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Lena Claeson, sekreterare
Justerat den 27 januari 2016

Lena Baastad (S), ordförande

Johanna Reimfelt (M), justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 28 januari 2016.
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§ 1 Riktade utredningsuppdrag 2016 enligt ÖSB
Ärendenummer: Ks 1181/2015
Handläggare: Staffan Isling
Ärendebeskrivning
I och med beslut av Övergripande strategier och budget 2016 med plan för
2017 och 2018 riktades utredningsuppdrag till kommundirektören.
Grunden till de riktade uppdragen var att under perioden till och med 2018
kommer Örebro kommun att genomföra en kraftig utbyggnad av skola och
omsorg. Utbyggnaden som måste göras kommer att innebära en stor
ekonomisk ansträngning för kommunen. Kostnadsökningarna måste
bromsas så att ökningstakten inte är snabbare än takten på
intäktsökningarna.
Som ett led i att sänka kostnaderna ska ett antal
verksamhetsgenomlysningar och utredningar genomföras. Syftet med
utredningarna är att hitta effektiviseringar och kostnadsreduceringar.
Uppdraget är att sänka kommunens kostnader med 40 mnkr 2016 och få en
helårseffekt för 2017 och 2018 på totalt 80 mnkr.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2016-01-11
Förslag till ombudgetering, bilaga 1
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till kommunstyrelsen:
1. Kommunledningskontorets förslag 2016-01-11 till effektiviseringar
antas.
2. Kostnadsansvaret och ansvar för oplacerad personal återgår till
respektive driftnämnd. Genom minskat personalomkostnadspålägg
förstärks respektive driftsnämnds köpkraft med ca 20 mnkr. Nedjustering
av driftsnämndernas budgetramar görs inför 2016 med totalt ca 10 mnkr.
3. Kommunledningskontoret får i uppdrag att effektivisera den
kommungemensamma sektorn med 5 mnkr 2016 efter det att
ombudgetering från Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
respektive tekniska nämnden har skett. Från tekniska nämnden
ombudgeteras 14,1 mnkr och från Vuxenutbildning och
arbetsmarknadsnämnden 39,6 mnkr till kommunstyrelsen.
4. I och med sammanslagningen av förvaltningskontoren, IT-drift och
teknik samt kommunledningskontoret bildas en ny
kommunstyrelseförvaltning. Ny anställningsmyndighet för personal blir
kommunstyrelsen.
5. Kommunstyrelsens förvaltning får i uppdrag att se över IT-investeringar
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och minska kostnaderna med 2,5 mnkr samt att ta fram en helhetsbild av
IT-behov och därmed minska kostnaderna med 1 mnkr. Kommunstyrelsens
budgetram reduceras med 3,5 mnkr 2016.
6. Kommunstyrelsens förvaltning får i uppdrag att
- utreda kostnaden för facklig tid
- utreda hur bättre kontroll fås över personal som står i tur att LASas in
- genomföra en översyn av kommunikationsavdelningen
- utreda hur elitidrotten i högre grad ska bära kostnader för arenakrav
- utreda hur kostnaderna för kulturkvarter ska kunna minskas samt
strategier och tidplan för genomförande
- utreda hur EU-bidrag skulle kunna ge ökade intäkter
- utreda hur eftersökningen av statsbidrag säkerställs
- utreda hur köptroheten är inom kommunen
- utreda hur investeringsprocessen kan förbättras
- utreda hur Örebro Airport City skulle kunna utformas för att möta
konkurrens
Uppdragen ska redovisas senast 2016-05-31 till kommunstyrelsen.
7. Tekniska nämnden får i uppdrag att öka intäkterna från
affärsverksamheten på Atleverken med 2 mnkr 2016. Tekniska nämndens
budgetram reduceras med 2 mnkr 2016.
8. Gymnasienämnden får i uppdrag att effektivisera kansliorganisationen
för RGD/RGH och minska kostnaderna med 375 tkr 2016. Ramen för
Gymnasienämden minskas med 0,4 mnkr inför 2016.
9. Gymnasienämnden får i uppdrag att utveckla utbildningen på
Kvinnerstaskolan och minska kostnaderna med 1,5 mnkr 2016. Nämnden
får också i uppdrag att se över programutbudet inom gymnasieskolan och
minska kostnaderna med 1,7 mnkr 2016. Ramen för gymnasienämnden
minskas med 3,2 mnkr inför 2016.
10. Kulturnämnden får i uppdrag att ta bort nolltaxan för vissa
idrottsanläggningar och därmed minska kostnaderna med 350 tkr. Ramen
för kulturnämndens minskas med 0,4 mnkr inför 2016.
11. Kulturnämnden får i uppdrag att utreda kulturskolans och bibliotekens
organisation och innehåll samt framtida volym. Uppdraget ska redovisas
senast 2016-05-31 till kommunstyrelsen.
12. Fritidsnämnden får i uppdrag att se till att hyra för idrottslokaler
belastar alla skolor lika och därmed höja intäkterna med 185 tkr 2016.
Ramen för Fritidsnämnden minskas med 0,2 mnkr inför 2016.
13. Fritidsnämnden får i uppdrag att utreda Örebrobadens antal och
organisation. Uppdraget ska redovisas senast 2016-05-31 till
kommunstyrelsen.
14. Programnämnd samhällsbyggnad får ökade avkastningskrav vad gäller
