon och e-post inom Kommunledningskontoret
- Rutiner för uppdatering av information på webben/orebro.se.
- Följs rutinen för förrådshantering? Fungerar bemanningsplaneringen?
- Genomförs APT enligt samverkansavtalet?
Tre arbetsgrupper inom Kommunledningskontoret har genomfört
kontrollerna av Kommunstyrelsens tillsyner för 2015.
Resultaten av granskningarna visar att det finns vissa brister i hur rutinerna
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följs och fungerar. Den mest angelägna frågan att uppmärksamma är
tillgängligheten via e-post, samt att underlätta uppdateringen av
kontaktuppgifter. Detta för att säkerställa kommunens tillgänglighet för
medborgarna genom Servicecenter och därigenom upprätthålla förtroendet
för kommunen.
Rutinen för förrådshantering följs i huvudsak, men brister finns bland annat
i värdering av tillgångar i varulagret. En större kunskap behöver därför
spridas kring gällande rutin. Eftersom en rutin för bemanningsplanering
inte finns kan heller inte något resultat presenteras eller bedömning av
resultatet göras. Istället för att upprätta en ny rutin för
bemanningsplanering fortsätter det pågående arbetet i förvaltningen med
att fram en kompetensförsörjningsplan. Formen för APT behöver utvecklas
för att ge medarbetarna möjlighet till delaktighet och inflytande. Detta
arbete sker i samband med implementeringen av det förnyade
samverkansavtalet.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2015-11-16
Tillsynsrapport 2015 - Uppföljning av intern kontroll, Kommunstyrelsens
egen verksamhet
Tillsynsplan 2015 - Plan för uppföljning av internkontroll,
Kommunstyrelsens egen verksamhet, Ks 537/2014
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen:
1. Kommunstyrelsen antar tillsynsrapporten för 2015.
2. Kommunstyrelsen uppdrar åt Kommunledningskontoret att arbeta med
de åtgärdsförslag som anges för respektive tillsynsområde.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.

§ 266 Tillsynsplan 2016 - Plan för uppföljning av
internkontroll, Kommunstyrelsens egen verksamhet
Ärendenummer: Ks 538/2015
Handläggare: Gunilla Björling
Ärendebeskrivning
Enligt riktlinjen för intern kontroll i Örebro kommun ska samtliga nämnder
och bolag varje år besluta om en tillsynsplan för uppföljning av den interna
kontrollen nästkommande år. Valet av kontrollmoment i tillsynsplanen ska
föregås av en dokumenterad analys utifrån väsentlighet och risk.
Utsedda representanter från olika avdelningar inom
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Kommunledningskontoret har gemensamt genomfört inventering och
riskanalys inom Kommunstyrelsens eget verksamhetsområde för 2016.
Arbetet resulterade i att ett antal områden identifierades, varav fem förslag
på tillsynsområden prioriterades. Övriga områden överförs till
Kommunledningskontorets ledningsgrupp för fortsatt prioritering och
verksamhetsutveckling.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2015-10-19
Tillsynsplan 2016 – Plan för uppföljning av internkontroll,
Kommunstyrelsens egen verksamhet
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen ska under 2016 granska:
1) Fungerar inköpsprocessen – följs ramavtal vid inköp?
2) Fungerar rutinen för att upprätthålla god ordning i hyresdatabasen?
3) Diarieförs inkommande handlingar i förtroendevaldas e-post?
4) Följs rutinen för utbetalning av ersättning till förtroendevalda?
5) Fungerar rutinen för registrering av personaldata?
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.

§ 267 Förändring av ägandet i Västerporten Fastigheter
AB
Ärendenummer: Ks 1264/2015
Handläggare: Tina Hillding
Ärendebeskrivning
Västerporten Fastigheter AB ägs idag av Örebroporten Förvaltning AB.
Västerportens sociala ändamål har de senaste året tagit mer och mer plats i
bolaget och har blivit en viktig del av verksamheten. Bedömningen är att
ÖBO har bättre resurser att kunna leva upp till och fortsätta utveckla det
sociala perspektivet då de har ett stort engagemang i området, upparbetad
kunskap och en stark organisation för att driva sociala utvecklingsprojekt.
Dessutom ökar ÖBOs förvaltningsvolym vilket ger goda förutsättningar för
att skapa synergieffekter och en bra och effektiv förvaltning. Därför
föreslås en flytt av Västerportens ABs ägande från Örebroporten
Förvaltning AB till ÖrebroBostäder AB (ÖBO).
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2015-12-03
Aktieöverlåtelseavtal mellan Öbo och Örebroporten Förvaltning avseende
aktierna i Västerporten AB, 2015-12-01
Bilaga aktieägaravtal
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Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen:
1. Örebro kommun godkänner att Örebroporten Förvaltning AB överlåter
samtliga aktier i Västerporten Fastigheter AB till Örebrobostäder AB enligt
förslag till aktieöverlåtelseavtal.
2. Örebro kommun ingår borgen såsom för egen skuld för Örebrobostäder
AB låneförpliktelser för förvärv av aktier i Västerporten Fastigheter AB för
högst 100 miljoner kronor jämte därmed löpande ränta och kostnader.
3. Örebrobostäders låneram för perioden år 2016-2018 utökas med 390
miljoner kronor till 8 240 miljoner kronor och Örebroportens låneram
minskas med motsvarande belopp till 3 210 miljoner kronor i samband
med flytten av ägandet av Västerporten.
Beslutspunkt 1 och 2 ska vidare till Kommunfullmäktige 15 december
2015 för beslut.
Yrkande
Anders Åhrlin (M) yrkar bifall till Kommunledningskontorets förslag samt
med tillägget att ny styrelse för Västerporten Fastigheter AB utgörs av
Örebrobostäder AB:s styrelse.
Karolina Wallström (L) yrkar bifall till Anders Åhrlins (M) yrkande.
Sara Richert (MP) yrkar bifall till Kommunledningskontorets förslag.
Proposition
Ordförande Lena Baastad (S) finner att det finns ett förslag till beslut
avseende beslutspunkterna 1, 2 och 3, det vill säga
Kommunledningskontorets förslag, och att Kommunstyrelsen beslutar
enligt det.
Därefter ställer ordföranden Anders Åhrlins (M) m.fl. tilläggsyrkande
under proposition och finner att Kommunstyrelsen beslutar att avslå
tilläggsyrkandet.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Örebro kommun godkänner att Örebroporten Förvaltning AB överlåter
samtliga aktier i Västerporten Fastigheter AB till Örebrobostäder AB enligt
förslag till aktieöverlåtelseavtal.
2. Örebro kommun ingår borgen såsom för egen skuld för Örebrobostäder
AB låneförpliktelser för förvärv av aktier i Västerporten Fastigheter AB för
högst 100 miljoner kronor jämte därmed löpande ränta och kostnader.
3. Örebrobostäders låneram för perioden år 2016-2018 utökas med 390
miljoner kronor till 8 240 miljoner kronor och Örebroportens låneram
minskas med motsvarande belopp till 3 210 miljoner kronor i samband
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med flytten av ägandet av Västerporten.
Beslutspunkt 1 och 2 ska vidare till Kommunfullmäktige 15 december
2015 för beslut.
Reservation
Anders Åhrlin (M), Maria Haglund (M) och Johanna Reimfeldt (M)
reserverar sig skriftligt mot Kommunstyrelsens beslut att avslå
tilläggsyrkandet om att ny styrelse för Västerporten Fastigheter AB utgörs
av Örebrobostäder AB:s styrelse.
Karolina Wallström (L) och Yngve Alkman (L) reserverar sig mot
Kommunstyrelsens beslut att avslå tilläggsyrkandet att ny styrelse för
Västerporten Fastigheter AB utgörs av Örebrobostäder AB:s styrelse.

