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Ersätter Björn Sundin (S)
Ersätter vakant (S)
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Ersätter Anders Åhrlin (M)
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Lena Claeson, sekreterare
Justerat den 18 mars 2016.
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Kenneth Nilsson (S), ordförande

Karolina Wallström (L), justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 18 mars 2016.
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§ 48 Bokslutskommuniké 2015
Ärendenummer: Ks 247/2016
Handläggare: Karin Nilsson
Ärendebeskrivning
Bokslutskommunikén är en preliminär rapport av årets ekonomiska utfall.
Årsredovisningen som är en uppföljning av kommunens övergripande
strategier med budget för 2015 (ÖSB) är under produktion och presenteras
i Kommunstyrelsen den 29 mars.
Beslutsunderlag
Bokslutskommuniké, preliminärt bokslut 2015
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Bokslutskommunikén för 2015 godkänns.
Yrkande
Niclas Persson (MP) yrkar att få lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Bokslutskommunikén för 2015 godkänns.
2. Niclas Persson (MP) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Karolina Wallström (L), Maria Haglund (M), Johanna Reimfelt (M) och
Johan Kumlin (M) deltar inte i beslutet.

§ 49 Disposition av AFA-medel 2016-2018
Ärendenummer: Ks 1090/2015
Handläggare: Marie Hellgren
Ärendebeskrivning
Under flera år har kommuner och landsting kunnat stärka sin ekonomi tack
vare återbetalningar från AFA-försäkringar. Under 2015 innebar detta att
Örebro kommun fick en ny intäkt på 55 mnkr. 37 mnkr har redan fördelats
i tidigare beslut vilket innebär att 17,9 mnkr finns kvar ofördelade. Under
2015 beslutades att dessa skulle möta den sänkta prognosen för
skatteintäkter och generella statsbidrag. Då resultatet i årsbokslutet 2015
visar på ett resultat som överstiger budget kan de kvarvarande medlen
reserveras för specifika ändamål.
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-02-17
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut:
- Disposition av AFA-medel 2016-2018 fastställs i enlighet med
Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige.
Yrkande
Maria Haglund (M) yrkar att 1) reservera 4 miljoner kronor av AFAmedlen till kompetensutveckling för driftsledare/planerare och
enhetschefer inom hemvården, 2) reservera 7,9 miljoner kronor av AFAmedlen till arbetet för en giftfri miljö i Örebros förskolor och skolor, 3)
reservera 6 miljoner kronor för att förstärka satsningen på
kompetensutveckling av pedagoger och andra yrkesgrupper inom
programområde Barn och utbildning.
Karolina Wallström (L) yrkar bifall till Maria Haglunds (M) yrkande.
Niclas Persson (MP) yrkar att 1) reservera 4 miljoner kronor av AFAmedlen till det kommun-över-gripande chefs- och
ledarutvecklingsprogrammet, 2) reservera 7,9 miljoner kronor av AFAmedlen till arbetet för en giftfri miljö i Örebros förskolor och skolor, 3)
reservera 6 miljoner kronor för att förstärka satsningen på
kompetensutveckling av pedagoger och andra yrkesgrupper inom
programområde Barn och utbildning.
Proposition
Ordförande Kenneth Nilsson (S) finner att det finns tre förslag till beslut,
d.v.s. Kommunstyrelseförvaltningens förslag, Maria Haglunds (M)
yrkande samt Niclas Perssons (MP) yrkande, och ställer dessa mot
varandra. Ordföranden finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt
Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Disposition av AFA-medel 2016-2018 fastställs i enlighet med
Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige.
Daniel Edström (SD) deltar inte i beslutet.
Reservation
Maria Haglund (M), Johanna Reimfelt (M) och Johan Kumlin (M)
reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för Maria Haglunds (M)
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yrkande om att 1) reservera 4 miljoner kronor av AFA-medlen till
kompetensutveckling för driftsledare/planerare och enhetschefer inom
hemvården, 2) reservera 7,9 miljoner kronor av AFA-medlen till arbetet för
en giftfri miljö i Örebros förskolor och skolor, 3) reservera 6 miljoner
kronor för att förstärka satsningen på kompetensutveckling av pedagoger
och andra yrkesgrupper inom programområde Barn och utbildning.
Karolina Wallström (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt
yrkande om att Kommunstyrelsen beslutar 1) reservera 4 miljoner kronor
av AFA-medlen till kompetensutveckling för driftsledare/planerare och
enhetschefer inom hemvården, 2) reservera 7,9 miljoner kronor av AFAmedlen till arbetet för en giftfri miljö i Örebros förskolor och skolor, 3)
reservera 6 miljoner kronor för att förstärka satsningen på
kompetensutveckling av pedagoger och andra yrkesgrupper inom
programområde Barn och utbildning.
Niclas Persson (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt yrkande
om att 1) reservera 4 miljoner kronor av AFA-medlen till det
kommun-över-gripande chefs- och ledarutvecklingsprogrammet, 2)
reservera 7,9 miljoner kronor av AFA-medlen till arbetet för en giftfri
miljö i Örebros förskolor och skolor, 3) reservera 6 miljoner kronor för att
förstärka satsningen på kompetensutveckling av pedagoger och andra
yrkesgrupper inom programområde Barn och utbildning.

