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Paragraf 118-155

Lena Claeson, sekreterare
Justerat den 22 juni 2015.

Lena Baastad (S), ordförande

Karolina Wallström (FP), justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 23 juni 2015.
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§ 118 Delårsrapport med prognos 1 2015 för Örebro
kommun
Ärendenummer: Ks 604/2015
Handläggare: Anne Andersson
Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har sammanställt en delårsrapport till och med
den 30 april och helårsprognos 1 för 2015 för Örebro kommun. I rapporten
görs en uppföljning av Kommunfullmäktiges finansiella och ekonomiska
mål. Resultatet efter årets fyra första månader visar ett resultat på 77 mnkr.
Kommunens samlade resultat för helåret 2015 prognostiseras till 133 mnkr,
vilket är ett överskott på 57 mnkr i förhållande till budget. Justeras
resultatet med hänsyn till att viss verksamhet finansieras via
ianspråktagande av reserverade medel i eget kapital, så uppgår
prognostiserat resultat till 165 mnkr.
Nämnderna sammantaget redovisar ett beräknat underskott på 80 mnkr,
varav Vård- och omsorgsnämnderna står för ett underskott på 100 mnkr.
Skatteintäkterna och generella statsbidrag beräknas ge 29 mnkr lägre än
budgeterat. Helårsprognosen för finansverksamheten visar ett överskott
mot budget på 87 mnkr.
Årets resultat efter balanskravsjusteringar prognostiseras till 129 mnkr, och
kommunen beräknas därmed inte ha något balanskravsresultat att reglera
vid årets slut.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige den 17 juni 2015 för beslut.
Beslutsunderlag
Delårsrapport med prognos 1 2015 för Örebro kommun
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen:
1. Delårsrapport med prognos 1 för 2015 godkänns.
2. Samtliga nämnder som redovisar prognostiserat underskott för år 2015
skall genomföra åtgärder för att klara att bedriva verksamheten inom
beslutade budgetramar.
3. Delårsrapporten överlämnas till Kommunfullmäktige.
4. Kommundirektören får ett särskilt uppdrag att följa verksamheterna
inom vård- och omsorgsnämnderna och återrapportera till
Kommunstyrelsen.
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Yrkande
Anders Åhrlin (M) yrkar bifall till beslutspunkterna 1, 3 och 4 samt avslag
på beslutspunkt 2. Därtill yrkar Anders Åhrlin (M) att a) ge Programnämnd
samhällsbyggnad ett effektiviseringskrav om 6,1 mkr, b) ge
Kommunledningskontoret ett effektiviseringskrav om 3,5 mkr samt c) ge
Social välfärd en ramförstärkning om 9,6 mkr.
Karolina Wallström (FP) yrkar bifall till Anders Åhrlins (M) yrkande.
Murad Artin (V) yrkar att få lämna ett särskilt yttrande som tas till
protokollet.
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, och ställer dessa mot varandra. Ordföranden finner att
Kommunstyrelsen beslutar enligt Kommunledningskontorets förslag.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Delårsrapport med prognos 1 för 2015 godkänns.
2. Samtliga nämnder som redovisar prognostiserat underskott för år 2015
skall genomföra åtgärder för att klara att bedriva verksamheten inom
beslutade budgetramar.
3. Delårsrapporten överlämnas till Kommunfullmäktige.
4. Kommundirektören får ett särskilt uppdrag att följa verksamheterna
inom vård- och omsorgsnämnderna och återrapportera till
Kommunstyrelsen.
5. Murad Artin (V) får lämna ett särskilt yttrande som tas till protokollet.
Beslutspunkterna 1-3 ska vidare till Kommunfullmäktige den 17 juni 2015
för beslut.
Murad Artin (V), Sara Richert (MP) och Daniel Edström (SD) deltar inte i
beslutet.
Reservation
Anders Åhrlin (M), Maria Haglund (M), och Johanna Reimfelt (M)
reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för Anders Åhrlins (M)
yrkande om avslag på beslutspunkt 2 och att a) ge Programnämnd
samhällsbyggnad ett effektiviseringskrav om 6,1 mkr, b) ge
Kommunledningskontoret ett effektiviseringskrav om 3,5 mkr samt c) ge
Social välfärd en ramförstärkning om 9,6 mkr.
Karolina Wallström (FP) reserverar sig till förmån för sitt yrkande om
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avslag på beslutspunkt 2 och att a) ge Programnämnd samhällsbyggnad ett
effektiviseringskrav om 6,1 mkr, b) ge Kommunledningskontoret ett
effektiviseringskrav om 3,5 mkr samt c) ge Social välfärd en
ramförstärkning om 9,6 mkr.

§ 119 Tilläggsanslag och ombudgeteringar 2015
Ärendenummer: Ks 388/2015
Handläggare: Marie Hellgren
Ärendebeskrivning
I ärendet redovisas 2015 års intäkt från AFA-försäkringar samt förslag till
fördelning. I ärendet redovisas även förslag till ombudgeteringar för
löneöversyn 2015, ombudgeteringar av medel för marknadsföring,
implementering av personalsystem och ökade kostnader för SM-veckan.
Förslag till finansiering av monument i Vallåkraparken redovisas också.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2015-06-01
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen:
1. Med 2015 års intäkt för AFA-medel på 55 mnkr förstärks anslaget till
Kommunstyrelsens förfogande med 25 mnkr.
2. Resterande 30 mnkr ombudgeteras för att möta den sänkta prognosen för
skatteintäkter och generella statsbidrag.
3. Övriga ombudgeteringar fastställs i enlighet med
Kommunledningskontorets förslag.
4. Finansiering sker ur anslaget till Kommunstyrelsens förfogande.
Beslutspunkterna 1 och 2 ska vidare till Kommunfullmäktige den 17 juni
2015 för beslut.
Yrkande
Anders Åhrlin (M) yrkar att 1) förstärka resultatet med 30 mkr och 2)
avsätta 25 mkr till Programnämnd social välfärd för översyn av
hemvården.
Karolina Wallström (FP) yrkar bifall till Anders Åhrlins (M) yrkande.
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, och ställer dessa mot varandra. Ordföranden finner att
Kommunstyrelsen beslutar enligt Kommunledningskontorets förslag.
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Med 2015 års intäkt för AFA-medel på 55 mnkr förstärks anslaget till
Kommunstyrelsens förfogande med 25 mnkr.
2. Resterande 30 mnkr ombudgeteras för att möta den sänkta prognosen för
skatteintäkter och generella statsbidrag.
3. Övriga ombudgeteringar fastställs i enlighet med
Kommunledningskontorets förslag.
4. Finansiering sker ur anslaget till Kommunstyrelsens förfogande.
Beslutspunkterna 1 och 2 ska vidare till Kommunfullmäktige den 17 juni
2015 för beslut.
Reservation
Anders Åhrlin (M), Maria Haglund (M), och Johanna Reimfelt (M)
reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för Anders Åhrlins (M)
yrkande om 1) förstärka resultatet med 30 mkr och 2) avsätta 25 mkr till
Programnämnd social välfärd för översyn av hemvården.
Karolina Wallström (FP) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt
yrkande om att 1) förstärka resultatet med 30 mkr och 2) avsätta 25 mkr till
Programnämnd social välfärd för översyn av hemvården.

§ 120 Underlag inför budgetarbete 2016-2018
Ärendebeskrivning
Ärendet om budgetarbete 2016-2018 behandlas inte vid dagens
sammanträde utan återkommer till Kommunstyrelsen under hösten 2015.

§ 121 Information om samordnade varutransporter
Ärendenummer: Ks 304/2014
Handläggare: Markus Liljenroth
Ärendebeskrivning
Markus Liljenroth, projektledare för samordnade varutransporter,
informerar vid beredningssammanträdet.
Samordnade varutransporter innebär att distributionen överförs från flera
enskilda varuleverantörer till en leverantör.
Varuleverantörerna lämnar sitt gods på omlastningscentralen där varorna
rangeras och samlastas för att sedan distribueras med ett fordon. På så sätt
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fylls fordonen upp bättre och varutransporten blir effektivare.
Leveranserna sker i förutbestämda rutter till beställande enheter på
överenskommen leveransdag vid en fast tidpunkt. Det ger bättre
förutsättningar för skolan, förskolan eller äldreboendet, att anpassa
medarbetarnas scheman för att ta emot leveranser. Syftet med samordnade
varutransporter är framförallt miljöhänsyn, ökad trafiksäkerhet runt
framförallt förskolor och skolor samt ökad möjlighet för mindre och
medelstora företag att lämna anbud.
Efter upphandlingen är det klart att det blir Bring Frigo AB som
tillsammans med Bring Express AB får uppdraget att hantera kommunens
varutransporter.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Informationen tas till protokollet.

§ 122 Näringslivsprogram Örebro kommun
Ärendenummer: Ks 1014/2012
Handläggare: Eva Lilja
Ärendebeskrivning
Näringslivsprogrammet beskriver Örebro kommuns målsättningar och
prioriteringar för en hållbar näringslivsutveckling och ett gott
näringslivsklimat i strävan att bli Skandinaviens mest attraktiva medelstora
stad. Programmet sträcker sig över de kommande två mandatperioderna till
år 2022, identifierar en rad fokusområden som särskilt viktiga för
näringslivets utveckling men tar inte någon detaljerad ställning till
utförande eller metoder. Årliga handlingsplaner kommer mer i detalj
beskriva hur arbetet inom respektive fokusområde ska bedrivas.
Ärendet behandlades av Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och
tillväxt och Kommunstyrelsen den 16 juni och kommer att behandlas av
Kommunfullmäktige den 17 juni 2015.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2015-06-01
Förslag till Näringslivsprogram Örebro kommun 2015-2022
Remissammanställning
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxts förslag till
Kommunstyrelsen:
- Anta näringslivsprogram 2015-2022 för Örebro kommun.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige den 17 juni 2015 för beslut.
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Yrkande
Anders Åhrlin (M), Karolina Wallström (FP), Murad Artin (V), Sara
Richert (MP) och Lennart Bondeson (KD) yrkar bifall till
Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxts förslag.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Anta näringslivsprogram 2015-2022 för Örebro kommun.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige den 17 juni 2015 för beslut.