§ 268 Nämndreglemente för Örebro kommun
mandatperioden 2015-2018 - ändringar avseende
socialnämnderna
Ärendenummer: Ks 1063/2014
Ärendebeskrivning
Socialförvaltningen föreslår ändrade ansvarsförhållanden mellan
socialnämnderna, gällande ensamkommande barn och unga. Förvaltningen
föreslår att Socialnämnd öster ska ansvara för all verksamhet rörande
ensamkommande barn och unga, oavsett folkbokföringsadress.
Socialnämnd östers ansvar ska gälla såväl myndighetsutövning som interna
och externa insatser samt den ekonomiska driften.
Syftet är att renodla handläggning och beslutsfattande. Detta förutsätter en
reglementsändring, därefter krävs en överföring av det ekonomiska
ansvaret från Socialnämnd väster till Socialnämnd öster.
Ärendet behandlades av Socialnämnd väster den 12 november,
Socialnämnd Öster den 12 november och av Programnämnd social välfärd
2015.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2015-11-25
Protokollsutdrag Socialnämnd väster, 2015-11-12, § 139
Protokollsutdrag från Socialnämnd öster, 2015-11-12, § 147
Förvaltningskontorets tjänsteskrivelse till Socialnämnd väster, 2015-11-06
Förvaltningskontorets tjänsteskrivelse till Socialnämnd öster, 2015-11-06
Förslag till beslut
Programnämnd social välfärds förslag till Kommunstyrelsen:
1. Reglementet ändras enligt Socialförvaltningens förslag.
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2. Ny formulering i reglementet gäller från och med den 1 januari 2016.
Det ekonomiska ansvaret för kommunens ansvar och uppgifter för
ensamkommande barn och unga överförs från Socialnämnd väster till
Socialnämnd öster.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige den 15 december 2015 för
beslut.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige den 15 december 2015 för
beslut.

§ 269 Krisplan för Örebro kommun
Ärendenummer: Ks 695/2015
Handläggare: Helena Carlsson
Ärendebeskrivning
Örebro kommuns plan för central krishantering har reviderats. Den nya
planen innehåller en tydlig koppling till det nationella
stabsmetodikkonceptet och innehåller en tydlig struktur för hur
kommunens krisledning ska anpassas efter olika lägen. Enligt nationella
föreskrifter har det som handlar om planering, förberedelse och övning
lyfts ut ur dokumentet och kommer istället redovisas i ett separat dokument
”handlingsplan för krisberedskap” som väntas vara klart i februari 2016.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2015-11-16
Krisledningsplan för Örebro kommun
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen:
- Reviderad Krisledningsplan för Örebro kommun antas.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.
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§ 270 Jämställdhets- och ickediskrimineringsplan 2016
2019
Ärendenummer: Ks 1312/2015
Handläggare: Maria Cederskär
Ärendebeskrivning
Arbetsgivare ska enligt diskrimineringslagen upprätta en plan för sitt
jämställdhetsarbete vilken i Örebro kommun benämns Jämställdhets- och
ickediskrimineringsplan. Planen visar vilka mål Örebro kommun som
arbetsgivare sätter för verksamheten ur ett jämställdhets- och
mångfaldsperspektiv och med vilka indikatorer arbetet kommer att följas
och mätas. Varje mål följs aktiva åtgärder för att nå de satta målen.
Åtgärderna planeras, dokumenteras och genomförs i samband med
ordinarie verksamhetsplanering. Mål och åtgärder följs upp i
delårsrapporter och årsberättelser för att säkerställa att arbetet leder till
utveckling.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2015-11-23
Jämställdhets- och ickediskrimineringsplan 2016-2019
Bilaga, uppföljning
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen:
1. Jämställdhet- och ickediskrimineringsplan 2016-2019 antas enligt
Kommunlednings-kontorets och Kommunstyrelsens
jämställdhetsdelegations förslag.
2. Åtgärder som verksamheterna behöver göra för att nå målen i
Jämställdhet- och ickediskrimineringsplanen genomförs inom ramen för
respektive nämnds givna budgetförutsättningar om inget annan beslutas
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige 15 december för beslut.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige den 15 december 2015 för
beslut.
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§ 271 Riktlinjer för inköp av el
Ärendenummer: Ks 1258/2014
Handläggare: Leif Ekström
Ärendebeskrivning
Örebro kommun upphandlar el tillsammans med Futurum Fastigheter i
Örebro AB och Örebroporten AB. Den totala volymen för koncernen är ca
93 GWh. Riktlinjerna har som mål att säkerställa leverans av el samt att
åstadkomma en över tiden stabil kostnadsnivå. Elhandeln ska vara
organiserad så att kraven på en tydlig ansvarsfördelning uppfylls. Ingen
person ska kunna hantera hela processen från att initiera en transaktion,
kontrollera den och sedan verkställa den. Därför utförs elhandeln av
kommunens Kraftgrupp som utses av Kommundirektören. Inköpen av el
syftar till att prissäkra koncernens framtida energibehov för att minimera
framtida riskexponering mot elpriset. Kraftgruppen har möjlighet att fatta
beslut om tre olika nivåer av prissäkring, lägsta, normal och maximal
prissäkring. Behörig att genomföra elhandel är upphandlingschefen efter
godkännande från Kraftgruppens representanter från Futurum Fastigheter i
Örebro AB och Örebroporten AB.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2015-11-17
Riktlinjer för inköp av el
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen:
-Riktlinjer för inköp av el antas.
Yrkande
Anders Åhrlin (M) yrkar att få lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Karolina Wallström (L) yrkar att få lämna ett särskilt yttrande till
protokollet.
Proposition
Ordförande Lena Baastad (S) finner att det bara finns ett förslag till beslut,
det vill säga Kommunledningskontorets förslag och att Kommunstyrelsen
beslutar enligt det.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Riktlinjer för inköp av el antas.
2. Anders Åhrlin (M) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
3. Karolina Wallström (L) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
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Anders Åhrlin (M), Johanna Reimfeldt (M) Maria Haglund (M), Karolina
Wallström (L) och Yngve Alkman (L) deltar inte i beslutet.