§ 50 Överföring av medel mellan Vuxenutbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden och Kulturnämnden och
Fritidsnämnden för kultur- och fritidsaktiviteter för barn i
socioekonomiskt utsatta situationer
Ärendenummer: Ks 152/2016
Handläggare: Marie Hellgren
Ärendebeskrivning
Vuxenutbildning- och arbetsmarknadsnämnden har initierat ett ärende om
att använda den del av statsbidraget för fritidspeng som inte utnyttjas av
försörjningsstödstagare till att stimulera fritids- och kulturaktiviteter för
barn. För att möjliggöra detta behöver kvarvarande ekonomiska utrymme
2015 på 750 tkr överföras till Kulturnämnden och Fritidsnämnden för att
nyttjas 2016.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-02-02
Protokollsutdrag från Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden,
2016-02-04, § 7
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens tjänsteskrivelse,
2015-12-28.
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Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Av Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämndens kvarvarande medel
2015 på 750 tkr överförs 550 tkr till Kulturnämnden och 200 tkr till
Fritidsnämnden för att möjliggöra kultur- och fritidsaktiviteter för barn i
socioekonomiskt utsatta situationer år 2016.
Yrkande
Karolina Wallström (L) yrkar att ansvaret inte flyttas till Kulturnämnden
och Fritidsnämnden utan stannar hos Vuxenutbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden.
Proposition
Ordförande Kenneth Nilsson (S) finner att det finns två förslag till beslut,
d.v.s. Kommunstyrelseförvaltningens förslag och Karolina Wallströms (L)
yrkande, och ställer dessa mot varandra. Ordföranden finner att
Kommunstyrelsen beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Av Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämndens kvarvarande medel
2015 på 750 tkr överförs 550 tkr till Kulturnämnden och 200 tkr till
Fritidsnämnden för att möjliggöra kultur- och fritidsaktiviteter för barn i
socioekonomiskt utsatta situationer år 2016.
Reservation
Karolina Wallström (L) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för
sitt yrkande om att ansvaret inte flyttas till Kulturnämnden och
Fritidsnämnden utan stannar hos Vuxenutbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden.

§ 51 Kompensation till Programnämnd barn- och
utbildning för elevantalsökningar 2015
Ärendenummer: Ks 1288/2015
Handläggare: Marie Hellgren
Ärendebeskrivning
I budget 2015 erhöll programområde barn och utbildning kompensation på
35 mnkr för ett förväntat antal barn och elever 2015 och då främst i
förskola och grundskola.
Efterfrågan på förskoleplatser och grundskoleplatser är fortsatt stort medan
antalet elever i gymnasieskolan fortsätter att minska. Under året har Örebro
kommun tagit emot ett stort antal nyanlända barn och unga i förskolor och
skolor.
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Utifrån den utveckling som nu har skett av antalet barn och elever inom
programområdet uppgår kostnadsökningen till ytterligare 18 mnkr för
2015. Ansökan från Barn och utbildning bifogas.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-02-16
Protokollsutdrag från Programnämnd barn och utbildning, 2015-11-04, §
148
Kommunstyrelseförvaltningens reviderade tjänsteskrivelse, 2015-10-30
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2015-10-27
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Programnämnd barn och utbildning erhåller ramtillskott på 18 mnkr för
faktiskt antal barn och elever 2015.
2. Finansiering sker genom ombudgering av medel från
exploateringsintäkterna.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 52 Omförhandling hyresavtal med Tegelbruket
Ärendenummer: Ks 1222/2015
Handläggare: Marie Hellgren
Ärendebeskrivning
Ärendet utgår från Kommunstyrelsens sammanträde den 8 mars 2016.