§ 123 Temarapport Personalstrategisk utveckling i Örebro
kommun 2015
Ärendenummer: Ks 517/2015
Handläggare: Lena Larsson
Ärendebeskrivning
Det personalstrategiska arbetet i kommunen ska skapa förutsättningar för
att Örebro kommun är en attraktiv arbetsgivare för befintliga och
potentiella medarbetare. Ett antal särskilt viktiga personalstrategiska
områden har identifierats och finns med i kommunens övergripande
strategier och budget.
Denna rapport tar sikte på att jämföra Örebro kommuns utveckling inom
det personalstrategiska området med omvärlden, både i förhållande till
andra arbetsgivare och till aktuell forskning. I rapporten görs en analys av
vilken betydelse resultaten har för kommunens attraktivitet.
Resultatet visar att Örebro kommun står sig väl i jämförelse med andra
kommuner. Ingångslönerna är i paritet med övriga jämförbara kommuner,
sjukfrånvaron ligger under genomsnittet och andelen heltidsanställda är
högre än i jämförelse med övriga kommuner. Den unga generationens
förväntningar på framtida arbetsgivare representerar värden som en
kommunal verksamhet till stor del står för, där bland annat meningsfullhet
och balans mellan arbetsliv och yrkesliv lyfts fram.
Beslutsunderlag
Temarapport Personalstrategisk utveckling i Örebro kommun 2015
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen:
- Temarapport Personalstrategisk utveckling i Örebro kommun 2015 läggs
till handlingarna.
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.

§ 124 Revidering av kommungemensam arkiveringsplan
Ärendenummer: Ks 618/2015
Handläggare: Ingmarie Wiggh
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen är arkivmyndighet i Örebro kommun. I enlighet med
arkivreglemente antaget av Örebro kommunfullmäktige tar
arkivmyndigheten beslut om handlingar tillhörande samtliga
nämndområden och kommunala bolag. För vissa handlingstyper finns
styrande lagkrav. Revidering sker kontinuerligt på grund av nya,
förändrade eller borttagna rutiner hos kommunens verksamheter.
I den kommungemensamma arkiveringsplanen redovisas handlingar,
oavsett media, för alla Örebro kommuns olika verksamheter och de av
arkivmyndigheten antagna beslut som gäller för bevarande och gallring av
dessa handlingar.
Stadsarkivets revideringsförslag till Örebro kommuns
kommungemensamma arkiveringsplan innehåller 32 nya och 11 förändrade
handlingstyper.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2015-05-13
Förslag till revidering av kommungemensam arkiveringsplan 2015-05-13.
Nya och ändrade poster medtagna.
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen:
-Revidering av kommungemensam arkiveringsplan för Örebro kommun
antas.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.
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§ 125 Svar på revisionsrapport om ensamkommande barn
Ärendenummer: Ks 964/2014
Handläggare: Ted Rylander
Ärendebeskrivning
Stadsrevisionen i Örebro kommun har genomfört en granskning avseende
verksamheten för mottagande av ensamkommande barn. Uppdraget ingår i
revisionsplanen för år 2014. Stadsrevisionens bedömning är att
Kommunstyrelsen och ansvariga programnämnder och nämnder i allt
väsentligt uppfyller kraven på ett ändamålsenligt mottagande av
ensamkommande barn men pekar också på ett antal förbättringsområden.
Kommunstyrelsen ställer sig i stort positiv till slutsatserna och
rekommendationerna i revisionsrapporten. När det gäller föreslagna
förbättringsområden skickar kommunstyrelsen med ett antal reflektioner.
Samtliga tillfrågade driftsnämnder och programnämnder skickar in sina
separata svar, men då flera av de föreslagna förbättringsområdena berör
samtliga har grunden i dessa svar samordnats.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2015-05-24
Svar på revisionsrapport Granskning av verksamheten för mottagande av
ensamkommande barn
Granskning av verksamheten för mottagande av ensamkommande barn,
Revisionsrapport 2015-03-10
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen:
- Kommunledningskontorets förslag till yttrande över Stadsrevisionens
rapport om Granskning av verksamheten för mottagande av
ensamkommande barn antas.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.

§ 126 Äskande av medel till kulturarbetarfristad
Ärendenummer: Ks 688/2015
Handläggare: Inga-Greta Carneland Hörnström
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 24 november 2014 (§ 364) att ge
dåvarande Kultur- och medborgarnämnden att i samråd med
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden och
Kommunledningskontoret utarbeta ett fristadsstipendium som omfattar
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kulturarbetare som i sitt hemland förföljs och inte kan utöva sitt yrke.
Utifrån detta uppdrag beslutade Kulturnämnden den 20 maj 2015, § 68, om
att begära 600 000 kronor i ramförstärkning per år från och med år 2016
för att genomför fristadsstipendiet. Kulturnämnden beslutade även att,
under förutsättning att medel beviljas, ge förvaltningen i uppdrag att
konkretisera genomförandet.
Programnämnd samhällsbyggnad behandlade ärendet den 2 juni 2015.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Programnämnd samhällsbyggnad, 2015-06-02, § 76
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2015-05-21
Protokollsutdrag från Kulturnämnden, 2015-05-20, § 68
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2015-05-11
Förslag till beslut
Programnämnd samhällsbyggnads förslag till Kommunstyrelsen:
1. Kulturnämnden beviljas 600 000 kronor per år i ramförstärkning från
och med år 2016 för att genomföra fristadsstipendiet.
2. Frågan om finansiering av ramförstärkningen hänskjuts till
budgetberedningen för år 2016.
Yrkande
Daniel Edström (SD) yrkar avslag på Programnämnd samhällsbyggnads
förslag.
Karolina Wallström (FP), Sara Richert (MP) och Murad Artin (V) yrkar
bifall till Programnämnd samhällsbyggnads förslag.
Proposition
Ordförande Lena Baastad (S) finner att det finns två förslag till beslut, det
vill säga bifall till respektive avslag på Programnämnd samhällsbyggnads
förslag. Ordföranden ställer dessa mot varandra och finner att
Kommunstyrelsen beslutar enligt Programnämnd samhällsbyggnads
förslag.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Kulturnämnden beviljas 600 000 kronor per år i ramförstärkning från
och med år 2016 för att genomföra fristadsstipendiet.
2. Frågan om finansiering av ramförstärkningen hänskjuts till
budgetberedningen för år 2016.
Reservation
Daniel Edström (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt yrkande
om avslag på Programnämnd samhällsbyggnads förslag.
11

§ 127 Uppföljning av nämndreglemente för Örebro
kommun mandatperioden 2015-2018
Ärendenummer: Ks 1063/2014
Handläggare: Inga-Greta Carneland Hörnström
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 17 december 2014, § 392, att anta nya
nämndreglementen för Örebro kommun för åren 2015-2018.
Kommunfullmäktige beslutade även bland annat att ge Kommunstyrelsen i
uppdrag att under första kvartalet 2015 se över ansvarsområden vad avser
myndighetsutövning inom programområde Barn- och utbildning samt att
ge kommunledningskontoret i uppdrag att senast under juni månad
återkomma till Kommunstyrelsen med en uppföljning av
nämndreglementena.
Kommunfullmäktige beslutade den 25 februari, § 40, om en revidering av
nämndreglementen inom programområde barn- och utbildning som innebär
att Programnämnd barn- och utbildning ges ett myndighetsansvar som
innebär att nämnden övertar de mer övergripande myndighetsbesluten
inom programområdet.
Under beredningsprocessen för framtagande av nya reglementen med
anledning av förändrad nämndorganisation och förändrade ansvarsområden
för nämnderna, framkom ett antal synpunkter som redovisas i denna
uppföljning. Vidare redovisas de ytterligare underhandssynpunkter som
inkommit till kommunledningskontoret.
Inkomna synpunkter till förtydligande och förändring av i
nämndreglementena berör Programnämnd samhällsbyggnad,
Byggnadsnämnden, Fritidsnämnden, Kulturnämnden, Landsbygdsnämnden
samt Socialnämnd Väster och Socialnämnd Öster
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2015-05-20
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen:
- Ärendet hänskjuts till FOA-kommittén för beredning och får återkomma
till Kommunstyrelsen under hösten 2015.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.
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§ 128 Bolagsbildningen Oslo-Stockholm
Ärendenummer: Ks 78/2015
Handläggare: Rickard Samuelsson
Ärendebeskrivning
Vid ett möte i Almedalen i juli 2014 träffades en överenskommelse mellan
Region Värmland, Karlstads kommun, Örebro kommun och Region
Örebro Län om att verka för ett långsiktigt och uthålligt samarbete med
målet att få till en snabb järnvägstrafik på sträckan Oslo-Karlstad-ÖrebroStockholm.
Information kring det pågående arbetet genom projektet ”Oslo Stockholm
2.55” har behandlats som ett informationsärende i kommunstyrelsen den
19 maj 2015. Som redovisats är avsikten att bilda ett gemensamt bolag som
framöver är utpekad samtals- och förhandlingspartner i alla frågor som rör
järnvägssträckan Oslo-Stockholm.
Förprojektet föreslår att det framtida arbetet ska bedrivas i form av ett
aktiebolag med ägarfördelning enligt följande; Örebro Rådhus AB: 25 %,
Region Värmland: 25 %, Karlstads kommun: 25 % och Region Örebro
Län: 25 %.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2015-04-17
Förslag till bolagsordning innan aktieöverlåtelse, 2015-05-12
Förslag till aktieöverlåtelseavtal, 2015-05-12
Förslag till aktieägaravtal, 2015-05-12
Förslag till bolagsordning efter aktieöverlåtelse, 2015-05-12
Förslag till ägardirektiv, 2015-05-12
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till kommunstyrelsen:
1. Örebro Rådhus AB förvärvar samtliga aktier i ett nybildat aktiebolag (ett
s.k. lagerbolag) (nedan kallat ”Bolaget”) för en köpeskilling om 50 000
kronor jämte administrationsavgift i syfte att genom gemensamt ägande i
Bolaget bedriva samverkan med Karlstads kommun, Region Värmland och
Region Örebro.
2. Örebro Rådhus AB tillskjuter genom ett ovillkorligt aktieägartillskott
400 000 kronor till Bolaget som avser initial finansiering.
3. Kostnaderna för förvärvet av Bolaget enligt punkt 1 och
aktieägartillskottet enligt punkt 2 finansieras av Örebro Rådhus AB:s
rörelsekapital.
4. Örebro kommun erlägger till Bolaget ett årligt bidrag för att täcka
Bolagets kostnader, dock högst 1 miljon kronor per år, med första
utbetalning under räkenskapsår 2016.
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5. Kostnaden för driftsbidraget enligt punkt 4 ska beaktas inför arbetet med
budgetförutsättningarna 2016.
6. Förslaget till bolagsordning att gälla innan aktieöverlåtelse enligt punkt
7 godkänns. För det fall bolagsverket inte godkänner registrering av
bolagsnamnet eller övriga bestämmelser i bolagsordningen ges
kommunledningskontoret i uppdrag att besluta om annat lämpligt namn
samt sådana övriga justeringar i bolagsordningen som krävs enligt lag.
7. Örebro Rådhus AB överlåter 75 % av aktierna i Bolaget enligt förslag
till aktieöverlåtelseavtal till de i punkt 1 angivna juridiska personerna för
en kontant köpeskilling motsvarande det bokförda värdet på aktierna,
innefattande aktieägartillskottet enligt punkt 2.
8. Örebro Rådhus AB får i uppdrag att ingå aktieägaravtal avseende
ägandet i Bolaget huvudsakligen enligt förslag till aktieägaravtal.
9. Förslaget till bolagsordning att gälla efter aktieöverlåtelse enligt punkt 7
godkänns. För det fall bolagsverket inte godkänner registrering av
bolagsnamnet eller övriga bestämmelser i bolagsordningen ges
kommunledningskontoret i uppdrag att besluta om annat lämpligt namn
samt sådana övriga justeringar i bolagsordningen som krävs enligt lag.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige den 17 juni 2015 för beslut.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige den 17 juni 2015 för beslut.