mark och exploatering, markreserv med 10 mnkr 2016. Örebro kommuns
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budget för exploateringsintäkter utökas med 10 mnkr för år 2016.
15. Vård- och omsorgsnämnderna får i uppdrag att minska kostnaderna för
nattbemanning i hemvården, införa nya arbetssätt och sänka kostnaderna
med 2,1 mnkr 2016.
16. Programnämnd Social välfärd får i uppdrag att minska kostnaderna
med 5,3 mnkr 2016 för vårdtagare med stora vårdbehov inom hemvården.
17. Programnämnd Social välfärd får i uppdrag att se över hyressättningen
för vårdboende och gruppboende och minska kostnaderna med 1 mnkr
samt att se över taxorna inom omsorgen och minska kostnaderna med 1,5
mnkr år 2016.
18. Ramen för programnämnd Social välfärd minskas med 9,9 mnkr 2016.
19. Programnämnd Social välfärd får i uppdrag att utreda förändrad
ersättningsmodell för bistånd utifrån ett rehabiliterande förhållningssätt.
Uppdraget ska redovisas senast 2016-05-31 till kommunstyrelsen.
20. Programnämnd Barn och utbildning får tillsammans med
Programnämnd Social välfärd i uppdrag att utreda kommunens
kostorganisation. Uppdraget ska redovisas senast 2016-05-31 till
kommunstyrelsen.
21. Kommunstyrelsens förvaltning får i uppdrag att säkerställa att
verkställighet sker i lämnade uppdrag enligt ovan samt att komma med nya
förslag med ytterligare effektiviseringar i och med kommunstyrelsens
sammanträde i juni 2016.
22. Fjärde punkten § 3 i Tekniska nämndens reglemente, Drift och IT-nära
förvaltning av informationsägarens utpekade och beställda IT-system
utgår.
23. Kommunstyrelsens reglemente utökas med ett ansvar för IT-drift.
Beslutspunkterna 22 och 23 ska vidare till Kommunfullmäktige.
Yrkande
Lena Baastad (S) yrkar bifall till Kommunledningskontorets förslag till
beslut med ändringarna att beslutspunkt 11 får lydelsen "Kulturnämnden
får i uppdrag att minska kostnaderna med 1 mnkr för kulturskolans och
bibliotekens organisation". Vidare yrkar Lena Baastad (S) att beslutspunkt
16 justeras till att lyda: "Programnämnd social välfärd får i uppdrag att
minska kostnaderna med 3,3 mnkr 2016 för vårdtagare med stora behov
inom hemvården." Detta medför en följdändring i beslutspunkt 18 som
justeras till att lyda: "Ramen för Programnämnd social välfärd minskas
med 7,9 mnkr 2016".
Maria Haglund (M) yrkar att få lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Karolina Wallström (L) yrkar bifall till beslutspunkterna 3, 4, 5, 6, 7, 10,
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13, 14, 20, 21, 22 och 23 samt avslag på beslutspunkterna 1, 2, 8, 9, 11, 12,
15, 16, 17, 18 och 19 till förmån för Liberalernas tidigare inlämnade
budgetförslag.
Daniel Edström (SD) yrkar att få lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Sara Richert (MP) yrkar bifall till beslutspunkterna 1-12, 14-19, och 21-22,
samt att beslutspunkterna 13 och 20 återremitteras till
Kommunledningskontoret.
Murad Artin (V) yrkar avslag på de beslutspunkter som avviker från
Vänsterpartiets tidigare inlämnade budgetförslag.
Proposition
Ordförande Lena Baastad (S) ställer först yrkandet om återremiss av
beslutspunkterna 13 och 20 under proposition och finner att
Kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras idag.
Ordföranden finner därefter att det finns tre förslag till beslut, det vill säga
Kommunledningskontorets justerade förslag samt Liberalernas och
Vänsterpartiets respektive förslag, och ställer dessa mot varandra.
Ordföranden finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt
Kommunledningskontorets justerade förslag.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Kommunledningskontorets förslag 2016-01-11 till effektiviseringar
antas.
2. Kostnadsansvaret och ansvar för oplacerad personal återgår till
respektive driftnämnd. Genom minskat personalomkostnadspålägg
förstärks respektive driftsnämnds köpkraft med ca 20 mnkr. Nedjustering
av driftsnämndernas budgetramar görs inför 2016 med totalt ca 10 mnkr.
3. Kommunledningskontoret får i uppdrag att effektivisera den
kommungemensamma sektorn med 5 mnkr 2016 efter det att
ombudgetering från Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
respektive tekniska nämnden har skett. Från tekniska nämnden
ombudgeteras 14,1 mnkr och från Vuxenutbildning och
arbetsmarknadsnämnden 39,6 mnkr till kommunstyrelsen.
4. I och med sammanslagningen av förvaltningskontoren, IT-drift och
teknik samt kommunledningskontoret bildas en ny
kommunstyrelseförvaltning. Ny anställningsmyndighet för personal blir
kommunstyrelsen.
5. Kommunstyrelsens förvaltning får i uppdrag att se över IT-investeringar
och minska kostnaderna med 2,5 mnkr samt att ta fram en helhetsbild av
IT-behov och därmed minska kostnaderna med 1 mnkr. Kommunstyrelsens
budgetram reduceras med 3,5 mnkr 2016.
