~
Ks 398/2015

Protokoll

'

ÖREBRO

Kommunstyrelsen
2015-10-19
Datum:
Klockan: 14:15 - 14:50
Plats:
Dialogen, Rådhuset
Närvarande ledamöter
Lena Baastad (S), ordförande
Lennart Bondeson (KD)
Anders Åhrlin (M)
Björn Sundin (S)
Fisun Yavas (S)
Kenneth Nilsson (S)
Linda Smedberg (S)
Roger Andersson (S)
Rasmus Persson (C)
Murad Artin (V)
Maria Haglund (M)
Johanna Reimfelt (M)
Sara Richert (MP)
Daniel Edström (SD)
Karolina Wallström (FP)

Närvarande ersättare
Yngve Alkman (FP)
Camilla Andersson (S)
Jessica Carlqvist (V)
Johan Kumlin (M)
Susanne Lindholm (KD)
Marie Brorson (S)
Niclas Persson (MP)
Övriga
Staffan Isling, kommundirektör

Paragraf 198-230

1

Jenni Hermansson, sekreterare

Justerat den 21 oktober 2015

Lena Baastad (S), ordförande

Anders Åhrlin (M), justerare

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 22 oktober
2015.

2

§ 198 Information från ny VD i kommunalt bolag
Ärendenummer: Ks 1022/2015
Ärendebeskrivning
Beryl Lunder, nytillträdd VD för Länsmusiken i Örebro och Svenska
kammarorkestern, presenterar sig och det uppdrag bolaget har för
Kommunstyrelsen.
Beryl Lunder kommer senast från en tjänst som chef vid Gävle konserthus
och Gävle symfoniorkester.
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till beslut:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Kommunstyrelsens beslut:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.

§ 199 Delårsrapport med prognos 2 2015 Örebro kommun
Ärendenummer: Ks 753/2015
Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har sammanställt en delårsrapport till och med
den 31 augusti och helårsprognos 2 för 2015 för Örebro kommun. I
rapporten görs en uppföljning av utvecklingen inom Kommunfullmäktiges
strategiska områden och av god ekonomisk hushållning.
Delårsresultatet januari till augusti 2015 uppgår till 317 mnkr. Kommunens
prognos för helåret 2015 beräknas till 204 mnkr, vilket är ett överskott på
125 mnkr i förhållande till budget. Resultatet efter ianspråktagande av
reserverade medel i eget kapital prognostiseras till 237 mnkr.
Nämnderna sammantaget redovisar ett underskott på 40 mnkr.
Försäljningsintäkterna för tomträtter och exploateringsverksamheten
förväntas ge ett överskott på närmare 70 mnkr. Den slutliga återbetalningen
av tidigare inbetalda sjukförsäkringsavgifter uppgår till 55 mnkr.
Prognosen för skatteintäkter och generella statsbidrag beräknas ge 40 mnkr
mindre än budgeterat. Helårsprognosen för finansverksamheten ger ett
överskott på 80 mnkr. Årets balanskravsresultat prognostiseras till 184
mnkr, och kommunen har därmed inte något balanskravsresultat att reglera.
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Prognosen visar att tolv av sjutton bedömda indikatorer uppnår angivna
målvärden för året, med nuvarande och planerade insatser.
Beslutsunderlag
Delårsrapport med prognos 2 för 2015 Örebro kommun 2015-10-06
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen:
1. Delårsrapport med prognos 2 för 2015 godkänns.
2. Samtliga nämnder som redovisar prognostiserat underskott för år 2015
ska genomföra åtgärder för att klara att bedriva verksamheten inom
beslutade budgetramar och redovisa dessa åtgärder till Kommunstyrelsen.
Ärendet anmälas till Kommunfullmäktige 20-21 oktober. Ärendet ska
därefter beslutas av Kommunfullmäktige den 18 november.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.
Ärendet anmälas till Kommunfullmäktige 20-21 oktober. Ärendet ska
därefter beslutas av Kommunfullmäktige den 18 november.
Anders Åhrlin (M), Maria Haglund (M), Johanna Reimfeldt (M), Karolina
Wallström (FP), Sara Richert (MP) och Murad Artin (V) deltar inte i
beslutet.

§ 200 Tilläggsanslag och ombudgetering oktober 2015
Ärendenummer: Ks 388/2015
Ärendebeskrivning
I ärendet redovisas tilläggsanslag 2015 samt revidering av 2015 års
investeringsprogram.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2015-10-06
Bilaga 1: Ombudgetering hyra
Bilaga 2: Revidering investeringsprogram 2015
Bilaga 3: Resultatbedömningsmatris
Bilaga 4: Budgetramar 2015
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen:
1. Ombudgetering för hyra fastställs i enlighet med
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kommunledningskontorets förslag. Finansiering sker ur Kommunstyrelsens
anslag för generella kostnadsökningar.
2. Revidering av investeringsprogram för 2015 fastställs i enlighet med
Kommun-ledningskontorets förslag.
3. Komplettering av resultatbedömningsmatris enligt
Kommunledningskontorets förslag.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige 20-21 oktober.
Yrkande
Anders Åhrlin (M), Karolina Wallström (FP) och Sara Richert (MP) yrkar
bifall till beslutspunkterna 1 och 3 i Kommunledningskontorets förslag.
Proposition
Ordförande Lena Baastad (S) finner att det finns ett förslag till beslut, det
vill säga bifall till Kommunledningskontorets förslag, och att
Kommunstyrelsen beslutar enligt detta.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Ombudgetering för hyra fastställs i enlighet med
kommunledningskontorets förslag. Finansiering sker ur Kommunstyrelsens
anslag för generella kostnadsökningar.
2. Revidering av investeringsprogram för 2015 fastställs i enlighet med
Kommun-ledningskontorets förslag.
3. Komplettering av resultatbedömningsmatris enligt
Kommunledningskontorets förslag.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige 20-21 oktober.
Anders Åhrlin (M), Maria Haglund (M), Johanna Reimfeldt (M), Karolina
Wallström (FP) och Sara Richert (MP) deltar inte i beslutet avseende
beslutspunkt 2.