§ 129 Utökat driftsbidrag Länsmusiken
Ärendenummer: Ks 650/2015
Handläggare: Tina Hillding
Ärendebeskrivning
Länsmusiken i Örebro AB ägs till 91 % av Örebro kommun genom sitt
helägda bolag Örebro Rådhus AB. Länsmusikens musikverksamhet
finan-sieras i huvudsak genom driftbidrag från kommunen och via
statsbidrag för regional musikverksamhet.
Driftbidraget till Länsmusikens musikverksamhet uppgick till 23 936 tkr år
2014. Länsmusiken har anhållit om en uppräkning av driftbidraget för år
2015 med 880 tkr utifrån avtalsenlig löneökning.
Länsmusikens roll i utveckling av det internationella körcentret SWICCO
har avslutats i och med utgången 2014. Detta innebar att driftbidraget till
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Länsmusiken ska minskas med 300 tkr från och med 2015.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2015-05-08
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen:
1. Driftbidraget till Länsmusiken för år 2015 utökas med 880 tkr för
avtalsenlig löneökning.
2. Driftbidraget till Länsmusiken för år 2015 reduceras med 300 tkr på
grund av bolagets avslutade medverkan i det internationella körcentrat
SWICCO.
3. Finansiering sker inom anslaget till kommunstyrelsens förfogande.
Yrkande
Karolina Wallström (FP), Anders Åhrlin (M) och Sara Richert (MP) yrkar
att kommundirektören, tillika VD för Örebro Rådhus AB, får i uppdrag att
i god tid inför nästa år hitta en lösning och lyfta förslaget till berörda.
Lena Baastad (S) och Lennart Bondeson (KD) yrkar bifall till Karolina
Wallströms (FP) m.fl. tilläggsyrkande.
Proposition
Ordförande Lena Baastad (S) finner att det endast finns ett förslag till
beslut, det vill säga Kommunledningskontorets förslag samt Karolina
Wallströms (FP) m.fl. tilläggsyrkande, och att Kommunstyrelsen beslutar
enligt dessa.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Driftbidraget till Länsmusiken för år 2015 utökas med 880 tkr för
avtalsenlig löneökning.
2. Driftbidraget till Länsmusiken för år 2015 reduceras med 300 tkr på
grund av bolagets avslutade medverkan i det internationella körcentrat
SWICCO.
3. Finansiering sker inom anslaget till kommunstyrelsens förfogande.
4. Kommundirektören, tillika VD för Örebro Rådhus AB, får i uppdrag att i
god tid inför nästa år hitta en lösning och lyfta förslaget till berörda.
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§ 130 Igångsättningsbeslut för landsbygdsprogram
Ärendenummer: Ks 533/2015
Handläggare: Catharina Centerfjäll
Ärendebeskrivning
Ett Landsbygdsprogram behöver tas fram. En positiv tillväxt och
utveckling av landsbygden i samverkan med staden skapar förutsättningar
för en långsiktigt hållbar utveckling i hela kommunen.
Kommunledningskontoret önskar få ett igångsättningsbeslut för att ta fram
Landsbygdsprogram.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2015-05-27
Protokollsutdrag från Landsbygdsnämnden, 2015-03-12, § 9
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen:
1. Kommunledningskontoret ges i uppdrag att ta fram ett
Landsbygdsprogram
2. Landsbygdsnämnden utgör styrgrupp för framtagande av
Landsbygdsprogram
3. Arbetet med att ta fram ett Landsbygdsprogram ska samplaneras med
framtagandet av en ny långsiktigt hållbar översiktsplan för Örebro
kommun
Yrkande
Karolina Wallström (FP) yrkar att beslutspunkterna 1 och 2 ska byta plats
med varandra.
Anders Åhrlin (M) och Lena Baastad (S) yrkar bifall till Karolina
Wallströms (FP) yrkande.
Proposition
Ordförande Lena Baastad (S) finner att det finns endast ett förslag till
beslut, det vill säga Kommunledningskontorets justerade förslag, och att
Kommunstyrelsen beslutar enligt detta.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Landsbygdsnämnden utgör styrgrupp för framtagande av
Landsbygdsprogram
2. Kommunledningskontoret ges i uppdrag att ta fram ett
Landsbygdsprogram
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3. Arbetet med att ta fram ett Landsbygdsprogram ska samplaneras med
framtagandet av en ny långsiktigt hållbar översiktsplan för Örebro
kommun.

§ 131 Igångsättningsbeslut för bredbandsstrategi
Ärendenummer: Ks 725/2015
Handläggare: Catharina Centerfjäll
Ärendebeskrivning
Örebro kommun behöver ta fram en bredbandsstrategi. Beroendet av
digitala tjänster kommer att fortsätta att öka, och det sker i snabb takt. Med
brister i tillgången till bredband finns en påtaglig risk att kommunens
invånare och näringsliv inte kan följa med i den utveckling som sker i
samhället. En bredbandsstrategi bör ha som huvudsyfte att stötta
kommunens vision och utvecklingsplaner i stort, dvs visa på hur bredband
kan skapa nytta för kommunen. Strategin bör vara nära kopplad till
kommunens totala budget, investeringsprogram, översiktsplan,
rekommendationer kring marktillträde, bygglov, grävtillstånd och
ägardirektiv för bolag som är aktörer inom området. Örebro län har nått
stora framgångar inom bredbandsområdet, även på landsbygden.
Tillsammans jobbar alla tolv kommuner i samverkan med offentliga
aktörer för att regionen ska kunna närma sig målet om är att minst 90
procent av företag och boende, även på landsbygden, ska få möjlighet att
ansluta sig till snabbt bredband. Örebro kommun som motor i regionen
behöver ha en bredbandsstrategi med förslag på utbyggnadstakt och
finansiering för framförallt delar på landsbygden. Kommun bör också ta
ställning till hur man ser på finansiering av de delar där de kommersiella
aktörerna inte är beredda att ta hela kostnaden. Ett utbyggt bredband
kommer att ha stor betydelse för möjligheter till välfärdstjänster på ett nytt
sätt.
Framtagandet av en Bredbandsstrategin för Örebro kommun kommer att
ske i samverkan med Kumbro Stadsnät AB.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2015-05-13
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen:
1. Kommunledningskontoret ges i uppdrag att ta fram en bredbandsstrategi
för Örebro kommun
2. Bredbandsstrategin ska fastställas under 2015.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott utgör styrgrupp för framtagande av
Örebro kommuns bredbandsstrategi
4. Arbetet med att ta fram en bredbandsstrategi ska samplaneras med
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framtagandet av en ny långsiktigt hållbar översiktsplan för Örebro
kommun
Yrkande
Karolina Wallström (FP) yrkar på ett tillägg av en beslutpunkt med
lydelsen: ”5. Landsbygdsnämnden ska vara en av remissinstanserna.”
Anders Åhrlin (M) yrkar bifall till Karolina Wallströms (FP)
tilläggsyrkande.
Proposition
Ordförande Lena Baastad (S) finner att det finns endast ett förslag till
beslut, det vill säga Kommunledningskontorets förslag samt Karolina
Wallströms (FP) tilläggsyrkande, och att Kommunstyrelsen beslutar enligt
dessa.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Kommunledningskontoret ges i uppdrag att ta fram en bredbandsstrategi
för Örebro kommun
2. Bredbandsstrategin ska fastställas under 2015.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott utgör styrgrupp för framtagande av
Örebro kommuns bredbandsstrategi
4. Arbetet med att ta fram en bredbandsstrategi ska samplaneras med
framtagandet av en ny långsiktigt hållbar översiktsplan för Örebro
kommun
5. Landsbygdsnämnden ska vara en av remissinstanserna

