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Jenni Hermansson, sekreterare
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Justerat den 1 december 2015

Lena Baastad (S), ordförande

Karolina Wallström (FP), justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 2 december
2015
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§ 231 Information från ny VD i kommunalt bolag
Ärendenummer: Ks 1022/2015
Handläggare: Jeanette Berggren
Ärendebeskrivning
Jeanette Berggren, nytillträdd VD för Örebroporten, presenterar sig och det
uppdrag bolaget har för Kommunstyrelsen.

Jeanette Berggren har tidigare arbetat som vd för Svenska Stadskärnor,
Norabostäder, Nora Fastigheter och Karlskogahem.
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.

§ 232 Information om tillsynsplan 2016
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 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,
vilket är en maximal nivå för att upprätthålla kvalitet i granskningarna.
Övriga områden överförs till Kommunledningskontorets ledningsgrupp för
fortsatt prioritering och verksamhetsutveckling.
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?
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3. Diarieförs inkommande handlingar i förtroendevaldas e-post?
4. Följs rutinen för utbetalning av ersättning till förtroendevalda?
5. Har uppgraderingen av Personec lett till högre grad av
informationssäkerhet?
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2015-10-19
Tillsynsplan 2016 - Plan för uppföljning av internkontroll,
Kommunstyrelsens egen verksamhet
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till beslut:
- Ärendet är berett och återkommer till Kommunstyrelsen den 14 december
2015 för beslut.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.

§ 233 Låneramar och borgensramar för
kommunkoncernen och bolagen 2016-2018
Ärendenummer: Ks 1159/2015
Handläggare: Mats Rodenfelt
Ärendebeskrivning
Enligt den koncerngemensamma finanspolicyn ska Kommunfullmäktige
årligen fastställa en ram för externa lån till kommunkoncernen.
Kommunstyrelsen ska varje år besluta om ramar för koncerninterna lån
och/eller borgen för varje bolag inom den totala låneramen för
kommunkoncernen.
Kommunstyrelsen har enligt sitt reglemente rätt att ingå borgen till stöd för
bostadsförsörjningen inom kommunen. Varje år fastställer
Kommunstyrelsen en beloppsram för borgen till Örebrobostäder AB som
säkerhet för bolagets lån till bostadsfastigheter.
Beslut om extern upplåning och koncerninterna lån är delegerade till
tjänstemän inom Kommunledningskontoret enligt Kommunstyrelsens
årliga beslut.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2015-10-21
Investeringsplan för bolagen och kommunen år 2015-2018
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Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen:
1. Ramen för kommunkoncernens samlade externa låneskuld fastställs till
16 600 miljoner kronor för perioden 2016-2018.
2. Koncerninterna låneramar för kommunens bolag under perioden 2016
2018 fastställs.
3. Örebrobostäder AB har rätt inom sin låneram på 7 850 miljoner kronor
utnyttja kommunal borgen på högst 1 000 miljoner kronor som säkerhet för
externa lån till bostadsfastigheter under år 2016.
4. Storleken på den kortfristiga likviditetportföljen fastställs till 400
miljoner kronor för år 2016.
Beslutspunkt 1 ska vidare till Kommunfullmäktige den 15 december 2015
för beslut.
Yrkande
Sara Richert (MP) yrkar i första hand att ärendet ska återremitteras till
Kommunledningskontoret med motiveringen att ärendet kompletteras med
en ekonomisk konsekvensanalys. I andra hand yrkar Sara Richert (MP) att
låneramen minskas med motsvarande de 17 miljoner som föreslås att öka
upplåningen med till Örebro Läns Flygplats AB i förslaget.
Karolina Wallström (FP) yrkar i första hand bifall till Sara Richerts (MP)
återremissyrkande. Í andra hand yrkar Karolina Wallström (FP) avslag på
Kommunledningskontorets första beslutspunkt till förmån för Folkpartiet
Liberalernas eget fastslaget lånetak på 16 miljoner.
Anders Åhrlin (M) yrkar bifall till Sara Richerts (MP) återremissyrkande
samt att få lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Lena Baastad (S) yrkar att ärendet ska avgöras idag.
Proposition
Ordförande Lena Baastad (S) ställer först Sara Richerts (MP) m.fl. yrkande
om återremiss under proposition och finner att Kommunstyrelsen beslutar
att ärendet ska avgöras idag.
Därefter finner ordföranden att det finns tre förslag till beslut, det vill säga
Kommunledningskontorets förslag, Karolina Wallströms (FP) yrkande om
avslag till förmån för Folkpartiet Liberalernas eget fastslaget lånetak på 16
miljoner samt Sara Richerts (MP) att låneramen minskas med motsvarande
de 17 miljoner som föreslås att öka upplåningen med till Örebro Läns
Flygplats AB i förslaget. Ordföranden behandlar förslagen ett i taget och
finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt Kommunledningskontorets
förslag.
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Ramen för kommunkoncernens samlade externa låneskuld fastställs till
16 600 miljoner kronor för perioden 2016-2018.
2. Koncerninterna låneramar för kommunens bolag under perioden 2016
2018 fastställs.
3. Örebrobostäder AB har rätt inom sin låneram på 7 850 miljoner kronor
utnyttja kommunal borgen på högst 1 000 miljoner kronor som säkerhet för
externa lån till bostadsfastigheter under år 2016.
4. Storleken på den kortfristiga likviditetportföljen fastställs till 400
miljoner kronor för år 2016.
5. Anders Åhrlin (M) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Beslutspunkt 1 ska vidare till Kommunfullmäktige den 15 december 2015
för beslut.
Anders Åhrlin (M), Maria Haglund (M) och Johanna Reimfeldt (M) deltar
inte i beslutet.
Karolina Wallström (FP) deltar inte i beslutet avseende beslutspunkterna 2
och 3.
Reservation
Sara Richert (MP) reserverar sig skriftligt mot Kommunstyrelsens beslut
till förmån för sitt yrkande om att ärendet i första hand ska återremitteras
till Kommunledningskontoret med motiveringen att ärendet kompletteras
med en ekonomisk konsekvensanalys och i andra hand att låneramen
minskas med motsvarande de 17 miljoner som föreslås att öka upplåningen
med till Örebro Läns Flygplats AB i förslaget.
Karolina Wallström (FP) reserverar sig skriftligt mot Kommunstyrelsens
beslut till förmån för sitt yrkande om att ärendet i första hand ska
återremitteras till Kommunledningskontoret med motiveringen att ärendet
kompletteras med en ekonomisk konsekvensanalys och i andra hand avslag
på Kommunledningskontorets första beslutspunkt till förmån
för Folkpartiet Liberalernas eget fastslaget lånetak på 16 miljoner.