§ 53 Svar på Stadsrevisionens granskningsrapport om
behörigheter och loggkontroll
Ärendenummer: Ks 1356/2015
Handläggare: Per Oscarsson
Ärendebeskrivning
Inom ramen för revisionsplanen för år 2015 har Stadsrevisionen i Örebro
kommun genomfört en granskning avseende hanteringen av behörigheter
och åtkomstkontroll i kommunens datoriserade verksamhetsstöd Treserva.
Stadsrevisionen önskar besked från följande nämnder om vilka åtgärder
man har för avsikt att vidta med anledning av revisionsrapporten: Vårdoch omsorgsnämnd Väster, Vård- och omsorgsnämnd Öster,
Programnämnd Social välfärd samt Kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen föreslås att besluta om åtgärder som syftar till att
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förbättra efterlevnaden av de kommunövergripande styrdokumenten
Informationssäkerhetspolicy och Riktlinjer för informationssäkerhet.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2016-02-04
Yttrande till Stadsrevisionen, 2016-02-04
Missiv och rapport granskning av Behörigheter och loggkontroll,
Stadsrevision Örebro/KPMG
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Yttrandet över granskning av behörigheter och loggkontroll antas och
överlämnas till Stadsrevisionen
2. Uppdra åt Kommunstyrelseförvaltningen att under 2016 uppdatera
kommunens övergripande Informationssäkerhetspolicy och Riktlinjer för
informationssäkerhet
3. Uppdra åt Kommunstyrelseförvaltningen att under 2016 kommunicera ut
kommunens övergripande Informationssäkerhetspolicy och Riktlinjer för
informationssäkerhet och löpande utveckla och erbjuda stöd till
verksamheter för att nå efterlevnad
4. Uppdra åt Kommunstyrelseförvaltningen att under 2016 påbörja
uppföljning av verksamheters efterlevnad av kommunens övergripande
Informationssäkerhetspolicy och Riktlinjer för informationssäkerhet.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 54 Rapport om Örebro 750 år
Ärendenummer: Ks 527/2011
Handläggare: Alf Lindblad
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen anslog i tre olika beslut sammanlagt 9 miljoner kronor
till Örebro 750-årsjubileum. Näringsliv och andra aktörer bidrog med över
6,5 miljoner kronor.
Aktiviteterna under året besöktes av över en halv miljon besökare, vid 288
evenemang. Dessutom genomfördes en del andra stora evenemang under
året och synligheten i media, sociala medier och web var hög.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-02-16
Örebro 750 år, rapport framtagen av Örebrokompaniet
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Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Rapporten Örebro 750 år läggs till handlingarna.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 55 Information om förändringen av
Kommunstyrelseförvaltningen
Ärendenummer: Ks 298/2016
Handläggare: Ann-Kristin Norberg
Ärendebeskrivning
Förvaltningschef Ann-Kristin Norberg informerar om förändringen av
Kommunstyrelseförvaltningen.
Kommunledningskontoret, förvaltningskontoren och IT-avdelningen har
fogats samman till en förvaltning som benämns Kommunstyrelseförvaltningen. Det betyder att den kommungemensamma sektorn nu är
samlad i en förvaltning där Kommunstyrelsen är anställningsmyndighet.
Förändringarna görs på grund av följande faktorer:
- Föränderlig omvärld - det som händer globalt påverkar det som sker
lokalt
- Växande kommun (volymerna ökar)
- Intäkterna räcker inte till de ökade kostnaderna - allt mindre pengar ska
räcka till mer
- Ökad konkurrens och fria val
- Medvetna medborgare
- Ökade krav på digitalisering
Kommunen ska åstadkomma en enklare vardag för alla dem vi finns till
för: privatpersoner, organisationer och företag och servicen ska alltid ges
på lika villkor. Det behövs en smartare och öppnare förvaltning som
stödjer innovation och delaktighet och som också kan ge en mer effektiv
verksamhet.
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Informationen tas till protokollet.
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 56 Förlängt reservationsavtal för Gustavsviks
utvecklingsbolag AB avseende fastigheten Gustavsvik 2
Ärendenummer: Ks 581/2015
Ärendebeskrivning
I slutet av 2011 undertecknades en överenskommelse om utveckling av
Gustavsviksområdet till förmån för Örebroporten. Överenskommelsen
innebär bland annat att kommunen förbinder sig att överlåta mark i
Gustavsviksområdet till Örebroporten. I detta avtal framgår att varje
försäljning inom området ska godkännas av Kommunfullmäktige.
Örebroporten har sedan bildat ett bolag, Gustavsvik Utvecklingsbolag AB,
tillsammans med ett antal fastighetsägare.
Reservationsavtalet innebär att området reserveras under perioden fram till
30 september 2016. Kommunen avser sedan att överlåta området till
Gustavsvik Utvecklingsbolag AB under förutsättning att bygglov erhållits
och att byggnadsarbeten påbörjats under reservationstiden. Köpeskillingen
uppgår till 1188 kr/BTA, motsvarande 4 277 000 kronor. Företaget riktar in
sig på hyresrättsform.
Ärendet behandlades av Programnämnd samhällsbyggnad den 4 februari
2016.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Programnämnd samhällsbyggnad, 2016-02-04, § 12
Stadsbyggnads tjänsteskrivelse, 2015-12-22
Reservationsavtal med kartbilagor
Förslag till beslut
Programnämnd samhällsbyggnads förslag till Kommunstyrelsen:
1. Godkänna föreliggande reservationsavtal mellan Örebro kommun och
Gustavsvik Utvecklingsbolag AB.
2. Uppdra åt Programnämnd samhällsbyggnads ordförande att för
kommunens del godkänna och underteckna överlåtelseavtal avseende
Gustavsvik 2 när villkoren i reservationsavtalet är uppfyllda.
3. Programnämnd samhällsbyggnad får i uppdrag att, inom ramen för
gällande nämndreglementen för Örebro kommun, besluta om avyttring av
området enligt bifogat reservationsavtal.
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Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 57 Igångsättningsbeslut för att ta fram ett Kulturpolitiskt
program för Örebro kommun
Ärendenummer: Ks 128/2016
Ärendebeskrivning
I Programnämnd samhällsbyggnads programplan med budget för 2016
finns ett uppdrag formulerat att revidera det aktuella kulturpolitiska
programmet. Syftet med revideringen är att på ett tydligare och mer
prioriterat sätt visa kommunens mål med sin kulturverksamhet.
Innan ett nytt arbetsdokument tas fram krävs ett igångsättningsbeslut.
Enligt tidsplanen ska programmet antas under år 2018. Kulturnämnden ska
behandla ärendet under våren 2018 och därefter tas programmet vidare till
programnämnden och Kommunstyrelsen för att slutligen antas av
Kommunfullmäktige. Förutom arbetet förvaltningen kommer att göra, ska
det skapas en parlamentarisk arbetsgrupp i Kulturnämnden och förslagen
kommer att remitteras till andra nämnder och eventuellt till Region Örebro
län.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-02-01
Kulturpolitiskt program för Örebro kommun, 2002-12-18
Programplan med budget för Programnämnd samhällsbyggnad 2016, 201512-01
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Kulturnämnden ges i uppdrag att revidera Kulturpolitiskt program för
Örebro kommun.
Yrkande
Behcet Barsom (KD) yrkar bifall till Kommunstyrelseförvaltningens
förslag.
Proposition
Ordförande Kenneth Nilsson (S) finner att det endast finns ett förslag till
beslut, d.v.s. Kommunstyrelseförvaltningens förslag, och att
Kommunstyrelsen beslutar enligt detta.
11

