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§ 78 Årsredovisning Örebro kommun år 2015
Ärendenummer: Ks 247/2016
Ärendebeskrivning
Insatserna i nämnderna under 2015 bedöms bidra till önskad utveckling
inom samtliga av kommunens fyra strategiska områden. Under året har vi
uppnått 14 av kommunfullmäktiges 22 mål för god ekonomisk hushållning.
Sex av målen har inte klarats men fem av dem visar en positiv utveckling
även om vi inte uppnår målvärden. För två av indikatorerna kan
bedömning inte ske eftersom kommunen saknar jämförelsedata.
Kommunens resultat för 2015 uppgår till 516 mnkr, vilket är 434 mnkr mer
än budgeterat. Årets resultat består till stora delar av jämförelsestörande
poster dvs. intäkter som varierar starkt mellan åren, samt engångsposter
som försvårar jämförelser mellan åren. Exklusive de jämförelsestörande
posterna på 407 mnkr uppgår resultatet till 109 mnkr och avvikelsen från
budget är 27 mnkr. Kommunens resultatmål för planperioden 2015-2017
fastställdes till ett överskott över treårsperioden motsvarande 1 procent av
skatteintäkter och utjämning exklusive finansnetto. Utfallet för
planperioden prognostiseras till 0,3 procent.
Kostnadsutvecklingen är något lägre än väntat och nämnderna har
sammantaget ett överskott på 40 mnkr. Detta och stora intäkter från
exploateringsverksamheten samt återbetalning av AFA-medel från 2004
bidrar starkt till årets positiva resultat. Resultatet inklusive finansnetto och
jämförelsestörande poster motsvarar knappt 3 500 kr per invånare i Örebro
kommun, vilket är en god nivå. Det positiva resultatet bidrar till att
förstärka kommunens eget kapital och en fortsatt stabil soliditet.
Medräknat kommunens samtliga pensionsåtaganden har soliditeten ökat
från 32 procent till 42 procent.
Årets resultat efter balanskravsjusteringar är 484 mnkr.
Kommunens investeringar för de skattefinansierade verksamheterna uppgår
till 410 mnkr och för de taxefinansierade verksamheterna till 126 mnkr.
Investeringar inom exploateringsverksamheten uppgår till 62 mnkr. Under
året har planerats för ianspråktagande av delar av årets resultat på ett sätt
som har flerårig effekt. Genom reservering i eget kapital öronmärks medel
för specifika ändamål. Under 2015 har 28 mnkr tagits i anspråk ur
reserveringar inom eget kapital. I 2015 års resultat finns behov av att
reservera medel enligt Ks 388/2015 och Ks 1090/2015 47,5 mnkr.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-03-15
Årsredovisning Örebro kommun år 2015
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Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Årsredovisningen för Örebro kommun år 2015 godkänns.
2. Av årets resultat reserveras 47,5 mnkr inom det egna kapitalet för
engångsinsatser enligt Ks 388/2015 och Ks 1090/2015. 6,9 av dem
reserveras för Sociala investeringar.
3. Av årets resultat reserveras 17,2 mnkr för nya överskott inom
Intraprenaderna.
4. Av årets resultat reserveras 62 mnkr inom det egna kapitalet för framtida
kapitalkostnader för exploateringsfastigheter samt 518 mnkr av det
upparbetade resultat som direktbokats i eget kapital i bokslut 2015 för
exploateringsobjekt som sålts 2014 och tidigare som konsekvens av ändrad
redovisningsprincip inom exploateringsverksamheten.
5. Årsredovisningen överlämnas till revisorerna för granskning.
Beslutspunkterna 1-4 ska vidare till Kommunfullmäktige den 27 april
2016 för beslut.
Yrkande
Maria Haglund (M) yrkar att få lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Sara Richert (MP) yrkar att få lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Proposition
Ordförande Lennart Bondeson (KD) finner att det finns ett förslag till
beslut, det vill säga Kommunstyrelseförvaltningens förslag, och att
Kommunstyrelsen beslutar enligt det.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Årsredovisningen för Örebro kommun år 2015 godkänns.
2. Av årets resultat reserveras 47,5 mnkr inom det egna kapitalet för
engångsinsatser enligt Ks 388/2015 och Ks 1090/2015. 6,9 av dem
reserveras för Sociala investeringar.
3. Av årets resultat reserveras 17,2 mnkr för nya överskott inom
Intraprenaderna.
4. Av årets resultat reserveras 62 mnkr inom det egna kapitalet för framtida
kapitalkostnader för exploateringsfastigheter samt 518 mnkr av det
upparbetade resultat som direktbokats i eget kapital i bokslut 2015 för
exploateringsobjekt som sålts 2014 och tidigare som konsekvens av ändrad
redovisningsprincip inom exploateringsverksamheten.
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5. Årsredovisningen överlämnas till revisorerna för granskning.
6. Maria Haglund (M) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
7. Sara Richert (MP) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Beslutspunkterna 1-4 ska vidare till Kommunfullmäktige den 27 april
2016 för beslut.
Maria Haglund (M), Johanna Reimfelt (M), Karolina Wallström (L),
Yngve Alkman (L), Daniel Edström (SD), Murad Artin (V) och Sara
Richert (MP) deltar inte i beslutet.