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6. Kommunstyrelsens förvaltning får i uppdrag att
- utreda kostnaden för facklig tid
- utreda hur bättre kontroll fås över personal som står i tur att LASas in
- genomföra en översyn av kommunikationsavdelningen
- utreda hur elitidrotten i högre grad ska bära kostnader för arenakrav
- utreda hur kostnaderna för kulturkvarter ska kunna minskas samt
strategier och tidplan för genomförande
- utreda hur EU-bidrag skulle kunna ge ökade intäkter
- utreda hur eftersökningen av statsbidrag säkerställs
- utreda hur köptroheten är inom kommunen
- utreda hur investeringsprocessen kan förbättras
- utreda hur Örebro Airport City skulle kunna utformas för att möta
konkurrens
Uppdragen ska redovisas senast 2016-05-31 till kommunstyrelsen.
7. Tekniska nämnden får i uppdrag att öka intäkterna från
affärsverksamheten på Atleverken med 2 mnkr 2016. Tekniska nämndens
budgetram reduceras med 2 mnkr 2016.
8. Gymnasienämnden får i uppdrag att effektivisera kansliorganisationen
för RGD/RGH och minska kostnaderna med 375 tkr 2016. Ramen för
Gymnasienämden minskas med 0,4 mnkr inför 2016.
9. Gymnasienämnden får i uppdrag att utveckla utbildningen på
Kvinnerstaskolan och minska kostnaderna med 1,5 mnkr 2016. Nämnden
får också i uppdrag att se över programutbudet inom gymnasieskolan och
minska kostnaderna med 1,7 mnkr 2016. Ramen för gymnasienämnden
minskas med 3,2 mnkr inför 2016.
10. Kulturnämnden får i uppdrag att ta bort nolltaxan för vissa
idrottsanläggningar och därmed minska kostnaderna med 350 tkr. Ramen
för kulturnämndens minskas med 0,4 mnkr inför 2016.
11. Kulturnämnden får i uppdrag att minska kostnaderna med 1 mnkr för
kulturskolans och bibliotekens organisation.
12. Fritidsnämnden får i uppdrag att se till att hyra för idrottslokaler
belastar alla skolor lika och därmed höja intäkterna med 185 tkr 2016.
Ramen för Fritidsnämnden minskas med 0,2 mnkr inför 2016.
13. Fritidsnämnden får i uppdrag att utreda Örebrobadens antal och
organisation. Uppdraget ska redovisas senast 2016-05-31 till
kommunstyrelsen.
14. Programnämnd samhällsbyggnad får ökade avkastningskrav vad gäller
mark och exploatering, markreserv med 10 mnkr 2016. Örebro kommuns
budget för exploateringsintäkter utökas med 10 mnkr för år 2016.
15. Vård- och omsorgsnämnderna får i uppdrag att minska kostnaderna för
nattbemanning i hemvården, införa nya arbetssätt och sänka kostnaderna
med 2,1 mnkr 2016.
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16. Programnämnd Social välfärd får i uppdrag att minska kostnaderna
med 3,3 mnkr 2016 för vårdtagare med stora vårdbehov inom hemvården.
17. Programnämnd Social välfärd får i uppdrag att se över hyressättningen
för vårdboende och gruppboende och minska kostnaderna med 1 mnkr
samt att se över taxorna inom omsorgen och minska kostnaderna med 1,5
mnkr år 2016.
18. Ramen för programnämnd Social välfärd minskas med 7,9 mnkr 2016.
19. Programnämnd Social välfärd får i uppdrag att utreda förändrad
ersättningsmodell för bistånd utifrån ett rehabiliterande förhållningssätt.
Uppdraget ska redovisas senast 2016-05-31 till kommunstyrelsen.
20. Programnämnd Barn och utbildning får tillsammans med
Programnämnd Social välfärd i uppdrag att utreda kommunens
kostorganisation. Uppdraget ska redovisas senast 2016-05-31 till
kommunstyrelsen.
21. Kommunstyrelsens förvaltning får i uppdrag att säkerställa att
verkställighet sker i lämnade uppdrag enligt ovan samt att komma med nya
förslag med ytterligare effektiviseringar i och med kommunstyrelsens
sammanträde i juni 2016.
22. Fjärde punkten § 3 i Tekniska nämndens reglemente, Drift och IT-nära
förvaltning av informationsägarens utpekade och beställda IT-system
utgår.
23. Kommunstyrelsens reglemente utökas med ett ansvar för IT-drift.
24. Maria Haglund (M) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
25. Daniel Edström (SD) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Maria Haglund (M), Johanna Reimfelt (M), Johan Kumlin (M) och Daniel
Edström (SD) deltar inte i beslutet.
Sara Richert (MP) deltar inte i beslutet avseende beslutspunkterna 13 och
20.
Reservation
Sara Richert (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt yrkande
om att beslutspunkterna 13 och 20 återremitteras till
Kommunledningskontoret.
Murad Artin (V) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för sitt
yrkande om avslag på de beslutspunkter som avviker från Vänsterpartiets
tidigare inlämnade budgetförslag.
Karolina Wallström (L) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för
sitt yrkande om avslag på beslutspunkterna 1, 2, 8, 9, 11, 12, 15, 16, 17, 18
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och 19 till förmån för Liberalernas tidigare inlämnade budgetförslag.