§ 234 Koncerngemensam finanspolicy
Ärendenummer: Ks 1160/2015
Handläggare: Mats Rodenfelt
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige fastställde 2014-02-26 en koncerngemensam
finanspolicy med ramar och regler för den finansiella verksamheten hos
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kommunen och kommunens majoritetsägda bolag. Inom ramen för denna
koncerngemensamma finanspolicy beslutar varje bolag om en policy för
den egna finansverksamheten.
Den koncerngemensamma finanspolicyn ska löpande hållas uppdaterad
med hänsyn till aktuella förhållanden inom koncernen och på de finansiella
marknaderna.
De huvudsakliga förändringarna i finanspolicyn som föreslås är:
- Avsnitt om likviditetshantering ändras och hänvisas fortsättningsvis till
placeringspolicyn.
- Avsnitt om kommunens utlåning av överskottslikviditet tas bort eftersom
kommunen inte längre har någon utlåning av överskottslikviditet till
bolagen enligt Kommunfullmäktiges beslut i juni 2014.
- Bolagsförteckning tas bort. I inledningen fastslås det istället att den
koncerngemensamma finanspolicyn gäller för samtliga majoritetsägda
bolag
Finanskommittén tillstyrkte 2015-11-02 förslaget till reviderad
koncerngemensam finanspolicy.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2015-10-19
Förslag till koncerngemensam finanspolicy 2015-11-02
Förslag till koncerngemensam finanspolicy 2015-11-02 med
ändringsmarkeringar
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen:
- Förslag till koncerngemensam finanspolicy daterad 2015-11-02 fastställs
att gälla för kommunen och kommunens bolag från och med den 1 januari
2016.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige den 15 december 2015 för
beslut.
Yrkande
Murad Artin (V) yrkar att få lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Förslag till koncerngemensam finanspolicy daterad 2015-11-02 fastställs
att gälla för kommunen och kommunens bolag från och med den 1 januari
2016.
2. Murad Artin (V) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
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§ 235 Delegation inom finansverksamheten år 2016
Ärendenummer: Ks 1161/2015
Handläggare: Mats Rodenfelt
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen ska årligen besluta om delegation av finansiella beslut
till tjänstemän vid Kommunledningskontoret inom ramen för Örebro
kommuns koncerngemensamma finanspolicy samt kommunens
placeringspolicy.
Anmälan av delegationsbeslut ska ske varje månad till Kommunstyrelsen.
Rapportering av kommunens och kommunkoncernens finansiella situation
ska regelbundet ske till finanskommittén och till Kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens ordförande ska omgående informeras om större
förändringar inom finansverksamheten och om delegationsbeslut av större
vikt.
Förslaget till ny delegation inom Örebro kommuns finansverksamhet gäller
från och med 2016-01-01.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2015-10-19
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen:
1. Beslut om lån inom den låneram för år 2016 som har fastställts av
Kommunfullmäktige delegeras till finanschef Mats Rodenfelt med
finansspecialist Stefan Ekfeldt som ersättare
2. Beslut om finansiella derivatinstrument i syfte att begränsa ränterisk och
valutarisk för lån delegeras till finanschef Mats Rodenfelt med
finansspecialist Stefan Ekfeldt som ersättare
3. Beslut om lån och betalningsgarantier till kommunens bolag inom de
låneramar för år 2016 som fastställs av kommunstyrelsen delegeras till
finanschef Mats Rodenfelt med ekonomidirektör Anne Andersson som
ersättare.
4. Beslut om borgen till Örebrobostäder AB för lån till bostadsfastigheter
samt till Örebro Rådhus AB för lån till aktiekapital och aktieägartillskott
till dotterbolagen inom de beloppsramar för borgen som gäller för år 2016
delegeras till finanschef Mats Rodenfelt med ekonomidirektör Anne
Andersson som ersättare.
5. Beslut om räntevillkor för kommunens bolag vid in- och utlåning på
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Örebro kommuns koncernkonto delegeras till finanschef Mats Rodenfelt
med ekonomidirektör Anne Andersson som ersättare.
6. Beslut om ränteändring och inlösen av kommunens lån till
organisationer som inte ingår i Örebro Rådhuskoncernen delegeras till
finanschef Mats Rodenfelt med ekonomidirektör Anne Andersson som
ersättare.
7. Beslut om placeringar av likvida medel, pensionsmedel och
stiftelsemedel samt placeringar av överskottslikviditet i en kortfristig och
långfristig likviditetsportfölj delegeras till finanschef Mats Rodenfelt med
ekonomidirektör Anne Andersson som ersättare.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.

§ 236 Firmatecknare för finansiella ärenden år 2016
Ärendenummer: Ks 1162/2015
Handläggare: Mats Rodenfelt
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen ska årligen besluta om firmatecknare för Örebro
kommun i finansiella ärenden.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2015-10-19
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen:
1. Firmatecknare för Örebro kommun i avtal om låneprogram, lån,
finansiella derivatinstrument, placeringar och likviditet är ekonomidirektör
Anne Andersson med finanschef Mats Rodenfelt som ersättare.
Kontrasignerare är finansspecialist Stefan Ekfeldt med ekonom Annica
Antonsson som ersättare.
2. Firmatecknare för Örebro kommun i avtal om kapitalförvaltning,
borgensåtaganden och bankgarantier är kommunstyrelsens ordförande
Lena Baastad med första vice ordförande Lennart Bondeson som ersättare.
Kontrasignerare är ekonomidirektör Anne Andersson med finanschef Mats
Rodenfelt som ersättare.
3. Firmatecknare för Örebro kommun i avtal och fullmakter för
banktjänster, bank- och bankgirokonton samt skattedeklarationer är
redovisningschef Karin Nilsson med ekonom Katarina von Dolwitz som
ersättare. Kontrasignerare är ekonomiadministratör Anna-Lena Arvidsson
med ekonom Annica Antonsson som ersättare.
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4. Firmatecknare för de donationsstiftelser som förvaltas av
kommunstyrelsen i Örebro kommun är redovisningschef Karin Nilsson
med ekonom Katarina von Dolwitz som ersättare. Kontrasignerare är
ekonom Annica Antonsson med ekonomiadministratör Christina Lagergren
som ersättare.
5. Ovanstående firmatecknare gäller från och med 2016-01-01.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.