§ 79 Övergripande tillsynsrapport för intern kontroll år
2015
Ärendenummer: Ks 1309/2015
Handläggare: Ann-Kristin Sundelius
Ärendebeskrivning
Örebro kommun arbetar med en tydlig ansvarsfördelning och på ett
strukturerat sätt för att säkra att nämnderna och bolagen upprätthåller en
tillfredsställande intern kontroll. Detta innebär att nämnderna och bolagen
bedriver en ändamålsenlig och effektiv verksamhet, har en tillförlitlig
rapportering och information om verksamheten samt följer tillämpliga
lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m. Internkontrollmodellen bygger på
riskanalyser som ligger till grund för de områden som prioriteras för
tillsyner. Modellen stöds av en handbok som färdigställdes under 2015.
Nämndernas tillsynsrapporter för 2015 håller en god och utvecklad kvalitet
och följer genomgående struktur och arbetsordning utifrån modellen för
intern kontroll. Resultatet från nämndernas tillsynsrapporter visar att
kommunens modell i grunden utgör ett effektivt stöd för nämndernas
ansvar att ha kontroll över sin verksamhet.
Resultaten av granskningarna visar att det förekommer brister i
nämndernas rutiner inom de beslutade granskningsområdena. Åtgärder för
att komma till rätta med bristerna är bland annat att utarbeta och uppdatera
rutiner och arbetssätt, utbilda i rutiner och regelverk, förbättra och utveckla
systemfunktioner samt fortsatt uppföljning. Nämndernas bedömningar och
beslut om åtgärder är genomtänkta och relevanta. Bolagen har under året
främst arbetat med implementering av de tydliggjorda kraven och
metoderna för intern kontroll inom Örebro kommun. Metoden för
bedömning är utvecklingstrappan som tagits fram för att få en bild av
kommunens utveckling inom intern kontroll. Samtliga bedömda nämnder
har för första gången kunnat få en placering i trappan utifrån årets
tillsynsarbete. Bolagen är under införandet av kommunens metoder och
bedöms således ännu inte utifrån utvecklingstrappan. Genomsnittet för
nämnderna visar att kommunens interna kontroll finns stadigt på steg fem
vilket är en förbättring mot året före då bedömningen var mellan steg fyra
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och fem för den del av nämnderna som då kunde bedömas.
Visselblåsarfunktionen i kommunen har under 2015 inte tagit emot något
ärende.
Örebro kommun har med fastställd riktlinje, tydlig ansvarsgrund i
nämndreglementen och bolagspolicy samt genom den nya handboken för
intern kontroll byggt en stadig grund för ett systematiskt, tydligt och
utvecklande arbete med intern kontroll. Bedömningen är att den interna
kontrollen i kommunen är god och utvecklas på ett bra sätt.
Beslutsunderlag
Övergripande tillsynsrapport för intern kontroll 2015 i Örebro kommun,
2016-03-07
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Kommundirektören får i uppdrag att säkra och utveckla intern kontroll
för de nämndövergripande processerna samt att uppdatera organisationen
för visselblåsarfunktionen.
2. Rapporten godkänns och överlämnas till Stadsrevisionen.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 80 Överförda driftsresultat och investeringsresultat från
år 2015
Ärendenummer: Ks 205/2016
Handläggare: Ulf Carlsson och Marie Hellgren
Ärendebeskrivning
I ärendet redovisas förslag till överförda driftresultat samt överförda
investeringsanslag från 2015.
Totalt överförs driftanslag på 83,5 mnkr. Av driftanslagen avser 29,8 mnkr
intraprenader och 48,3 mnkr för satsningar via AFA-medel vilka anslag
finansieras via medel reserverade i eget kapital i bokslut 2015. Resterande
5,6 mnkr finansieras med medel avsatta i budget 2016.
Resultatöverföringen har skett i enlighet med de regler som
kommunstyrelsen beslutat om, dvs. det ekonomiska resultatet har prövats
mot uppnådd måluppfyllelse. Enligt reglerna kan maximalt 20 procent av
5

överskott och 10 procent av underskott föras över.
För pågående investeringsobjekt överförs 270,9 mnkr.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-03-31
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Tilläggsanslag till 2016 års driftbudget, totalt 4,7 mnkr, beviljas i enligt
med Kommunstyrelseförvaltningens förslag. Finansiering sker ur
Kommunstyrelsens budget för överfört resultat.
2. Resultatet avseende intraprenader på 29,8 mnkr överförs till 2016,
finansiering sker via medel reserverade i eget kapital i bokslut 2015.
3. Kvarvarande AFA-medel på 48,3 mnkr överförs till 2016, finansiering
sker via medel reserverade i eget kapital i bokslut 2015.
4. Tilläggsanslagen till övriga överföringar på 0,9 mnkr, finansieras inom
anslaget till Kommunstyrelsens förfogande.
5. Investeringsanslag på sammanlagt 270,9 mnkr överförs från 2015 i
enlighet med Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Karolina Wallström (L), Yngve Alkman (L), Daniel Edström (SD), Murad
Artin (V) och Sara Richert (MP) deltar inte i beslutet.