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Kulturnämnden ges i uppdrag att revidera Kulturpolitiskt program för
Örebro kommun.

§ 58 Igångsättningsbeslut för att ta fram ett Idrotts- och
fritidspolitiskt program för Örebro kommun
Ärendenummer: Ks 129/2016
Ärendebeskrivning
I Programnämnd samhällsbyggnads programplan med budget för 2016
finns det flera uppdrag för att möjliggöra och upplevelser och rekreation
för alla åldrar. Ett av dessa uppdrag är att ta fram ett idrotts- och
fritidspolitiskt program för Örebro kommun som syftar till att tydligare och
mer prioriterat sätt visa kommunens mål med sin fritids- och
idrottsverksamhet.
Enligt tidsplanen ska programmet antas under år 2018. Fritidsnämnden ska
behandla ärendet under våren 2018 och därefter tas programmet vidare till
programnämnden och Kommunstyrelsen för att slutligen antas av
Kommunfullmäktige. Förutom arbetet förvaltningen kommer att göra, ska
det skapas en parlamentarisk arbetsgrupp i Fritidsnämnden och förslagen
kommer att remitteras till andra nämnder och eventuellt till Region Örebro
län.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-02-01
Programplan med budget för Programnämnd samhällsbyggnad 2016, 201512-01
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Fritidsnämnden ges i uppdrag att ta fram ett idrott- och fritidspolitiskt
program för Örebro kommun.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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§ 59 Nybyggnation Askenäs - Igångsättningsbeslut
Programnämnd social välfärd
Ärendenummer: Ks 189/2016
Ärendebeskrivning
Askenäs är ett av kommunens 23 vård- och omsorgsboenden och ligger i
Odensbacken. På området där Askenäs ligger finns fler fastigheter med
olika kommunala verksamheter och ÖBO som är fastighetsägare har
bostäder för seniorer.
För ett par år sedan uppmärksammades behov av ombyggnad, renovering
och ett förstärkt brandskydd i den del av fastigheterna som rymmer vårdoch omsorgsboende och tillagningskök. Tillsammans med ÖBO har
kommunens lokalförsörjningsavdelning utrett olika möjligheter för
ombyggnad och renovering av de delarna.
Förslaget är att ett nytt vård- och omsorgsboende byggs i anslutning till
vårdcentralen i Odensbacken där verksamhetslokaler för hemvård och
dagvård också inryms.
Ärendet behandlades av Programnämnd social välfärd den 3 februari 2016.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-02-11
Protokollsutdrag från Programnämnd social välfärd, 2016-02-03, § 8
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-01-26
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Programnämnd Social välfärds begäran om igångsättningsbeslut för
nybyggnation av ett vård- och omsorgsboende i Odensbacken som också
inrymmer verksamhetslokaler för hemvård och dagvård, enligt alternativ 4
nedan, bifalles.
2. Kommunens lokalförsörjningsavdelning får i uppdrag att utreda och
planera för hur de lokaler som blir tomställda på ”gamla Askenäs” bäst
nyttjas.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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§ 60 Svar på motion från Sara Richert (MP) om vegetarisk
kost som norm på möten och konferenser
Ärendenummer: Ks 1026/2015
Ärendebeskrivning
Sara Richert (MP) har inkommit med en motion som anmäldes till
Kommunfullmäktige den 10 september 2015.
Motionären föreslår att alla sammanträden/seminarier och övriga möten
som ordnas av kommunen i såväl egen som extern regi ska ha vegetarisk
kost som huvudalternativ och kött som specialkost för de som önskar att
välja. Motionären menar att en halverad klimatpåverkan från maten, vilket
är kommunens mål för 2020, endast kan uppnås genom att mängden kött
minskas betydligt. Motionären menar vidare att vegetarisk kost som
huvudalternativ underlättar för kommunen att fatta mer hållbara matval.
Samt understryks några av de viktigaste fördelarna med vegetarisk kost,
vilka beskrivs vara ökad hälsa, minskade koldioxidutsläpp och effektivare
resursanvändning.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-02-01
Motion från Sara Richert (MP) om vegetarisk kost som norm på möten och
konferenser
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Motionen är besvarad.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Yrkande
Niclas Persson (MP) och Murad Artin (V) yrkar bifall till motionen.
Proposition
Ordförande Kenneth Nilsson (S) finner att det finns två förslag till beslut,
d.v.s. Kommunstyrelseförvaltningens förslag om att motionen är
besvarad, respektive Niclas Perssons (MP) och Murad Artins (V) yrkande
om bifall till motionen, och ställer dessa mot varandra. Ordföranden finner
att Kommunstyrelsen beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens
förslag.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Motionen är besvarad.
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Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Reservation
Niclas Persson (MP) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för sitt
yrkande om bifall till motionen.
Murad Artin (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt yrkande om
bifall till motionen.