§ 2 Information om kompensation till Programnämnd barnoch utbildning för elevantalsökningar 2015
Ärendenummer: Ks 1288/2015
Handläggare: Anne Andersson
Ärendebeskrivning
Ärendet utgår från Kommunstyrelsens sammanträde den 19 januari 2016.

§ 3 Avtal om överlämnande av vägbro "Glomman" i
Örebro kommun
Ärendenummer: Ks 1417/2015
Handläggare: Marie Hellgren
Ärendebeskrivning
Det finns en tidigare överenskommelse med Trafikverket om att ägandet
av bron över järnvägen vid Glomman skall överföras till kommunen.
Anledningen är att utvecklingen av vägnätet medfört att bron sedan många
år huvudsakligen används som en del i det kommunala vägnätet. I
överenskommelsen ingår att trafikverket ska bekosta en ny bro för bilar
innan kommunen tar över ansvaret för Glommanbron.
Trafikverket planerar att bygga en ny bro över järnvägen 2017 varefter
bron sedan lämnas över till kommunen. I anslutning till vägbron finns en
gång- och cykelbro som redan ägs av kommunen. När den nya vägbron
byggs planeras att integrera de båda broarna till en bro. Trafikverket
bekostar den del av bron som utgörs av vägbron medan kommunen står för
merkostnaden för gång- och cykelbron. Kostnaden för gång- och cykelbron
beräknas till 4 mnkr.
I Tekniska förvaltningens förslag till investeringsprogram 2016-2019 fanns
investeringen med men prioriterades inte in. I förslaget till investeringsplan
framgick inte att avtal skulle skrivas 2015.
Trafikverket vill nu skriva avtal om överlämnande av vägbron vid
Glomman för att möjliggöra byggnation 2017.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2015-12-18
Avtal om överlämnande av vägbro i 3501-5099 (18-263-1) ”Glomman” i
Örebro kommun.
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Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen:
1. I investeringsprogrammet för 2017 inarbetas ett investeringsutrymme på
4 mnkr för gång- och cykeldelen av den nya bron över Glomman.
2. Driftskostnadskonsekvenser för investeringen inarbetas i budgetarbetet
2017
3. Tekniska chefen får i uppdrag att sluta avtal med Trafikverket om
överlämnande av bron över järnvägen vid Glomman till Örebro kommun.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.

§ 4 Fördelning av ackumulerat överskott avseende
ensamkommande barn
Ärendenummer: Ks 1332/2015
Handläggare: Gunilla Björling
Ärendebeskrivning
Kommunen har det huvudsakliga ansvaret för stödet till ensamkommande
barn, både utifrån socialtjänstlagen och skollagstiftningen. Det kommunala
flyktingmottagandet finansieras av statsbidrag och flera förordningar
reglerar den statliga ersättningen. Återsökningsbara ersättningar grundas på
faktiska kostnader eller schabloniserad ersättning. Intäkter avseende
kostnader för ensamkommande barn har hittills visat ett ackumulerat årligt
överskott. Överskottet är bland annat ett resultat av att boendekostnaden
för ensamkommande barn är en schablonersättning och att
boendeverksamheten för målgruppen i stor utsträckning har kunnat över tid
bedrivas på ett kostnadseffektivt sätt i kommunal regi. Enligt bedömning är
överskottet i nuläget cirka 40 mnkr.
En utredning har genomförts i två steg för att fördela de ackumulerade
medlen så att de på bästa sätt kommer de ensamkommande barnen och
ungdomarna till godo. Ett förslag till fördelning samt ett antal principer för
fördelningen är framtagna. Frågan om samordning av återsökning av
statsbidragen bör ingå som en del i diskussionen om kommunens
förvaltningsorganisation.
Enligt det framtagna förslaget kommer särskilt riktade medel att tillföras
verksamheter inom Programnämnd social välfärd, Programnämnd barn och
utbildning, Programnämnd samhällsbyggnad, Vuxenutbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden samt Kommunstyrelsen under en treårsperiod.
Under 2016 fördelas totalt 20,7 mnkr, 2017 totalt 18,2 mnkr och 2018
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totalt 18,2 mnkr.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2016-01-14
Bilaga 1, Sammanställning över prioriterad fördelning av ackumulerat
överskott, 2016-01-14
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen:
1. Anta förslagen till principer för användningen av de ackumulerade
medlen för ensamkommande barn och unga
2. Anta förslaget till fördelning av innestående ackumulerade medel på
20,3 mnkr för år 2016.
Yrkande
Murad Artin (V) yrkar att ärendet kompletteras med en beslutspunkt med
lydelsen: "Utöver medel i beslutspunkt 2 ska 100 tkr per år avsättas till
Programnämnd social välfärd under tre år till kulturupplevelser för
ensamkommande barn".
Daniel Edström (SD) yrkar att få lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Sara Richert (MP) yrkar bifall till Kommunledningskontorets förslag
samt yrkar att få lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Lena Baastad (S) yrkar bifall till Murad Artins (V) tilläggsyrkande.
Karolina Wallström (L) yrkar bifall till Kommunledningskontorets förslag
och Murad Artins (V) tilläggsyrkande samt yrkar att få lämna ett särskilt
yttrande till protokollet.
Maria Haglund (M) yrkar bifall till Murad Artins (V) tilläggsyrkande.
Proposition
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, det vill säga
Kommunledningskontorets förslag med Murad Artins (V) tilläggsyrkande,
och att Kommunstyrelsen beslutar enligt detta.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Anta förslagen till principer för användningen av de ackumulerade
medlen för ensamkommande barn och unga
2. Anta förslaget till fördelning av innestående ackumulerade medel på
20,3 mnkr för år 2016.
3. Utöver medel i beslutspunkt 2 ska 100 tkr per år avsättas till
Programnämnd social välfärd under tre år till kulturupplevelser för
ensamkommande barn.
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4. Daniel Edström (SD) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
5. Sara Richert (MP) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
6. Karolina Wallström (L) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Daniel Edström (SD) deltar inte i beslutet.