§ 237 Attestförteckning för Kommunstyrelsens egen
verksamhet 2015-2016
Ärendenummer: Ks 1233/2015
Handläggare: David Lennermark
Ärendebeskrivning
Örebro kommuns attestreglemente anger att varje nämnd ska utse
attestanter för den interna kontrollen av de ekonomiska transaktionerna
inom nämndens förvaltningsområden. En aktuell förteckning över samtliga
attestanter ska finnas tillgänglig hos förvaltningsledningen.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2015-10-13
Förteckning över attestanter för Kommunledning,
Kommunledningskontoret, Kommungemensam verksamhet,
Finansverksamheten, Valnämnden samt en förteckning över generella
attesträtter inom ramen för Kommunstyrelsens egen verksamhet
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen:
1. Attestanter för Kommunstyrelsens verksamheter samt för Valnämnden
år 2015 och 2016 utses enligt ovanstående förslag.
2. Ändring av beslut om attestanter under löpande verksamhetsår för
Kommunstyrelsens verksamheter delegeras till Kommundirektören
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.
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§ 238 Avskrivning av ränte- och amorteringsfria lån 2015
Ärendenummer: Ks 1155/2015
Handläggare: Annica Antonsson
Ärendebeskrivning
Ärendet avser 2015 års avskrivning av ränte- och amorteringsfria lån till
föreningar. Avskrivningarna sker i enlighet med regler beslutade av
Kommunfullmäktige 1989-01-18 § 10.
Med tillämpning av reglerna ska under 2015 avskrivning ske på två lån
med totalt 180 000 kronor.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2015-10-20
Kommunledningskontorets förteckning Avskrivning av ränte- och
amorteringsfria lån 2015, bilaga 1.
Yttrande från Kultur och fritidsförvaltningen
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen:
- Örebro kommun avskriver 180 000 kronor på ränte- och amorteringsfria
lån som redovisas i förteckning i bilaga 1. Avskrivning sker i enlighet med
regler som fastställts av kommunfullmäktige 1989-01-18 § 10.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.

§ 239 Utbetalning av lokalt partistöd för år 2016
Ärendenummer: Ks 855/2014
Handläggare: Inga-Greta Carneland Hörnström
Ärendebeskrivning
Nya regler för kommunalt partistöd i kommunallagen har trätt i kraft den 1
februari 2014.
Kommunalt partistöd ska syfta till att stärka partierna i den kommunala
demokratin. Partistödet ska användas för politisk verksamhet med
anknytning till utbetalande kommun. Varje kommun respektive landsting
bestämmer om partistöd ska utbetalas och hur stort det ska vara.
Kommunfullmäktige beslutade den 24 september 2014, § 302, om regler
för kommunalt partistöd.
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Kommunalt partistöd i Örebro kommun består av
- ett grundstöd, som uppgår till om 40 000 kronor per parti och år, samt
- ett mandatstöd, som uppgår till 2 x prisbasbeloppet per mandat och år.
Prisbasbeloppet enligt socialförsäkringsbalken (2010:110) har för år 2016
beräknats till 44 300 kronor. Rätten till partistöd är enligt lag kopplad till
om ett parti är representerat i fullmäktige.
Enligt fastställda regler ska fullmäktige fatta årliga beslut om utbetalning
av partistödet.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2015-10-19
Kommunfullmäktiges beslut 2014-09-24, § 302.
Regler för kommunalt partistöd i Örebro kommun.
Underlag för utbetalning av kommunalt partistöd för år 2016.
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen:
1. Kommunalt partistöd utbetalas för år 2016 till politiska partier som är
representerade i Kommunfullmäktige i enlighet med av fullmäktige
fastställda regler.
2.Finansiering sker inom ramen för Kommunfullmäktiges budget för år
2016.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige den 15 december 2015 för
beslut.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.

§ 240 Svar på remiss från Justitiedepartementet om
betänkandet Myndighetsdatalag (SOU 2015:39)
Ärendenummer: Ks 806/2015
Handläggare: Per Oscarson
Ärendebeskrivning
Föreliggande utredning föreslår en myndighetsdatalag som ska reglera
statliga och kommunala myndigheters behandling av personuppgifter.
Myndighetsdatalagen är tänkt att, tillsammans med tillhörande bilagor och
förordningar, komplettera EU-förordningen om dataskydd som träder i
kraft 2018 och då ersätter den nuvarande personuppgiftslagen (PuL).
Enligt beredande tjänsteman innebär myndighetsdatalagen ett
förtydligande av myndigheters ansvar och åtagande vid
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personuppgiftsbehandling och välkomnar förslaget.
Detta under förutsättning att den föreslagna myndighetsdatalagen med
tillhörande bilagor och förordningar harmonierar med den kommande EUdataskyddsförordningen, och att eventuella justeringar görs vid behov.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2015-10-26
Förslag till yttrande, 2015-10-19
SOU 2015:39 - Myndighetsdatalag.
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen:
- Yttrande över remiss av betänkandet Myndighetsdatalag antas och
överlämnas till Justitiedepartementet.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.

§ 241 Svar på remiss från Socialdepartementet om
betänkandet nästa fas i e-hälsoarbetet
Ärendenummer: Ks 876/2015
Handläggare: Per Oscarson
Ärendebeskrivning
Föreliggande utredning föreslår ett antal författningsförändringar i syfte att
åstadkomma ökad kvalitet i informationshanteringen inom e-hälsoområdet
i stort; hos landsting, kommuner och företag. Örebro kommun ställer sig
positiv till utredningens förslag och synpunkter i stort och är av
uppfattningen att förslagen, om de genomförs, på sikt kommer att leda till
en ökad kvalitet i informationshanteringen inom e-hälsoområdet i stort.
Örebro kommun vänder sig dock mot den snäva tidplanen för ett flertal av
de föreslagna författningsförändringarna, eftersom det är svårt att bedöma
vilka åtgärder som måste vidtas på kort sikt och vilka konsekvenser detta
medför.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2015-10-19
Förslag till yttrande, 2015-10-19
SOU 2015:32 - Nästa fas i e-hälsoarbetet
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen:
- Yttrande över remiss Nästa fas i e-hälsoarbetet antas och överlämnas till
Socialdepartementet.
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.