§ 201 Disposition av AFA-medel 2016-2018
Ärendenummer: Ks 1090/2015
Ärendebeskrivning
Under flera år har kommuner och landsting kunnat stärka sin ekonomi tack
vare återbetalningar från AFA-försäkringar. Detta kommer även att ske nu
år 2015.
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AFA Sjukförsäkringsaktiebolags styrelse har beslutat att återbetala premier
under 2015 för år 2004. Detta innebär att ca 5 miljarder kronor, varav 3,7
miljarder avser kommunerna, betalas tillbaka. Det blir det sista året som
AFA Försäkring har möjlighet att återbetala tidigare inbetalda premier.
För Örebro kommun innebär detta en ny intäkt på 55 mnkr för år 2015. I
juni 2015 beslutade kommunstyrelsen att del av beloppet, 25 mnkr, skulle
förstärka anslaget till kommunstyrelsens förfogande för engångssatsningar
under året. Resterande 30 mnkr används för att möta den sänkta prognosen
för skatteintäkter och generella statsbidrag. Hittills har ur
kommunstyrelsens anslag till förfogande 6,8 mnkr använts av 2015 års
AFA-medel (för SM-veckan, marknadsföring, personalsystem samt
personalfest).
I förslaget föreslås extra satsningar för kompetensutveckling av pedagoger,
arbetsmiljöutbildning, kostnadstäckning för eventuella underskott gällande
reguljär flyglinje, medel till föreningsrådet samt beredskap för mottagande
av flyktingar till en kostnad på totalt 30,1 mnkr.
Som finansiering föreslås därför de kvarvarande 18,2 mnkr av de 25 mnkr
som tidigare reserverats av AFA-medel ur anslaget till kommunstyrelsens
förfogande. Kvarvarande 11,9 mnkr föreslås finansieras ur de 30 mnkr som
beslutats möta den sänkta prognosen för skatteintäkter och generella
statsbidrag då resultatet i delårsbokslut med prognos 2 visar på ett resultat
som överstiger budget 2015.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2015-10-06
Bilaga 1: Arbetsmiljöutbildning
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Kommunfullmäktige:
- Disposition av AFA-medel 2016-2018 fastställs i enlighet med
Kommunledningskontorets förslag.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige 20-21 oktober.
Yrkande
Murad Artin (V) yrkar att inga AFA-medel ska avsättas till flyglinjer vid
Örebro flygplats utan de medlen ska istället läggas till att förstärka
mottagandet och beredskapen för mottagande av flyktingar i kommunen.
Sara Richert (MP) yrkar bifall till Murad Artins (V) yrkande.
Proposition
Ordförande Lena Baastad (S) finner att det finns två förslag till beslut, det
vill säga Kommunledningskontorets förslag respektive Murad Artins (V) m
fl yrkande om att inga AFA-medel ska avsättas till flyglinjer vid Örebro
flygplats utan de medlen ska istället läggas till att förstärka mottagandet
och beredskapen för mottagande av flyktingar i kommunen.
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Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att
Kommunstyrelsen beslutar enligt Kommunledningskontorets förslag.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Disposition av AFA-medel 2016-2018 fastställs i enlighet med
Kommunledningskontorets förslag.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige 20-21 oktober.
Daniel Edström (SD) deltar inte i beslutet.
Reservation
Murad Artin (V) reserverar sig skriftligt mot Kommunstyrelsens beslut till
förmån för sitt yrkanden om att inga AFA-medel ska avsättas till flyglinjer
vid Örebro flygplats utan de medlen ska istället läggas till att förstärka
mottagandet och beredskapen för mottagande av flyktingar i kommunen.
Sara Richert (MP) reserverade sig mot Kommunstyrelsens beslut till
förmån för sitt yrkande om att inga AFA-medel ska avsättas till flyglinjer
vid Örebro flygplats utan de medlen ska istället läggas till att förstärka
mottagandet och beredskapen för mottagande av flyktingar i kommunen.

§ 202 Övergripande strategier och budget 2016 med plan
för 2017-2018
Ärendenummer: Ks 730/2015
Ärendebeskrivning
Ärendet behandlades på Kommunstyrelsens beredningssammanträde 13
oktober 2015, se separat protokoll.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige 20-21 oktober för beslut.

§ 203 Investeringsprogram 2016 med plan för 2017-2018
Ärendenummer: Ks 467/2015
Ärendebeskrivning
Förslag till investeringsprogram har upprättats på uppdrag av
Socialdemokraterna, Kristdemokraterna och Centerpartiet.
Beslutsunderlag
Investeringsprogram 2016-2019
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Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen:
1. Investeringsprogrammet fastställs.
2. Igångsättningstillstånd beviljas för de investeringsobjekt med start 2016
som redovisas med finansiering i investeringsprogrammet.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige 20-21 oktober.
Yrkande
Anders Åhrlin (M) och Karolina Wallström (FP) yrkar avslag på
Kommunledningskontorets förslag till förmån för Moderaternas och
Folkpartiets gemensamma förslag till investeringsprogram.
Sara Richert (MP) yrkar avslag på Kommunledningskontorets förslag till
förmån för Miljöpartiets eget förslag till investeringsprogram.
Daniel Edström (SD) yrkar avslag på Kommunledningskontorets förslag
till förmån för Sverigedemokraternas eget förslag till investeringsprogram.
Murad Artin (V) yrkar bifall till Kommunledningskontorets förslag till
investeringsprogram med följande undantag: Investeringar gällande 1)
öppning av gator för biltrafik och 2) paviljongen på Järntorget avslås
samt att 3) investeringar gällande rustning/nybygge av ishall och bandyhall
skjuts upp och inte genomförs under år 2016.
Lena Baastad (S) yrkar bifall till Kommunledningskontorets förslag till
investeringsprogram samt avslag på Murad Artins (V) ändringsyrkande.
Proposition
Ordförande Lena Baastad (S) finner att det finns fyra förslag till beslut, det
vill säga Kommunledningskontorets förslag samt Anders Åhrlins (M)
och Karolina Wallströms (FP) yrkande om avslag på
Kommunledningskontorets förslag till förmån för sitt gemensamma
investeringsprogram, Sara Richerts (MP) och Daniel Edströms (SD)
yrkande om avslag på Kommunledningskontorets förslag till förmån för
respektive partis eget förslag till investeringsprogram.
Ordföranden behandlar förslagen ett i taget och finner att
Kommunstyrelsen beslutar enligt Kommunledningskontorets förslag.
Därefter finner ordföranden att det finns ett ändringsyrkande från Murad
Artin (V) om att investeringar gällande: 1) öppning av gator för biltrafik
och 2) paviljongen på Järntorget avslås samt att 3) investeringar gällande
rustning/nybygge av ishall och bandyhall skjuts upp och inte genomförs
under år 2016.
Ordförande ställer ändringsyrkandet mot Kommunledningskontorets
förslag och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt
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Kommunledningskontorets förslag.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Investeringsprogrammet fastställs.
2. Igångsättningstillstånd beviljas för de investeringsobjekt med start 2016
som redovisas med finansiering i investeringsprogrammet.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige 20-21 oktober.
Reservation
Anders Åhrlin (M) och Karolina Wallström (FP) reserverar sig mot
Kommunstyrelsens beslut till förmån för deras yrkande om avslag på
Kommunledningskontorets förslag till förmån för Moderaternas och
Folkpartiets gemensamma förslag till investeringsprogram.
Sara Richert (MP) reserverar sig mot Kommunstyrelsens beslut till förmån
för sitt yrkande om avslag på Kommunledningskontorets förslag till
förmån för Miljöpartiets eget förslag till investeringsprogram.
Daniel Edström (SD) reserverar sig mot Kommunstyrelsens beslut till
förmån för sitt yrkande om avslag på Kommunledningskontorets förslag
till förmån för Sverigedemokraternas eget förslag till investeringsprogram.
Murad Artin (V) reserverar sig skriftligt mot Kommunstyrelsens beslut till
förmån för sitt ändringsyrkande att investeringar gällande 1) öppning av
gator för biltrafik och 2) paviljongen på Järntorget avslås samt att 3)
investeringar gällande rustning/nybygge av ishall och bandyhall skjuts upp
och inte genomförs under år 2016.

§ 204 Ändrade regler för förvaltningsersättning från
stiftelser
Ärendenummer: Ks 979/2015
Handläggare: Christina Lagergren
Ärendebeskrivning
Det finns ett behov av att anpassa reglerna för förvaltningsersättningen från
stiftelser som förvaltas av Örebro kommun. Enligt beslut i KS 2007-03-27
Dnr 165.07.025 fördelas kommunens faktiska kostnader för förvaltningen
på respektive stiftelse efter en fördelningsnyckel som upprättas årligen.
Förvaltningskostnaderna för Stiftelserna varierar kraftigt på grund av att
fördelningsnyckeln grundas på stiftelsernas förmögenhet. En ändring av
reglerna, enligt förslaget, kommer i större utsträckning avspegla
arbetsinsatsen. En indelning av avgiften i en fast administrativ avgift och
en rörlig avgift, baserad på marknadsvärdet ger en mer marknadsanpassad
avgift, där även arbetsinsatsen för de förmögenhetsmässigt minsta
stiftelserna täcks.
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Kommunens totala kostnader för förvaltningen av stiftelserna ska täckas
enligt tidigare beslut 2007.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2015-09-07
Bilaga 1, förvaltningsavgifter 2014
Bilaga 2, förvaltningsavgifter för 2015 enligt nya föreslagna regler
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen:
1. Förvaltningsavgiften för stiftelser förvaltade av Örebro kommun
förändras enligt Kommunledningskontorets förslag genom att en fast
administrativ avgift per stiftelse införs på 1000 kr per stiftelse samt att
stiftelserna betalar en avgift för handläggning som baseras på
marknadsvärdet av stiftelsens kapital motsvarande tidigare beslutad
modell.
2. Stiftelsen Bohnstedt von Hornska minnesfondens förvaltningsavgift höjs
till 15 000 kr (exkl. moms).
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.