§ 61 Svar på motion från Daniel Spiik (SD) och Habib Brini
(SD) om parkeringsanläggning utanför staden med
bussförbindelse in till centrum
Ärendenummer: Ks 766/2015
Ärendebeskrivning
Daniel Spiik (SD) och Habib Brini (SD) har inkommit med en motion som
anmäldes i Kommunfullmäktige den 17 juni 2015.
Motionen innehåller yrkande om att etablera en avgiftsfri
bilparkeringsplats precis utanför staden varifrån kostnadsfri kollektivtrafik
förslås trafikera Örebro centrum.
Ärendet behandlades av Programnämnd samhällsbyggnad den 1 december
2015.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-02-29
Protokollsutdrag från Programnämnd samhällsbyggnad, 2015-12-01, § 142
Stadsbyggnads tjänsteskrivelse med yttrande, 2015-11-06
Daniel Spiiks (SD) och Habib Brinis (SD) motion om
parkeringsanläggning utanför staden med bussförbindelse in till centrum,
2015-05-28
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Motionen avslås.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Yrkande
Daniel Edström (SD) yrkar bifall till motionen.
Niclas Persson (MP) yrkar bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag
om att avslå motionen.
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Proposition
Ordförande Kenneth Nilsson (S) finner att det finns två förslag till beslut,
d.v.s. Niclas Perssons (MP) yrkande om bifall
till Kommunstyrelseförvaltningens förslag om att avslå motionen
respektive Daniel Edströms (SD) yrkande om bifall till motionen, och
ställer dessa mot varandra. Ordföranden finner att Kommunstyrelsen
beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Motionen avslås.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Reservation
Daniel Edström (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt yrkande
om bifall till motionen.

§ 62 Svar på motion från Jessica Carlqvist m.fl. (V) om att
skapa ett bilfritt kulturstråk utmed Svartån
Ärendenummer: Ks 622/2015
Ärendebeskrivning
Vänsterpartiets (V) fullmäktigegrupp har inkommit med en motion som
anmäldes i Kommunfullmäktige den 29 april 2015. Motionen föreslår att
Programnämnd samhällsbyggnad ska utreda möjligheten att skapa ett
bilfritt kulturstråk från Länsmuseet till Konserthuset. Idén är att skapa
attraktivitet genom utrymme för möten mellan människor istället för bilar.
Bilgatan skulle kunna ersättas av caféer, uteserveringar, promenader,
torghandel och aktiviteter menar motionsställarna. Motionen har beretts av
Stadsbyggnadskontoret och Kultur- och Fritidsförvaltningen och har
samordnats av Kommunledningskontoret.
Ärendet behandlades av Programnämnd samhällsbyggnad den 1 december
2015.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse till Kommunstyrelsen, 201601-12
Protokollsutdrag från Programnämnd samhällsbyggnad, 2015-12-01, § 149
Reservation från (V), 2015-12-01
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse till Samhällsbyggnadsnämnd,
2015-10-28
Stadsbyggnads underlag till motionssvar 2015-10-27
Kultur- och fritidsförvaltningens underlag till motionssvar 2015-10-27
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Vänsterpartiets gruppmotion (V) om bilfritt kulturstråk, 2015-04-29
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen:
- Motionen avslås
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för
beslut.
Yrkande
Murad Artin (V) yrkar att motionen är besvarad.
Proposition
Ordförande Kenneth Nilsson (S) finner att det finns två förslag till beslut,
d.v.s. Kommunstyrelseförvaltningens förslag om att motionen
avslås, respektive Murad Artins (V) yrkande om att motionen är besvarad,
och ställer dessa mot varandra. Ordföranden finner att Kommunstyrelsen
beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Motionen avslås
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för
beslut.
Reservation
Murad Artin (V) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för sitt
yrkande om att motionen ska vara besvarad.