§ 81 Tilläggsanslag och ombudgeteringar år 2016
Ärendenummer: Ks 204/2016
Handläggare: Marie Hellgren
Ärendebeskrivning
I ärendet redovisas tilläggsanslag för kostnadsökningar och
indexuppräkningar för 2016 samt ombudgeteringar.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-03-16
Bilaga
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Tilläggsanslag/avdrag för indexuppräkningar och andra generella
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kostnadsökningar/minskningar beviljas med totalt 7,0 mnkr i enlighet med
Kommunstyrelseförvaltningens förslag daterat 2016-03-16.
2. Ombudgeteringar genomförs enligt Kommunstyrelseförvaltningens
förslag daterat 2016-03-16.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 82 Årsredovisning för Örebro Rådhus AB och
dotterbolagen år 2015
Ärendenummer: Ks 299/2016
Handläggare: Tina Hilding
Ärendebeskrivning
Örebro Rådhus AB ägs till 100 % av Örebro kommun. Bolaget har till
uppgift att äga och förvalta kommunens aktier i kommuns hel- och delägda
aktiebolag, svara för ekonomisk uppföljning av dotterbolagen samt
förmedla information om dotterbolagens verksamhet till kommunstyrelsen.
Örebro Rådhus AB äger samtliga aktier i i Örebrobostäder AB,
Örebroporten Fastigheter AB, Futurum Fastigheter i Örebro AB,
Örebrokompaniet AB och Närkefrakt Fastigheter Mosås 9:1, OsloStockholm 2.55 AB samt 91 % av aktierna i Länsmusiken i Örebro AB, 80
% av aktierna i Kumbro Utveckling AB, 52 % av aktierna i
Örebroregionen Science Park AB, 44,95 % av aktierna i Örebro Läns
Flygplats AB samt 9 % av aktierna i Länsteatern i Örebro AB. Dessa aktier
har ett bokfört värde på totalt 1 802 mnkr i moderbolagets bokslut för
2015. Bolaget Oslo-Stockholm 2.55 AB bildades i december 2015 och
kommer säljas till 75 % under 2016 till Region Örebro län (25 %), Karlstad
kommun (25 %) och Region Värmland (25 %). Moderbolagets resultat för
år 2015 är en vinst på 41,8 mnkr efter boksluts- dispositioner och skatt. Av
vinsten föreslås 40,3 mnkr delas ut till kommunen. Det totala resultatet för
Örebro Rådhuskoncernen är en vinst på 231 mnkr efter skatt.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-03-02
Årsredovisning 2015 för Örebro Rådhus AB, 2016-03-02
Årsredovisningar 2015 för dotterbolagen, intressebolag och större
dotterdotterbolag
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Årsredovisning 2015 för Örebro Rådhus AB och de dotterbolag,
intressebolag och dotterdotterbolag som ingår i Örebro Rådhuskoncernen
läggs med godkännande till handlingarna.
2. Kommunens stämmoombud får i uppdrag att vid årsstämman för Örebro
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Rådhus AB och de dotterbolag, intressebolag och dotterdotterbolag som
ingår i Örebro Rådhuskoncernen rösta för att:
a) fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande
fall koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
b) disponera bolagens vinster eller förluster enligt de fastställda
balansräkningarna;
c) bevilja ansvarsfrihet gentemot bolagen för styrelseledamöterna och de
verkställande direktörerna; samt att
d) arvode ska utgå till de styrelseledamöter, suppleanter och
lekmannarevisorer som utsetts av Kommunfullmäktige i Örebro i enlighet
med av Kommunfullmäktige i Örebro beslutade bestämmelser om arvoden
och ersättningar till förtroendevalda samt att arvode till revisor ska utgå
enligt godkänd räkning.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige 27 april 2016 för beslut.
Yrkande
Murad Artin (V) yrkar att få lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Årsredovisning 2015 för Örebro Rådhus AB och de dotterbolag,
intressebolag och dotterdotterbolag som ingår i Örebro Rådhuskoncernen
läggs med godkännande till handlingarna.
2. Kommunens stämmoombud får i uppdrag att vid årsstämman för Örebro
Rådhus AB och de dotterbolag, intressebolag och dotterdotterbolag som
ingår i Örebro Rådhuskoncernen rösta för att:
a) fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande
fall koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
b) disponera bolagens vinster eller förluster enligt de fastställda
balansräkningarna;
c) bevilja ansvarsfrihet gentemot bolagen för styrelseledamöterna och de
verkställande direktörerna; samt att
d) arvode ska utgå till de styrelseledamöter, suppleanter och
lekmannarevisorer som utsetts av Kommunfullmäktige i Örebro i enlighet
med av Kommunfullmäktige i Örebro beslutade bestämmelser om arvoden
och ersättningar till förtroendevalda samt att arvode till revisor ska utgå
enligt godkänd räkning.
3. Murad Artin (V) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Ärendets beslutspunkter 1-2 ska vidare till Kommunfullmäktige 27 april
2016 för beslut.
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§ 83 Nya avgiftsnivåer för maxtaxa inom förskola och
fritidshem år 2016
Ärendenummer: Ks 362/2016
Handläggare: Liselotte Nöjd
Ärendebeskrivning
Förordningen om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom
förskola och fritidshem har ändrats och ändringen innebär att inkomsttaket
indexeras. De nya högsta avgiftsnivåerna för maxtaxa föreslås tillämpas i
Örebro kommun från och med 2016-05-01.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-03-16
Protokollsutdrag från Programnämnd barn och utbildning, 2016-03-02 § 5
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-02-17
Avgiftsnivåer för maxtaxa, Skolverket 2015-12-29
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Följa de av Skolverket föreslagna högsta avgiftsnivåerna för maxtaxa
inom förskola och fritidshem.
2. Avgiftsnivåerna tillämpas från och med 2016-05-01.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige den 27 april 2016 för beslut.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige den 27 april 2016 för beslut.