§ 205 Lönestrategi för Örebro kommun 2016 - 2018
Ärendenummer: Ks 998/2015
Handläggare: Lena Larsson
Ärendebeskrivning
I kommunens övergripande strategier och budget anges att Örebro
kommun som arbetsgivare måste arbeta långsiktigt med löneutvecklingen.
Personalavdelningen har fått uppdraget att ta fram en strategi för att
utveckla det lönestrategiska arbetet. Strategin innehåller tydliga mål för
arbetet och påvisar styrkor och utvecklingsområden. I strategin framgår
också hur uppföljning ska ske.
Lönestrategin innehåller delar som handlar om hur arbetet med lokal
lönebildning, lönepolitik, löneöversynsprocess och individuell
prestationsbaserad lön behöver utvecklas samt en del som beskriver
kommunens övergripande målsättningar under perioden.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2015-09-16
Lönestrategi för Örebro kommun 2016-2018
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Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen:
1. Lönestrategi för Örebro kommun 2016-2018 antas.
2. Kommunledningskontoret får i uppdrag att genomföra de aktiviteter som
behövs för att utveckla arbetet enligt lönestrategin.
3. Kommundirektören får i uppdrag att besluta om en årlig handlingsplan
för respektive års löneöversyn som syftar till att uppnå målen i
lönestrategin.
Yrkande
Murad Artin (V) yrkar att Lönestrategi för Örebro kommun 2016 - 2018
justeras med följande två ändringar: 1) ingen tjänsteman, chef eller konsult
i Örebro kommun eller dess bolag ska kunna tjäna mer än vad
Kommunstyrelsens ordförande får i månadsarvode och 2) ingen anställd
eller konsult i kommunen eller dess bolag ska tjäna mer än tre gånger mer
än den med lägst lön. Förändringarna ska inte gälla retroaktivt, utan gälla
framtida lönesättningar.
Lena Baastad (S) yrkar avslag på Murad Artins (V) ändringsyrkande.
Proposition
Ordförande Lena Baastad (S) finner att det finns två förslag till beslut, det
vill säga Kommunledningskontorets förslag samt Murad Artins (V)
ändringsyrkande.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att
Kommunstyrelsen beslutar enligt Kommunledningskontorets förslag.
Beslut
Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen:
1. Lönestrategi för Örebro kommun 2016-2018 antas.
2. Kommunledningskontoret får i uppdrag att genomföra de aktiviteter som
behövs för att utveckla arbetet enligt lönestrategin.
3. Kommundirektören får i uppdrag att besluta om en årlig handlingsplan
för respektive års löneöversyn som syftar till att uppnå målen i
lönestrategin.
Reservation
Murad Artin (V) reserverar sig skriftligt mot Kommunstyrelsens beslut till
förmån för sitt yrkande om att Lönestrategi för Örebro kommun 2016 2018 justeras med följande två ändringar: 1) ingen tjänsteman, chef eller
konsult i Örebro kommun eller dess bolag ska kunna tjäna mer än vad
Kommunstyrelsens ordförande får i månadsarvode och 2) ingen anställd
eller konsult i kommunen eller dess bolag ska tjäna mer än tre gånger mer
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än den med lägst lön. Förändringarna ska inte gälla retroaktivt, utan gälla
framtida lönesättningar.

§ 206 Örebro kommuns risk- och sårbarhetsanalys
Ärendenummer: Ks 694/2015
Handläggare: Helena Carlsson
Ärendebeskrivning
Kommuner och landsting ska enligt lag (2006:544) om kommuner och
landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd
beredskap upprätta en risk- och sårbarhetsanalys varje ny mandatperiod.
Risk och sårbarhetsanalysen syftar till att kartlägga de risker och
sårbarheter som finns i Örebro kommuns verksamhet och geografiska
område. Meningen är att detta sedan ska ligga till grund för revideringen av
kommunens kris och beredskapsverksamhet, kommunens plan för
krisberedskap samt samhällsplanering och olycksförebyggande
verksamhet.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2015-09-21
Risk- och sårbarhetsanalys för Örebro kommun 2015-2016
Bilaga 1, Informationssäkerhet, störningar och attacker
Bilaga 2, Förvaltningarnas beroenden
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen:
1. Örebro kommuns risk och sårbarhetsanalys antas.
2. Kommundirektören får i uppdrag att ta fram strategiska
klimatanpassningsåtgärder och inarbeta detta i något av kommunens
befintliga styrdokument.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.
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§ 207 Utvidgning av det kommunala naturreservatet Oset
och Rynningeviken
Ärendenummer: Ks 1033/2015
Ärendebeskrivning
För att säkerställa ett område med mycket höga natur- och
rekreationsvärden och samtidigt skapa möjlighet för närliggande
exploatering föreslår Stadsbyggnad en utvidgning av naturreservatet Oset
och Rynningeviken med 66 hektar. Utvidgningen av reservatet görs som en
del av de kompensationsåtgärder som utförs då naturvärden norr om
reservatet försvinner vid en storskalig verksamhetsetablering.
Stadsbyggnad föreslår även att den befintliga skötselplanen för området
uppdateras med en ny kartbilaga. Då det framkommit att vissa av de
föreskrifter som gäller för naturreservatet skulle behöva förändras för att
fungera i enlighet med reservatets syften föreslår Stadsbyggnad även en
ändring av dessa.
Programnämnd Samhällsbyggnad behandlade ärendet på sitt sammanträde
den 1 september 2015.
Inför den fortsatta hanteringen av ärendet har Kommunledningskontoret
önskat ytterligare konsekvensanalys ur ekonomiskt perspektiv.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2015-10-02
Protokollsutdrag från Programnämnd samhällsbyggnad, 2015-09-01 § 101
Stadsbyggnads tjänsteskrivelse, 2015-06-30
Förslag till beslut om avgränsning, skötselplan och föreskrifter för
naturreservat Oset och Rynningeviken i Örebro kommun, 2015-06-30
Karta, 2015-06-30
Förslag till skötselplan Oset och Rynningeviken, 2015-06-30
Skötselområdes- och besöksanordningskarta för naturreservatet Oset och
Rynningeviken, 2015-06-30
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen:
- Besluta enligt Programnämnd samhällsbyggnads förslag om att:
a) förslag till ändring av avgränsning, skötselplan och föreskrifter av det
kommunala naturreservatet Oset och Rynningeviken antas.
b) förslag på namnbyte av det kommunala naturreservatet Hässelbyskogen
till Hässlebyskogen antas.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige 18 november 2015 för beslut.
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.