§ 242 Svar på remiss från Socialdepartementet om
slutbetänkandet Barns och ungas rätt vid tvångsvård.
Förslag till ny LVU (SOU 2015:71)
Ärendenummer: Ks 946/2015
Handläggare: Joel Larsson
Ärendebeskrivning
Socialdepartementet har gett Örebro kommun möjlighet att inkomma med
synpunkter på slutbetänkandet "Barns och ungas rätt vid tvångsvård.
Förslag till ny LVU (SOU 2015:71)". Utredningen föreslår en ny lag om
tvångsvård för barn och unga, en ny LVU som föreslås träda i kraft 1 juli
2017. Den nya LVU stärker barnperspektivet i samhällets insatser för barn
och unga. Samhällets åtagande för stöd och hjälp efter en placering
förtydligas. Utredningens förslag om nationellt kunskapsstöd och fortsatt
kunskapsutveckling bidrar till att barn och unga tillförsäkras skydd och att
vården förbättras.
Kommunen anser att slutbetänkandet tydliggör att det ska underlätta för
barn och unga att förstå vilka regler som gäller, vilka rättigheter de har vad
de kan förvänta sig av insatserna.
Örebro kommun ställer sig positiv till att en utredning om barn och ungas
rätt vid tvångsvård genomförts och ställer sig bakom utredningens förslag i
stort, men avvisar utredningens förslag i vissa delar.
I tjänsteskrivelsen redovisas de områden kommunen avvisar med särskilda
kommentarer.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2015-11-03
Remissvar, 2015-11-03
Barns och ungas rätt vid tvångsvård - Förslag till ny LVU (SOU 2015:71)
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen:
- Remissvaret antas och överlämnas till Socialdepartementet.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.
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§ 243 Ändring av bolagsordning och ägardirektiv för
Örebroregionen Science Park
Ärendenummer: Ks 852/2015
Handläggare: Rickard Samuelsson
Ärendebeskrivning
Örebroregionen Science Park AB ("Bolaget") ägs för närvarande av;
- Örebro Rådhus AB, som äger 520 aktier motsvarande 52 % av samtliga
aktier i Bolaget; - Karlskoga kommun, som äger 200 aktier motsvarande 20
% av samtliga aktier i Bolaget;
- Region Örebro län, som äger 140 aktier motsvarande 14% av samtliga
aktier i Bolaget; och
- Örebro Universitet Holding AB, som äger 140 aktier motsvarande 14%
av samtliga aktier i Bolaget.
Örebro Universitet Holding AB önskar överlåta sina aktier, varav 70 aktier
till Region Örebro län och 70 aktier till Karlskoga kommun. De ändrade
ägarförhållandena medför att aktieägaravtal, bolagsordning och
ägardirektiv behöver ändras.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2015-10-30
Förslag till ägardirektiv 2015-06-25
Förslag till aktieägaravtal 2015-06-25
Förslag till bolagsordning 2015-06-25
Beskrivning av förslag till ändringar i ägardirektiv, bolagsordning och
aktieägaravtal 2015-06-25
Förslag till samverkansavtal mellan Örebroregionen Science Park AB och
Örebro Universitet 2015-10-30
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen:
1. Förslag till ägardirektiv för Örebroregionen Science Park AB 2015-06
25 antas.
2. Örebro kommuns stämmoombud får i uppdrag att för Örebro Rådhus
AB:s räkning rösta för antagande av i punkt 1 angivet ägardirektiv vid
bolagsstämma i Örebroregionen Science Park AB.
3. Förslag till bolagsordning för Örebroregionen Science Park AB 2015
06-25 godkänns.
4. Örebro kommuns stämmoombud får i uppdrag att för Örebro Rådhus
AB:s räkning rösta för antagande av i punkt 3 angiven bolagsordning vid
bolagsstämma i Örebroregionen Science Park AB.
5. För det fall Bolagsverket inte godkänner registrering av föreslaget
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bolagsnamn eller övriga bestämmelser i punkt 3 angiven bolagsordning ges
kommunledningskontoret i Örebro i uppdrag att i samråd med övriga ägare
i Bolaget besluta om annat lämpligt namn samt sådana övriga justeringar i
bolagsordningen som krävs enligt lag.
6. Örebro Rådhus AB får i uppdrag att ingå aktieägaravtal för
Örebroregionen Science Park AB enligt förslag 2015-06-25.
7. Beslut enligt punkt 1-6 förutsätter att Örebro Universitet Holding AB
överlåter samtliga sina aktier i Örebroregionen Science Park AB varvid 70
aktier överlåts till Region Örebro län och 70 aktier överlåts till Karlskoga
kommun.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige den 15 december 2015 för
beslut.
Yrkande
Sara Richert (MP) yrkar bifall till Kommunledningskontorets förslag med
följande ändringar: 1) Att stycket "Verksamhetens uppgifter och
övergripande mål" ändras till: "Föremålet för bolagets verksamhet är att
främja utvecklingen av företag och innovationer i Örebroregionen vars
huvudsakliga syfte är att ta fram lösningar på framtidens utmaningar kring
hållbar utveckling, samt löpande identifiera prioriterade områden utifrån
detta. Verksamheten ska bedrivas tillsammans med och nära kopplat till
universitet/högskolor, det omgivande samhället och näringslivet, och idka
därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska verka för en utveckling som i
ekonomiskt, socialt och miljömässigt avseende är långsiktigt hållbart". 2)
Att punkterna under "Verksamhetens inriktning" kompletteras med
följande: "Identifiera, bygga upp och utveckla klusterinitiativ inom de
prioriterade områdena".
Lena Baastad (S) yrkar avslag på Sara Richerts (MP) ändringsyrkanden.
Proposition
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, det vill säga
Kommunledningskontorets förslag samt Sara Richerts (MP)
ändringsyrkande och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt
Kommunledningskontorets förslag.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Förslag till ägardirektiv för Örebroregionen Science Park AB 2015-06
25 antas.
2. Örebro kommuns stämmoombud får i uppdrag att för Örebro Rådhus
AB:s räkning rösta för antagande av i punkt 1 angivet ägardirektiv vid
bolagsstämma i Örebroregionen Science Park AB.
3. Förslag till bolagsordning för Örebroregionen Science Park AB 2015
06-25 godkänns.
16

4. Örebro kommuns stämmoombud får i uppdrag att för Örebro Rådhus
AB:s räkning rösta för antagande av i punkt 3 angiven bolagsordning vid
bolagsstämma i Örebroregionen Science Park AB.
5. För det fall Bolagsverket inte godkänner registrering av föreslaget
bolagsnamn eller övriga bestämmelser i punkt 3 angiven bolagsordning ges
kommunledningskontoret i Örebro i uppdrag att i samråd med övriga ägare
i Bolaget besluta om annat lämpligt namn samt sådana övriga justeringar i
bolagsordningen som krävs enligt lag.
6. Örebro Rådhus AB får i uppdrag att ingå aktieägaravtal för
Örebroregionen Science Park AB enligt förslag 2015-06-25.
7. Beslut enligt punkt 1-6 förutsätter att Örebro Universitet Holding AB
överlåter samtliga sina aktier i Örebroregionen Science Park AB varvid 70
aktier överlåts till Region Örebro län och 70 aktier överlåts till Karlskoga
kommun.

Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige den 15 december 2015 för
beslut.
Murad Artin (V) deltar inte i beslutet.
Reservation
Sara Richert (MP) reserverar sig skriftligt mot Kommunstyrelsens beslut
till förmån för eget yrkande om bifall till Kommunledningskontorets
förslag med följande ändringar: 1) Att stycket "Verksamhetens uppgifter
och övergripande mål" ändras till: "Föremålet för bolagets verksamhet är
att främja utvecklingen av företag och innovationer i Örebroregionen vars
huvudsakliga syfte är att ta fram lösningar på framtidens utmaningar kring
hållbar utveckling, samt löpande identifiera prioriterade områden utifrån
detta. Verksamheten ska bedrivas tillsammans med och nära kopplat till
universitet/högskolor, det omgivande samhället och näringslivet, och idka
därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska verka för en utveckling som i
ekonomiskt, socialt och miljömässigt avseende är långsiktigt hållbart". 2)
Att punkterna under "Verksamhetens inriktning" kompletteras med
följande: "Identifiera, bygga upp och utveckla klusterinitiativ inom de
prioriterade områdena".

§ 244 Tillsättning av förvaltningschef för Vård- och
omsorgsförvaltningen
Ärendenummer: Ks 1180/2015
Handläggare: Lena Larsson
Ärendebeskrivning
Under hösten 2015 har Vård och omsorgsförvaltningen haft en
interimschef i uppdraget som förvaltningschef. Samtidigt har en
rekryteringsprocess genomförts där ny förvaltningschef har rekryterats.
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Efter genomförd rekryteringsprocess föreslås Daniel Jansson-Hammargren
förordnas som förvaltningschef för Vård och omsorgsförvaltningen från
och med den 1 januari 2016 till och med den 31 december 2019.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2015-10-23
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen:
1. Daniel Jansson-Hammargren förordnas som förvaltningschef för Vård
och omsorgsförvaltningen från och med 1 januari 2016 till och med 31
december 2019.
2. Förslaget innebär ingen utökning av kostnader och finansieras inom
befintlig budgetram.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.

§ 245 Ansökan om bidrag till Live at Heart 2016-2018
Ärendenummer: Ks 1115/2015
Handläggare: Alf Lindblad
Ärendebeskrivning
Live at Heart utveckling ekonomisk förening har inkommit med en
ansökan om ekonomiskt stöd för festivalen Live at Heart för åren 2016
2018. Festivalen som i september 2015 genomfördes för sjätte gången är
en musik- och filmfestival för främst "osignade" musiker/band och
filmskapare. Meningen är att dessa ska få möta publik men framförallt
musik- och filmbransch. Region Örebro län har beslutat att stödja ett
projekt, Scandinavian Centre of Live Music som bla syftar till att
marknadsföra Örebro och Örebroregionen som en attraktiv musikregion
och en mötesplats för musikbranschen. Ansökan till Örebro kommun
uppgår till 1150 tkr per år under åren 2016-2018.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2015-10-29
Ansökan Örebro kommun
PM Region Örebro län
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen:
1. Live at Heart utveckling ekonomisk förening erhåller, för åren 2016,
2017 och 2018, 700 tkr per år som stöd till projektet Scandinavian Centre
of Live Music och musik- och filmfestivalen Live at Heart.
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2. Ökat medelsbehov för år 2016 på 100 tkr finansieras ur
Kommunstyrelsens anslag för oförutsedda kostnader.
3. Medelsbehovet för åren 2017 och 2018 beaktas i kommande
budgetarbete.
Yrkande
Anders Åhrlin (M) yrkar att: 1) be Live at Heart utveckling ekonomisk
förening inkomma med ett förtydligande av sin ansökan i form av en
detaljerad redovisning av vilka utgifter föreningen kommer att ha under
2016 innan utbetalning av medel och 2) eventuella ökade anslag som
Kommunstyrelsen beslutar om i anslutning till ovanstående inte tas från
budgeten för oförutsedda kostnader.
Kommunstyrelsens behandling
Efter diskussion är Kommunstyrelsen överens om att för 2016 och
framöver ska det finnas en fullständig ekonomisk bokföring hos Live at
Heart utveckling ekonomisk förening. Alla kostnader och intäkter som
avser Live at Heart ekonomisk 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.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Live at Heart utveckling ekonomisk förening erhåller, för åren 2016,
2017 och 2018, 700 tkr per år som stöd till projektet Scandinavian Centre
of Live Music och musik- och filmfestivalen Live at Heart.
2. Ökat medelsbehov för år 2016 på 100 tkr finansieras ur
Kommunstyrelsens anslag för oförutsedda kostnader.
3. Medelsbehovet för åren 2017 och 2018 beaktas i kommande
budgetarbete.
4. För 2016 och framöver ska det finnas en fullständig ekonomisk
bokföring hos Live at Heart utveckling ekonomisk förening. Alla kostnader
och intäkter som avser Live at Heart ekonomisk 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.
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§ 246 Vattentornet Svampen - Framtida användning och
förvaltning
Ärendenummer: Ks 460/2015
Handläggare: Clas-Göran Classon
Ärendebeskrivning
Vattenverket och Tekniska förvaltningen planerar att ställa av vattentornet
Svampen som vattenreservoar och vattentorn. Svampen ingår som en del i
Örebros Vatten- och avloppsverk och är också registrerat som ett
byggnads-minnesmärke. Kommunens utbildningsverksamhet genom Aqua
Nova är avslutad och utbildning kring vatten, avlopp och avfall sker nu i
Tekniska kvarnen i Karlslund. Restaurangdelen har gott renommé och det
finns intresse hos den entreprenör som idag driver restaurangen i Svampen
att utvidga och utveckla verksamheten. Örebrokompaniet ser Svampen som
en av de viktigaste besöksmagneterna i Örebro och man vill fortsatt kunna
ge turistinformation anslutning till restaurangen.
Eftersom Svampen är en skyddad byggnad som både bör bevaras och
utvecklas vidare, föreslås att vattentornet behålls inom kommunkoncernen
och att kommundirektören får i uppdrag att föreslå former för fortsatt
förvaltning.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2015-10-21
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen:
1. Kommundirektören får i uppdrag att föra en diskussion med VA-verket
och lämplig part inom kommunkoncernen med syfte att en annan
verksamhet övertar ägandet av vattentornet Svampen och tillhörande
fastighet.
2. Den verksamhet som övertar Svampen ska överta och teckna avtal med
den entreprenör som bedriver restaurang-, café- och konferensverksamhet i
vattentornet.
Yrkande
Karolina Wallström (FP) yrkar avslag på Kommunledningskontorets
förslag och att 1) kommundirektören får i uppdrag att föra en diskussion
med VA-verket och lämplig parter inom kommunen med syfte att en annan
verksamhet eller annan ägare övertar/köper vattentornet Svampen och
tillhörande fastighet och 2) kommundirektören återkommer till
Kommunstyrelsen med förslag på övertagande/försäljning och eventuellt
fortsatt förslag på avtal om restaurangverksamhet.
Anders Åhrlin (M) yrkar att även ägare utanför kommunkoncernen beaktas
i utvärderingen av Svampens fortsatta förvaltning.
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Lennart Bondeson (KD) yrkar bifall till Kommunledningskontorets förslag.
Proposition
Ordförande Lena Baastad (S) finner att det finns tre förslag till beslut, det
vill säga Kommunledningskontorets förslag, Karolina Wallströms (FP)
yrkande att 1) Kommundirektören får i uppdrag att föra en diskussion med
VA-verket och lämplig parter inom kommunen med syfte att en annan
verksamhet eller annan ägare övertar/köper vattentornet Svampen och
tillhörande fastighet och 2) kommundirektören återkommer till
Kommunstyrelsen med förslag på övertagande/försäljning och eventuellt
fortsatt förslag på avtal om restaurangverksamhet samt Anders Åhrlins
yrkande att även ägare utanför kommunkoncernen beaktas i utvärderingen
av Svampens fortsatta förvaltning.
Ordföranden behandlar förslagen ett i taget och finner att
Kommunstyrelsen beslutar enligt Kommunledningskontorets förslag.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Kommundirektören får i uppdrag att föra en diskussion med VA-verket
och lämplig part inom kommunkoncernen med syfte att en annan
verksamhet övertar ägandet av vattentornet Svampen och tillhörande
fastighet.
2. Den verksamhet som övertar Svampen ska överta och teckna avtal med
den entreprenör som bedriver restaurang-, café- och konferensverksamhet i
vattentornet.
Reservation
Karolina Wallström (FP) reserverar sig skriftligt mot Kommunstyrelsens
beslut till förmån för eget yrkande om att 1) kommundirektören får i
uppdrag att föra en diskussion med VA-verket och lämplig parter inom
kommunen med syfte att en annan verksamhet eller annan ägare
övertar/köper vattentornet Svampen och tillhörande fastighet och 2)
kommundirektören återkommer till Kommunstyrelsen med förslag på
övertagande/försäljning och eventuellt fortsatt förslag på avtal om
restaurangverksamhet.
Anders Åhrlin (M), Johanna Reimfeldt (M) och Maria Haglund (M)
reserverar sig skriftligt mot Kommunstyrelsens förslag till förmån för
Anders Åhrlins (M) yrkande om att även ägare utanför kommunkoncernen
beaktas i utvärderingen av Svampens fortsatta förvaltning.
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§ 247 Information om samordnade varutransporter
Ärendenummer: Ks 304/2014
Handläggare: Marcus Liljenroth
Ärendebeskrivning
Upphandlare Markus Liljenroth informerar om arbetet kring samordnade
varutransporter, vilken tidsplanering som finns för projektet och vilka
rutiner som tagits fram inom bland annat reklamationshanteringen.
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.