§ 84 Avtal för Tegelbruket
Ärendenummer: Ks 1222/2015
Ärendebeskrivning
Inför etableringen av allaktivitetshuset Tegelbruket togs en kalkyl fram där
både kostnader och intäkter kalkylerats. Med kalkylen som underlag skrevs
ett hyresavtal mellan Föreningen Tegelbruket och Kulturnämnden, Örebro
kommun.
Det gjordes även överenskommelse om att i september 2014 skulle en
avtalsöversyn genomföras.
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Arbetet startades under 2014 men har inte avslutats vad gäller hyresavtalet
mellan Föreningen Tegelbruket och Kulturnämnden då det i översynen
framkommit att differenser finns mellan kalkylen och vad som fram till nu
är faktiskt utfall.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse, 2016-03-15
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Kulturnämnden får i uppdrag att skriva nytt avtal med Föreningen
Tegelbruket.
2. Kulturnämndens budgetram reduceras årligen med 400 tkr för åren
2016-2019.
Yrkande
Karolina Wallström (L) yrkar bifall till Kommunstyrelseförvaltningens
förslag samt att få lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Proposition
Ordförande Lennart Bondeson (KD) finner att det finns ett förslag till
beslut, det vill säga bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag, och
att Kommunstyrelsen beslutar enligt det.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Kulturnämnden får i uppdrag att skriva nytt avtal med Föreningen
Tegelbruket.
2. Kulturnämndens budgetram reduceras årligen med 400 tkr för åren
2016-2019.
3. Karolina Wallström (L) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.

§ 85 Ansökan om kommunalt stöd till Vivalla folkets hus
Ärendenummer: Ks 1323/2015
Ärendebeskrivning
Ärendet behandlades på Kommunstyrelsens sammanträde den 29 april
2016, se separat protokoll.
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§ 86 Bostadssocial handlingsplan
Ärendenummer: Ks 371/2016
Handläggare: Lars Thornberg
Ärendebeskrivning
Ärendet utgår från Kommunstyrelsens sammanträde den 5 april 2016.