§ 208 Utökning av ägarna till Landstingshälsan –
Gemensam nämnd för företagshälsovård samt tolk- och
översättarservice
Ärendenummer: Ks 1058/2015
Handläggare: Lena Larsson
Ärendebeskrivning
Örebro kommun har tillsammans med Region Örebro län, Kumla kommun,
Hallsbergs kommun och Laxå kommun en gemensam nämnd för
företagshälsovård samt tolk- och översättarservice. Den gemensamma
nämnden har vid sitt sammanträde den 1 september 2015 tillstyrkt en
anslutning av ytterligare en ägare, Lindesbergs kommun. För att
utökningen och ett nytt samverkansavtal som omfattar den nya ägaren skall
träda i kraft krävs samstämmiga beslut i samtliga ägares fullmäktige.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2015-09-24
Föredragnings-PM från den gemensamma nämnden
Förslag till nytt samverkansavtal
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen:
- För egen del godkänna samverkansavtalet mellan Region Örebro län,
Örebro kommun, Kumla kommun, Hallsbergs kommun, Laxå kommun och
Lindesbergs kommun med giltighet från 2016-01-01. Tidigare
samverkansavtal mellan Region Örebro län, Örebro kommun, Kumla
kommun, Hallsbergs kommun och Laxå kommun upphör när det nya
avtalet träder i kraft.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige 18 november 2015 för beslut.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.
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§ 209 Svar på Remiss av betänkandet Nationell strategi
mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och
förtryck (2015:55)
Ärendenummer: Ks 885/2015
Handläggare: Renee Andersson
Ärendebeskrivning
Örebro kommun har getts möjlighet att lämna synpunkter och
kommentarer på slutbetänkandet till nationell strategi mot mäns våld mot
kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck, SOU 2015:55.
I betänkandet föreslås att den nationella styrningen, organiseringen,
samordningen och uppföljningen av arbetet med mäns våld mot kvinnor
och hedersrelaterat våld bör utvecklas med målsättningar som möjliggör en
förbättrad kvalitet, effektivitet och långsiktighet med permanenta,
finansierade och hållbara lösningar och åtgärder. Betänkandet föreslår
därför inrättandet av ett nationellt sekretariat för att ta fram ett ramverk för
arbetet som omfattar nio målområden med underliggande delmål, med
placering på regeringskansliet. Dessutom pekas de myndigheter som har
ansvar under respektive målområde ut. Betänkandet föreslår bildandet av
ett nationellt råd för det fortsatta arbetet, samt förslag på indikatorer för
varje område samt hur dessa ska följas upp och utvärderas.
En av slutsatserna i betänkandet är att det finns stora regionala och lokala
skillnader i olika myndigheters arbete. Betänkandet föreslår dock inga nya
förordningar utan istället en rad åtgärder som ska leda till bättre
samordning, struktur och tydlighet för att öka effektiviteten, kvaliteten och
långsiktigheten i insatserna på området. Strategin ska omfatta perioden
2016-2025 och ha fokus på att stärka myndigheternas arbete samt
förtydliga och stärka länsstyrelsernas roll som regionala samordnare av
arbete mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck.
Dessutom föreslår betänkandet att årliga rapporter från myndigheterna ska
inlämnas till regeringen.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2015-09-28
Förslag till yttrande, 2015-09-28
Missiv från Socialdepartementet, 2015-06-26
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen:
- Yttrande över remiss av betänkandet Nationell strategi mot mäns våld
mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck antas och överlämnas till
Socialdepartementet.
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.

§ 210 Svar på remiss över delbetänkandet av utredningen
om kvalitet i utbildningen för elever med vissa
funktionsnedsättningar: SÖK - statsbidrag för ökad
kvalitet (SOU 2015:45)
Ärendenummer: Ks 888/2015
Handläggare: Ted Rylander
Ärendebeskrivning
Örebro kommun är positiva till förslagen i delbetänkandet, men en
reservation gäller behovet av en vidare utredning för att klargöra huruvida
statsbidragen skulle kunna täcka hela kostnaden för lärartjänsterna. Örebro
kommun vill också skicka med en övrig kommentar gällande
tilläggsdirektivet rörande i synnerhet elever med grav språkstörning.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2015-09-28
Förslag till yttrande, 2015-09-29
Missiv från Utbildningsdepartementet, 2015-06-26
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen:
- Yttrandet överremissen om delbetänkandet av utredningen om kvalitet i
utbildningen för elever med vissa funktionsnedsättningar: SÖK statsbidrag för ökad kvalitet (SOU 2015:45) antas och överlämnas till
utbildningsdepartementet.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.
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§ 211 Svar på remiss av betänkande En kommunallag för
framtiden (SOU 2015:24)
Ärendenummer: Ks 928/2015
Handläggare: Pernilla Wikström Pehrson
Ärendebeskrivning
Utredningen ”En kommunallag för framtiden” har överlämnat sitt
slutbetänkande (SOU 2015:24). Betänkandet har remitterats till samtliga
kommuner, landsting och regioner.
Enligt direktiven ska utredaren föreslå en modernisering av
kommunallagen (1991:900) med utgångspunkten att lagen även
fortsättningsvis ska vara en ramlag och medge möjligheter till lokal
anpassning. Översynen ska utgå från ett medborgarperspektiv och vara
anpassad efter den verklighet som kommuner och landsting arbetar i och
innebär en genomlysning av hela kommunallagen.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2015-09-18
Förslag till yttrande, 2015-09-14
Missiv från Finansdepartementet, 2015-04-21
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen:
- Yttrande över remiss av betänkandet en kommunallag för framtiden antas
och överlämnas till Socialdepartementet.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.

§ 212 Arvoden och ersättningar till förtroendevalda i
Örebro kommun för mandatperioden 2014-2018 bestämmelser om ersättning för borgerliga
vigselförrättare
Ärendenummer: Ks 689/2014
Handläggare: Lena Claeson
Ärendebeskrivning
Länsstyrelsen förordnar borgerliga vigselförrättare efter förslag från
Kommunstyrelsen. De borgerliga vigselförrättarna har rätt till ersättning
från Länsstyrelsen om 110 kronor per vigsel. Vid fler än en vigsel samma
dag har vigselförrättaren rätt till ersättning om 30 kronor för varje vigsel
utöver den första.
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I Örebro kommun förrättas borgerliga vigslar i Rådhusets representations
våning lördagar mellan kl. 12 och 16 samt på midsommarafton och
nyårsafton. Vigslar kan även förrättas i Rådhuset på vardagar, efter
överenskommelse med vigselförrättaren. Vigselförrättarna tjänstgör enligt
ett rullande schema. Det finns även möjlighet att vigas på annan plats än
Rådhuset, efter överenskommelse med vigselförrättaren. Antalet vigslar är
cirka 400 -500 per år.
Örebro kommun har hittills inga bestämmelser om kommunal ersättning
för borgerliga vigselförrättare. Bestämmelser om ersättning för borgerliga
vigselförrättare bör inarbetas i bestämmelserna om arvoden och
ersättningar för förtroendevalda i Örebro kommun.
I samband med detta bör även bestämmelserna om ersättning för borgerliga
begravningsförrättare förtydligas.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2015-09-14
Arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Örebro kommun och
partigruppsresurser för mandatperioden 2014-2018 samt partistöd
Riktlinjer för borgerliga vigselförrättare, 2015-09-16
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen:
1. Reviderade regler för arvoden, ersättningar och partigruppsresurser för
förtroendevalda i Örebro kommun för mandatperioden 2014/2015-2018
samt partistöd antas.
2. De ökade kostnaderna för arvoden, cirka 110 000 kronor per år, får
beaktas i kommande budgetarbete.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige 18 november 2015 för beslut.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.

§ 213 Förlängning av försöket med förändrat ansvar för
ägande och samordning av offentliga toaletter i city
Ärendenummer: Ks 687/2015
Ärendebeskrivning
Örebro kommun har sedan 1 juli 2015 haft ett försök med avgiftsfria
toaletter i Örebro centrum. Kommunen genomför testperioden som en del i
arbetet för en renare och mer jämlik stad. Försöket upphör den 31 oktober
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2015 och ska utvärderas senast i mars 2016.
Kommunledningskontoret föreslår Kommunstyrelsen att ge Tekniska
nämnden i uppdrag att verka för fortsatt avgiftsfria toaletter fram till att
utvärderingen är presenterad och ett mer långsiktigt beslut om avgifterna
kan fattas.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2015-06-16, § 137
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen:
- Ge Tekniska nämnden i uppdrag att förhandla med avtalsparterna att
toaletterna ska vara fortsatt avgiftsfria fram till att projektet har utvärderats
i mars 2016.
Yrkande
Murad Artin (V) yrkar att få lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Proposition
Ordförande Lena Baastad (S) finner att det finns ett förslag till beslut, det
vill säga Kommunledningskontorets förslag, och att Kommunstyrelsen
beslutar enligt det.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Ge Tekniska nämnden i uppdrag att förhandla med avtalsparterna att
toaletterna ska vara fortsatt avgiftsfria fram till att projektet har utvärderats
i mars 2016.
2. Murad Artin (V) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.