§ 63 Remittering av motioner
Ärendenummer: Ks 15/2016
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har den 17 februari 2016 överlämnat följande
motioner till Kommunstyrelsen för beredning:
Motion från Daniel Granqvist (M) om förenkla för sotarföretag i Örebro
kommun
Motion från Johanna Reimfelt (M) om nytt system i hemtjänsten
Beslutsunderlag
Motion från Daniel Granqvist (M) om att förenkla för sotarföretag i Örebro
kommun, Ks 182/2016
Motion från Johanna Reimfelt (M) om nytt system i hemtjänsten, Ks
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237/2016
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Motion från Daniel Granqvist (M) om att förenkla för sotarföretag i
Örebro kommun remitteras till Kommunstyrelseförvaltningen.
2. Motion från Johanna Reimfelt (M) om nytt system i hemtjänsten
remitteras till Programnämnd social välfärd och
Kommunstyrelseförvaltningen.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

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

§ 65 Rapport från Örebro Rådhus AB
Ärendenummer: Ks 31/2016
Ärendebeskrivning
Styrelsen i Örebro Rådhus AB ska enligt ägardirektivet hålla
Kommunstyrelsen löpande informerad om sin egen och
dotterbolagensverksamhet samt om åtgärder av större vikt.
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Information om ekonomiskt resultat och investeringar för bolagen i Örebro
Rådhuskoncernen ingår i Örebro kommuns delårsrapporter.
Årsredovisningar för Örebro Rådhus AB och dotterbolagen redovisas i sin
helhet till Kommunstyrelse och Kommunfullmäktige.
I denna rapport lämnas övrig information om moderbolagets och
dotterbolagets verksamhet utifrån de ärenden som har behandlats i
bolagens styrelser. Ärenden som ska behandlasav Kommunstyrelsen
redovisas inte i denna rapport.
Beslutsunderlag
Rapport från Örebro Rådhus AB, 2016-01-07
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
-Rapporten läggs till handlingarna.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 66 Rapport över finansverksamheter under februari 2016
Ärendenummer: Ks 7/2016
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelseförvaltningen redovisar i rapport finansverksamheten
under februari 2016.
Beslutsunderlag
Finansrapport, februari 2016
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
-Rapporten läggs till handlingarna.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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§ 67 Fyllnadsval av kommunalråd
Ärendenummer: Ks 1051/2014
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige fastställde den 24 september 2014 regler för arvoden
och ersättningar till förtroendevalda i Örebro kommun för kommande
mandatperiod. Av dessa framgår vilka kommunalrådsresurser som
tilldelats partierna.
Val av kommunalråd förrättas av Kommunstyrelsen efter förslag från
respektive parti.
Kommunstyrelsen utsåg den 22 oktober 2014, § 252, kommunalråd för
mandatperioden 2015-2018. Efter att Lena Baastad (S) avslutat sitt
uppdrag som kommunalråd behöver fyllnadsval för (S) förrättas.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Som kommunalråd med heltidsuppdrag väljs Jessica Ekerbring (S).
Valet som kommunalråd gäller fr.o.m. 2016-03-08 och tills vidare, dock
längst intill det sammanträde då val av kommunstyrelse förrättas nästa
gång.
2. Kommunstyrelsen har rätt att under löpande mandatperiod, efter initiativ
från det aktuella kommunalrådets partigrupp i Kommunfullmäktige,
återkalla ett uppdrag som kommunalråd.

§ 68 Fyllnadsval av ersättare i Kommunstyrelsens utskott
för näringsliv och tillväxt
Ärendenummer: Ks 1304/2014
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har till uppgift att utse ledamöter och ersättare i
Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt.
Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt har att fatta beslut
inom följande sakområden:
- Näringsliv och marknadsföring av kommunen
- Arbetsmarknad
- Regionala frågor
- Klimatfrågor
Utskottet, som väljs av Kommunstyrelsen, består av 9 ledamöter och lika
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många ersättare.
Kommunstyrelsen utsåg den 9 februari 2016 Kenneth Nilsson (S) tidigare
ersättare, till ledamot i utskottet. Därmed behöver en ny ersättare utses.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Utse Jessica Ekerbring (S) till ersättare efter Kenneth Nilsson (S) i
Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt för tiden 8 mars 2016
- 31 december 2018.