§ 5 Flytt av ägaransvar för fastigheter från
Lokalförsörjningsavdelningen till Mark- och
exploateringsavdelningen
Ärendenummer: Ks 1425/2015
Handläggare: Maria Sehdo
Ärendebeskrivning
I dag är kommunens ägande av fastigheter uppdelat mellan
Lokalförsörjningsavdelningen (LFA) och mark- och
exploateringsavdelningen (Mex) med ett otydligt ägaransvar som följd.
Lokaförsörjningsavdelningen äger idrottsanläggningar, småhus,
bostadsrätter samt några övriga anläggningar. LFA ansvarar också för ett
bestånd av inhyrda lägenheter och lokaler. Mark- och
exploateringsavdelningen äger byggnader främst inom
exploateringsområden, men även flera andra typer av fastigheter. Detta gör
att det inte finns någon tydlighet i uppdelningen mellan LFA och Mex.
LFA har fått i uppdrag att arbeta med att föra samman kommunens ägande
av fastigheter till Mex för att få en tydlig aktör inom kommunen som
fastighetsägare. "Arbetet med att tydliggöra de olika funktioner som är
involverade i lokalförsörjningsprocessen ska fortgå. En renodling kring
ägandet av kommunens fastigheter är en del i detta och det arbetet ska
avslutas under 2015." - ur ÖSB 2015. Enligt plan ska fastigheterna flyttas
över per 2016-01-01. För att kunna ta emot och förvalta ägandet på Mex
behövs en resursförstärkning av både fastighetssystem och personal som
bedöms kosta 1,9 mnkr.
Förflyttningen av egna fastigheter som LFA ansvarar för idag innebär att
allt fastighetsägande inom kommunen samlas hos Mex och LFA´s uppdrag
renodlas genom ansvar för bostadsrätter, inhyrda lägenheter och lokaler för
att bättre kunna arbeta strategiskt med lokalförsörjningsprocessen.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2015-12-14
Tjänsteskrivelse Förflyttning av ägande av fastigheter från
Lokalförsörjningsavdelningen till Stadsbyggnadskontoret samt hantering
av resurser samt bilagor med ekonomiska kalkyler.

12

Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen:
1. Lokalförsörjningsavdelningen och Mark- och exploateringsavdelningen
ställer om i system för att förflyttning av ägande ska kunna genomföras per
2016-01-01. Kompensation för tiden fram till Kommunstyrelsens beslut
ges retroaktivt.
2. Kommunstyrelsen ombudgeterar 13 mnkr från Lokalförsörjningsavdelningens investeringsmedel för planerat underhåll och
fastighetstekniska investeringar som beslutats i Investeringsplan 2016 till
Programnämnd samhällsbyggnad.
3. Kommunstyrelsen ger en utökad ram på 1,9 mnkr för föreslagna
personella resurser på Mark- och exploateringsavdelningen som
mottagande förvaltning och systemunderhåll samt 50 tkr engångsutgift för
ny databas i Vitec
4. Programnämnd Samhällsbyggnad ges i uppdrag att beakta framtida
underhållsplaner för dessa fastigheter för att bibehålla underhållsnivån så
att eftersatt underhåll minskas.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.

§ 6 Fastighetsförsäljningar Gustavsvik utvecklings AB
Ärendenummer: Ks 1278/2015
Handläggare: Rickard Samuelsson
Ärendebeskrivning
Örebroporten Förvaltning AB är ett dotterbolag till Örebroporten
Fastigheter AB (Örebroporten). Örebroporten Förvaltning AB äger 51 %
av aktierna i Gustavsviks Utvecklingsbolag AB (GUAB). Resterande 49 %
av aktierna i GUAB ägs av det privatägda bolaget Gustavsviks Intressenter
AB (Intressenterna). GUAB bildades under 2011 i samband med att
Örebroporten fick i uppdrag av kommunfullmäktige (genom ärende Ks
1178/2010) att bredda ägandet i Gustavsvik Resorts AB, som är innehavare
av tomträtten där Gustavsviksanläggningen är belägen. Örebroportens och
Intressenternas gemensamma ägande i GUAB ska syfta till att utveckla,
projektera och förmedla mark och samordna byggnation inom
Gustavsviksområdet. Det markområde som avses framgår av det avtal om
markförvärv som kommunen har ingått med Örebroporten (ärende Ks
1178/2010 och Sam 356/2015). GUAB avser att - i enlighet med avtalet
om markförvärv mellan kommunen och Örebroporten - förvärva marken
självt eller genom ett eller flera nybildade helägda dotterbolag (aktiebolag)
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och därefter vidareförsälja marken eller det eller de helägda dotterbolagen
till tredje parter för byggnation. Eftersom nybildning av aktiebolag inom
kommunkoncernen utgör ett beslut av principiell beskaffenhet ska beslutet
underställas kommunfullmäktige. Enligt Örebro kommuns bolagspolicy
ska också kommunfullmäktige fastställa bolagsordningen för samtliga
bolag där kommunen äger aktier av verksamhetsskäl.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2015-12-14
Protokollsutdrag kommunfullmäktige Ks 1178/2010
Protokollsutdrag kommunfullmäktige Sam 356/2015
Karta utvisande markområdet.
Förslag på bolagsordning 2015-12-14.
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen:
1. Örebro kommun har ingen erinran mot att Gustavsviks Utvecklingsbolag
AB bildar ett eller flera dotterbolag (aktiebolag) för försäljning av
fastigheter inom det område som framgår av karta i beslutsunderlaget.
2. Förslag på bolagsordning 2015-12-14 godkänns.
3. Gustavsviks Utvecklingsbolag AB ges i uppdrag att besluta om lämpligt
namn samt att göra sådana andra justeringar i punkt 2 angiven
bolagsordning som kan komma att krävas enligt lag för att registrering ska
kunna ske.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige den 27 januari 2016.
Yrkande
Murad Artin (V) yrkar avslag på Kommunledningskontorets förslag.
Sara Richert (MP) yrkar bifall till Kommunledningskontorets förslag samt
att få lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Proposition
Ordförande Lena Baastad (S) finner att det finns två förslag till beslut, det
vill säga bifall till respektive avslag på Kommunledningskontorets förslag,
och ställer dessa mot varandra. Ordföranden finner att Kommunstyrelsen
beslutar enligt Kommunledningskontorets förslag.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Örebro kommun har ingen erinran mot att Gustavsviks Utvecklingsbolag
AB bildar ett eller flera dotterbolag (aktiebolag) för försäljning av
fastigheter inom det område som framgår av karta i beslutsunderlaget.
2. Förslag på bolagsordning 2015-12-14 godkänns.
3. Gustavsviks Utvecklingsbolag AB ges i uppdrag att besluta om lämpligt
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namn samt att göra sådana andra justeringar i punkt 2 angiven
bolagsordning som kan komma att krävas enligt lag för att registrering ska
kunna ske.
4. Sara Richert (MP) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Beslutspunkterna 1-3 ska vidare till Kommunfullmäktige den 27 januari
2016.
Reservation
Murad Artin (V) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för sitt
yrkande om avslag på Kommunledningskontorets förslag.