§ 132 Igångsättningsbeslut för handlingsplan mot våld i
nära relationer
Ärendenummer: Ks 699/2015
Handläggare: Hanna Dufva
Ärendebeskrivning
En handlingsplan mot våld i nära relationer behöver tas fram. Det finns ett
behov av att samla kommunens frågor kring våld i nära relationer och ta
fram uppföljningsbara mål och indikatorer för verksamhetsområdet.
Örebro kommuns arbete med våld i nära relationer bör vara nära knutet till
och koordinerat med jämställdhetsarbetet, folkhälsoarbetet och mänskliga
rättigheter. Andra viktiga samarbetsområden är arbetet för barn i
ekonomiskt utsatta hushåll och barnens rättigheter, civila samhället och det
drogförebyggande arbetet. Delar som även kommer att ingå i det
kommande programmet för social hållbarhet.
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En övergripande struktur med långsiktiga mätbara mål saknas för
kommunens arbete mot våld i nära relationer. Kommunledningskontoret
önskar få ett igångsättningsbeslut för att ta fram en handlingsplan mot våld
i nära relationer.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2015-06-04
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen:
1. Kommunledningskontoret ges i uppdrag att ta fram en handlingsplan
mot våld i nära relationer.
2. Handlingsplanen mot våld i nära relationer ersätter befintlig
handlingsplan för insatser vid våld mot kvinnor och barn (SoV 2/2014)
samt handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck (ks 41/2013)
3. Handlingsplanen mot våld i nära relationer ska fastställas innan
mandatperiodens utgång
4. Kommunstyrelsen utser en parlamentarisk styrgrupp för framtagande av
handlingsplan mot våld i nära relationer.
5. Arbetet med att ta fram en handlingsplan mot våld i nära relationer ska
samplaneras med framtagandet av ett program för social hållbarhet.
Yrkande
Anders Åhrlin (M) och Karolina Wallström (FP) yrkar bifall till
Kommunledningskontorets förslag.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Kommunledningskontoret ges i uppdrag att ta fram en handlingsplan
mot våld i nära relationer.
2. Handlingsplanen mot våld i nära relationer ersätter befintlig
handlingsplan för insatser vid våld mot kvinnor och barn (SoV 2/2014)
samt handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck (ks 41/2013)
3. Handlingsplanen mot våld i nära relationer ska fastställas innan
mandatperiodens utgång
4. Kommunstyrelsen utser en parlamentarisk styrgrupp för framtagande av
handlingsplan mot våld i nära relationer. Till styrgruppen utses Fisun
Yavas (S), Sara Maxe (KD), Jimmy Nordengren (C), Martha Wicklund
(V), Linn Andersson (M), Josefin Pettersson (SD), Per Folkeson (MP) och
Ewa-Christina Westerberg Sandgren (FP).
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5. Arbetet med att ta fram en handlingsplan mot våld i nära relationer ska
samplaneras med framtagandet av ett program för social hållbarhet.

§ 133 Strategi för samverkan mellan elitidrotten och
Örebro kommun
Ärendenummer: Ks 973/2012
Handläggare: Alf Lindblad
Ärendebeskrivning
I juni 2013 överlämnade Örebro läns idrottsförbund, ÖLIF, en
kartläggning, av elitidrotten i Örebro. En del utvecklingsmöjligheter lyftes
fram. I samverkan mellan Örebro kommun och ÖLIF har dessa sedan
konkretiseras i en strategi. Strategin behandlar främst elitidrotten men
avsnitten En ingång, Arenor och Administrativ support är relevant för all
idrott.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2015-05-26
Strategi för samverkan mellan elitidrotten och Örebro kommun
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen:
- Strategi för samverkan mellan elitidrotten och Örebro kommun antas.
Yrkande
Anders Åhrlin (M) yrkar att ärendet återremitteras med motiveringen att
ärendet behöver utredas ytterligare kring definiering av begreppet elitidrott,
principer för marknadsföring och individuella sporter samt reglering av
plötsliga behov av kapitaltillskott.
Sara Richert (MP) yrkar att ärendet återremitteras med motiveringen att
ärendet behöver utredas ytterligare kring hur marknadsförings- och
jämställdhetsaspekten kan vägas samman.
Karolina Wallström (FP) yrkar att ärendet återremitteras.
Lena Baastad (S) och Björn Sundin (S) yrkar bifall till
Kommunledningskontorets förslag.
Proposition
Ordförande Lena Baastad (S) ställer först yrkandena 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:
- Strategi för samverkan mellan elitidrotten och Örebro kommun antas.
Reservation
Anders Åhrlin (M), Maria Haglund (M), och Johanna Reimfelt (M)
reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för Anders Åhrlins (M)
yrkande om att ärendet återremitteras med motiveringen att ärendet
behöver utredas ytterligare kring definiering av begreppet elitidrott,
principer för marknadsföring och individuella sporter samt reglering av
plötsliga behov av kapitaltillskott.
Sara Richert (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt yrkande
om att ärendet återremitteras med motiveringen att ärendet behöver utredas
ytterligare kring hur marknadsförings- och jämställdhetsaspekten kan
vägas samman.
Karolina Wallström (FP) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt
yrkande om att ärendet återremitteras.

§ 134 Stöd till Örebro Pride
Ärendenummer: Ks 271/2015
Handläggare: Hanna Dufva
Ärendebeskrivning
Föreningen Örebro Pride ansöker om 175 tkr för stöd till festivalen Örebro
Pride 2015. Till de tre tidigare festivalerna har Örebro kommun bidragit
med 150 tkr per år. Utifrån kommunens Handlingsplan för hbt-frågor
2012-2015 är det viktigt att stödja arrangemanget.
Örebro Pride har arrangerats årligen sedan 2012 och årets upplaga blir
därför den fjärde i ordningen. Temat för årets festival är återigen
delaktighet, respekt och mångfald genom kunskapsspridning, kultur och
glädje. Under 2015 kommer också ett samarbete med Live at heart
utvecklas och vissa gemensamma aktiviteter genomföras.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2015-05-25
Örebro Prides redovisning 2014 och ansökan för 2015, 2015-02-17
Örebro Pride 2014 - intäkter inklusive moms, inkom 2015-05-21
Örebro Pride 2014 - utgifter inklusive moms, inkom 2015-05-21
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen:
1. Örebro kommun bidrar med 175 tkr till Örebro Pride 2015, under
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förutsättning att utbetalningen sker till ett plus- eller bankgirokonto som är
kopplat till föreningens organisationsnummer.
2. Medel tas ur Kommunstyrelsens anslag för oförutsedda kostnader.
3. För 2015 och framöver ska det finnas en fullständig ekonomisk
bokföring hos Örebro Pride Förening. Alla kostnader och intäkter som
avser Örebro Pride Förening ska finnas bokförda, de kostnadsfakturor som
tas upp i redovisningen ska vara utställda till föreningen och de fakturor
som föreningen skickar till Örebro kommun ska komma från föreningen.
Yrkande
Lena Baastad (S) yrkar bifall till Kommunledningskontorets förslag med
tillägget av en beslutspunkt med lydelsen ”4. Tekniska förvaltningen får i
uppdrag att köpa in Prideflaggor för att säkerställa flaggning på utsedda
kommunala flaggstänger på Storbron och i Stadsparken i samband med
Pridefestivalen. Medel tas ur Kommunstyrelsens anslag för oförutsedda
kostnader.”
Karolina Wallström (FP), Sara Richert (MP), Murad Artin (V) och Rasmus
Persson (C) yrkar bifall till Kommunledningskontorets förslag samt Lena
Baastads (S) tilläggsyrkande.
Daniel Edström (SD) yrkar avslag på Kommunledningskontorets förslag
samt Lena Baastads (S) tilläggsyrkande.
Anders Åhrlin (M) yrkar att beslutspunkt 4 ska lyda: ”Örebro Pride
Förening får ytterligare 10 000 kronor för att köpa in Prideflaggor för att
säkerställa flaggning på utsedda kommunala flaggstänger på Storbron och i
Stadsparken i samband med Pridefestivalen. Medel tas ur
Kommunstyrelsens anslag för oförutsedda kostnader.”
Proposition
Ordförande Lena Baastad (S) finner att det finns två förslag gällande
beslutspunkterna 1-3, det vill säga bifall till respektive avslag på
Kommunledningskontorets förslag, och ställer dessa mot varandra.
Ordföranden finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt
Kommunledningskontorets förslag.
Därefter finner ordföranden att det finns tre förslag om Lena Baastads (S)
tilläggsyrkande om beslutspunkt 4, det vill säga bifall till respektive avslag
på Lena Baastads (S) tilläggsyrkande samt Anders Åhrlins (M) yrkande om
en alternativ lydelse av beslutspunkt 4. Ordföranden behandlar de tre
förslagen ett i taget och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt Lena
Baastads (S) tilläggsyrkande om beslutspunkt 4.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Örebro kommun bidrar med 175 tkr till Örebro Pride 2015, under
förutsättning att utbetalningen sker till ett plus- eller bankgirokonto som är
kopplat till föreningens organisationsnummer.
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2. Medel tas ur Kommunstyrelsens anslag för oförutsedda kostnader.
3. För 2015 och framöver ska det finnas en fullständig ekonomisk
bokföring hos Örebro Pride Förening. Alla kostnader och intäkter som
avser Örebro Pride Förening ska finnas bokförda, de kostnadsfakturor som
tas upp i redovisningen ska vara utställda till föreningen och de fakturor
som föreningen skickar till Örebro kommun ska komma från föreningen.
4. Tekniska förvaltningen får i uppdrag att köpa in Prideflaggor för att
säkerställa flaggning på utsedda kommunala flaggstänger på Storbron och i
Stadsparken i samband med Pridefestivalen. Medel tas ur
Kommunstyrelsens anslag för oförutsedda kostnader.
Reservation
Daniel Edström (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt yrkande
om avslag på Kommunledningskontorets förslag samt Lena Baastads (S)
tilläggsyrkande.
Anders Åhrlin (M), Maria Haglund (M), och Johanna Reimfelt (M)
reserverar sig mot beslutspunkt 4 till förmån för Anders Åhrlins (M)
yrkande om att beslutspunkt 4 ska lyda: ”Örebro Pride Förening får
ytterligare 10 000 kronor för att köpa in Prideflaggor för att säkerställa
flaggning på utsedda kommunala flaggstänger på Storbron och i
Stadsparken i samband med Pridefestivalen. Medel tas ur
Kommunstyrelsens anslag för oförutsedda kostnader. ”