§ 69 Fyllnadsval av ledamot i regionalt specifikt
samverkansråd för skola, utbildning och
kompetensförsörjning
Ärendenummer: Ks 840/2015
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har att utse representanter i regionala specifika
samverkansråd. Det finns fyra specifika samverkansråd inom följande
områden:
– infrastruktur och trafik
– folkhälsa, social välfärd och vård
– kultur
– skola, utbildning och kompetensförsörjning
Örebro kommun har en ledamots- och en ersättarplats per råd.
Kommunstyrelsen utsåg den 16 juni 2015, § 143, representanter till
de regionala specifika samverkansråden för mandatperioden 2015-2018.
Efter att Kenneth Nilsson (S) avsagt sig sitt uppdrag och istället valts till
ledamot i det regionala samverkansrådet behöver fyllnadsval för regionalt
specifikt samverkansråd för skola, utbildning och
kompetensförsörjning förrättas.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Kenneth Nilssons (S) begärda entledigande beviljas.
2. Utse Jessica Ekerbring (S) som ledamot i det specifika samverkansrådet
för skola, utbildning och kompetensförsörjning, för tiden 8 mars 2016 - 31
december 2018.

21

§ 70 Fyllnadsval av ledamot i Kommunala
tillgänglighetsrådet
Ärendenummer: Ks 1313/2014
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har till uppgift att utse ledamöter och personliga
ersättare i Kommunala Tillgänglighetsrådet. Rådet ska enligt sitt
reglemente bestå av högst elva ledamöter och lika många personliga
ersättare. Högst sju ledamöter och sju ersättare ska representera
handikapporganisationerna. Resterande ledamöter representerar Örebro
kommun. Kommunens ledamöter ska företräda programnämnderna.
Ordförande i rådet utses bland kommunens representanter och vice
ordförande utses bland företrädarna för handikapporganisationerna.
Kommunstyrelsen utsåg den 27 januari 2015, § 11, tre ledamöter och tre
ersättare som representerar Örebro kommun.
Susanne Lindholm (KD) har inkommit med en avsägelse från sitt uppdrag i
Kommunala Tillgänglighetsrådet och en ny ledamot behöver därmed utses.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Susanne Lindholms (KD) begärda entledigande beviljas.
2. Utse Ann-Britt Ivarsson (KD) till ersättare i Kommunala
tillgänglighetsrådet, för tiden 8 mars 2016 - 31 december 2018.

§ 71 Fyllnadsval av ersättare i Kommunala
pensionärsrådet
Ärendenummer: Ks 1314/2014
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har till uppgift att utse ledamöter och personliga
ersättare i Kommunala Pensionärsrådet. Rådet ska enligt sitt reglemente
bestå av högst elva ledamöter och lika många personliga ersättare. Högst
nio ledamöter och nio ersättare ska representera
pensionärsorganisationerna. Resterande ledamöter representerar Örebro
kommun. Ordförande i rådet utses bland kommunens representanter och
vice ordförande utses bland företrädarna för pensionärsorganisationerna.
Kommunstyrelsen utsåg den 27 januari 2015, § 12, två ledamöter och två
ersättare som representerar Örebro kommun.
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Urban Boström (KD) har inkommit med en avsägelse från sitt uppdrag i
Kommunala pensionärsrådet och en ny ersättare behöver därmed utses.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Urban Boströms (KD) begärda entledigande beviljas.
2. Utse Gunvor Sundmark (KD) till ersättare i Kommunala
pensionärsrådet, för tiden 8 mars 2016 - 31 december 2018.

§ 72 Fyllnadsval av ledamot i Förebyggande rådet
Ärendenummer: Ks 1311/2014
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 19 december 2007 att inrätta ett råd,
benämnt Öreför, för att förbättra samordningen och den praktiska
samverkan för barn, unga och vuxna. Syftet med rådet är att stimulera
samordning och samverkan mellan samhällsaktörer, som har uppdrag att
arbeta med prevention, stöd och skyddsåtgärder.
Kommunstyrelsen har till uppgift att utse tre ledamöter i Förebyggande
rådet (Öreför) och utsåg den 16 december 2014, § 319, ledamöter i
Förebyggande rådet (Öreför).
Efter att Kenneth Nilsson (S) har avsagt sig sitt uppdrag i Öreför
behöver fyllnadsval förrättas.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Kenneth Nilssons (S) begärda entledigande beviljas.
2. Utse Jessica Ekerbring (S) till ledamot i Förebyggande rådet (Öreför),
för tiden 8 mars 2016 - 31 december 2018.