§ 7 Revidering av reglemente för Tillgänglighetsrådet
Ärendenummer: Ks 501/2015
Handläggare: Lena Claeson
Ärendebeskrivning
Örebro kommun har instiftat ett Tillgänglighetspris, som delas ut till
enskilda personer, företag, föreningar, organisationer eller kommunala
verksamheter i Örebro som gjort något bra för att öka tillgängligheten i
vårt samhälle. Nämnden för funktionshindrade har hittills ansvarat för
priset men nu föreslås ansvaret flyttas till Kommunala Tillgänglighetsrådet
och utgöra en del av rådets uppdrag. Därmed behöver reglementet för
Kommunala Tillgänglighetsrådet kompletteras.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2015-12-10
Förslag till reviderat reglemente för Kommunala Tillgänglighetsrådet
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen:
- Reglemente för Kommunala tillgänglighetsrådet antas från och med den
19 januari 2016 och ersätter det tidigare reglementet för Kommunala
tillgänglighetsrådet.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.
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§ 8 Information om Brottsförebyggande rådet (BRÅ) och
samverkansöverenskommelse för åren 2016-2017
Ärendenummer: Ks 17/2016
Handläggare: Sören Svensson
Ärendebeskrivning
Planerare Sören Svensson och lokalpolisområdeschef Annika Haaster
informerar om den framtagna samverkansöverenskommelsen för åren
2016-2017.
Syftet med överenskommelsen är att öka kommunens attraktionskraft i
form av trygghet, minska brottsligheten samt lokalt förankra
polisverksamheten och det lokala brottsförebyggande arbetet i kommunen
utifrån en gemensam handlingsplan med en tydlig ansvarsfördelning.
Lokalpolisområde Örebro och Örebro kommun förbinder sig att prioritera
den uppbyggda strukturen för samverkan och de åtgärder som beslutas i
samverkansöverenskommelsen. För att säkerställa ett långsiktigt fungerade
arbete har lokalpolisområdet och kommunen avdelat brottsförebyggande
samordningstjänster för samverkansuppdraget.
Beslutsunderlag
Samverkansöverenskommelse för åren 2016-2017
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Informationen tas till protokollet.

§ 9 Information om framtagande av bredbandsstrategi
samt pågående arbete inom IT-strategiavdelningen
Ärendenummer: Ks 725/2015
Handläggare: Anders Åhlgren, Ylva Agerbladh
Ärendebeskrivning
It-arkitekt Ylva Agerbladh informerar om mål och inriktning för den
bredbandsstrategi som är under framtagande.
It-direktör Anders Åhlgren informerar om framtidens digitala värld och
arbetet inom IT-strategiavdelningen med metodiska arbetssätt för att stödja
kommunens verksamheter och skapa en e-förvaltning till år 2020.
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Informationen tas till protokollet.

§ 10 Information om asylsökande i Örebro kommun
Ärendenummer: Ks 1112/2015
Handläggare: Ann-Catrin Svantes Ohlson
Ärendebeskrivning
Säkerhetschef Mats Brantsberg deltar i den särskilda beredskapsgrupp som
följer flyktingkrisen, och delger Kommunstyrelsen aktuell information i
frågan.
Läget har varit förhållandevis lugnt under julhelgen och det tidigare höga
antalet nyanlända har mattats av.
Behovet av lägenheter till personer som har fått Örebro som placeringsort
är för närvarande under kontroll, men förväntas öka under år 2017 när fler
personer kommer att få sin placeringsort.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Informationen tas till protokollet.