§ 272 Svar på remiss avseende promemorian ändring i
lagen om lägenhetsregister
Ärendenummer: Ks 1226/2015
Handläggare: Anders Edlund
Ärendebeskrivning
Finansdepartementet har inkommit till Örebro kommun med en remiss
gällande ändringar i lagen (2006:378) om lägenhetsregister. I remissen
föreslås en ändring i 20 § i lagen (2006:378) om lägenhetsregister som
innebär utökade möjligheter för Lantmäterimyndigheten att lämna ut
uppgifter ur registret på medium för automatiserad behandling.
Syftet med den föreslagna förändringen är att möjliggöra en effektivare
uppdatering av lägenhetsregistret genom att uppgifter i kommunernas
register synkroniseras med lägenhetsregistret. Förslaget omfattar endast
sådana utlämnanden som sker till kommuner för att dessa ska kunna
fullgöra sina skyldigheter att registrera ändringar och kompletteringar av
vissa uppgifter i registret.
Remissvar ska vara inkommit till Finansdepartementet senast den 7 januari
2016. Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 juli 2016. .
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2015-11-18
Kommunledningskontorets förslag till yttrande, 2015-11-18
Remiss – Ändring i lagen om lägenhetsregister Fi2015/04927/SFÖ
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen:
- Yttrandet i remissen över ändring i lagen om lägenhetsregister antas och
överlämnas till Finansdepartementet.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.
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§ 273 Fördjupad översiktsplan Vivalla-Boglundsängen
Ärendenummer: Ks 434/2014
Ärendebeskrivning
En fördjupning av översiktsplanen för Vivalla och Boglundsängen har
tagits fram i syfte att förbättra planeringsunderlaget och visa en helhetssyn
av markanvändningen i området och mot angränsande stadsdelar. Behovet
har uppkommit dels på grund av att Örebrobostäder är i behov av att
renovera stora delar av fastighetsbeståndet de närmsta åren och har satt upp
mål för hur de vill att Vivalla ska utvecklas, dels på grund av att det i
Boglundsängen pågår en förändring med nya butiksetableringar, ett nytt
vård- och omsorgsboende, samtidigt som kommunen kontinuerligt tar emot
förfrågningar om etableringar i området.
Planen innehåller ställningstaganden och rekommendationer kring tre
huvudsakliga frågeställningar:
- Hur och på vilka sätt kan stadsdelar som Vivalla och närbelägna Hjärsta
och Lundby länkas samman med varandra samtidigt som sammanhängande
grönområden bibehålls?
- Hur och på vilka sätt kan utveckling av handel i Boglundsängen
kombineras med annan verksamhet och bostäder?
- Hur och på vilka sätt kan Vivallas utformning och karaktär förändras i
syfte att åstadkomma en mer blandad stadsdel, i såväl
befolkningssammansättning som bostadsstruktur, samtidigt som viktiga
kulturmiljövärden beaktas?
Den markanvändning som pekas ut i planen redogörs för i kap. 4 Området i
framtiden, som består av ett flertal tematiska avsnitt. Varje tematiskt
avsnitt avslutas med ställningstaganden för markanvändningen som
redovisas i punktform, men även illustreras i kartor, dels utifrån olika
teman, dels i en samlingskarta över hela planområdet. På s. 3 i planen finns
en sammanfattning med sidhänvisning till de olika tematiska avsnitten.
Ärendet behandlades av programnämnd Samhällsbyggnad den 3 november
2015.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Programnämnd samhällsbyggnad, 2015.-11-03, § 126
Särskilt yttrande från Jessica Carlqvist (V), 2015-11-03
Stadsbyggnads tjänsteskrivelse, 2015-10-19
Fördjupning av översiktsplanen för Vivalla och Boglundsängen,
antagandehandling, 2015-11-03
Utställningsutlåtande, 2015-11-03
Miljökonsekvensbeskrivning, 2015-03-10
Särskild sammanställning, 2015-11-03
Samrådsredogörelse, 2015-11-03
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Trafikutredning, 2015-03-10
Förslag till beslut
Programnämnd samhällsbyggnads förslag till Kommunstyrelsen
- Fördjupning av översiktsplan för Vivalla och Boglundsängen godkänns i
enlighet med 3 kap. 19 § i Plan- och bygglagen.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige i januari för beslut.
Yrkande
Murad Artin (V) yrkar att få lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Proposition
Ordförande Lena Baastad (S) finner att det endast finns ett förslag till
beslut, det vill säga Programnämnd samhällsbyggnads förslag, och att
Kommunstyrelsen beslutar enligt det.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Fördjupning av översiktsplan för Vivalla och Boglundsängen godkänns i
enlighet med 3 kap. 19 § i Plan- och bygglagen.
2. Murad Artin (V) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Beslutspunkt 1 ska vidare till Kommunfullmäktige i januari för beslut.

§ 274 Information om social hänsyn i upphandling
Ärendenummer: Ks 1275/2015
Handläggare: Eva Nordlund
Ärendebeskrivning
Den 19 juni 2012 fattades beslut om Upphandlingspolicy och Riktlinjer för
hållbar upphandling. I policyn och riktlinjerna tydliggörs att sociala hänsyn
ska beaktas i kommunens upphandlingar.
I juni 2013 togs en handlingsplan för sociala hänsyn i upphandlingar fram
och i ett tillägg till handlingsplanen pekades flera planerade upphandlingar
ut som lämpliga för att ställa krav på arbetsmarknadsåtgärder. Mellan
2014 och 2015 har det arbetats med att ta fram en gemensam plattform för
Örebro kommun tillsammans med Futurum fastigheter, ÖrebroBostäder,
Örebroporten, Västerporten och Region Örebro län.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2015-11-15
Rapport Social hänsyn i upphandling - Lägesrapport september 2015,
2015-10-20
Bilaga Upphandlingar med krav på arbetsmarknadsåtgärder 2014-2015
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Bildspel till styrgrupp stadsdelsutveckling, 2015-10-29
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.