§ 73 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Ks 287/2016
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
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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 8 mars 2016 redovisar
Kommunstyrelseförvaltningen beslut som tagits med stöd av delegation
under februari 2016.
Beslutsunderlag
Sammanställning över delegationsbeslut inom övrig verksamhet under
perioden 1 februari - 29 februari 2016
Sammanställning över delegationsbeslut inom finansverksamheten under
perioden 1 februari - 29 februari 2016
Protokoll från Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt, 201602-09
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Anmälan av delegationsbeslut läggs till handlingarna.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 74 Anmälan av handlingar
Ärendenummer: Ks 5/2016
Ärendebeskrivning
Varje månad anmäler Kommunstyrelseförvaltningen handlingar som
inkommit och bedöms relevanta för Kommunstyrelsen att få kännedom
om.
Beslutsunderlag
Cirkulär 16:07från SKL innehållande budgetförutsättningar för år 20162019
Minnesanteckningar från arbetsgruppen ”Samarbete, samordning och
planering kring anhöriginvandring/ flyktingmottagning” 2015-12-11
Beslut om tillstånd till kameraövervakning, Örebro City Hjälmarstadens
Byggnads AB & Co KB, Galleria Oscar C, Köpmangatan 9, Örebro, Ks
564/2015
Aktuellt från Mälardalsrådet februari 2016, Ks 279/2016
Beslut från Regionstyrelsen 2016-02-16, Ks 1340/2015
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Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Anmälan läggs till handlingarna.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 75 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.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Bordlägga ärendet.

§ 76 Breddad kompetensförsörjning
Ärendenummer: Ks 4/2016
Ärendebeskrivning
Rekryteringsbehoven till offentliga verksamheter som vård, skola och
omsorg kommer vara stora framöver bedömer SKL i sina prognoser.
Främst på grund av pensionsavgångar men också på grund av ökade behov
inom välfärden när befolkningen växer och blir äldre. De kommande
utmaningarna för att säkra kompetensförsörjningen innebär inte bara att
utveckla våra rekryteringsstrategier utan också att vi som arbetsgivare
måste fundera på hur vi bäst använder våra befintliga medarbetares
kompetens. Utvecklingen i arbetslivet har under senaste decennierna
genomgått genomgripande rationaliseringar som inneburit att många
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okvalificerade arbeten bortrationaliserats. Arbetsuppgifterna kvarstår ofta
vilket fått till följd att mer kvalificerade yrkesgrupper får större inslag av
okvalificerade men nog så viktiga arbetsuppgifter. Därmed kan
förutsättningarna för en alternativ arbetsmarknad växa fram. Genom att
använda medarbetarnas kompetens ”rätt” kan resurser frigöras, nya
arbetstillfällen kan skapas och kompetensförsörjningen kan breddas. De
kvalificerade yrkesgrupperna kan avlastas och därmed ägna en större del åt
det som är tjänstens huvudsyssla t.ex. utbilda, vårda eller ge omsorg.
Den politiska plattformen för 2015-2018 anger målsättningen att de som är
anställda i kommunen ska avspegla befolkningssnittet vilket bland annat
innebär att fler personer med funktionsnedsättning och fler med utländsk
bakgrund ska beredas möjlighet till anställning. I ÖSB för 2016 framgår
också att Örebro kommun ska ha som målsättning att fler människor med
funktionsnedsättning ska anställas inom den egna organisationen samt hos
andra arbetsgivare. I nya Jämställdhets- och ickediskrimineringplanen för
2016-2019 finns mål om ökad mångfald och ett tydligt uppdrag till
nämnderna att besluta om aktiva åtgärder som sträcker sig längre än vad
diskrimineringslagen anger t.ex. öka förutsättningarna för människor med
funktionshinder att beredas arbete i våra verksamheter. Projektet innebär
att utlandsföddas kompetens och arbetsförmåga hos personer med fysisk
eller psykisk funktionsnedsättning tillvaratas. Fokus är flera vägar in i
välfärden och strategin är en breddad kompetensförsörjning där fler får och
kan bidra till den framtida välfärdens kvalitet och utveckling.
Projektet är ett led i att stärka kommunens kompetensförsörjning genom ett
samarbete mellan personalavdelningen, Förvaltningen för funktionshinder
och Vuxen- och utbildningsförvaltningen. Eftersom det inte är ett
traditionellt arbetsmarknadsprojekt leds projektet av personalavdelningen.
Projektet innebär att vi som arbetsgivare breddar vår kompetensförsörjning
och samtidigt bidrar till att öka människors möjlighet till egen försörjning
genom att få tillträde till den reguljära arbetsmarknaden.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-03-08
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Bevilja igångsättning av projekt ”breddad kompetensförsörjning”.
2. Kommundirektören får i uppdrag att vara projektägare.
3. Genomföra projektet enligt projektmodellen ”Projektil”.
4. Avrapportering till Kommunstyrelsen sker i samband med att projektet
avvecklas och integreras i verksamheten eller på efterfrågan av
Kommunstyrelsen.
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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Ärende 2, Bokslutskommuniké 2015

Ks 247/2016

Niclas Persson (MP) har den 14 mars 2016 meddelat att han inte kommer att lägga något särskilt
yttrande till protokollet.