§ 135 Tillgänglighetsdatabasen
Ärendenummer: Ks 662/2015
Handläggare: Clas-Göran Classon
Ärendebeskrivning
I Örebro har vi under senare år arbetat aktivt med tillgänglighetsfrågorna,
inledningsvis med starkt fokus på undanröjande av hinder i den fysiska
miljön. Ändå återstår arbete för att nå målet om en stad för alla. Örebro
kommun höjer nu ambitionsnivån och konkretiserar arbetet med
tillgänglighet inom flera områden. En tydlig utgångspunkt är FNkonventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.
Generella lösningar för alla är huvudalternativet. Individuellt stöd och
särlösningar är komplement. Tillskapandet av en ny tillgänglighetsguide
med hjälp av tillgänglighetsdatabasen TD är ett led i detta arbete.
Centrum för Tillgänglighet har lämnat en offert på inventering av den
fysiska tillgängligheten till publika lokaler i första hand inom de centrala
delarna av Örebro. Syftet är att skapa en databas med så kallade öppna data
för bland annat en ny tillgänglighetsguide. Kostnaderna för inventeringen
delas mellan Kommunala tillgänglig-hetsrådet och Örebro kommun.
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TD ägs av Västra götalandsregionen. Genom att Örebro kommun tidigare
deltagit i utvecklandet av TD så kommer vi att kunna vara anslutna
kostnadsfritt under fem år, därefter kommer anslutningskostnaden att vara
40 kkr/år enligt den tariff som gäller idag.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2015-05-13
Projektförslag
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen:
1. En inventering genomförs av Centrum för Tillgänglighet i enlighet med
lämnat projektförslag och offert.
2. Kostnaden för inventeringsarbetet beräknas uppgå till 500 tkr. Hälften
finansieras inom ramen för Kommunala tillgänglighetsrådets befintliga
anslag och den andra hälften inom Kommunstyrelsens ram för oförutsedda
kostnader.
3. Resultatet av inventeringen överlämnas till Kommunlednings-kontoret
som fortsättningsvis ansvarar för drift, uppdatering av indata och fortsatt
utveckling av Örebro kommuns tillgänglighetsguide och
tillgänglighets-databas.
4. Från och med år 2020 skapas utrymme i Kommun-lednings-kontorets
budgetram för den anslutningskostnad som idag uppgår till 40 kkr för
kommuner av Örebros storlek.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.

§ 136 Vätternvattenprojektet, begäran om kommunens
ställningstagande
Ärendenummer: Ks 393/2012
Ärendebeskrivning
Örebro saknar idag alternativ i sin vattenförsörjning. Två alternativ har
studerats sedan 2006. Mogetorp utreddes fram till 2009. Resultatet av
utredningen och tester/provpumpningar m.m. blev inte det förväntade.
Förutsättningarna för en storskalig vattenproduktion var mycket
begränsade främst på grund av åsens beskaffenhet.
Vätternprojektet tog vid 2009 där Örebro kommun tog initiativ till att
Länsstyrelsen Örebro länskulle vara samordnare då flera kommuner var
intresserade av projektet.
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Förstudien var klar 2011 och därefter har kompletterande utredningar
genomförts. Främst har alternativet med bergtunnel utretts som det mest
intressanta. En systemhandling som ska beskriva delmomenten för ett
genomförande är under framtagande. Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)
och tillståndsfrågor är det som behöver genomföras härnäst.
Programnämnden samhällsbyggnad behandlade ärendet den 5 maj 2015.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från programnämnd Samhällsbyggnad, 2015-05-05, § 61
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, 2015-04-09
Förslag från Länsstyrelsen Örebro län, 2015-02-03
Förslag till beslut
Programnämnd samhällsbyggnads förslag till Kommunstyrelsen:
1. Fortsätta utredningen 2015-2016 med fokus på försörjning från Vättern
med tunnel och nytt vattenverk, alternativ 4 i förstudien och försörjning
från Vättern med tunnel till nuvarande vattenverk (för behandling i
befintliga anläggningar initialt i avvaktan på nytt verk).
2. Ta fram underlag och handla upp en miljökonsekvensbeskrivning och
förbereda en tillståndsansökan för projektet.
3. Bidra med medel till projektet enligt kostnadsfördelningen i utredningen,
vilket för Örebro innebär 1 528 472 kronor för 2015 enligt Länsstyrelsen
Örebro läns redovisning samt en motsvarande insats om ca 2 000 000 för
2016. Medlen finns avsatta i budgeten för VA.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige den 30 september 2015 för
beslut.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Programnämnd samhällsbyggnads förslag.

§ 137 Förändrat ansvar för ägande och samordning av
offentliga toaletter i city
Ärendenummer: Ks 687/2015
Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret utredde på uppdrag under hösten 2014 behovet
och organisering av offentliga toaletter i Örebro city.
Utredningen framhåller att rollerna för ägande, förvaltning, drift och
underhåll behöver förtydligas.
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Kommunledningskontoret har under våren 2015 utrett frågan om
organisering ytterligare och ett förslag föreligger som Kommunstyrelsen
föreslås att besluta. Detta medför även en ombudgetering av medel för
drift.
Utredningen menar även att uppdrag behöver riktas när det gäller fortsatt
utvecklingsarbete om toaletter, på såväl en planerande som utförande nivå.
En konkret åtgärd som föreslås är att satsa på avgiftsfria toaletter.
Programnämnden samhällsbyggnad behandlade ärendet den 5 maj 2015.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Programnämnd samhällsbyggnad, 2015-05-05, § 51
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2015-04-14
Förslag på förtydligande och ändringar i ansvarsroller, 2015-04-14
Utredning om behovet och organisering av offentliga toaletter i city inkl.
bilagor, 2015-01-07
Förslag till beslut
Programnämnd samhällsbyggnads förslag till Kommunstyrelsen:
1. Fastställa förslaget till uppdelning och organisering av offentligarespektive allmänna toaletter i Örebro city och ombudgetera medel utifrån
de förändrade förhållandena i uppdelning och organisation.
2. Pröva effekterna av avgiftsfria offentliga toaletter under perioden 1 juli
till 31 oktober 2015.
3. Återrapportering till Kommunstyrelsen ska ske senast december 2015.
Yrkande
Murad Artin (V) yrkar att beslutspunkt 2 ändras till att lyda: "2. Pröva
effekterna av avgiftsfria offentliga toaletter under perioden 1 juli 2015 till
30 juni 2016", samt att beslutspunkt 3 ändras till att lyda: "3. En
delutvärdering kan presenteras för programnämnden i december 2015.
Återrapportering till Kommunstyrelsen ska ske senast i oktober 2016".
Björn Sundin (S) yrkar att beslutspunkt 3 justeras till att lyda "3.
Återrapportering till Kommunstyrelsen ska ske senast i mars 2016."
Karolina Wallström (FP) yrkar bifall till Björn Sundins (S) yrkande om
justering av beslutspunkt 3.
Proposition
Ordförande Lena Baastad (S) finner att det finns två förslag till beslut, det
vill säga Programnämnd samhällsbyggnads justerade förslag och Murad
Artins (V) yrkande, och ställer dessa mot varandra. Ordföranden finner att
Kommunstyrelsen beslutar enligt Programnämnd samhällsbyggnads
justerade förslag.
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Fastställa förslaget till uppdelning och organisering av offentligarespektive allmänna toaletter i Örebro city och ombudgetera medel utifrån
de förändrade förhållandena i uppdelning och organisation.
2. Pröva effekterna av avgiftsfria offentliga toaletter under perioden 1 juli
till 31 oktober 2015.
3. Återrapportering till Kommunstyrelsen ska ske senast i mars 2016.
Reservation
Murad Artin (V) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för sitt
yrkande om att beslutspunkt 2 ändras till att lyda: "2. Pröva effekterna av
avgiftsfria offentliga toaletter under perioden 1 juli 2015 till 30 juni 2016",
samt att beslutspunkt 3 ändras till att lyda: "3. En delutvärdering kan
presenteras för programnämnden i december 2015. Återrapportering till
Kommunstyrelsen ska ske senast i oktober 2016".

§ 138 Reservationsavtal med Gustavsviks
Utvecklingsbolag AB avs. kv. Piloten (Stenbackevägen)
Ärendenummer: Ks 700/2015
Ärendebeskrivning
I slutet av 2011 undertecknades en överenskommelse om utveckling av
Gustavsviksområdet till förmån för Örebroporten. Överenskommelsen
innebär bland annat att kommunen förbinder sig att överlåta mark i
Gustavsviksområdet till Örebroporten.
Örebroporten har sedan bildat ett bolag, Gustavsvik Utvecklingsbolag AB
(GUAB), tillsammans med de privatägda bolaget Gustavsviks Intressenter
AB. Örebroporten är dock fortfarande majoritetsägare i GUAB.
Reservationsavtalen innebär att aktuella områdena reserveras fram till den
31 december och kommunen avser sedan att överlåta området till
Gustavsvik Utvecklingsbolag AB under förutsättning att bygglov erhållits
och att byggnadsarbeten påbörjats under reservationstiden.
Programnämnd samhällsbyggnad behandlade ärendet den 2 juni 2015.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Programnämnd samhällsbyggnad, 2015-06-02, § 82
Stadsbyggnads tjänsteskrivelse, 2015-05-18
Reservationsavtal, del av Nikolai 3:65 ca 7100 kvm, med bilaga
Reservationsavtal, del av Nikolai 3:65 ca 6500 kvm, med bilaga
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Förslag till beslut
Programnämnd samhällsbyggnads förslag till Kommunstyrelsen:
1. Godkänna föreliggande reservationsavtal mellan Örebro kommun och
Gustavsvik Utvecklingsbolag AB.
2. Uppdra åt Programnämnd samhällsbyggnads ordförande att för
kommunens del godkänna och underteckna överlåtelseavtal avseende del
av Nikolai 3:65 (kv. Piloten) när villkoren i reservationsavtalet är
uppfyllda.
3. Programnämnd samhällsbyggnad får i uppdrag att, inom ramen för
gällande nämndreglemente för Örebro kommun, besluta om avyttring av
resterande del av kv. Piloten.
4. Programnämnd samhällsbyggnad får i uppdrag att justera befintlig
överenskommelse mellan Örebro kommun och Örebroporten Fastigheter
AB enligt förslag.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige den 30 september 2015 för
beslut.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Programnämnd samhällsbyggnads förslag.