§ 275 Boendeformer för asylsökande ensamkommande
barn
Ärendenummer: Ks 1329/2015
Handläggare: Anna Pettersson
Ärendebeskrivning
Programnämnd social välfärd beslutade den 9 oktober 2014 att utreda och
föreslå i vilken regi boendelösningar för ensamkommande barn ska
tillhandahållas (Sov 253/2014). Under våren 2015 parkerades utredningen
för att hantera de dagsaktuella frågeställningar som uppstod i det kraftigt
förändrade läget med ett ökat antal ensamkommande barn. Eftersom
utgångsläget ser helt annorlunda ut nu än under hösten 2014 beslutades att
en enklare utredning ska genomföras. Utredningen ska besvara frågan om
Örebro kommun ska fortsätta att bedriva mottagandet primärt i kommunal
regi eller om delar av mottagandet ska upphandlas.
Migrationsverket har under 2015 kraftigt skrivit upp prognosen för antalet
ensamkommande barn som söker asyl i Sverige. Den senaste prognosen
från oktober innebär en uppskrivning från 12 000 till 29 000-40 000 barn
under 2015. För 2016 ligger beräkningarna på 16 000 till 33 000 barn. På
grund av detta måste Örebro kommun, och övriga kommuner i landet,
förbereda sig för att ta emot långt fler ensamkommande barn än vad det
tidigare har planerats för. I Örebro kommun pågår därför ett omfattande
arbete med att hitta lokaler och starta nya boenden. Mot bakgrund av det
hastigt förändrande omvärldsläget med ett kraftigt ökat antal
ensamkommande barn under 2015 är efterfrågan på boendeplatser stor i
kommunen. Idag talar ingenting för att antalet ensamkommande barn till
Sverige och Örebro kommer att minska i omfattning. Kommunen bör
öppna för fler möjligheter gällande boendelösningar för målgruppen.
Utifrån behov/efterfrågan och resurser bör därför kommunen ha beredskap
för olika boendeformer och att delar av mottagandet bör kunna upphandlas
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2015-11-13
Boendeformer för asylsökande ensamkommande barn, 2015-11-13
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Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen:
1. Kommunledningskontoret får i uppdrag att ha beredskap för olika
boendeformer för asylsökande ensamkommande barn.
2. Kommunledningskontoret får i uppdrag att vid behov upphandla
boenden för asylsökande ensamkommande barn.
3. Kommunledningskontoret får i uppdrag att ta fram en strategi för olika
former av socialt boende inkluderande flyktingboende.
Yrkande
Sara Richert (MP) yrkar bifall till beslutspunkterna 2 och 3 i
Kommunledningskontorets förslag.
Murad Artin (V) yrkar att få lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Proposition
Ordförande Lena Baastad (S) finner att det finns ett förslag till beslut, det
vill säga bifall till Kommunledningskontorets förslag och att
Kommunstyrelsen beslutar enligt det.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Kommunledningskontoret får i uppdrag att ha beredskap för olika
boendeformer för asylsökande ensamkommande barn.
2. Kommunledningskontoret får i uppdrag att vid behov upphandla
boenden för asylsökande ensamkommande barn.
3. Kommunledningskontoret får i uppdrag att ta fram en strategi för olika
former av socialt boende inkluderande flyktingboende.
4. Murad Artin (V) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Sara Richert (MP) avstår från att delta i beslutspunkt 1.

§ 276 Information om asylsökande i Örebro kommun
Ärendenummer: Ks 1112/2015
Handläggare: Ann-Catrin Svantes Ohlson
Ärendebeskrivning
Ann-Catrin Svantes Ohlson, samordnare av den särskilda beredskapsgrupp
som följer flyktingkrisen, informerar Kommunstyrelsen med aktuell
information i frågan.
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Samtliga kommuner i länet lämnar fortfarande uppgifter varje vecka till
Länsstyrelsen. Det råder fortfarande brist på en rad olika områden som
boenden och/eller tillräckligt stora lokaler samt resurser på för Perrongen
(grundskola), elevhälsa och överförmyndarkansliet.
Örebro kommun har även tecknat ett avtal med Malmö stad i syfte att
underlätta för Malmö kring mottagandet av ensamkommande barn.
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.

§ 277 Delegation från Kommunfullmäktige till
Kommunstyrelsen att ombudgetera medel för år 2016
Ärendenummer: Ks 1339/2015
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan.
Kommunstyrelsen har ansvar för hela kommunens utveckling och
ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen
och upp-följningen av kommunens ekonomi och verksamheter och ska ha
uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders
verksamhet samt kommunalförbund. Kommunstyrelsen ska också ha
uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i kommunens hel eller
delägda bolag.
Kommunstyrelsen rapporterar till Kommunfullmäktige.
Örebros övergripande strategier och budget 2016 med plan för 2017–2018
beslutades av Kommunfullmäktige den 20 oktober 2015.
För att klara uppdraget ges Kommunstyrelsen rätt att under år 2016
ombudgetera anslag mellan nämnder i samband med beslut om ändrad
verksamhet inom ramen för Örebro kommuns övergripande strategier och
budget 2016 med plan för 2017-2018.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2015-12-02
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Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen:
- Under år 2016 får Kommunstyrelsen rätt att ombudgetera anslag mellan
nämnder i samband med beslut om ändrad verksamhet inom ramen för
Örebro kommuns övergripande strategier och budget 2016 med plan för
2017-2018.
Ärendet ska till Kommunfullmäktige den 15 december för beslut.
Yrkande
Anders Åhrlin (M), Karolina Wallström (L) och Sara Richert (MP) yrkar
avslag på Kommunledningskontorets förslag.
Proposition
Ordförande Lena Baastad (S) finner att det finns två förslag till beslut, det
vill säga Kommunledningskontorets förslag respektive Anders Åhrlins
(M) m.fl. yrkande om avslag på Kommunledningskontorets förslag.
Ordföranden ställer dessa mot varandra och finner att Kommunstyrelsen
beslutar enligt Kommunledningskontorets förslag.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Under år 2016 får Kommunstyrelsen rätt att ombudgetera anslag mellan
nämnder i samband med beslut om ändrad verksamhet inom ramen för
Örebro kommuns övergripande strategier och budget 2016 med plan för
2017-2018.
Ärendet ska till Kommunfullmäktige den 15 december för beslut.
Reservation
Anders Åhrlin (M), Johanna Reimfeldt (M) och Maria Haglund (M)
reserverar sig skriftligt mot Kommunstyrelsens beslut till förmån för
Anders Åhrlins (M) yrkande om avslag på Kommunledningskontorets
förslag.
Karolina Wallström (L), Yngve Alkman (L) och Sara Richert (MP)
reserverar sig mot Kommunstyrelsens beslut till förmån
för Karolina Wallström (L) och Sara Richerts (MP) yrkande om avslag på
Kommunledningskontorets förslag.
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§ 278 Tillsättning av programdirektör för Barn- och
utbildning
Ärendenummer: Ks 1314/2015
Handläggare: Lena Larsson
Ärendebeskrivning
I Övergripande strategier och budget (ÖSB) 2016 har kommundirektören
fått ett antal riktade uppdrag bl. a att föreslå förändringar i förvaltningsorganisationen i syfte att minska kostnaderna och öka effektiviteten. Som
ett led i effektiviseringen sker en förändring av programdirektörsrollen
inom programområde Barn och utbildning som innebär att en av
förvaltnings- cheferna blir tillika programdirektör. Charlotta KarlssonAndersson förvaltningschef för Gymnasiet och Vuxam föreslås förordnas
som förvaltningschef tillika programdirektör för Barn och utbildning från
och med den 1 januari 2016 – 31 december 2017.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2015-11-25
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen:
1. Charlotta Karlsson-Andersson förordnas som programdirektör för
programområde Barn och Utbildning från den 1 januari 2016 till och
med den 31 december 2017.
2. Förslaget finansieras inom befintlig budgetram.
Yrkande
Anders Åhrlin (M) yrkar att ärendet återremitteras till
Kommunledningskontoret för att inhämta ett yttrande från Programnämnd
barn- och utbildning.
Sara Richert (MP) och Karolina Wallström (L) yrkar bifall till Anders
Åhrlins (M) återremissyrkande.
Lena Baastad (S) yrkar avslag på Anders Åhrlins (M) m.fl.
återremissyrkande.
Proposition
Ordförande Lena Baastad (S) ställer först Anders Åhrlins (M) m.fl.
yrkande om återremiss under proposition och finner att Kommunstyrelsen
beslutar att ärendet ska avgöras idag.
Därefter finner ordföranden att det endast finns ett förslag till beslut, det
vill säga Kommunledningskontorets förslag och att Kommunstyrelsen
beslutar enligt detta.
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Charlotta Karlsson-Andersson förordnas som programdirektör för
programområde Barn och Utbildning från den 1 januari 2016 till och
med den 31 december 2017.
2. Förslaget finansieras inom befintlig budgetram.
Sara Richert (MP) deltar inte i beslutet.