§ 87 Revidering av arvoden och ersättningar till
förtroendevalda i Örebro kommun och
partigruppsresurser för mandatperioden 2014-2018 samt
partistöd, avseende Valnämnden och socialnämnderna
Ärendenummer: Ks 689/2014
Handläggare: Inga-Greta Carneland Hörnström
Ärendebeskrivning
Den 24 april 2013 beslutade Kommunfullmäktige att göra ändring av
valnämndens reglemente. Till och med den 31 mars 2013 bestod
Valnämnden enbart av tjänstemän. Sedan den 31 mars 2013 består
Valnämnden enbart av förtroendevalda. Kommunfullmäktige beslutade den
30-31 oktober 2013, § 235, att årsarvode ska utgå till ordförande och vice
ordförande motsvarande 2,0 % under valår och 1 % icke valår av arvodet
till kommunalråd övriga. Arvodesreglerna har inte uppdaterats enligt
Kommunfullmäktiges beslut § 235/2013, vilket innebär att i det underlag
som låg inför Kommunfullmäktiges beslut den 24 september, § 302, om
arvodesregler för mandatperioden 2014-2018 finns inte Valnämndens
förändrade arvoden med. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att
arvodesreglerna revideras i enlighet med Kommunfullmäktiges beslut den
24 april 2013.
FOA kommittén har på sitt sammanträde den 29 mars 2016, enats om att
föreslå Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige besluta om särskilt
förrättningsarvode för delegater inom socialnämnderna som har jour med
anledning av behov av snabba beslut i ärenden om omedelbart
omhändertagande enligt LVU och LVM. Dessa beslut kan nämnden
delegera till ordförande, annan förtroendevald eller utskott. Enligt de regler
som gäller idag för arvoden och ersättningar till förtroendevalda så utgår
ingen övrig ersättning till ordförandena i samband med delegatens jour
eller förrättning i samband med beslut. De övriga ledamöter i nämnden
som erhållit delegation ersätts med vanligt förrättningsarvode i samband
med att beslut måste fattas och inget annat arvode utgår för att delegaten
ska vara tillgänglig. Ordföranden och vice ordförandena i socialnämnderna
har idag arvoden som motsvarar 20 procent respektive 15 procent av
arvodet för uppdrag som kommunalråd, gruppen övriga. Dessa årsarvoden
utgör kompensation för de allmänna uppgifter som ingår i
ordförandeuppdraget, till exempel ordförandeberedningar.
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FOA kommittén har bedömt att, med hänsyn tagen till att delegaterna
måste vara tillgängliga under dygnets alla timmar under den vecka de har
"jour", att föreslå att särskilt arvode ska utgå för uppgiften. Vidare föreslår
FOA kommittén att den utökade kostnaden för socialnämnderna med
anledning av utökat arvode finansieras ur Kommunstyrelsens anslag för
oförutsedda kostnader. FOA kommitténs förslag omfattar perioden maj
2016 till och med oktober 2016 i avvaktan kommande utredning för att
uppnå en bättre funktionalitet för socialnämndernas verksamhet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-04-04
Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige, 2013-10-30-31 § 235
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Örebro kommun och
partigruppsresurser för mandatperioden 2014-2018 samt partistöd revideras
enligt följande:
a) Reglerna revideras med uppgift om att årsarvode utgår till Valnämndens
ordförande och vice ordförande med 2,0 % av arvodet till gruppen övriga
kommunalråd under valår och 1 % av arvodet till gruppen övriga
kommunalråd under icke valår.
b) Reglerna kompletteras med Förrättningsarvode för delegater inom
socialnämnderna som har jour med anledning av behov av snabba beslut i
ärenden om omedelbart omhändertagande enligt LVU och LVM. Ett
jourarvode per jourvecka utgår med ett halvt grundarvode 234 kronor x 7
dagar = 1 638 kronor samt därefter ett grundarvode, 468 kronor och
ordinarie timarvode, 129 kronor vid varje enskild förrättning.
Förrättningsarvodet uppgår totalt till 597 kronor. Arvodesreglerna gäller
för perioden 2016-05-01--2016-10-31.
2. Socialnämnd Väster och Socialnämnd Öster beviljas ett tilläggsanslag
för år 2016 för ökade arvodeskostnader med 94 000 kronor respektive
65 000 kronor. Finansiering sker genom ianspråktagande ur
Kommunstyrelsens anslag till förfogande.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige den 27 april 2016 för beslut.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige den 27 april 2016 för beslut.