§ 139 Friköp av Skolgården 15 (Slottsgatan)
Ärendenummer: Ks 701/2015
Ärendebeskrivning
Fastigheten ligger belägen i korsningen Slottsgatan/Fredsgatan med areal
om 4 870 kvm. Byggrätten ovan mark är totalt 7 042 kvm. Nuvarande
årliga tomträttsavgäld utgör 261 380 kr, avgälden regleras nästa gång
2015-07-01 och kommer då utgöra 590 720 kr. Då tomträttsinnehavarna
skulle få en kraftig avgäldsökning väljer dessa att friköpa tomträtten för 17
605 000 kr från och med 1 juli 2015 då den nya avgälden skulle träda i
kraft.
Tomträttsinnehavarna är Mats Pettersson, Magnus Bergentz och Tomas
Pettersson. Mats och Magnus driver familjeföretaget OP Fastigheter som
hyr ut lokaler och bostäder i Örebro. På Skolgården 15 finns lokaler i
bottenplan, bostäder i övre plan samt skolverksamhet.
Programnämnd samhällsbyggnad behandlade ärendet den 2 juni 2015.
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Beslutsunderlag
Programnämnd samhällsbyggnad, 2015-06-02, § 84
Stadsbyggnads tjänsteskrivelse, 2015-04-29
Köpekontrakt
Karta
Värdering av Skolgården 15, 2014-04-30
Förslag till beslut
Programnämnd samhällsbyggnads förslag till Kommunstyrelsen:
1. Godkänna föreliggande köpeavtal mellan Örebro kommun och
tomträttsinnehavare Örebro Skolgården 15.
2. Programnämnd samhällsbyggnads ordförande får i uppdrag att för
Örebro kommun underteckna köpeavtalet efter beslut i Kommunstyrelsen.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Programnämnd samhällsbyggnads förslag.

§ 140 Revidering av taxa för bygglov och
strandskyddsdispens mm.
Ärendenummer: Ks 686/2015
Ärendebeskrivning
Taxan för Byggnadsnämndens verksamhet behöver omarbetas för den del
som avser bygglov. Därför har ett nytt underlag nu arbetats fram, i syfte att
få en tydligare och mer transparent taxa. Förslaget till ny taxa enligt planoch bygglagen (PBL) bygger på Sveriges Kommuners och Landstings
(SKL) förslag från 2014.
Den nya taxan förväntas ge avgifter som tydligare följer
självkostnadsprincipen för olika ärendekategorier och ge en jämnare
intäktsfördelning både på kort och lång sikt då varje ärendetyp i större
utsträckning bär sina egna kostnader. Det ger en mindre sårbar och mer
förutsägbar ekonomi för kommunen.
De jämförande beräkningar som gjorts mellan föreslagen och befintlig taxa
visar att det förväntas generellt sett bli en sänkning av taxan, men också att
intäkterna mellan de olika ärendetyperna omfördelas.
Ärendet behandlades av Byggnadsnämnden den 23 april och
Programnämnd samhällsbyggnad den 5 maj 2015.

30

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Programnämnd samhällsbyggnad, 2015-05-05, § 61
Stadsbyggnads tjänsteskrivelse, 2015-04-17
Förslag till ny bygglovstaxa och strandskyddsdispens m.m.,
Förslag till beslut
Programnämnd samhällsbyggnads förslag till Kommunstyrelsen:
1. Förslag till taxa för prövning av ärenden enligt plan- och bygglagen och
miljöbalken antas.
2. Taxan ska gälla från och med 1 augusti 2015.
3. Byggnadsnämnden får varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja de i
denna taxa antagna avgifterna samt handläggningskostnaden per timme
med den procentsats som anges för det innevarande kalenderåret i den
version av Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som finns
publicerad på SKL:s hemsida i oktober månad. Utgångspunkt för
indexuppräkningen är oktober månad 2015.
4. Byggnadsnämnden får i uppdrag att utvärdera reviderad taxa för bygglov
i samband med delår 1 2016.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige den 17 juni 2015 för beslut.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Programnämnd samhällsbyggnads förslag.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige den 17 juni 2015 för beslut.

§ 141 Revidering av plan-, kart- och mättaxa
Ärendenummer: Ks 685/2015
Ärendebeskrivning
Taxan för Byggnadsnämndens verksamhet behöver omarbetas för den del
som avser områdesbestämmelser och detaljplaner. Nuvarande taxa
beslutades av Kommunfullmäktige den 27 april 2011 och reviderades från
och med 1 april 2013. Taxan bygger på Sveriges Kommuners och
Landstings normalförslag från 2011 och utformningen av taxan var då helt
ny i sin konstruktion.
Ärendet behandlades av Byggnadsnämnden den 23 april och
Programnämnd samhällsbyggnad den 5 maj 2015.
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Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Programnämnd samhällsbyggnad, 2015-05-05, § 66
Protokollsutdrag från Byggnadsnämnden, 2015-04-23, § 150
Stadsbyggnads tjänsteskrivelse, 2015-04-01
Förslag till ny plan-, kart- och mättaxa
Förslag till beslut
Programnämnd samhällsbyggnads förslag till Kommunstyrelsen:
1. Förslag till ny plan inklusive kart- och mättaxa antas.
2. Taxan ska gälla från och med 1 augusti 2015.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige den 17 juni 2015 för beslut.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Programnämnd samhällsbyggnads förslag.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige den 17 juni 2015 för beslut.

§ 142 Utvidgning av Flextrafik på norr
Ärendenummer: Ks 739/2015
Ärendebeskrivning
Utifrån ÖSB har trafikenheten fått i uppdrag att utreda möjligheten att
utvidga Flextrafiken. Fokus har efter önskemål lagts på norr inkluderat
Rynninge.
Underlag gällande utförda färdtjänstresor inom norr och mellan norr och
befintligt flexområde, tillsammans med underlag över åldersstrukturen på
boende på norr, tyder på att området har god potential för flextrafik. För att
klara en geografisk utökning av flexområdet utan att försämra
förutsättningar som t.ex. restid krävs investering i ytterligare fordon.
Nytt entreprenörsavtal för flextrafiken träder ikraft årsskiftet 2015/2016
och innehåller option på ett tredje fordon. Optionen kan lösas enligt
alternativ 1; omgående men senast 30 juni 2016 eller enligt alternativ 2;
efter 1 juli 2016 men senast 30 juni 2017. Tidpunkt för utlösande av
optionen påverkar möjlig trafikstart för ett tredje fordon då leveranstid på
fordonet är ca 1 år.
Ärendet behandlades av Programnämnd samhällsbyggnad den 2 juni 2015.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Programnämnd samhällsbyggnad, 2015-06-02, § 78
Stadsbyggnads tjänsteskrivelse, 2015-04-09
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Utredning om utökning av flextrafiken, 2015-04-09
Förslag till beslut
Programnämnd samhällsbyggnads förslag till Kommunstyrelsen:
1. Programnämnd samhällsbyggnad anhåller hos Kommunstyrelsen om ett
engångsbelopp om 100 000 kronor för utgifter i samband med uppstart av
nytt flexområde.
2. Programnämnd samhällsbyggnad anhåller hos Kommunstyrelsen om
utökad budgetram på 1,3 miljoner kronor för utökat trafikeringsområde och
ett tredje fordon i trafik.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Programnämnd samhällsbyggnads förslag.

§ 143 Val av representanter i regionala specifika
samverkansråd
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har att utse representanter i regionala specifika
samverkansråd. Det finns fyra specifika samverkansråd inom följande
områden:
- infrastruktur och trafik
- folkhälsa, social välfärd och vård
- kultur
- skola, utbildning och kompetensförsörjning
Örebro kommun har en ledamots- och en ersättarplats per råd.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Utse Björn Sundin (S) som ledamot och Daniel Granqvist (M) som
ersättare i det specifika samverkansrådet för infrastruktur och trafik.
2. Utse Rasmus Persson (C) som ledamot och Ulf Södersten (M) som
ersättare i det specifika samverkansrådet för folkhälsa, social välfärd och
vård.
3. Utse Behcet Barsom (KD) som ledamot och Börje Ström (FP) som
ersättare i det specifika samverkansrådet för kultur.
4. Utse Kenneth Nilsson (S) som ledamot och Maria Haglund (M) som
ersättare i det specifika samverkansrådet för skola, utbildning och
kompetensförsörjning
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§ 144 Remittering av motioner
Ärendenummer: Ks 171/2015
Handläggare: Lena Claeson
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har den 27 maj 2015 överlämnat följande motioner
till Kommunstyrelsen för beredning:
Motion från Niclas Persson (MP) och Azita Iranipour (FP) om att inrätta en
lokal barnombudsman i Örebro kommun
Motion från Johanna Reimfelt (M) om att bygga karriärvägar för
socialsekreterare
Motion från Anders Åhrlin (M) om att Oxhagen behöver mer än betong
Motion från Magnus Lander (MP) om att låta studenter bo hyresfritt i
anslutning till äldreboenden
Beslutsunderlag
Motion från Niclas Persson (MP) och Azita Iranipour (FP) om att inrätta en
lokal barnombudsman i Örebro kommun, Ks 734/205
Motion från Johanna Reimfelt (M) om att bygga karriärvägar för
socialsekreterare, Ks 733/2015
Motion från Anders Åhrlin (M) om att Oxhagen behöver mer än betong,
Ks 732/2015
Motion från Magnus Lander (MP) om att låta studenter bo hyresfritt i
anslutning till äldreboenden, Ks 698/2015
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen:
1. Motion från Niclas Persson (MP) och Azita Iranipour (FP) om att inrätta
en lokal barnombudsman i Örebro kommun remitteras till
Kommunledningskontoret och Programnämnd barn och utbildning.
2. Motion från Johanna Reimfelt (M) om att bygga karriärvägar för
socialsekreterare remitteras till Kommunledningskontoret och
Programnämnd social välfärd.
3. Motion från Anders Åhrlin (M) om att Oxhagen behöver mer än betong
remitteras till Kommunledningskontoret, Programnämnd barn och
utbildning, Programnämnd samhällsbyggnad och Programnämnd social
välfärd.
4. Motion från Magnus Lander (MP) om att låta studenter bo hyresfritt i
anslutning till äldreboenden remitteras till Kommunledningskontoret,
Programnämnd samhällsbyggnad och Programnämnd social välfärd.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.
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§ 145 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt, månadsrapport
Ärendenummer: Ks 76/2015
Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har sammanställt en rapport över utvecklingen
inom ekonomi, personal och verksamhet under maj 2015.
Beslutsunderlag
Månadsrapport ekonomi, personal och verksamhet Örebro kommun, maj
2015
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen:
- Rapporten läggs till handlingarna.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.