§ 214 Frister för sotning inom Nerikes Brandkår
Ärendenummer: Ks 906/2015
Handläggare: Pernilla Wikström Pehrsson
Ärendebeskrivning
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) får med stöd av 3
kap. 2 och 10 §§ förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor utfärda
föreskrifter om bl.a. sotning och brandskyddskontroll. MSB har utfärdat
nya föreskrifter (MSBFS 2014:6) innebärande att dessa frister ändrats på
sätt som framgår av skrivelsen från Nerikes Brandkår. Kommunen ska
enligt nämnda förordning meddela föreskrifter om hur ofta rengöring
(sotning) ska ske.
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Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2015-09-18
Skrivelse från kommunalförbundet Nerikes brandkår, 2015-07-09
Sotningsfrister för Örebro kommun enligt lagen om skydd mot olyckor
Författningssamling MSBFS
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen:
- Kommunalförbundets förslag till ändring i "Sotningsfrister för Örebro
kommun enligt lagen om skydd mot olyckor" antas.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige 18 november 2015 för beslut.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.

§ 215 Information om asylsökande i Örebro kommun
Ärendenummer: Ks 1112/2015
Handläggare: Ann-Catrin Svantes Ohlson
Ärendebeskrivning
Örebro kommun har bildat en särskild beredskapsgrupp för att följa
flyktingkrisen och vara beredd om den förväras. Ann-Catrin Svantes
Ohlson har i uppdrag att samordna beredskapsgruppen som består av
representanter från skolan, socialtjänsten, vuxenutbildnings- och
arbetsmarknadsförvaltningen och Kommunledningskontorets
säkerhetsavdelning. Vid behov finns även Socialdemokraternas kanslichef
Jonas Karlsson med. Gruppen träffas en gång i veckan och har
telefonkonferens ytterligare en gång i veckan.
Ann-Catrin Svantes Ohlson kommer även så länge som det finns ett behov
att informera Kommunstyrelsen om aktuellt läge på sammanträdena.
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.

20

§ 216 Årsredovisning - Finsam Lekeberg Örebro 2014
Ärendenummer: Ks 1091/2015
Ärendebeskrivning
Finsam Lekeberg och Örebro är ett samordningsförbund med samverkan
inom arbetslivsinriktad rehabilitering. Medlemmarna är Försäkringskassan,
Arbetsförmedlingen i Örebro, Örebro läns landsting, Lekebergs kommun
och Örebro kommun. Örebro kommun bidrar med 25 % av finansieringen.
Förbundets totala bidrag för 2014 var 6,08 miljoner kronor. Tillsammans
med resultat från tidigare år hade Finsam 8,59 miljoner kronor till sitt
förfogande under 2014.
Verksamheten regleras i Lagen om finansiell samordning av
rehabiliteringsinsatser (2003:1210). Verksamheten syftar till att personer
som behöver samordnade rehabiliteringsinsatser ska uppnå eller förbättra
sin förmåga att utföra förvärvsarbete.
Under 2014 har sju aktiviteter finansierats av av Finsam, däribland
Rehabsteget, Förrehabilitering på Kävesta folkhögskola och Unga vuxna
19-29 år med aktivitetsersättning. 135 personer har deltagit i någon av
dessa insatser och kostanden har varit i genomsnitt 40 657 kronor per
deltagare. Kostnad och deltagare i Rehabiliteringsmässan är inte inräknade.
Årsbokslutet visar på ett underskott med 776 308 kronor. Underskottet
täcks in av tidigare uppbyggt kapital, det är förbundets mening att använda
kapital för att finansierar aktiviteter. Samtliga resultatmål är uppfyllda
förutom målen för projektet Förrehab. på Kävesta folkhögskola som ännu
inte uppnått resultatmålen helt.
Revisorerna tillstryker att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för
2014 års verksamhet.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Programnämnd social välfärd, 2015-09-03 § 110
Finsam Lekeberg och Örebro årsredovisning 2014
Förslag till beslut
Programnämnd social välfärds förslag till Kommunstyrelsen
- Finsams styrelse och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för
verksamheten år 2014.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige 18 november 2015 för beslut.
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Programnämnd social välfärds förslag.

§ 217 Beslut som inte är verkställda enligt
socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till
vissa funktionshindrade (LSS), kvartal 2 2015
Ärendenummer: Ks 1092/2015
Ärendebeskrivning
Enligt 4 kapitlet 1 § socialtjänstlagen (SoL) och 9 § i lagen om stöd och
service till vissa funktionshindrade (LSS) har kommunerna en
rapporteringsskyldighet över beslut i verksamheterna vård och omsorg,
socialtjänst och stöd till funktionshindrade. Gynnande beslut som inte
verkställts inom tre månader från beslutsdatum ska rapporteras till
Inspektionen för vård och omsorg (fr.o.m. 2013-06-01, tidigare
Socialstyrelsen), kommunens revisorer och Kommunfullmäktige.
Programnämnden får informationen för kännedom. Sanktionsavgift kan
utdömas för de beslut som inte verkställts inom skälig tid. Avgiften är lägst
10 tkr och högst 1 mnkr.
Förvaltningskontor Ringgatan ansvarar för sammanställning av
nämndernas statistikrapporter till Kommunfullmäktige och för
informationen till programnämnden.
Antal biståndsbeslut för vård och omsorg som ej verkställts inom tre
månader är 32 stycken, 2 färre än kvartal 1:2015. Alla beslut avser precis
som vid tidigare rapporteringar permanent plats på särskilt boende.
Totalt rapporterar socialnämnderna nio beslut, som inte verkställts inom tre
månader från beslutet, under kvartal 2:2015, vilket är 13 färre än kvartal
1:2015.
Nämnden för funktionshindrade rapporterade sju SoL-beslut som ej
verkställt inom tre månader kvartal 2:2015. Under kvartal 1:2015 var
siffran ett. Nämnden rapporterar 34 ej verkställda beslut enligt LSS kvartal
2:2015, vilket är två fler än vid det förra rapporteringstillfället.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Programnämnds social välfärd, 2015-09-03 § 99
Statistikrapport ej verkställda beslut för kvartal 2 2015
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Förslag till beslut
Programnämnd social välfärds förslag till Kommunstyrelsen:
- Informationen tas till protokollet.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige 18 november 2015 för beslut.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Programnämnd social välfärds förslag.