§ 279 Tillsättning av programdirektör för Social välfärd
Ärendenummer: Ks 1315/2015
Handläggare: Lena Larsson
Ärendebeskrivning
I samband med uppdraget i Övergripande strategier och budget (ÖSB)
2016 att effektivisera förvaltningsorganisationen sker en förändring av
funktionen programdirektör. Den heltidstjänst som har funnits inom
program Social välfärd tas bort. Istället införs en samordnad roll som
förvaltningschef tillika programdirektör. Förvaltningschefen för Vård och
omsorgsförvaltningen Daniel Jansson-Hammargren föreslås förordnas som
förvaltningschef tillika programdirektör från den 1 januari 2016 t o m den
31 december 2019.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2015-11-25
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen:
1. Daniel Jansson-Hammargren förordnas som programdirektör för
programområde Social välfärd från den 1 januari 2016 t o m den 31
december 2019.
2. Förslaget finansieras inom befintlig budgetram.
Yrkande
Anders Åhrlin (M) yrkar att ärendet återremitteras till
Kommunledningskontoret för att inhämta ett yttrande från Programnämnd
social välfärd.
Sara Richert (MP) och Karolina Wallström (L) yrkar bifall till Anders
Åhrlins (M) återremissyrkande.
Lena Baastad (S) yrkar avslag på Anders Åhrlins (M) m.fl.
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återremissyrkande.
Proposition
Ordförande Lena Baastad (S) ställer först Anders Åhrlins (M) m.fl.
yrkande om återremiss under proposition och finner att Kommunstyrelsen
beslutar att ärendet ska avgöras idag.
Därefter finner ordföranden att det endast finns ett förslag till beslut, det
vill säga Kommunledningskontorets förslag och att Kommunstyrelsen
beslutar enligt detta.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Daniel Jansson-Hammargren förordnas som programdirektör för
programområde Social välfärd från den 1 januari 2016 t o m den 31
december 2019.
2. Förslaget finansieras inom befintlig budgetram.
Sara Richert (MP) deltar inte i beslutet.

§ 280 Beslut som inte är verkställda enligt
socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till
vissa funktionshindrade (LSS), kvartal 3 2015
Ärendenummer: Ks 1325/2015
Ärendebeskrivning
Enligt 4 kapitlet 1 § socialtjänstlagen (SoL) och 9 § i lagen om stöd och
service till vissa funktionshindrade (LSS) har kommunerna en
rapporteringsskyldighet över beslut i verksamheterna vård och omsorg,
socialtjänst och stöd till funktionshindrade. Gynnande beslut som inte
verkställts inom tre månader från beslutsdatum ska rapporteras till
Inspektionen för vård och omsorg (fr.o.m. 2013-06-01, tidigare
Socialstyrelsen), kommunens revisorer och Kommunfullmäktige.
Programnämnden får informationen för kännedom. Sanktionsavgift kan
utdömas för de beslut som inte verkställts inom skälig tid. Avgiften är lägst
10 tkr och högst 1 mnkr.
Förvaltningskontor Ringgatan ansvarar för sammanställning av
nämndernas statistikrapporter till Kommunfullmäktige och för
informationen till programnämnden.
Antal biståndsbeslut för vård och omsorg som ej verkställts inom tre
månader är 33 stycken, ett fler än kvartal 2:2015. Alla beslut avser precis
som vid tidigare rapporteringar permanent plats på särskilt boende.
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Totalt rapporterar socialnämnderna 21 beslut, som inte verkställts inom tre
månader från beslutet, under kvartal 3:2015, vilket är 12 fler än kvartal
2:2015.
Nämnden för funktionshindrade rapporterade nio SoL-beslut som ej
verkställt inom tre månader kvartal 3:2015. Under kvartal 2:2015 var
siffran sju. Nämnden rapporterar 39 ej verkställda beslut enligt LSS kvartal
3:2015, vilket är fem fler än vid det förra rapporteringstillfället.
Ärendet behandlades av Programnämnd social välfärd den 5 november
2015.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Programnämnd social välfärd 5 november 2015.
Statistikrapport ej verkställda beslut för kvartal 3 2015
Förslag till beslut
Programnämnd social välfärds förlag till beslut:
- Informationen tas till protokollet.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige i januari för beslut.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Programnämnd social välfärds förslag.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige i januari för beslut.