§ 146 Rapport över finansverksamheter under maj månad
Ärendenummer: Ks 77/2015
Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret redovisar i rapport finansverksamheten under
maj 2015.
Beslutsunderlag
Rapport över Finansverksamheten under maj 2015
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen:
- Rapporten läggs till handlingarna.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.
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§ 147 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Ks 767/2015
Ärendebeskrivning
Alla beslut fattade med stöd av delegation av tjänsteman, ordförande eller
utskott ska anmälas till Kommunstyrelsen på närmast följande
sammanträde enligt 6 kap. 35 § KL. Det är först efter återrapporteringen till
Kommunstyrelsen som delegationsbesluten kan vinna laga kraft och det är
också ett sätt att hålla ledamöter och ersättare i Kommunstyrelsen
informerade om vilka beslut som fattats genom delegation.
Delegationsförteckningen för Kommunstyrelsen antogs 27 mars 2003 och
reviderades senast 6 mars 2012.
Inför Kommunstyrelsens sammanträde den 16 juni 2015 redovisar
Kommunledningskontoret beslut som tagits med stöd av delegation under
maj 2015.
Beslutsunderlag
Sammanställning över delegationsbeslut under perioden 1 maj - 31 maj
2015
Sammanställning över delegationsbeslut inom finansverksamheten under
perioden 1 maj - 31 maj 2015
Protokoll från Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt,
2015-05-19
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen:
- Anmälan av delegationsbeslut läggs till handlingarna.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.

§ 148 Anmälan av handlingar
Ärendenummer: Ks 1/2015
Ärendebeskrivning
Varje månad anmäler Kommunledningskontoret handlingar som inkommit
och bedöms relevanta för Kommunstyrelsen att få kännedom om.
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Beslutsunderlag
Informationsbrev om anvisningar av ensamkommande barn, Ks 1/2015
Remiss av betänkandet För framtidens hälsa - en ny läkarutbildning SOU
2013:15, Ks 566/2015
Beslut om kameraövervakning, Barnens ö, Ks 742/2013
Beslut om kameraövervakning Kriminalvården, Frivården Örebro Ks
1074/2014
Remiss från Socialdepartementet om barnombudsmannens
anmälningsskyldighet (Ds 2015:22), Ks 613/2015
Förändrad förvaltningsorganisation, Ks 225/2015
Uppdrag för Örebroporten gällande regionaltågsdepå på Aspholmen, Ks
726/2015
Val av ombud till årsstämma för Hjälmarens vattenvårdsförbund, Ks
1326/2014
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen:
- Anmälan läggs till handlingarna.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.

§ 149 Kompensation av utebliven gåva till Örebro
universitet
Ärendenummer: Ks 1276/2012
Ärendebeskrivning
Örebro kommun utfäste 2009 att överlämna ett markområde till Örebro
universitet. Gåvan fullbordades aldrig då universitetet inte hade rättsliga
möjligheter att äga mark.
Den 22 januari 2013 gav Kommunstyrelsen i uppdrag till Programnämnd
samhällsbyggnad att redovisa hur den uteblivna gåvan skulle kunna
kompenseras. Förslaget till kompensation är att Örebro kommun säljer/ger
det tänkta markområdet till Örebroporten som i sin tur finansierar
anläggning av ett torg på samma mark. Örebro kommun kompenserar
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Örebroporten Fastigheter AB för anläggningen av torget samt eventuell
köpeskilling med motsvarande belopp genom minskat avkastningskrav år
2015.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2015- 06-03
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen:
1. Anslå 7,8 mnkr i investeringsprogrammet 2015 för att anlägga en torgyta
på fastigheten Universitet 9.
2. Kompensation för driftskostnadskonsekvenser på ca 600 tkr hanteras i
kommande budgetarbete för år 2016
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.

§ 150 Behov av igångsättningsbeslut juni 2015 för
nybyggnationer inom Social välfärd
Ärendenummer: Ks 467/2015
Ärendebeskrivning
Programområde Social välfärds lokal- och bostadsförsörjningsplan
beskriver programområdets behov under de närmaste fyra åren och
investeringsprogrammet med den ekonomiska planen visar på beräknade
driftkostnadsökningar.
För vård och omsorgs del innebär den förväntade ökningen av antalet äldre
tillsammans med andra förändringar i samhällsstrukturen att det behövs
nya platser på vård- och omsorgsboenden.
Detta ärende innefattar igångsättningsbeslut för etapp 2 på Trädgårdarna.
Övriga investeringar inom Social välfärd återkommer vid behandlingen av
investeringsprogram 2016-2018 för Örebro kommun.
Ärendet behandlades av Programnämnd social välfärd den 7 maj 2015.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2015-06-08
Protokollsutdrag från Programnämnd social välfärd, 2015-05-07, § 53
Särskilt yttrande från Ulf Södersten (M), 2015-05-07
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2015-05-06
Lokal- och bostadsförsörjningsplan 2016- 2019 med revidering 2015
Investeringsprogram/ekonomisk plan med bedömning för åren 2016 - 2019
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samt revidering 2015
Förslag till beslut
Programnämnd social välfärds förslag till Kommunstyrelsen:
- Programnämnd social välfärd begär hos Kommunstyrelsen att få
igångsättningsbeslut för etapp 2 på Trädgårdarna och kompensation för
driftskostnad enligt ekonomiskt underlag.
Yrkande
Rasmus Persson (C) yrkar att förslaget till beslut ska omformuleras till
lydelsen: Kommunstyrelsen beviljar igångsättningsbeslut för etapp 2 på
Trädgårdarna och kompensation för driftskostnad enligt ekonomiskt
underlag.
Proposition
Ordförande Lena Baastad (S) finner att det endast finns ett förslag till
beslut, det vill säga Programnämnd social välfärds justerade förslag, och
att Kommunstyrelsen beslutar enligt detta.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Bevilja igångsättningsbeslut för etapp 2 på Trädgårdarna och
kompensation för driftskostnad enligt ekonomiskt underlag.
Murad Artin (V) deltar inte i beslutet.

§ 151 Information om handlingsplan för arbetet mot
våldsbejakande extremism
Ärendenummer: Ks 776/2015
Handläggare: Staffan Isling
Ärendebeskrivning
Örebro kommun arbetar med en handlingsplan mot våldsbejakande
extremism. Handlingsplanen tar bland annat upp samverkan mellan olika
aktörer och att det befintliga samarbetet mellan myndigheter,
organisationer och civilsamhället ska utvecklas och fördjupas. En
utgångspunkt är att personer som har deltagit i våldsbejakande aktiviteter
primärt ska hanteras av polisen och säkerhetspolisen. En särskild
samverkan ska utvecklas kring detta.
Kommunen har ett ansvar att arbeta förebyggande och med insatser som
motverkar våldsbejakande extremism i samverkan med andra aktörer.
Kommundirektören kommer att fortlöpande återkomma till
Kommunstyrelsen för att informera om framtagandet av planen.
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Informationen tas till protokollet.
2. Ärendet återkommer för vidare återkoppling i augusti /september 2015
samt med en uppföljning när kommunens samordnare för våldsbejakande
extremism har börjat sin anställning.