§ 218 Svar på motion från Ia Malmqvist (MP) m.fl. om
vegetarisk matlagning
Ärendenummer: Ks 748/2014
Ärendebeskrivning
Miljöpartiet har lämnat in en motion till Kommunfullmäktige där man
yrkar på att erbjuda utbildning i vegetarisk matlagning för samtliga kockar
inom skola och äldreomsorg i Örebro kommun. Syftet med utbildningen är
att minska matens klimatpåverkan och samtidigt säkerställa en hög kvalitet
genom en ökad kunskapsnivå bland kommunens kockar.
Ökad andel vegetariskt inom de offentliga köken kan ha flera positiva
effekter, bl.a. minskad klimatbelastning, lägre råvarukostnader, och
främjande av hälsosamma matvanor. För detta krävs kunskap i att laga god
och näringsriktig vegetarisk mat och utbildning av kostpersonal är därför
en viktig fråga. Utbildning i vegetarisk matlagning av samtliga kockar
inom skola och äldreomsorg ryms i dagsläget inte inom verksamheternas
ordinarie budget, och kräver i så fall extra resurser för genomförande.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2015-08-10
Motion från Ia Malmqvist (MP) om Erbjud kockar inom kommunala
verksamheter utbildning i vegetarisk matlagning
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen:
1. Motionen är besvarad.
2. Kommunledningskontoret ges i uppdrag att utreda förutsättningarna för
en utbildning i vegetarisk matlagning.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige 18 november 2015 för beslut.
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Yrkande
Sara Richert (MP), Karolina Wallström (FP) och Anders Åhrlin (M) yrkar
bifall till motionen.
Proposition
Ordförande Lena Baastad (S) finner att det finns två förslag till beslut, det
vill säga Kommunledningskontorets förslag samt Sara Richerts (MP) m fl
yrkande om bifall till motionen.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att
Kommunstyrelsen beslutar enligt Kommunledningskontorets förslag.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Motionen är besvarad.
2. Kommunledningskontoret ges i uppdrag att utreda förutsättningarna för
en utbildning i vegetarisk matlagning.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige 18 november 2015 för beslut.
Reservation
Sara Richert (MP), Karolina Wallström (FP), Anders Åhrlin (M), Johanna
Reimfeldt (M) och Maria Haglund (M) reserverar sig mot
Kommunstyrelsens beslut till förmån för Sara Richerts (MP) m fl yrkande
om bifall till motionen.

§ 219 Svar på motion från Azita Iranipour (FP) om centrum
mot våld i nära relation
Ärendenummer: Ks 533/2013
Ärendebeskrivning
Ärendet utgår från Kommunstyrelsens sammanträde den 19 oktober 2015.

§ 220 Svar på motion från Daniel Edström (SD) m.fl. om
informativt utskick till alla hushåll om nätdrogen spice
Ärendenummer: Ks 143/2015
Ärendebeskrivning
Daniel Edström, Jimmy Larsson, Laszlo Petrovics och Habib Brini från
Sverigedemokraterna har inkommit med en motion som anmäldes till
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Kommunfullmäktige 28 januari 2015.
Motionärerna föreslår ett informativt utskick om nätdrogen spice till alla
hushåll i Örebro kommun. Det ska vara rent informativt med syfte att
upplysa våra barn/ungdomar samt vårdnadshavare om faran med att
använda drogen spice. Man menar vidare i motionen att om en eller två
familjer blir hjälpta av denna insats har stora vinster gjorts. Motionärerna
föreslår vidare att polis och socialtjänst anordnar en informationskväll för
allmänheten i Örebro kommun om drogen spice.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2015-08-24
Motion från Daniel Edström, Jimmy Larsson, Laszlo Petrovics och Habib
Brini, samtliga (SD) om informativt utskick till alla hushåll om nätdrogen
spice.
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen:
- Motionen avslås.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige 18 november 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 Kommunledningskontorets förslag samt Daniel Edströms
(SD) yrkande om bifall till motionen.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att
Kommunstyrelsen beslutar enligt Kommunledningskontorets förslag.
Beslut
Kommunstyrelsens beslut:
- Motionen avslås.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige 18 november för beslut.
Reservation
Daniel Edström (SD) reserverar sig mot Kommunstyrelsens beslut till
förmån för sitt yrkande om bifall till motionen.
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§ 221 Svar på motion från Azita Iranipour (FP) om att
inrätta karriärtjänster för socialsekreterare
Ärendenummer: Ks 318/2015
Ärendebeskrivning
Folkpartiet föreslår i sin motion att det ska inrättas karriärtjänster för
Örebro kommuns socialsekreterare som utreder Barn- och
ungdomsärenden. Kommunledningskontoret i samråd med
Socialförvaltningen föreslår att motionen avslås då bedömningen är att
inrättandet av karriärtjänster inte skulle råda bot på de bekymmer som
motionären pekar på.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2015-09-10
Motion från Azita Iranipour om att Inrätta karriärtjänster för
Socialsekreterare, 2015-02-25
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen:
- Motionen avslås.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige den 18 november för beslut.
Yrkande
Karolina Wallström (FP) och Anders Åhrlin (M) yrkar bifall till motionen.
Proposition
Ordförande Lena Baastad (S) finner att det finns två förslag till beslut, det
vill säga Kommunledningskontorets förslag samt Karolina Wallströms
(FP) m fl yrkande om bifall till motionen.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att
Kommunstyrelsen beslutar enligt Kommunledningskontorets förslag.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Motionen avslås.
Sara Richert (MP) deltar inte i beslutet.
Reservation
Karolina Wallström (FP), Anders Århlin (M), Johanna Reimfeldt (M) och
Maria Haglund (M) reserverar sig mot Kommunstyrelsens beslut till
förmån för Karolina Wallströms (FP) m fl yrkande om bifall till motionen.
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§ 222 Svar på motion från Murad Artin (V) om att skapa ett
pilotprojekt för arbetstidsförkortning
Ärendenummer: Ks 946/2014
Ärendebeskrivning
Vänsterpartiets fullmäktigegrupp har lämnat en motion där
kommunstyrelsen föreslås besluta att ett pilotprojekt med
arbetstidsförkortning genomförs på någon eller några enheter inom Örebro
kommuns förvaltning för Vård och omsorg. Inom Vård och omsorg pågår
ett bemanningsstrategiskt arbete som utgår från projekt förbättrad
bemanning där slutrapport lämnades till KS i juni 2014. Verksamheterna
inom Vård och omsorg har under 2015 en kraftigt ansträngd ekonomi.
Detta med anledning av bl.a. omställningsarbetet inom hemvården samt
aktiviteter kopplade till åtgärdsplan kring utskrivningsklara som berör
Vård och omsorgsboenden.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2015-04-07
Motion från Murad Artin (V) om att skapa ett pilotprojekt för
arbetstidsförkortning, 2014-09-08
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen:
- Motionen är besvarad.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige den 18 november för beslut.
Yrkande
Murad Artin (V) och Sara Richert (MP) yrkar bifall till motionen.
Karolina Wallström (FP) och Anders Åhrlin (M) yrkar avslag på motionen.
Proposition
Ordförande Lena Baastad (S) finner att det finns tre förslag till beslut, det
vill säga Kommunledningskontorets förslag om att motionen är besvarad,
Murad Artin (V) m fl yrkande om bifall till motionen samt Karolina
Wallströms (FP) m fl yrkande om avslag på motionen.
Ordföranden behandlar förslagen mot varandra ett i taget och finner att
Kommunstyrelsen beslutar enligt Kommunledningskontorets förslag.
Beslut
Kommunstyrelsens beslut:
- Motionen är besvarad.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige den 18 november för beslut.
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Reservation
Murad Artin (V) och Sara Richert (MP) reserverar sig mot
Kommunstyrelsens beslut till förmån för Murad Artins (V) m fl yrkande
om bifall till motionen.
Karolina Wallström (FP), Anders Åhrlin (M), Johanna Reimfeldt (M) och
Maria Haglund (M) reserverar sig mot Kommunstyrelsens beslut till
förmån för Karolina Wallströms (FP) m fl yrkande om avslag på motionen.