§ 248 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.
En viktig del av arbetet i frågan är dialog och kommunikation. För
närvarande sker telefonkonferens med Länsstyrelsen för samtliga
kommuner i länet för lägesrapport 1 gång/vecka och dialogträff med SKL,
IVO och Migrationsverket. Frågan är även väldigt uppmärskammad
medialt och all kommunikation sker på orebro.se.
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.
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§ 249 Val av representanter till Örebro läns
demokratinätverk
Ärendenummer: Ks 1176/2015
Ärendebeskrivning
År 2004 bildades ett länsnätverk för demokratifrågor i Örebro län där
länets kommuner, länsstyrelsen, landstinget, regionförbundet och flera
andra organisationer ingick. Syftet med länsnätverket var att utbyta
kunskap och erfarenheter i frågor som rör demokrati, främlingsfientlighet
och rasism. Från 2010 fram tills idag har detta nätverk varit vilande men
Region Örebro läns demokratiberedning har tagit initiativ till en
återuppstart.
Nätverkets syfte ska nu som då vara att genom erfarenhets- och
kunskapsutbyte främja och förbättra arbetet med demokrati och integration
samt aktivt motverka främlingsfientlighet, rasism och antidemokratiska
krafter i Örebro län. De som erbjuds deltagande i nätverket är samtliga
kommuner i länet, Länsstyrelsen, Region Örebro län, Polismyndigheten,
Länsbildningsförbundet, ÖLIF samt andra länsorganisationer som omfattas
av nätverkets syfte, mål och inriktning.
Kommunstyrelsen har att utse en ordinarie förtroendevald representant i
nätverket, samt en ersättare. Örebro kommun kommer även att delta med
två tjänstemannarepresentanter, också en ordinarie och en ersättare.
Beslutsunderlag
Inbjudan från Region Örebro län, 2015-10-14
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Utse Agneta Blom (S) till ordinarie ledamot och Sebastian Haraldsson
(M) till ersättare i Örebro läns demokratinätverk för tiden
17 november 2015 - 31 december 2018.

§ 250 Svar på motion från Sara Richert (MP) m.fl. om
träbyggnadsstrategi
Ärendenummer: Ks 292/2015
Ärendebeskrivning
Sara Richert (MP) och Marcus Willén Ode (MP) har inkommit med en
motion som anmäldes i Kommunfullmäktige den 25 februari 2015.
Motionen innehåller ett förslag att kommunen tar fram en
träbyggnadsstrateg och tydliggör i ägardirektiven till de kommunala
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fastighetsbolagen att trä ska prioriteras som byggmaterial i alla sorters
fastigheter och anläggningar.
Programnämnd samhällsbyggnad behandlade ärendet den 29 september
2015.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Programnämnd samhällsbyggnad, 2015-09-29
Särskilt yttrande från Sara Richert (MP), 2015-09-29
Stadsbyggnads tjänsteskrivelse med yttrande, 2015-09-15
Motion från Sara Richert och Marcus Willén (MP) om en
träbyggnadsstrategi för Örebro kommun, 2015-02-25
Förslag till beslut
Programnämnd samhällsbyggnads förslag till Kommunstyrelsen:
- Motionen är besvarad.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Yrkande
Sara Richert (MP) och Murad Artin (V) yrkar bifall till motionen.
Proposition
Ordförande Lena Baastad (S) finner att det finns två förslag till beslut, det
vill säga Programnämnd samhällsbyggnads förslag att motionen är
besvarad och Sara Richerts (MP) m.fl. yrkande om bifall till motionen.
Ordföranden ställer dessa mot varandra och finner att Kommunstyrelsen
beslutar enligt Programnämnd samhällsbyggnads förslag.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Motionen är besvarad.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige 15 december för beslut.
Reservation
Sara Richert (MP) reserverar sig mot Kommunstyrelsens beslut till förmån
för sitt yrkande om bifall till motionen.
Murad Artin (V) reserverar sig mot Kommunstyrelsens beslut till förmån
för sitt yrkande om bifall till motionen.
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§ 251 Remittering av motioner
Ärendenummer: Ks 171/2015
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har den 21 oktober 2015 överlämnat följande motion
till Kommunstyrelsen för beredning:
- Motion från Daniel Edström (SD) om översyn av konsumentstödet.
Beslutsunderlag
Motion från Daniel Edström (SD) om översyn av konsumentstödet, Ks
1144/2015
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen:
- Motion från Daniel Edström (SD) om översyn av konsumentstödet
remitteras till Programnämnd samhällsbyggnad.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.