12

§ 88 Jämställdhetsdelegationens verksamhetsberättelse
år 2015
Ärendenummer: Ks 1344/2015
Handläggare: Mia Stålgren Patino
Ärendebeskrivning
Jämställdhetsdelegationen är en delegation under Kommunstyrelsen och
samordnar jämställdhetsfrågorna i Örebro kommun.
Jämställdhetsdelegationen redovisar varje år en verksamhetsplan för
Kommunstyrelsen.
För jämställdhetsdelegationens kostnader finns 50 000 kr per år avsatt.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-03-10
Kommunstyrelsens jämställdhetsdelegations verksamhetsberättelse 2016,
2016-01-19
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Verksamhetsberättelse 2015 för jämställdhetsdelegationen fastställs.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 89 Jämställdhetsdelegationens verksamhetsplan år 2016
Ärendenummer: Ks 1344/2015
Handläggare: Mia Stålgren Patino
Ärendebeskrivning
Jämställdhetsdelegationen är en delegation under kommunstyrelsen och
samordnar jämställdhetsfrågorna i Örebro kommun.
Jämställdhetsdelegationen redovisar varje år en verksamhetsplan för
kommunstyrelsen. För jämställdhetsdelegationens kostnader finns 50 000
kr per år avsatt.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-03-10
Kommunstyrelsens jämställdhetsdelegations verksamhetsplan 2016, 201601-29
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Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Verksamhetsplan 2016 för jämställdhetsdelegationen fastställs.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 90 Rättegångsfullmakt för kommunens jurister
Ärendenummer: Ks 54/2012
Handläggare: Pernilla Wikström Pehrson
Ärendebeskrivning
Enligt kommunstyrelsens beslut den 23 augusti 2004 § 144 har
kommunens jurister inom Kommunstyrelseförvaltningen fullmakt att
företräda Örebro kommun i olika rättsliga sammanhang.
Denna rättegångsfullmakt behöver ändras sedan Åsa Lindborg anställts
som kommunjurist. Innehållsmässigt föreslås fullmakten gälla oförändrad.
Av 12 kap.11 § rättegångsbalken gäller som fullmakt för en kommun
utdrag ur protokoll över beslut varigenom ombud förordnats.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-03-16
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Kommunstyrelsen befullmäktigar härmed chefsjuristen Pernilla
Wikström Pehrson, samt juristerna Per Undén, Sara Stenman, Rickard
Samuelsson, Åsa Lindborg eller den, envar av dem i sitt ställe förordnar,
att vid domstolar och övriga myndigheter i Sverige ävensom inför
skiljemän, å kommunens och kommunstyrelsens vägnar anhängiggöra,
utföra och bevaka kommunens talan i alla förekommande mål och ärenden,
att jämväl utom domstol vid alla de tillfällen, då kommunens rätt kan vara i
fråga, densamma iakttaga och bevaka samt att ingå förlikning. Denna
fullmakt gäller även i konkurs samt i fråga om antagande eller förkastande
av ackord däri.
Yrkande
Maria Haglund (M) yrkar att ändra "juristerna" till "kommunjuristerna" i
beslutsformuleringen.
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Proposition
Ordförande Lennart Bondeson (KD) finner att det finns ett förslag till
beslut, det vill säga Kommunstyrelseförvaltningens reviderade förslag, och
att Kommunstyrelsen beslutar enligt det.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Kommunstyrelsen befullmäktigar härmed chefsjuristen Pernilla
Wikström Pehrson, samt kommunjuristerna Per Undén, Sara Stenman,
Rickard Samuelsson, Åsa Lindborg eller den, envar av dem i sitt ställe
förordnar, att vid domstolar och övriga myndigheter i Sverige ävensom
inför skiljemän, å kommunens och kommunstyrelsens vägnar
anhängiggöra, utföra och bevaka kommunens talan i alla förekommande
mål och ärenden, att jämväl utom domstol vid alla de tillfällen, då
kommunens rätt kan vara i fråga, densamma iakttaga och bevaka samt att
ingå förlikning. Denna fullmakt gäller även i konkurs samt i fråga om
antagande eller förkastande av ackord däri.

§ 91 Beslut som inte är verkställda enligt socialtjänstlagen
(SoL) och lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS), kvartal 4 år 2015
Ärendenummer: Ks 378/2016
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 36 stycken, tre fler än kvartal 3:2015. Alla beslut avser precis
som vid tidigare rapporteringar permanent plats på särskilt boende.
Totalt rapporterar socialnämnderna 23 beslut, som inte verkställts inom tre
månader från beslutet, under kvartal 4:2015, vilket är två fler än kvartal
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3:2015.
Nämnden för funktionshindrade rapporterade tre SoL-beslut som ej
verkställt inom tre månader kvartal 4:2015. Under kvartal 3:2015 var
siffran nio. Nämnden rapporterar 43 ej verkställda beslut enligt LSS kvartal
4:2015, vilket är fyra fler än vid det förra rapporteringstillfället.
Programnämnd social välfärd behandlade ärendet på sitt sammanträde den
31 mars 2016.
Beslutsunderlag
Statistikrapport ej verkställda beslut för kvartal 4 2015
Förslag till beslut
Programnämnd social välfärd förslag till Kommunstyrelsen:
- Informationen tas till protokollet.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige 27 april för beslut.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Programnämnd social välfärds förslag.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige 27 april för beslut.

§ 92 Redovisning av obesvarade motioner april år 2016
Ärendenummer: Ks 304/2016
Ärendebeskrivning
Enligt kommunallagen 5 kap. 33 § ska en motion beredas så, att
fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väcktes. Om
beredningen inte kan avslutas inom denna tid ska detta, och vad som har
kommit fram vid beredningen, anmälas till fullmäktige inom samma tid.
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat en förteckning över motioner
som inte är slutligt färdigberedda.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens sammanställning över ej färdigberedda
motioner april 2015
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Anmälan läggs till handlingarna.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige 27 april 2016 för beslut.
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige 27 april 2016 för beslut.