§ 281 Svar på motion från Karolina Wallström (FP) om
försöksverksamhet med betyg från årskurs 4
Ärendenummer: Ks 310/2015
Ärendebeskrivning
Karolina Wallström (FP) har inkommit med en motion som anmäldes i
Kommunfullmäktige den 23 februari 2015.
Motionen innehåller ett förslag om att skicka in en ansökan till Skolverket
om att delta i försöksverksamheten med betyg från årskurs 4.
Motionen har beretts av Kommunledningskontoret.
Motionärens förslag att skicka in en ansökan till Skolverket om att delta i
försöksverksamheten med betyg från årskurs 4 är inte förenligt med Örebro
kommuns redan tagna ställning i frågan. Kommunledningskontoret har
dessutom i kontakt med Skolverket fått information om att Skolverket ännu
inte har blivit tilldelat uppdraget att starta försöksverksamhet med betyg
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från årskurs 4. Enligt Skolverket ska denna försöksverksamhet starta under
2017. Kommunledningskontoret föreslår med bakgrund av ovanstående att
motionen avslås.
Ärendet behandlades av Programnämnd barn- och utbildning den 29
september 2015.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Programnämnd barn- och utbildning, 2015-09-29, §
132
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2015-09-14
Motion från Karolina Wallström (FP) om försöksverksamhet med betyg
från årskurs 4
Förslag till beslut
Programnämnd Barn och utbildnings förslag till Kommunstyrelsen:
- Motionen avslås.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige.
Yrkande
Karolina Wallström (L), Maria Haglund (M) och Anders Åhrlin (M) yrkar
bifall till motionen.
Sara Richert (MP) yrkar bifall till Kommunledningskontorets förslag att
avslå motionen.
Proposition
Ordförande Lena Baastad (S) finner att det finns två förslag till beslut, det
vill säga Karolina Wallströms (L) m.fl. yrkande om bifall till motionen
samt Sara Richerts (MP) yrkande om bifall till Kommunledningskontorets
förslag att motionen avslås.
Ordföranden ställer dessa mot varandra och finner att Kommunstyrelsen
beslutar enligt Kommunledningskontorets förslag.
Beslut
Kommunstyrelsen:
- Motionen avslås.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige.
Reservation
Karolina Wallström (L), Yngve Alkman (L), Anders Åhrlin (M), Johanna
Reimfeldt (M) och Maria Haglund (M) reserverar sig mot
Kommunstyrelsens beslut till förmån för Karolina Wallströms (L) m.fl.
yrkande om bifall till motionen.
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§ 282 Svar på motion från Cecilia Lönn Elgstrand (V) m fl
om låt barnen växa upp utan tvingade könsnormer
Ärendenummer: Ks 299/2015
Ärendebeskrivning
Cecilia Lönn Elgstrand (V), Murad Artin (V), Jessica Carlqvist (V) och
Martha Wicklund (V) har inkommit med en motion som anmäldes i
Kommunfullmäktige den 25 februari 2015.
Motionen innehåller ett förslag om att öka skolpersonalens
genuskompetens och kunskaper om mekanismerna som ligger bakom hur
normer och ojämställdhet skapas. All förskolepersonal föreslås genomgå
en jämställdhetsutbildning inom en tvåårsperiod och alla lärare och
fritidspedagoger inom en treårsperiod.
Motionärernas förslag att öka all förskole- och skolpersonals kunskap och
medvetenhet om normer och ojämställdhet är förenligt med skollagen,
diskrimineringslagen, Skolverkets arbete, barnkonventionen, Örebro
kommuns styrdokument samt pågående långsiktigt normkritiskt arbete i
Örebros förskolor och skolor. Motionen bör därmed anses besvarad.
Ärendet behandlades av Programnämnd barn- och utbildning den 29
september 2015.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Programnämnd barn- och utbildning, 2015-09-29, §
133
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2015-09-14
Motion från Cecilia Lönn Elgstrand (V) m fl om låt barnen växa upp utan
tvingade könsnormer, 2015-02-25
Förslag till beslut
Programnämnd barn och utbildnings förslag till Kommunstyrelsen:
- Motionen anses besvarad.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige.
Yrkande
Murad Artin (V) och Sara Richert (MP) yrkar bifall till motionen.
Proposition
Ordförande Lena Baastad (S) finner att det finns två förslag till beslut, det
vill säga Murad Artin (V) m.fl. yrkande om bifall till motionen samt
Kommunledningskontorets förslag om att motionen anses besvarad.
Ordföranden ställer dessa mot varandra och finner att Kommunstyrelsen
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beslutar enligt Kommunledningskontorets förslag.
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
- Motionen anses besvarad.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige.
Reservation
Murad Artin (V) och Sara Richert (MP) reserverar sig mot
Kommunstyrelsens beslut till förmån för sina yrkanden om bifall till
motionen.

§ 283 Svar på motion från Daniel Spiik (SD) m fl om
nolltolerans mot inomhus användning av huvudbonader i
kommunens lärosäten
Ärendenummer: Ks 537/2015
Ärendebeskrivning
Daniel Spiik (SD), Jimmy Larsson (SD) och Sigvard Blixt (SD) har
inkommit med en motion som anmäldes i Kommunfullmäktige den 29
april 2015, § 100.
Motionen innehåller ett förslag om nolltolerans mot inomhusanvändning
av huvudbonader i kommunens lärosäten, med undantag för
bespisningspersonal, hemkunskapslektioner samt om inomhustemperaturen
understiger 10 grader Celsius.
Motionärernas förslag att förbjuda inomhusanvändning av huvudbonader
anses inte vara förenlig varken med skollagen, diskrimineringslagen eller
barnkonventionen och bör därmed avslås.
Ärendet behandlades av Programnämnd barn- och utbildning 29 september
2015.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Programnämnd barn- och utbildning, 2015-09-29, §
143
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2015-08-18
Yttrande, 2015-08-18
Motion från Daniel Spiik (SD) m fl om nolltolerans mot inomhus
användning av huvudbonader i kommunens lärosäten
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Programnämnd barn och utbildning
- Motionen avslås.
27

Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.

§ 284 Remittering av motioner
Ärendenummer: Ks 171/2015
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har den 18 november 2015 överlämnat följande
motioner till Kommunstyrelsen för beredning:
Motion från Marcus Willén Ode (MP) om offentlighet i kommunala bolag
Motion från Daniel Edström (SD), Jimmy Larsson (SD) och Anna Spiik
(SD) om individuell aktivitetspeng till unga
Beslutsunderlag
Motion från Marcus Willén Ode (MP) om offentlighet i kommunala bolag,
Ks 1174/2015
Motion från Daniel Edström (SD), Jimmy Larsson (SD) och Anna Spiik
(SD) om individuell aktivitetspeng till unga, ks 1279/2015
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen:
1. Motion från Marcus Willén Ode (MP) om offentlighet i kommunala
bolag remitteras till Kommunledningskontoret.
2. Motion från Daniel Edström (SD), Jimmy Larsson (SD) och Anna Spiik
(SD) om individuell aktivitetspeng till unga remitteras till programnämnd
Samhällsbyggnad och Kommunledningskontoret.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.
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§ 285 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt, månadsrapport
november 2015
Ärendenummer: Ks 76/2015
Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har sammanställt en rapport över utvecklingen
inom ekonomi, personal och verksamhet under oktober 2015.
Beslutsunderlag
Månadsrapport ekonomi, personal och verksamhet Örebro kommun,
november 2015
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen:
-Rapporten läggs till handlingarna.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.

§ 286 Rapport från Örebro Rådhus AB
Ärendebeskrivning
Ärendet utgår från Kommunstyrelsens sammanträde den 14 december
2015.

§ 287 Kommundirektörens rapport
Ärendenummer: Ks 1040/2015
Handläggare: Staffan Isling
Ärendebeskrivning
Kommundirektören redogör i en rapport för nyheter inom förvaltningen.
Rapporten innehåller bland annat information om flyktingsituationen och
om arbetet med kommundirektörens uppdrag utifrån budgeten för år 2016.
Beslutsunderlag
Kommundirektörens rapport november 2015
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Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till beslut:
- Rapporten läggs till handlingarna.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.

§ 288 Rapport över finansverksamheter under november
2015
Ärendenummer: Ks 77/2015
Handläggare: Mats Rodenfelt
Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret redovisar i rapport finansverksamheten under
november 2015.
Beslutsunderlag
Rapport över Finansverksamheten under november 2015.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.

§ 289 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Ks 1333/2015
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 14 december 2015 redovisar
Kommunledningskontoret beslut som tagits med stöd av delegation under
november 2015.
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Beslutsunderlag
Sammanställning över delegationsbeslut inom övrig verksamhet under
perioden 1 november - 30 november 2015
Sammanställning över delegationsbeslut inom finansverksamheten under
perioden 1 november - 30 november 2015
Protokoll från Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt, 2015
11-17
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen:
- Anmälan av delegationsbeslut läggs till handlingarna.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.