§ 252 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt, månadsrapport
oktober 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, oktober 2015.
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen:
- Rapporten läggs till handlingarna.
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.

§ 253 Rapport från Örebro Rådhus AB
Ärendenummer: Ks 9/2015
Ärendebeskrivning
Styrelsen i Örebro Rådhus AB ska enligt ägardirektivet hålla
Kommunstyrelsen löpande informerad om sin egen och dotterbolagens
verksamhet samt om åtgärder av större vikt.
Information om ekonomiskt resultat och investeringar för bolagen i Örebro
Rådhuskoncernen ingår i Örebro kommuns delårsrapporter.
Årsredovisningar för Örebro Rådhus AB och dotterbolagen redovisas i sin
helhet till Kommunstyrelse och Kommunfullmäktige.
I denna rapport lämnas övrig information om moderbolagets och
dotterbolagets verksamhet utifrån de ärenden som har behandlats i
bolagens styrelser. Ärenden som ska behandlas av Kommunstyrelsen
redovisas inte i denna rapport.
Beslutsunderlag
Rapport från Örebro Rådhus AB, 2015-10-29
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen:
- Rapporten läggs till handlingarna.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.

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

§ 255 Rapport över finansverksamheter under oktober
2015
Ärendenummer: Ks 77/2015
Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret redovisar i rapport finansverksamheten
under oktober 2015.
Beslutsunderlag
Rapport över Finansverksamheten under oktober 2015
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen:
- Rapporten läggs till handlingarna.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.

§ 256 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Ks 1236/2015
Ärendebeskrivning
Alla beslut fattade med stöd av delegation av tjänsteman, ordförande eller
utskott ska anmälas till Kommunstyrelsen på närmast följande
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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 17 november redovisar
Kommunledningskontoret beslut som tagits med stöd av delegation
under oktober 2015.
Beslutsunderlag
Sammanställning över delegationsbeslut inom övrig verksamhet under
perioden 1 oktober - 31 oktober 2015
Sammanställning över delegationsbeslut inom finansverksamheten under
perioden 1 oktober - 31 oktober 2015
Protokoll från Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt, 2015
10-19
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen:
- Anmälan av delegationsbeslut läggs till handlingarna.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.

§ 257 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
Beslut om tillstånd till kameraövervakning, Atlas Copco Rock Drills AB,
Gällerstavägen 117, Ks 831/2015
Överenskommelse om att stärka jämställdhetsarbetets inriktning mot män,
pojkar och maskulinitetsfrågor, Ks 1242/2015
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen:
- Anmälan läggs till handlingarna.
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.

§ 258 Igångsättningsbeslut för Karlslunds vård- och
omsorgsboende
Ärendenummer: Ks 1263/2015
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. Befintliga vård- och
omsorgsboenden behöver byggas för att bli funktionella samtidigt som
brandskyddet förstärks.
Social välfärds lokal- och bostadsförsörjningsplan visar också på fortsatt
behov av nya grupp-/servicebostäder de närmaste åren. Det för att klara de
nya beslut som förväntas, kunna erbjuda personer med extern placering
boende i hemkommunen och för att korta tiden från beslut om bostad till
verkställighet.
Detta här ärendet omfattar igångsättningsbeslut för:
Nybyggnation av ett vård- och omsorgsboende i Karlslund med 64 platser,
klart halvårsskiftet 2018.
Ombyggnation och förstärkt brandskydd av vård- och omsorgsboendet
Mikaeligården, klart i början av 2017.
Nybyggnation av två gruppbostäder med 6-8 platser/styck klara under
2017.
Samtliga objekt finns med i ekonomisk plan 2016-2018.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2015-11-09
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen:
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1. Programnämnd Social välfärd får i uppdrag att påbörja en nybyggnation
av vård- och omsorgsboendet Karslund och får kompensation för
driftskostnad enligt ekonomiskt underlag.
2. Programnämnd Social välfärd får i uppdrag att påbörja en ombyggnation
och förstärkt brandskydd av vård- och omsorgsboendet Mikaeligården och
får kompensation för driftskostnad enligt ekonomiskt underlag.
3. Programnämnd Social välfärd får i uppdrag att påbörja en
nybyggnation av två gruppbostäder och får kompensation för driftskostnad
enligt ekonomiskt underlag.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.
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~ moderaterna
Särskilt yttrande
Ärende 4
Ks 1159/2015
"Låneramar och borgensramar
för kommunkoncernen och bolagen 2016-2018"

Kommunstyrelsen
Örebro Koffilnw1
17 november 2015

För ett bättre Örebro
Moderaterna har lagt en budget som tar ansvar för att säkra och stärka
välfärden i Örebro. Vi vill att Örebro kommuns verksamhet ska prioritera
välfärdsuppdraget och förvalta de skattemedel kommunen har till sitt
förfogande på ett ansvarsfullt sätt. De avkastningskrav och direktiv vi gett till
de kommunala bolagen återspeglar detta.
Med hänvisning till ovanstående deltar Moderaterna inte i beslutet.

För Moderaternas grupp i Kommunstyrelsen
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YRKANDE
2015-11-17

KOMMUNSTYRELSEN
Ärende 4 ärende nr. Ks 1159/2015
Låneramar och borgensramar för kommunkoncernen och
bolag 2016-2018

Örebro växer och vi måste investera i välfärden för att kunna
erbjuda ett större Örebro med bra omsorg och skola. Det är
primärt i Folkpartiet Liberalernas Välfärdsplan 2016-2018
med budget för 2016.
Det behövs något ökade låneramar för att möjliggöra
byggande och renovering av såväl äldreboenden som
förskolor/skolor under en treårsperiod
Med lån får inte blir för höga och kommunen behöver ett tak
för att inte handskas med skattebetalarnas resurser på ett
ansvarsfullt sätt. Vi får inte öka varje Örebroarens enskilda
skuld så det riskerar framtidens utmaningar att nå tillväxt och
välstånd. Varje spenderat eller lånad krona är värdefull.
Nytt lånetak är satt till 16 600 miljoner. Folkpartiet Liberalerna
anser att lånetaket är för högt satt i förhållande till vad våra
prioriteringar i vår budget och plan för perioden.
Folkpartiet Liberalerna yrkar på avslag på attsats 1 till förmån
för ett eget fastslaget lånetak på 16 000 miljoner.
I övriga attsatser (2-3) avstår Liberalerna från att delta i
beslutet.