§ 223 Svar på Motion från Maria Haglund (M) om
"Förbättra tryggheten i Örebro"
Ärendenummer: Ks 508/2014
Ärendebeskrivning
Maria Haglund (M), har inkommit med en motion som anmäldes i
Kommunfullmäktige den 23 april 2014, § 186.
Motionen innehåller ett förslag om att ge Örebrobostäder i uppdrag att
inrätta en trygghetstjänst. Detta innebär att Örebrobostäders hyresgäster
ska kunna få sällskap av väktare som ser till att de kommer hem tryggt på
kvällar och nätter.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2015-08-27
Maria Haglunds (M) motion om att förbättra tryggheten i Örebro, 2014-04
23
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen:
- Motionen avslås.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige 18 november 2015 för beslut.
Yrkande
Anders Åhrlin (M), Sara Richert (MP) och Karolina Wallström (FP) yrkar
bifall till motionen.
Proposition
Ordförande Lena Baastad (S) finner att det finns två förslag till beslut, det
vill säga Kommunledningskontorets förslag samt Anders Åhrlins (M) m fl
yrkande om bifall till motionen.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att
Kommunstyrelsen beslutar enligt Kommunledningskontorets förslag.
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Motionen avslås.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige 18 november 2015 för beslut.
Reservation
Anders Åhrlin (M), Maria Haglund (M), Johanna Reimfeldt (M), Sara
Richert (MP) och Karolina Wallström (FP) reserverar sig mot
Kommunstyrelsens beslut till förmån för Anders Åhrlins (M) m fl yrkande
om bifall till motionen.

§ 224 Remittering av motioner
Ärendenummer: Ks 171/2015
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har den 30 september 2015 överlämnat följande
motioner till Kommunstyrelsen för beredning:
Motion från Murad Artin (V), Cecilia Lönn Elgstrand (V), Jessica
Carlqvist (V) och Martha Wicklund (V) om anlägg en staty av Katarina
Taikon
Motion från Sigvard Blixt (SD) om gör Örebro kommun till ett
teckenspråkigt administrativt område
Motion från Sara Richert (MP) om vegetarisk norm på möten och
konferenser
Motion från Sara Richert (MP) om bilfria sommargator i Örebro
Motion från Daniel Spiik (SD) och Habib Brini (SD) om nyttja MC-platser
på vintertid
Beslutsunderlag
Motion från Murad Artin (V), Cecilia Lönn Elgstrand (V), Jessica
Carlqvist (V) och Martha Wicklund (V) om anlägg en staty av Katarina
Taikon, Ks 1106/2015
Motion från Sigvard Blixt (SD) om gör Örebro kommun till ett
teckenspråkigt administrativt område, ks 1102/2015
Motion från Sara Richert (MP) om vegetarisk norm på möten och
konferenser, Ks 1026/2015
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Motion från Sara Richert (MP) om bilfria sommargator i Örebro, Ks
1007/2015
Motion från Daniel Spiik (SD) och Habib Brini (SD) om nyttja MC-platser
på vintertid, Ks 972/2015
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen:
1. Motion från Murad Artin (V), Cecilia Lönn Elgstrand (V), Jessica
Carlqvist (V) och Martha Wicklund (V) om anlägg en staty av Katarina
Taikon remitteras till Programnämnd samhällsbyggnad.
2. Motion från Sigvard Blixt (SD) om gör Örebro kommun till ett
teckenspråkigt administrativt område remitteras till
Kommunledningskontoret.
3. Motion från Sara Richert (MP) om vegetarisk norm på möten och
konferenser remitteras till Kommunledningskontoret.
4. Motion från Sara Richert (MP) om bilfria sommargator i Örebro
remitteras till Programnämnd samhällsbyggnad.
5. Motion från Daniel Spiik (SD) och Habib Brini (SD) om nyttja MCplatser på vintertid remitteras till Programnämnd samhällsbyggnad
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.

§ 225 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt, månadsrapport
september 2015
Ärendenummer: Ks 76/2015
Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har sammanställt en rapport över utvecklingen
inom ekonomi, personal och verksamhet under september 2015
Beslutsunderlag
Månadsrapport ekonomi, personal och verksamhet Örebro
kommun, september 2015
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen:
- Rapporten läggs till handlingarna.
30

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.

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

§ 227 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Ks 1134/2015
Ärendebeskrivning
Alla beslut fattade med stöd av delegation av tjänsteman, ordförande eller
utskott ska anmälas till Kommunstyrelsen på närmast följande
sammanträde enligt 6 kap. 35 § KL. Det är först efter återrapporteringen till
Kommunstyrelsen som delegationsbesluten kan vinna laga kraft och det är
också ett sätt att hålla ledamöter och ersättare i Kommunstyrelsen
informerade om vilka beslut som fattats genom delegation.
Delegationsförteckningen för Kommunstyrelsen antogs 27 mars 2003 och
reviderades senast 6 mars 2012.
Inför Kommunstyrelsens sammanträde den 22 september 2015 redovisar
Kommunledningskontoret beslut som tagits med stöd av delegation under
september 2015.
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Beslutsunderlag
Sammanställning över delegationsbeslut inom övrig verksamhet under
perioden 1 september - 30 september 2015
Sammanställning över delegationsbeslut inom finansverksamheten under
perioden 1 september - 30 september 2015
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen:
- Anmälan av delegationsbeslut läggs till handlingarna.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.

§ 228 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
Anmälan av kameraövervakning, Ks 1047/2015
Anmälan av kameraövervakning, Ks 1048/2015
Anmälan av kameraövervakning, Ks 1049/2015
Anmälan av kameraövervakning, Ks 1050/2015
Anmälan av kameraövervakning, Ks 1051/2015
Meddelande om att Örebro kommun avstår att yttra sig över remiss av
betänkande Högre utbildning under tjugo år (SOU 2015:70), Ks 900/2015
Delårsrapport 1 samt protokoll 2015-09-17 från Nerikes Brandkår, Ks
1123/2015
Protokollsutdrag från Regionfullmäktige, 2015-09-15, § 82
Riktlinjer för representation, personalförmåner och gåvor i Örebro
kommun, Ks 975/2015
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen:
- Anmälan läggs till handlingarna.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.
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§ 229 Ansökan sociala investeringar – Skolfam
Ärendenummer: Ks 781/2015
Ärendebeskrivning
Förvaltningen förskola och skola ansöker tillsammans med
Socialförvaltningen och Vuxenutbildnings-, arbetsmarknads- och
gymnasieförvaltningen om att genomföra en satsning inom ramen för
sociala investeringar. Satsningen, som går under namnet Skolfam,
genomförs från och med våren 2016 och tre år framåt.
Målgruppen för satsningen är familjehemsplacerade barn 7-14 år.
Forskning visar att målgruppen lämnar skolan med betydligt sämre betyg
än sina jämnåriga, de löper större risk att drabbas av allvarlig psykisk
ohälsa, tonårsföräldraskap, missbruk, kriminalitet och försörjningsproblem.
En stor del av de familjehemsplacerade i Örebro kommun har också ett
flöde mellan placeringar i familjehem och på HVB, vilket leder till
bristande kontinuitet under uppväxten och ytterligare svårigheter att
prestera i skolan. Då HVB-placeringar är dyrare finns också ekonomiska
incitament för att säkra upp arbetet kring familjehemsplacerade barn för att
minska behoven av omplacering.
Skolfam är en manualbaserad arbetsmodell som tagits fram och tillämpats
under tio år i 24 olika kommuner. Modellen syftar till att förbättra
familjehemsplacerade barns måluppfyllelse i skolan genom att skapa
förbättrade förutsättningar. Skolfam bygger på ett team bestående av
psykolog och specialpedagog som tillsammans med familjehemmets
socialsekreterare genomför en individuell kartläggning, med hjälp av
normerande tester och bedömningsinstrument av elevens förutsättningar att
klara skolan. Utifrån kartläggningen tas en plan fram för hur barnet ska
uppnå måluppfyllelse och gymnasie-behörighet. Till satsningen behöver en
psykolog och specialpedagog som ska utgöra Skolfam-teamet. Utöver dem
behöver en förstärkning av familjehemssekreterarna ske. Detta för att
säkerställa utrymme och möjlighet till att arbeta för att uppnå optimal
samverkan mellan Skolfam-teamet, skolan och familjehemssekreterarna.
Totalt tar satsningen 5,9 miljoner kronor i anspråk från reservationen för
sociala investeringar (5,6 miljoner kronor till satsningen plus fem procent
till utvärdering, motsvarande 300 000 kronor). Satsningen förväntas
generera kostnadsreduceringar för Grundskolenämnden, Socialnämnderna,
Gymnasienämnden och Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden,
men i varierande utsträckning och under olika tidsperioder.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2015-10-09
Ansökan Skolfam, 2015-09-23
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Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen:
1. Godkänna ansökan Skolfam. Satsningen genomförs från och med våren
2016 och tre år framåt. Vid lyckat utfall sker därefter implementering i
ordinarie verksamhet.
2. Godkänna att reservationen för sociala investeringar belastas med 5,9
miljoner kronor för satsningen Skolfam.
3. Grundskolenämnden, Socialnämnderna, Gymnasienämnden och
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ska stå för återföring av
medel i enlighet med den utarbetade återföringsplanen, inklusive medel för
utvärdering av satsningarna motsvarande fem procent av ansökta medel.
4. Ge projektledaren för satsningen i uppdrag att inkomma med
rapportering per januari och september.
5. Ge Kommunledningskontoret i uppdrag att följa upp och utvärdera
satsningen.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.