§ 93 Remittering av motioner
Ärendenummer: Ks 15/2016
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har den 30 mars 2016 överlämnat följande motioner
till Kommunstyrelsen för beredning:
Motion från Johan Kumlin (M) och Linn Andersson (M) om
vindslägenheter i centrala Örebro
Motion från Daniel Edström (SD) om att införa ett mobilt sportotek
Motion från Sara Richert (MP) och Niclas Persson (MP) om jämställda
feriejobb
Motion från Cecilia Lönn Elgstrand (V), Murad Artin (V), Jessica
Carlqvist (V) och Martha Wicklund (V) om studiehjälp i skolan
Motion från Cecilia Lönn Elgstrand (V), Murad Artin (V), Jessica
Carlqvist (V) och Martha Wicklund (V) om utred och anlägg laddstationer
för elcykel
Motion från Cecilia Lönn Elgstrand (V), Murad Artin (V), Jessica
Carlqvist (V) och Martha Wicklund (V) om ny organisation för hemvården
Beslutsunderlag
Motion från Johan Kumlin (M) och Linn Andersson (M) om
vindslägenheter i centrala Örebro, Ks 384/2016
Motion från Daniel Edström (SD) om att införa ett mobilt sportotek, Ks
415/2016
Motion från Sara Richert (MP) och Niclas Persson (MP) om jämställda
feriejobb, Ks 421/2016
Motion från Cecilia Lönn Elgstrand (V), Murad Artin (V), Jessica
Carlqvist (V) och Martha Wicklund (V) om studiehjälp i skolan, Ks
454/2016
Motion från Cecilia Lönn Elgstrand (V), Murad Artin (V), Jessica
Carlqvist (V) och Martha Wicklund (V) om utred och anlägg laddstationer
för elcykel, Ks 455/2016
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Motion från Cecilia Lönn Elgstrand (V), Murad Artin (V), Jessica
Carlqvist (V) och Martha Wicklund (V) om ny organisation för
hemvården, Ks 456/2016
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Motion från Johan Kumlin (M) och Linn Andersson (M) om
vindslägenheter i centrala Örebro remitteras till Programnämnd
samhällsbyggnad.
2. Motion från Daniel Edström (SD) om att införa ett mobilt sportotek
remitteras till Programnämnd barn och utbildning, Programnämnd
samhällsbyggnad och Kommunstyrelseförvaltningen.
3. Motion från Sara Richert (MP) och Niclas Persson (MP) om jämställda
feriejobb remitteras till Kommunstyrelseförvaltningen.
4. Motion från Cecilia Lönn Elgstrand (V), Murad Artin (V), Jessica
Carlqvist (V) och Martha Wicklund (V) om studiehjälp i skolan remitteras
till Programnämnd barn och utbildning.
5. Motion från Cecilia Lönn Elgstrand (V), Murad Artin (V), Jessica
Carlqvist (V) och Martha Wicklund (V) om utred och anlägg laddstationer
för elcykel remitteras till Kommunstyrelseförvaltningen och
Programnämnd samhällsbyggnad.
6. Motion från Cecilia Lönn Elgstrand (V), Murad Artin (V), Jessica
Carlqvist (V) och Martha Wicklund (V) om ny organisation för hemvården
remitteras till Programnämnd social välfärd.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 94 Fyllnadsval av Krisledningsutskott
Ärendenummer: Ks 1305/2014
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen tillsatte vid sitt sammanträde den 18 januari 2000, § 20,
ett utskott med uppgift att svara för kommunens ledning vid svåra
påfrestningar på samhället, vid särskilda händelser eller i annan
krissituation i fredstid samt att vidta åtgärder och meddela de beslut som
den akuta situationen kräver. Samtidigt inrättades en Krisledningskommitté
med uppgift att i krissituationer svara för behövlig samordning samt
erforderlig beredning och verkställighet åt Kommunstyrelsen samt dess
Krisledningsutskott och ordförande.
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Utskottet består av fem ledamöter samt nitton ersättare, som utgörs av
Kommunstyrelsens återstående tio ledamöter och samtliga nio ersättare.
Kommunstyrelsens ordförande är utskottets ordförande med en 1:e och en
2:e vice ordförande vid sin sida. Ersättarna inträder i tjänstgöring med
förtur för Kommunstyrelsens ordinarie ledamöter i respektive parti och i
övrigt i den ordning som gäller för suppleantinträde i styrelser och
nämnder enligt Kommunfullmäktiges beslut härom. Härutöver har ersättare
rätt att närvara endast efter utskottets bestämmande.
Ledamöter i Krisledningskommittén är kommundirektören, tillika
ordförande, den säkerhetsansvarige tjänstemannen, tillika vice ordförande
och informationschefen. Kommittén har möjlighet att till sig adjungera
andra tjänstemän i och utanför kommunens egen organisation.
Efter att Kommunfullmäktige den 27 januari utsåg Kenneth Nilsson (S) till
ny ordförande för Kommunstyrelsen, och ytterligare fyllnadsval för
Kommunstyrelsen gjorts, finns ett behov av att förtydliga vilka personer
som är ledamöter respektive ersättare i Krisledningsutskottet.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Utse Kenneth Nilsson (S), Lennart Bondeson (KD), Rasmus Persson (C),
Anders Åhrlin (M) och Karolina Wallström (L) till ledamöter och Björn
Sundin (S), Fisun Yavas (S), Jessica Ekerbring (S), Linda Smedberg (S),
Roger Andersson (S), Camilla Andersson (S), Yusuf Abdow (S), Marie
Brorson (S), Per-Åke Sörman (C), Behcet Barsom (KD), Murad Artin (V),
Jessica Carlqvist (V), Maria Haglund (M), Johanna Reimfelt (M), Johan
Kumlin (M), Sara Richert (MP), Niclas Persson (MP), Daniel Edström
(SD) och Yngve Alkman (L) till ersättare i Krisledningsutskottet, för tiden
5 april 2016 - 31 december 2018.