§ 290 Anmälan av handlingar
Ärendenummer: Ks 1/2015
Ärendebeskrivning
Varje månad anmäler Kommunledningskontoret handlingar som inkommit
och bedöms relevanta för Kommunstyrelsen att få kännedom om.
Beslutsunderlag
Kallelser och protokoll från Regionala samverkansrådet under 2015,
Region Örebro län
Protokoll Direktionen, Nerikes Brandkår, 2015-10-28
Cirkulär 15:30 Pensionsnämndens beslut om omräkning av
pensionsbehållning och intjänad pensionsrätt 1997-12-31 enligt PFA samt
värdesäkring av förmånsbestämda pensioner enligt PFA och KAP-KL
under år 2016, Sveriges Kommuner och Landsting, 2015-10-22
Remissyttrande över långtidsbudget för Hjälmarens Vattenvårdsförbund,
Kommunledningskontorets, Ks 1151/2015
Redovisning av bidrag till KIF Örebro och Champions League,
Örebrokompaniet AB, Ks 1203/2014
Nationell lägesbild Flyktingsituationen, MSB 2015-12-08
Skrivelse "Kommuner, landsting och regioner har en oumbärlig roll i asyloch flyktingmottagandet", SKL, 2015-12-03
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen:
- Anmälan läggs till handlingarna.
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.

§ 291 Reservationsavtal för Postnord Sverige AB gällande
del av Mobilkranen 1, Pilängsgatan, Västra Pilängen
Ärendenummer: Ks 1345/2015
Ärendebeskrivning
Postnord Sverige AB expanderar inom paket, pall och styckegods och
avser därför att uppföra en ny postterminal för paket m.m. Den nya
terminalen kommer att vara ca 27 000 kvm och rymma paketsortering och
styckegodsterminal. Dessutom ska terminalen bli en distributionshubb med
utgångspunkt för brevbärare och chaufförer. De avser även bedriva övrig
sammanhängande verksamhet, enligt detaljplanens intentioner.
Området är ca 134 300 kvm och är beläget utmed Pilängsgatan i Västra
Pilängens Logistikområde. Upplåtelseformen är äganderätt, priset är
beräknat till ca 23 502 500 kr. Då köpeskillingen överstiger 15 miljoner
skall beslut om reservationsavtal i enlighet med gällande reglemente fattas
av Kommunstyrelsen.
Ärendet behandlades av Programnämnd samhällsbyggnad 1 december
2015.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Programnämnd samhällsbyggnad, 2015-12-01, §150
Stadsbyggnads tjänsteskrivelse, 2015-11-30
Reservationsavtal med kartbilaga
Förslag till beslut
Programnämnd samhällsbyggnads förslag till Kommunstyrelsen:
1. Godkänna bilagt reservationsavtalet.
2. Kommunstyrelsen uppdrar åt Programnämnd samhällsbyggnads
ordförande att fullfölja reservationsavtalet genom att teckna erforderligt
köpeavtal för markförsäljningen.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Programnämnd samhällsbyggnads förslag.
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§ 292 Information om ersättning för förlorad inkomst 2015
Ärendenummer: Ks 1346/2015
Handläggare: Jenni Hermansson
Ärendebeskrivning
Informationen om hanteringen av intyg för ersättning av förlorad inkomst
på grund av förtroendeuppdrag under 2015.
Beslutsunderlag
Information om ersättning för förlorad inkomst 2015, 2015-11-23
Tidsplan för hantering av intyg för 2015 års ersättning för förlorad
inkomst. 2015-11-22
Begäran om intyg om inkomstförlust för år 2014, 2015-01-26
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.

§ 293 Fördelning av extra statsbidrag för ökat
flyktingmottagande
Ärendenummer: Ks 1373/2015
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 59,4 mnkr. Det
tillfälliga stödet kommer att utbetalas 2015, men avser även att täcka
kostnader som kan förväntas uppstå 2016.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2015-12-09
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen:
- Kommunstyrelsen antar förslag till fördelning av det extra statsbidraget
för ökat flyktingmottagande.
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Socialnämnd väster kompenseras med 4 mnkr och Socialnämnd Öster 1
mnkr för ökade kostnader med anledning av mottagandet av
ensamkommande flyktingbarn under 2015.
2. Socialnämnd väster kompenseras med 11 mnkr och Socialnämnd Öster 4
mnkr för ökade kostnader med anledning av mottagandet av
ensamkommande flyktingbarn under 2016.
3. Lokalförsörjningsavdelningen tilldelas 2 mnkr för fortsatta insatser i
västra stadsdelarena utifrån trygghetsskapande åtgärder.
4. Kommunledningskontoret får i uppdrag att återkomma med förslag på
fördelning för kvarvarande statsbidrag på 37,4 mnkr.

§ 294 Val av partiföreträdare och 2:e vice ordförande i
Kommunstyrelsens presidium
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,
Anders Åhrlin (M) till heltidsuppdrag som kommunalråd för Moderaterna.
Moderaterna har nu inkommit med önskemål om att eftersom Anders
Åhrlin (M) kommer att vara föräldraledig våren 2016, utse Johan Kumlin
(M) till partiföreträdare med omfattningen 40 %.
En tillfällig 2:e vice ordförande i Kommunstyrelsen behöver också utses
under Anders Åhrlins (M) föräldraledighet. Enligt gemensamma
reglementesbestämmelser för Örebro kommun § 5 kan nämnden utse en
annan ledamot att vara ersättare för ordföranden om denne på grund av
sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra uppdraget för en
längre tid.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Johan Kumlin (M) utses som partiföreträdare för (M) med omfattningen
40%. Valet gäller fr.o.m. 2016-02-01 till 2016-06-17.
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2. Kommunstyrelsen har rätt att under löpande mandatperiod, efter initiativ
från det aktuella kommunalrådets partigrupp i Kommunfullmäktige,
återkalla ett uppdrag som partiföreträdare.
3. Maria Haglund (M) utses som 2:e vice ordförande i Kommunstyrelsen
under perioden 2016-01-01 till 2016-06-17.
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~ moderaterna
Yrkande

Korrununstyrelsen
Örebro korrunun
14 december 2015

Ärende 10
Ks 1264/2015
"Förändring av ägandet i Västerporten
Fastigheter AB"

Förändring av Västerporten Fastigheter AB:s
styrelse
I samband med att Örebrobostäder AB förvärvar samtliga aktier i Västerporten
Fastigheter AB ska styrelseansvaret tas över av Örebro bostäder AB:s styrelse.
Med hänvisning till ovanstående föreslår vi att Kommunstyrelsen föreslår
för Kommunfullmäktige
att

ny styrelse för Västerp01ien
Örebrobostäder AB:s styrelse

Fastigheter

AB

utgörs

av

samt
att

bifalla beslutet.