§ 230 Fyllnadsval i styrgrupp i framtagandet våld i nära
relationer
Ärendenummer: Ks 699/2015
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen utsåg vid sitt sammanträde den 16 juni 2015 (§132) en
parlamentarisk styrgrupp för framtagande av handlingsplan mot våld i nära
relationer.
Då Sverigedemokraternas representant Josefin Pettersson (SD) har avsagt
sig uppdraget behöver Kommunstyrelsen utse en ny representant till
gruppen för Sverigedemokraterna.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Utse Abraham Begallo (SD) till representant i den parlamentariska
styrgruppen för framtagande av handlingsplan mot våld i nära relationer.
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19 oktober 201 5
Komm unstyrelsen

Yrkande

5. Disposition av AFA-medel 2016-18
Vänsterpartiet anser inte att kommunen ska satsa några AFA-medel i
Örebro airport. Att satsa på flygtrafiken i tider då alla starkt
klimatbelastande transporter skyndsamt måste minska är en felsatsning
som kan få stora konsekvenser för vår miljö och framtid. Örebro
kommun bör inte lägga några medel på nya flyglinjer och vi menar heller
inte att Örebro kommun ska vara delägare i flygplatsen.
En annan utmaning, förutom miljöhotet, är att vi behöver ta emot och
välkomna många fler flyktingar till vår kommun. Det är tusentals
människor på flykt som kommer till vårt land dagligen och det är viktigt
att vi solidariskt tar emot och hjälper dessa med allt som krävs för att de
ska kunna bli en del av vårt samhälle. Det kräver till exempel att vi ser
till att bygga fler bostäder och att de nyanlända barnen får platser i våra
skolor och att de vuxna f'ar lära sig svenska så fort som möjligt.

Mot denna bakgrund lägger vi följande yrkande:

Inga AFA-medel skall avsättas till flyglinjer vid Örebro flygplats
utan de medlen ska i stället läggas till att förstärka mottagandet och
beredskapen för mottagande av flyktingar i kommunen.

Murad Artin
För Vänsterpartiet

19 oktober 2015
Kommunstyrelsen

Yrkande

lnvesteringsprogram 2016
Vänsterpartiet ställer sig bakom stora delar av minoritetsstyrets
investeringsprogram när det gäller år 2016. Det finns dock några punkter
där Vänsterpartiet har en annan åsikt.
Vi yrkar på avslag gällande följande två punkter:

Öppning av gator för bi/trafik. 1 000 tkr. Drift 610 tkr (2016).
Att öppna gator för biltrafik riskerar att underlätta för bilister
när samhällsplaneringen i Örebro istället borde försvåra för
bilistero hc underlätta för kollektiva lösningar, gående och
cyklister. Att öppna gator för bil trafik där oskyddade
trafikanter fredatsriskerar aatt drabba till exempel barn och
deras trafikmiljö negativt. Enligt Örebro kommuns klimatplan
skall biltrafiken minska och inte öka och det borde genomsyra
trafikplaneringen. För vänsterpartiet är det viktigt att inte
öppna fler gator för bil trafik genom bostadsområden eller
förbi skolor.
Paviljongen på Järntorget.
Vänsterpartiet har inte ställt sig bakom den planerade
restaurangpaviljongen på Järntorget och kan därför inte heller
acceptera investeringar som är kopplade till den, synliga eller
osynliga. Det finns flera restauranger runt torget redan i dag
och den öppna ytan borde få behålla sin roll i det offentliga
rummet och inte hägnas in för avgiftsbelagda aktiviteter.

Dessutom yrkar vi på att planerade investeringar vid is/tall oclt
handyltall 17000t kr (2016) skjuts upp och inte genomförs under
2016. Med så stora investeringsbehov som finns för förskole- samt
utbildningsplatser inom barn- och utbildning samt boendeplatser
inom LSS och äldreomsorg är det inte rimligt att satsa ännu mer på
våra nyrustade/nybyggda sportarenor.

Om våra yrkanden inte bifalls ska detta vara att betrakta som en
reservation.

Murad Artin
För Vänsterpartiet

19 oktober 2015
Kommunstyrelsen

Yrkande

9. Lönestrategi
I Lönestrategin saknas mål om tak och golv i lönesättningen, och det
framgår också att det finns svårigheter med hur förhållandet mellan
chefers och de anställdas löner ska vara. Det finns i dag heller ingen
tydlig linje om vem som bär det högsta ansvaret i kommunen, då den
som formellt är högst ansvarig, nämligen kommunstyrelsens ordförande,
har en lägre lön än högsta ansvariga tjänsteman.
Genom att sätta tydligare tak för chefslöner kan vi säkerställa att
lönekostnaderna inte skenar i väg då en enskild chefs-rekrytering i vissa
fall kan innebära stora kostnadsökningar.
Med anledning av detta yrkar Vänsterpartiet om att lägga till följande
mål.

1. Ingen tjänsteman, chef eller konsult i Örebro kommun eller
dess bolag ska kunna tjäna mer än vad kommunstyrelsens
ordförande får i månadsarvode.

2. Ingen anställd eller konsult i kommunen eller dess bolag ska
tjäna mer än tre gånger mer än den med lägst lön.

Vänsterpartiets föreslagna förändringar skall inte gälla retroaktivt
utan gälla framtida lönesättningar.

Strategin skall i övrigt justeras efter målen i punkt 1 och 2.

Murad Artin
För Vänsterpartiet

19 oktober2015
Kommunstyrelsen

Särskilt yttrande

17. Förlängning av försöket med förändrat
ansvar för ägande och samordning av
offentliga toaletter i city

I Örebro har det under en tid varit avgiftsfritt att besöka en urinoar på flera
offentliga toaletter i Örebro, medan det kostar att besöka en wc med toalettstol.
Det är ett tecken på ojämställdhet i det offentliga rummet. Det har också gett
upphov till en anmälan mot kommunen till diskrimineringsombudsmannen
(DO) då en kvinna känt sig diskriminerad både utifrån kön och
funktionsnedsättning.
Vänsterpartiet välkomnar försöket med avgiftsfria offentliga toaletter som har
pågått under sommaren. Vi ansåg redan från början att prövoperioden var för
kort och ville förlänga den. Vi välkomnar därför detta förslag om att förlänga
försöket så att vi kan se effekterna även under vintertid.
Det är inte bara under turistsäsongen som behovet av att uppsöka en offentlig
toalett existerar. Vi har i dag också utsatta grupper av människor som tillbringar
hela sina dagar utomhus i centrala Örebro och som behöver uträtta sina behov.
Att ha tillgång till en toalett lätt och smidigt handlar också om tillgänglighet för
många människor med dolda funktionsnedsättningar. Självklatt ska män och
kvinnor och personer med funktionshinder ha samma rättigheter och
möjligheter.

Murad Artin
För Vänsterpartiet