§ 95 Fyllnadsval av ledamot i styrgrupp för Drogpolitiskt
program
Ärendenummer: Ks 713/2014
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade den 23 september 2014, § 217, att ge
Kommunledningskontoret i uppdrag att revidera den Drogpolitiska
handlingsplanen för Örebro kommun och Polismyndigheten i Örebro län
och ta fram en Drogpolitisk strategi, samt att Kommunstyrelsen ska utse en
styrgrupp med en företrädare per parti.
Kommunstyrelsen utsåg den 27 januari 2015, § 15, en representant per
parti. Då Susanne Lindholm (KD) har avsagt sig sin plats i styrgruppen
behöver Kommunstyrelsen utse en ny representant.
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Utse Maria Landh (KD) till representant i styrgruppen för Drogpolitisk
strategi och handlingsplan efter Susanne Lindholm (KD).

§ 96 Kommundirektörens rapport
Ärendenummer: Ks 16/2016
Ärendebeskrivning
Kommundirektören redogör i en rapport för nyheter inom förvaltningen.
Beslutsunderlag
Kommundirektörens rapport mars 2016
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
-Rapporten läggs till handlingarna.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 97 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt, månadsrapport
januari-februari år 2016
Ärendenummer: Ks 6/2016
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelseförvaltningen har sammanställt en rapport över
utvecklingen inom ekonomi, personal och verksamhet under januarifebruari 2016.
Beslutsunderlag
Månadsrapport ekonomi, personal och verksamhet Örebro
kommun, januari-februari 2016
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
-Rapporten läggs till handlingarna.

20

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 98 Rapport över finansverksamheter under mars år 2016
Ärendenummer: Ks 7/2016
Handläggare: Mats Rodenfelt
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelseförvaltningen redovisar i rapport finansverksamheten
under mars 2016.
Beslutsunderlag
Rapport över Finansverksamheten under mars 2016.
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
-Rapporten läggs till handlingarna.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 99 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Ks 331/2016
Handläggare: Jenni Hermansson
Ärendebeskrivning
Alla beslut fattade med stöd av delegation av tjänsteman, ordförande eller
utskott ska anmälas till Kommunstyrelsen på närmast följande 27
sammanträdeenligt 6 kap. 35 § KL. Det är först efter återrapporteringen till
Kommunstyrelsen som delegationsbesluten kan vinna laga kraft och det är
också ett sätt att hålla ledamöter och ersättare i Kommunstyrelsen
informerade om vilka beslut som fattats genom delegation.
Delegationsförteckningen för Kommunstyrelsen antogs 27 mars 2003 och
reviderades senast 6 mars 2012. Inför Kommunstyrelsens sammanträde den
9 februari 2016 redovisar Kommunstyrelseförvaltningen beslut som tagits
med stöd av delegation under januari 2016.
Beslutsunderlag
Sammanställning över delegationsbeslut inom övrig verksamhet under
perioden 1 mars - 31 mars 2016
Sammanställning över delegationsbeslut inom finansverksamheten under
perioden 1 mars - 31 mars 2016
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Protokoll från Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt, 201603-08
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Anmälan av delegationsbeslut läggs till handlingarna.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 100 Anmälan av handlingar
Ärendenummer: Ks 5/2016
Handläggare: Jenni Hermansson
Ärendebeskrivning
Varje månad anmäler Kommunstyrelseförvaltningen handlingar som
inkommit och bedöms relevanta för Kommunstyrelsen att få kännedom
om.
Beslutsunderlag
Kallelse och protokoll till Regionala samverkansrådet 2016-03-18, Ks
1318/2014
Synpunkter från Jämställdhetsdelegationen på Kommunstyrelsens plan
med budget 2016 angående höjd ambitionsnivå för målsättningar kring
fördelningen av Örebro kommuns marknadsföringsstöd 2016-03-07, Ks
1175/2015
Hopajolas kallelse till årsmöte, Ks 361/2016
Protokoll från Örebro Rådhus AB, 2016-02-16
Kommunicering från Byggnadsnämnden i Örebro kommun avseende
byggnation som påbörjats utan startbesked på fastigheten Måsen 25, Ks
382/2016
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Anmälan läggs till handlingarna.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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