§ 11 Förordnande av kommundirektör
Ärendenummer: Ks 13/2016
Ärendebeskrivning
I samband med att nuvarande kommundirektör slutar sin anställning i
Örebro kommun föreslås att nuvarande ekonomidirektör tillika
förvaltningschef för Kommunstyrelseförvaltningen Anne Andersson
förordnas som kommundirektör från och med den 1 februari 2016 till den
31 augusti 2017.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2016-01-11
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen:
1. Anne Andersson förordnas som kommundirektör från den 1 februari
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2016 till den 31 augusti 2017.
2. Kostnaden finansieras inom befintlig budgetram.
Yrkande
Karolina Wallström (L) yrkar att få lämna ett särskilt yttrande till
protokollet.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Anne Andersson förordnas som kommundirektör från den 1 februari
2016 till den 31 augusti 2017.
2. Kostnaden finansieras inom befintlig budgetram.
3. Karolina Wallström (L) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.

§ 12 Förordnade av förvaltningschef för
Kommunstyrelseförvaltningen
Ärendenummer: Ks 14/2016
Ärendebeskrivning
Nuvarande förvaltningschef för Kommunstyrelseförvaltningen Anne
Andersson föreslås från 1 februari förordnas som kommundirektör. I
samband med det föreslås att Ann-Kristin Norberg, kontorschef på
Förvaltningskontor Ringgatan förordnas som förvaltningschef för
Kommunstyrelseförvaltningen.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2016-01-11
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen:
1. Ann-Kristin Norberg förordnas som förvaltningschef för
Kommunstyrelseförvaltningen från den 1 februari 2016 till den 31 augusti
2017.
2. Kostnaden är finansierad inom befintlig budgetram för
Kommunstyrelseförvaltningen.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.
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§ 13 Svar på motion från Sigvard Blixt (SD) m.fl. om
musikalisk underhållning på äldreboenden
Ärendenummer: Ks 556/2015
Ärendebeskrivning
Sigvard Blixt (SD), Laszlo Petrovics (SD) och Habib Brini (SD), har
inkommit med en motion som anmäldes i Kommunstyrelsen den 19 maj
2015 och remitterades till Programnämnd social välfärd för svar.
Motionen innehåller förslag om att Programnämnd social välfärd får i
uppdrag att se över behovet och möjligheten för brukare och personal inom
berörda nämnder att få stimulerande musikunderhållning.
Ärendet behandlades av Programnämnd social välfärd den 5 november
2015.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Programnämnd social välfärd, 2015-11-05, § 148
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2015-07-02
Motion från Sigvard Blixt (SD) m.fl. om musikalisk underhållning på
äldreboenden
Förslag till beslut
Programnämnd social välfärds förslag till Kommunstyrelsen:
- Motionen är besvarad.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Yrkande
Daniel Edström (SD) yrkar bifall till motionen.
Proposition
Ordförande Lena Baastad (S) finner att det finns två förslag till beslut, det
vill säga Programnämnd social välfärds förslag att motionen är besvarad
och Daniel Edström (SD) yrkande om bifall till motionen, och ställer dessa
mot varandra. Ordförande finner att Kommunstyrelsen beslutar
enligt Programnämnd social välfärds förslag att motionen är besvarad.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Motionen är besvarad.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Reservation
Daniel Edström (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt yrkande
om bifall till motionen.
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§ 14 Svar på motion från Murad Artin (V) m.fl. om att slopa
parkeringsnormer
Ärendenummer: Ks 1334/2014
Ärendebeskrivning
Murad Artin (V), Jessica Carlqvist (V), Cecilia Lönn Elgstrand (V) och
Martha Wicklund (V) har inkommit med en motion daterad den 17 oktober
2014.
Motionen innehåller yrkande om att parkeringsnormen förändras så att det
blir möjligt att bygga nya bostäder utan att anlägga parkeringsplatser.
Ärendet behandlades av Programnämnd samhällsbyggnad den 3 november
2015.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Programnämnd samhällsbyggnad, 2015-11-03, § 129
Stadsbyggnads tjänsteskrivelse med yttrande, 2015-10-12
Murad Artin m.fl. (V) motion om att slopa parkeringsnormen för att
stimulera byggandet av billiga bostäder, 2014-10-17
Förslag till beslut
Programnämnd samhällsbyggnads förslag till Kommunstyrelsen:
- Motionen är besvarad.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Yrkande
Murad Artin (V) yrkar bifall till motionen.
Karolina Wallström (L) yrkar avslag på motionen.
Proposition
Ordförande Lena Baastad (S) finner att det finns tre förslag till beslut, det
vill säga bifall till Programnämnd samhällsbyggnads förslag om att
motionen är besvarad, Murad Artins (V) yrkande om bifall till motionen
samt Karolina Wallströms (L) yrkande om avslag på motionen, och
behandlar dessa ett i taget.
Ordförande finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt Programnämnd
samhällsbyggnads förslag om att motionen är besvarad.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Motionen är besvarad.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
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Reservation
Murad Artin (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt yrkande om
bifall till motionen.
Karolina Wallström (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt
yrkande om avslag på motionen.