§ 152 Information om avsteg från representationspolicyn
Ärendenummer: Ks 824/2015
Ärendebeskrivning
Örebro kommun står som värd att ta emot sina nordiska vänorter under
vecka 33 2015. Med anledning av 750-års jubileet har även vänorter från
övriga länder bjudits in.
Örebro kommun har en representationspolicy som antogs av
Kommunstyrelsen den 28 mars 1996. Av denna framgår att: ”Vid extern
representation godtas kostnader som anses skäliga. I kommunalskattelagen
anges från och med 1996 att avdrag för kostnad för representationsmåltid
medges med högst 180 kronor per person (exkl. moms). Det är en sänkning
från tidigare högsta avdragsbelopp som var 300 kronor per person (exkl.
moms). För representation i samband med lunch eller motsvarande godtas
kostnader som ligger inom den lägre kostnadsramen. När värdskapet
kräver en större gästfrihet i vilken middag eller supé ingår godtas kostnader
som ligger inom den tidigare högre kostnadsramen, 300 kronor per person
(exkl. moms)”.
I samband med vänortsbesöket önskas att en vänortsmiddag anordnas på
Katrinelund gästgiveri och sjökrog. Katrinelund gästgiveri och sjökrog har
inkommit med ett kostnadsförslag på en tvårättersmiddag för 450 kronor
per person samt ett tillhörande vinpaket för 240 kronor per person.
Representationspolicyn tillåter alkoholhaltiga drycker under 15 %.
Kommundirektör Staffan Isling har beslutat att godkänna avsteg från
representationspolicyn i samband med vänortsbesöket under
jubileumsveckan i augusti 2015, samt att representationspolicyn ska ses
över och aktualiseras. Därefter återkommer ärendet om
representationspolicy till Kommunstyrelsen.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Informationen tas till protokollet.
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§ 153 Initiativ från Anders Åhrlin (M) om att hjälpa
säkerhetspolisen att hjälpa våra unga
Ärendenummer: Ks 835/2015
Ärendebeskrivning
Anders Åhrlin (M) har den 16 juni 2015 lämnat in ett initiativ om att hjälpa
säkerhetspolisen att hjälpa våra unga. Av initiativet framgår att
Kommunstyrelsen föreslås besluta att Örebro kommun bör använda sina
informationskanaler för att på olika språk informera om att Svensk
säkerhetspolis är demokratisk och att medel för detta bör tas ur
Kommunstyrelsens anslag för oförutsedda kostnader.
Yrkande
Anders Åhrlin (M) yrkar bifall till sitt initiativ om att Kommunstyrelsen
föreslås besluta att Örebro kommun bör använda sina informationskanaler
för att på olika språk informera om att Svensk säkerhetspolis är
demokratisk och att medel för detta bör tas ur Kommunstyrelsens anslag
för oförutsedda kostnader.
Lena Baastad (S), Sara Richert (MP) och Karolina Wallström (FP) yrkar
avslag på Anders Åhrlins (M) initiativ.
Proposition
Ordförande Lena Baastad (S) finner att det finns två förslag till beslut, det
vill säga bifall till respektive avslag på Anders Åhrlins (M) initiativ, och
ställer dessa mot varandra. Ordföranden finner att Kommunstyrelsen
beslutar att avslå Anders Åhrlins (M) initiativ.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Avslå Anders Åhrlins (M) initiativ.
Reservation
Anders Åhrlin (M), Maria Haglund (M) och Johan Kumlin (M) reserverar
sig skriftligt mot beslutet till förmån för Anders Åhrlins (M) yrkande om
bifall till initiativet.

§ 154 Initiativ från Anders Åhrlin (M) om att bekämpa
fanatism med dialog
Ärendenummer: Ks 836/2015
Ärendebeskrivning
Anders Åhrlin (M) har den 16 juni 2015 lämnat in ett initiativ om att
bekämpa fanatism med dialog. Av initiativet framgår att Kommunstyrelsen
föreslås besluta att anställa någon med doktorsexamen i islamologi eller
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religionsvetenskap för att arbeta och samtala med unga i Vivalla och kunna
ge en motbild till IS-rekryterarnas bild av islam, samt att medel för detta
bör tas ur Kommunstyrelsens anslag för oförutsedda kostnader.
Yrkande
Anders Åhrlin (M) yrkar bifall till sitt initiativ om att Kommunstyrelsen
föreslås besluta att anställa någon med doktorsexamen i islamologi eller
religionsvetenskap för att arbeta och samtala med unga i Vivalla och kunna
ge en motbild till IS-rekryterarnas bild av islam, samt att medel för detta
bör tas ur Kommunstyrelsens anslag för oförutsedda kostnader.
Lena Baastad (S), Sara Richert (MP) och Karolina Wallström (FP) yrkar
avslag på Anders Åhrlins (M) initiativ.
Proposition
Ordförande Lena Baastad (S) finner att det finns två förslag till beslut, det
vill säga bifall till respektive avslag på Anders Åhrlins (M) initiativ, och
ställer dessa mot varandra. Ordföranden finner att Kommunstyrelsen
beslutar att avslå Anders Åhrlins (M) initiativ.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Avslå Anders Åhrlins (M) initiativ.
Reservation
Anders Åhrlin (M), Maria Haglund (M) och Johan Kumlin (M) reserverar
sig skriftligt mot beslutet till förmån för Anders Åhrlins (M) yrkande om
bifall till initiativet.

§ 155 Initiativ från Anders Åhrlin (M) om att Örebro ska
vara tryggt överallt
Ärendenummer: Ks 837/2015
Ärendebeskrivning
Anders Åhrlin (M) har den 16 juni 2015 lämnat in ett initiativ om att
Örebro ska vara tryggt överallt. Av initiativet framgår att
Kommunstyrelsen föreslås bjuda in företrädare för Örebro Moské för att
informera sig om hur de förändrat sina rutiner för att försvåra rekrytering
till våldsbejakande extremism.
Yrkande
Anders Åhrlin (M) yrkar bifall till sitt initiativ om att Kommunstyrelsen
föreslås bjuda in företrädare för Örebro Moské för att informera sig om hur
de förändrat sina rutiner för att försvåra rekrytering till våldsbejakande
extremism.
Lena Baastad (S), Sara Richert (MP) och Karolina Wallström (FP) yrkar
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avslag på Anders Åhrlins (M) initiativ.
Proposition
Ordförande Lena Baastad (S) finner att det finns två förslag till beslut, det
vill säga bifall till respektive avslag på Anders Åhrlins (M) initiativ, och
ställer dessa mot varandra. Ordföranden finner att Kommunstyrelsen
beslutar att avslå Anders Åhrlins (M) initiativ.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Avslå Anders Åhrlins (M) initiativ.
Reservation
Anders Åhrlin (M), Maria Haglund (M) och Johan Kumlin (M) reserverar
sig skriftligt mot beslutet till förmån för Anders Åhrlins (M) yrkande om
bifall till initiativet.
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Kommunstyrelsen I Örebro den 16 juni 2015 I Särskilt yttrande
§2 Delårsrapport med prognos 1 2015 för Örebro kommun
Vi i Vänsterpartiet deltar inte i beslutet, men vill ändå lämna våra synpunkter på hur arbetet
med verksamheten bedrivs. Vi har en helt annan syn på orsaken till vård- och
omsorgsnämndernas ekonomiska underskott och andra lösningar på problemen.
Vård- och omsorgsförvaltningen tvingas nu till hårda besparingar i verksamheterna för att få en
ekonomi i balans. För oss är det uppenbart att det beror på införandet av lagen om
valfrihetssystem (LOV). Konkurrensutsättningen bär med sig stora administrativa kostnader,
som snarare gör hela systemet dyrare än billigare. De privata företagens effektiviseringar gör
också att färre örebroare har jobb och betalar skatt, trots större kostnader för kommunen.
Kommunens viktigaste uppgift borde vara att ta ansvar för verksamheten och brukare, inte att
leka affär med omsorgen. Istället för att dra ner på antalet anställda för att få en ekonomi i
balans, vill vi hellre se över kostnader och effektivisera.
Översikten för kommunen och kontrollen över kostnaderna försvinner på grund av den
problematiska tilldelningen av utförare, där brukare som inte gör aktiva val automatiskt inte får
kommunen som utförare. På så vis stoppar man in en mekanism i systemet som gör att
kommunen automatiskt tappar marknadsandelar och överblick över kostnaderna. Det finns
ingen statistik och det är inte ens säkert att valfriheten är efterfrågad av de äldre.
En annan stor del av den skenande kostnadsökningen beror på att arbetsmiljön är eftersatt i
verksamheterna. Sjukfrånvaro och timvikarier är onödigt stora kostnader. Men att, som i
förslaget, endast minska antalet medarbetare utan att öka grundbemanningen, kommer bara
att leda till ett högre tempo och en sämre arbetsmiljö för de anställda med högre sjukfrånvaro
som följd. Vi vill istället se en ökad grundbemanning med fler händer och fötter och trygga
anställningar i verksamheten. Det skapar en friskare och mer motiverad personalstyrka, som
kan ge omsorg istället för att behöva omsorg, och det blir mer kostnadseffektivt.
Vi i Vänsterpartiet tycker också att det är häpnadsväckande att uppsägningarna i verksamheten
inte behandlats i samråd med fackföreningsrörelsen. Trots att Kommunal är Sveriges största
fackförbund med en majoritet kvinnor som medlemmar är det ändå just deras medlemmar som
gång på gång får ta smällen och fungera som ekonomisk stötdämpare, när samhället och
politiken inte levererar. Att inte ens diskutera frågan med dem är under all kritik.
Vi kan inte acceptera det här och vill att valfrihet ska gälla för brukaren och inte för näringslivet.
Därför vill vi se att Örebro kommun succesivt tar tillbaka sitt ansvar för verksamheten och
omvandlar LOV-systemet till ett intraprenadsystem. Till att börja med genom att pröva våra
verksamheter mot enheter med resultatansvar.
Med dessa föreslagna åtgärder skulle vi få friskare personal, bättre vård och service för våra
äldre och en mer kostnadseffektiv verksamhet.
För Vänsterpartiet
Murad Artin

Örebro 16 juni 2015 I Reservation I Kommunstyrelsen

21 Förändrat ansvar och ägande och samordning av
offentliga toaletter i city
I nuläget är det avgiftsfritt att besöka en urinoar på flera offentliga toaletter i Örebro,
medan det kostar att besöka en wc med toalettstol. Det är ett tecken på ojämställdhet
i det offentliga rummet. Det har också gett upphov till en anmälan mot kommunen till
diskrimineringsombudsmannen (DO) då en kvinna känt sig diskriminerad både utifrån
kön och funktionsnedsättning.
Vänsterpartiet välkomnar försöket med avgiftsfria offentliga toaletter men skulle vilja
se en längre prövoperiod för att lättare se en effekt gällande tillgänglighet. Det är inte
bara under turistsäsongen som behovet av att uppsöka en offentlig toalett existerar.
Att ha tillgång till en toalett lätt och smidigt handlar om tillgänglighet för många
människor med dolda funktionsnedsättningar.
Därför yrkar vi på att prövoperioden ska pågå 1 juli 2015-30 juni 2016.
En delrapport kan ges programnämnden i december 2015 och slutredovisning i
programnämnden i augusti 2016.
Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för följande förslag på
ändringsyrkande:
2. Pröva effekterna av avgiftsfria offentliga toaletter under perioden 1 juli 2015 till 30
juni 2016.
3. En delutvärdering kan presenteras för programnämnden i december 2015.
Återrapportering till Kommunstyrelsen ska ske senast i oktober 2016.

För Vänsterpartiet
Murad Artin