Om Korrununstyrelsen beslutar annat gäller ovanstående som reservation till
förmån för eget förslag.
För Moderaternas grupp i Kommunstyrelsen
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~ moderaterna
Särskilt yttrande

Kommunstyrelsen
Örebro kommun
14 december 2015

Ärende 14
Ks 1258/2014
"Riktlinjer för inköp av el"

Örebro kommun ska inte producera el
Örebro kommun ska bedriva sin verksamhet i enlighet med principen om god
ekonomisk hushållning. Det innebär att kommunen inte ska göra affärer med
skattemedel som innebär ett högt risktagande.
Idag är elmarknaden för förnyelsebar energi i förändring. Vindkraftsbolagen,
som expanderat kraftigt under de senaste åren, signalerar att elpriset behöver
stiga för att det ska finnas lönsamhet. Många aktörer menar att marknaden är
mättad och flera investerare, bland annat kommuner, som äger vindkraft går
med stora förluster.
I ett sådant läge är det inte förenligt med god ekonomisk hushållning att Örebro
kommun köper och äger exempelvis vindkraftverk.
Med hänvisning till ovanstående väljer vi att inte delta i beslutet.
För Moderaternas grupp i Kommunstyrelsen

Anders Åhrlin (M)
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SÄRSKILT YTTRANDE
2015-12-14

KOMMUNSTYRELSEN
Ärende nr 14 Ks 1258/2015
Örebro Kommun ska inte vara elproducenter
Liberalerna är med på stora delar av riktlinjerna varför vi gärna
velat bifalla dem. Liberalerna har dock i långt tid framfört vårt
avståndstagande till att Örebro Kommun ska vara på
elproducentmarknaden därmed ge sig ut på en marknad som inte
tillhör vårt huvuduppdrag, som kommun inte har full kompetens för
eller som innebär illojal konkurrens på marknaden.
Liberalerna anser att det inte är förenligt med god ekonomisk
hushållning att Örebro köper och äger vindkraftverk.
Liberalerna väljer därför att avstå från att delta i beslutet då våra
ansträngningar för att möta klimatkraven på andra sätt än att själva
bli elproducenter inte gett gehör.

Örebro 14 december 2015 I Särskilt yttrande I Kommunstyrelsen

§15 Fördjupad översiktsplan Vivalla-Boglundsängen
Vi i Vänsterpartiet ställer oss positiva till utvecklingen av det aktuella
området. Vi delar andemeningarna i handlingen och syftet att bibehålla
grönytor och att länka samman Vivalla, Boglundsängen, Lundby och Nya
Hjärsta.
Utbyten mellan delarna skapar synergieffekter för den stora andel av
Örebros befolkning som bor i området. Vi ser också stora fördelar med att
områden med olika socioekonomiska förutsättningar kommer närmre
varandra. Vi är mycket positiva till visionerna att bygga över E20, som
skapar både buller och barriärer i området.
Vi i Vänsterpartiet ser gärna att Boglundsängen utvecklas som en mer
blandad stadsdel med stora inslag av bostäder och grönområden.
Renodlade handelsområden skapar stora otrygga ytor och bidrar
dessutom till ett dåligt utnyttjande av marken. Vi motsätter oss därför
förändringen av handlingen där fastigheten Kardanen 2 markeras som
"utbyggnadsområde handel" istället för "utbyggnadsområde blandat" till
förmån för ursprungsbenämningen.
Vi ställer oss bakom förvaltningens analys att det centrala grönområdet i
Vivalla ska bibehållas intakt. Med den stora koncentrationen av boende i
närområdet blir gröna lungor och naturnära rekreation än mer centralt. De
fall där olovlig bilkörning påvisas måste stävjas, snarare än att det skapas
mer biltrafik i området.
Däremot vänder vi oss mot formuleringen att man i en framtida detaljplan
kan öppna för ny biltrafik i området. VI ser gärna att man utreder hur man
kan skapa bättre förutsättningar för mer attraktiv och trygg kollektivtrafik
för de boende i Vivalla, utan att försämra de gröna inslagen i området. En
kollektivsträckning på Vivallaringen är att föredra.
MuradArtin
Vänsterpartiet

Datum: 2015-12-14
Kommunstyrelsen

Särskilt yttrande

18. Boendeformer för ensamkommande
barn
Det är viktigt att vi som kommun tar ett stort och seriöst ansvar för att ta
emot många ensamkommande barn. Samtidigt ser vi att vi behöver hitta
fler boendelösningar för att kunna ta emot asylsökande barn. Vi får aldrig
glömma att det viktigaste är att de barn och ungdomar som kommer hit
till Örebro ska ha en trygg boendemiljö.
Det kan komma att vara nödvändigt att upphandla lösningar för att lösa
boendeplatser. Men för oss i Vänsterpartiet är det viktigt att dessa
upphandlingar sker med seriösa parter, gärna med lokal förankring. Vi
vill inte öppna denna marknad ytterligare för vinstjägare och lycksökare
med storbolag skapade för att sko sig på flyktingmottagande.
Vi uppmuntrar samarbeten med icke vinstdrivna stiftelser, kooperativ och
lösningar framför vinstdrivna bolag.
När det kommer till anvisningsplatser bör dessa lösas i kommunal regi.
Familjehem bör inte rekryteras med hjälp av externa aktörer utan ha nära
relation till Örebro kommun. Detta för att kunna ha insyn med syfte att
skapa trygghet, rättssäkerhet och en verksamhet som är långsiktigt god
för barnets/ungdomens framtid.
Ett rättesnöre i Örebro kommuns inblandning i alla typer av mottagande
skall vara att medel avsedda för flyktingmottagande ska gå till
flyktingmottagande, inte till vinster i privata bolag.
I den strategi som avses i ärendets punkt 3 bör lokala initiativ,
kooperativa lösningar, stiftelser samt icke vinstdrivna lösningar vara
prioriterade i arbetet med socialt boende inkluderande flyktingboende

För Vänsterpartiet

~ moderaterna
Yrkande
Ärende 20
Ks 1339/2015
"Delegation från Kommunfullmäktige
till Kommunstyrelsen"

Kommunstyrelsen
Örebro kommun
14 december 2015

Finansmakten ligger hos fullmäktige
Kommunallagen anger att fullmäktige innehar finansmakten, det vill säga
beslutar i ärenden som rör budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor.
Detta medger att fullmäktige kan delegera ärenden som rör mindre viktiga
ekonomiska frågor till nämnderna, exempelvis Kommunstyrelsen.
Ombudgetering av anslag mellan nämnderna kan i det sammanhanget svårligen
anses utgöra mindre viktiga ekonomiska frågor utan faller snarare inom ramen
för budgetbeslut. Sådana beslut ska i enlighet med kommunallagens intentioner
tas av fullmäktige.
Det är en grundläggande kommundemokratisk princip att makten över
skattebetalarnas pengar ligger hos de som väljs och avsätts av desamma.
Med hänvisning till ovanstående föreslår vi att Kommunstyrelsen beslutar
att

avslå beslutet.

Om Kmmnunstyrelsen beslutar annat gäller ovanstående som reservation till
förmån för eget förslag.
För Moderaternas grupp i Kommunstyrelsen
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