§ 15 Svar på motion från Johan Åqvist (FP) om att bygga
en gång-och cykelbana mellan Glomman och
Brickebacken
Ärendenummer: Ks 991/2014
Ärendebeskrivning
Johan Åqvist (FP) har inkommit med en motion daterad den 29 juli 2014.
Motionen innehåller yrkande om att det skapas ekonomiska förutsättningar
och underlag för byggnation av en sammanhängande gång- och cykelbana
mellan Adolfsberg och Norra Bro.
Åqvist menar att örebroare mellan Adolfsberg och Brickebacken utsätts för
onödiga risker då de hänvisas till att gå eller cykla på den hård trafikerade
vägen som enbart består utav körbanor för bilar. Åqvist skriver att en säker
förbindelse mellan Glomman och Brickebacken skulle öka möjligheten till
att både cykla och gå på ett säkerts sätt samt att resandet med bil mellan
stadsdelarna med stor säkerhet skulle minska om det fanns en säker
förbindelse för gång och cykel på sträckan.
Ärendet behandlades av Programnämnd samhällsbyggnad den 3 november
2015.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Programnämnd samhällsbyggnad, 2015-11-03, § 130
Stadsbyggnads tjänsteskrivelse med yttrande, 2015-10-12
Johan Åqvists (FP) motion om att bygga en gång- och cykelbana mellan
Glomman och Brickebacken, 2014-07-29
Förslag till beslut
Programnämnd samhällsbyggnads förslag till Kommunstyrelsen:
- Motionen är besvarad.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Yrkande
Karolina Wallström (L) yrkar bifall till motionen.
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Proposition
Ordförande Lena Baastad (S) finner att det finns två förslag till beslut, det
vill säga Programnämnd samhällsbyggnads förslag att motionen är
besvarad och Karolina Wallströms (L) yrkande om bifall till motionen, och
ställer dessa mot varandra. Ordförande finner att Kommunstyrelsen
beslutar enligt Programnämnd samhällsbyggnads förslag att motionen är
besvarad.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Motionen är besvarad.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Reservation
Karolina Wallström (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för
sitt yrkande om bifall till motionen.

§ 16 Remittering av motioner
Ärendenummer: Ks 15/2016
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har den 15 december 2015 överlämnat följande
motioner till Kommunstyrelsen för beredning:
Motion från Cecilia Lönn Elgstrand (V) m.fl. om vård på hemmaplan
Motion från Sara Richert (MP) m.fl. om Alfred Nobel Science Park
Motion från Daniel Edström (SD) m.fl. om ökad trygghet vid motionsspår
Beslutsunderlag
Motion från Cecilia Lönn Elgstrand (V) m.fl. om vård på hemmaplan Ks
1399/2015
Motion från Sara Richert (MP) m.fl. om Alfred Nobel Science Park, Ks
1394/2015
Motion från Daniel Edström (SD) m.fl. om ökad trygghet vid motionsspår,
Ks 1362/2015
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen:
1. Motion från Cecilia Lönn Elgstrand (V) m.fl. om vård på hemmaplan
remitteras till Programnämnd social välfärd.
2. Motion från Sara Richert (MP) m.fl. om Alfred Nobel Science Park
remitteras till Kommunledningskontoret.
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3. Motion från Daniel Edström (SD) m.fl. om ökad trygghet vid
motionsspår remitteras till Programnämnd samhällsbyggnad.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.

§ 17 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt, månadsrapport
december 2015
Ärendenummer: Ks 76/2015
Handläggare: Susanne Högling
Ärendebeskrivning
Ärendet utgår från Kommunstyrelsens sammanträde den 19 januari 2016.

§ 18 Kommundirektörens rapport
Ärendenummer: Ks 16/2016
Handläggare: Staffan Isling
Ärendebeskrivning
Kommundirektören redogör i en rapport för nyheter inom förvaltningen.
Beslutsunderlag
Kommundirektörens rapport december 2015 och januari 2016
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen:
- Rapporten läggs till handlingarna.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.
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§ 19 Rapport över finansverksamheter under december
2015
Ärendenummer: Ks 77/2015
Handläggare: Mats Rodenfelt
Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret redovisar i rapport finansverksamheten under
december 2015.
Beslutsunderlag
Finansrapport, december 2015
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen:
-Rapporten läggs till handlingarna.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.

§ 20 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Ks 18/2016
Handläggare: Lena Claeson
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 19 januari 2016 redovisar
Kommunledningskontoret beslut som tagits med stöd av delegation under
december 2015.
Beslutsunderlag
Sammanställning över delegationsbeslut inom övrig verksamhet under
perioden 1 december -31 december 2015
Sammanställning över delegationsbeslut inom finansverksamheten under
perioden 1 december -31 december 2015
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Protokoll från Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt, 201512-14
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen:
- Anmälan av delegationsbeslut läggs till handlingarna.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.

§ 21 Anmälan av handlingar
Ärendenummer: Ks 1/2015
Handläggare: Lena Claeson
Ärendebeskrivning
Varje månad anmäler Kommunledningskontoret handlingar som inkommit
och bedöms relevanta för Kommunstyrelsen att få kännedom om.
Beslutsunderlag
Protokoll från Regionala samverkansråd samt bilagor, 2015-12-11
Protokoll från Örebro Rådhus AB, 2015-10-07
Protokoll från Örebro Rådhus AB, 2015-12-02
Protokoll från Nerikes Brandkår 2015-12-03
Protokoll från gemensam nämnd företagshälsovård och tolkservice 201511-19
Granskning av taxa för VA och Avfall, Ks 1422/2015.
Beslut från JO med kritik mot Programnämnd barn och utbildning för att
beslut om bidrag 2016 ej fattats före årsskiftet, 2015-12-09, Ks 1374/2015
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen:
- Anmälan läggs till handlingarna.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.
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§ 22 Avslutande ord från Kommunstyrelsens avgående
ordförande
Ärendebeskrivning
Ordförande Lena Baastad (S) tackar Kommunstyrelsen och
förvaltningsorganisationen för ett gott samarbete under sina år som
förtroendevald i Örebro kommun samt som Kommunstyrelsens ordförande.
Maria Haglund (M) tackar Lena Baastad (S) för ett gott samarbete.
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