Faller Folkpartiet Liberalerna förslag på yrkande så är
~
reservation till förmån för eget förslag.

Karolina Wallström (FP)

miljöpartiet de gröna
Skriftlig reservation
Ärende: Låne-och borgensramar för kommunkoncernen och bolagen för år 2016
2018

Kommunstyrelsen
Ärendenummer: Ks 1159/2015
Datum: 2015-11-17
Kommunstyrelsen ska varje år besluta om ramar för koncerninterna lån och/eller
borgen för varje bolag inom den totala låneramen för kommunkoncernen. När
kommunstyrelsen fattar detta beslut är det viktigt att vi har den samlade
helhetsbilden över de ekonomiska konsekvenser beslutet får för kommunen. Bolagen
ansvarar själva för ränteriskanalyser utifrån sina investeringsbehov, men Miljöpartiet
ser även ett behov av en samlad konsekvensbeskrivning i underlaget till
kommunstyrelsen. Vi yrkade därför en återemiss av ärendet för att en sådan skulle
finnas i tjänsteskrivelsen. Tyvärr bifölls inte Miljöpartiets önskemål.
I låneramarna fanns också förslag på lån med 17 miljoner kronor till Örebro Läns
Flygplats AB under 2016 och detta är inget som vi kan ställa oss bakom.
Miljöpartiet vill att kommunen ska avyttra sin del av bolaget av miljö- och klimatskäl.
Att kommunen, som stoltserar med att vara en miljökommun, ska låna pengar till
flygplats är inte att ta ansvar för klimatet. Därför yrkade Miljöpartiet på att
kommunen skulle minska låneramen med motsvarande de 17 miljoner kronor som
fanns i förslaget. Tyvärr vann inte Miljöpartiets avslagsyrkande gehör.
Vi reserverar oss därför mot beslutet:
•

Att ärendet inte återremitterades för att kompletteras med en ekonomisk
konsekvensanalys.

•

Att 17 miljoner kronor lånas till Örebro Läns Flygplats AB.

För Miljöpartiet i kommunstyrelsen
Sara Richert
Kommunalråd

Datum: 2015-11-17
Kommunstyrelsen

Särskilt yttrande

Koncerngemensam finanspolicy
Den kommungemensamma finanspolicyn skall uppdateras. Det finns en separat
placeringspolicy som hanterar hur kommunen placerar sina medel och när det
gäller den har Vänsterpartiet vid upprepade tillfällen anmärkt på att kommunala
medel eller exempelvis pensionsmedel inte ska placeras i aktier.
Det är viktigt att det i kommunens finansiella verksamhet inte tas några risker
med kapitalet. Med detta särskilda yttrande vill vi därför markera att i de fall
finanspolicyn kopplar ihop med placeringspolieyn så bör placeringar inte göras i
aktier.

Murad Artin
För Vänsterparliet

miljöpartiet de gröna
Yrkande/skriftlig reservation i det fall yrkandet avslås.

Yrkande: Ändring av ägardirektiv Alfred Nobel Science Park, KS 2015-11-17

Aktörer som Alfred Nobel Science Park är en oerhört viktig nod mellan forskning, näringsliv
och det offentliga när det gäller att skapa en långsiktigt hållbar utveckling. För att vi ska
uppnå en hållbar utveckling krävs det att aktörerna i innovationssystemet delar en tydlig
vision och målbild. Här har vi möjlighet att påverka som majoritetsägare till ett bolag som
ska verka innovationsfrämjande. Därför är det självklart att vi som ägare ska vara mycket
tydliga med hållbarhetskraven i ägardirektiven till de kommunala bolagen .
Jag yrkar därför på nedanstående förändringar i ägardirektivet till Alfred Nobel Science Park:
- Att stycket "Verksamhetens uppgifter och övergripande mål" ändras till:
"Föremålet för bolagets verksamhet är att främja utvecklingen av företag och innovationer i

Örebroregionen vars huvudsakliga syfte är att ta fram lösningar på framtidens utmaningar
kring hållbar utveckling, samt löpande identifiera prioriterade områden utifrån detta.
Verksamheten ska bedrivas tillsammans med och nära kopplat till universitet/högskolor, det
omgivande samhället och näringslivet, och idka därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska
verka för en utveckling som i ekonomiskt, socialt och miljömässigt avseende är långsiktigt
hållbart.
- Att punkterna under "Verksamhetens inriktning" kompletteras med följande:
•

Identifiera, bygga upp och utveckla klusterinitiativ inom de prioriterade områdena

Sara Richert
Kommunalråd, Miljöpartiet de gröna

YRKANDE
2015-11-17

KOMMUNSTYRELSEN
Ärende 17 ärende nr. Ks 460/2015
Vattentornet Svampen och dess framtida användning

Örebros berömda vattentorn Svampen är del i Örebros profil
och varumärke för Örebro. För Folkpartiet Liberalerna är det
viktigt att det finns kvar som en del av stadsbilden även i
framtiden.
Folkpartiet Liberalerna tycker att utredningen kunde breddas
att och inkludera att utreda om Svampen kan säljas till ny
ägare med förbehållet att Svampen som profil och besöksmål
i avtal eller annat sätt skyddas.
Attsatserna ändras till
1. Kommundirektören får uppdrag att föra en diskussion
med VA-verket och lämplig parter inom kommunen
med syfte att en annan verksamhet eller annan ägare
övertar/köper vattentornet Svampen och tillhörande
fastighet.
2. Kommundirektören återkommer till KS med förs lag på
övertagande/försäljning och eventuellt fortsatt förslag
på avtal om restaurangverksamhet.

~ moderaterna
Yrkande
Ärende 17
Ks 460/2015
"Vattentornet Svampen - Framtida användning och förvaltning"

Kommunstyrelsen
Örebro Kommun
17 november 2015

Ge fler chansen att bevara Svampen
Vattentornet Svampen är både en viktig symbol för Örebro och en betydelsefull
historisk byggnad. Den ska bevaras och förvaltas på ett sätt som stärker
symbolvärdet. Området runt Svampen är attraktivt och har stor
utvecklingspotential. Genom att ge andra aktörer än kommunen en möjlighet att
bevara och förvalta Svampen kan den bli en katalysator för områdets
utveckling.

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi att Kommunstyrelsen beslutar
att

även ägare utanför kommunkoncernen beaktas i utvärderingen av
Svampens fortsatta förvaltning.

Om kommunstyrelsen beslutar annat gäller ovanstående som reservation till
förmån för eget förslag.

deraternas grupp i Kommunstyrelsen
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