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Linda Smedberg (S)
Roger Andersson (S)
Maria Haglund (M)
Johanna Reimfelt (M)
Sara Richert (MP)
Daniel Edström (SD)
Karolina Wallström (L)
Tjänstgörande ersättare
Camilla Andersson (S)
Jessica Carlqvist (V)
Johan Kumlin (M)
Per-Åke Sörman (C)

Ersätter vakant (S)
Ersätter Murad Artin (V)
Ersätter Anders Åhrlin (M)
Ersätter Rasmus Persson (C)

Närvarande ersättare
Yngve Alkman (L)
Behcet Barsom (KD)
Marie Brorson (S)
Niclas Persson (MP)
Övriga
Anne Andersson, kommundirektör
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Paragraf 23-47

Jenni Hermansson, sekreterare
Justerat den 18 februari 2016

Kenneth Nilsson (S), ordförande

Daniel Edström (SD), justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 19 februari
2016.
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§ 23 Kommunstyrelsens årsberättelse 2015 (egen
verksamhet)
Ärendenummer: Ks 1367/2015
Handläggare: Gunilla Björling och Maria Söderman
Ärendebeskrivning
I årsberättelsen redovisas resultatet av det strategiska arbete som ligger
inom Kommunstyrelsens övergripande ansvar och de åtaganden och
uppdrag som identifierats för Kommunstyrelsens eget verkställande ansvar.
Verksamheten under Kommunstyrelsen har i allt väsentligt bedrivits
utifrån givna uppdrag, och lämnar positiva bidrag till de strategiska
målområdena. De kommungemensamma verksamheterna redovisar ett
överskott på 5 mnkr, exkluderat 750 års jubiléet, sociala investeringar och
Örebro flygplats. Kommunledningskontoret uppvisar ett överskott på drygt
14 mnkr, varav nära 9 mnkr består av medel tilldelade av AFA-pengar,
som inte nyttjats under året. Kommunledningskontoret föreslår att ej
nyttjade AFA-medel begärs överförda i särskild ordning. Den tidigare
redovisade obalansen när det gäller internhyror har justerats under året.
Lokalförsörjningsavdelningen visar ett positivt resultat på nära 8 mnkr i
årsbokslut 2015 vilket innebär en positiv avvikelse mot budget med ca 6
mnkr.
Beslutsunderlag
Årsberättelse 2015, kommunstyrelsen
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Kommunstyrelsen fastställer årsberättelsen för 2015.
2. Kommunstyrelsen för över kvarvarande medel på 460 tkr avseende
Tillgänglighetsdatabasen till 2016.
3. Kommunstyrelsen för över kvarvarande medel på 400 tkr för
ledarsatsning till 2016.
4. Årsberättelsen överlämnas för handläggning inom ramen för den
kommuntotala årsredovisningen.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Reservation
Maria Haglund (M), Johanna Reimfeldt (M), Johan Kumlin (M) och
Jessica Carlqvist (V) deltar inte i beslutet.

3

§ 24 Kommunstyrelsens plan med budget 2016
Ärendenummer: Ks 1175/2015
Handläggare: Anne Andersson
Ärendebeskrivning
Föreliggande plan avser Kommunstyrelsens uppdrag utifrån reglemente
och givna utvecklingsuppdrag, enligt Örebros övergripande strategier och
budget 2016 med plan för 2017-2018 (ÖSB 2016). Del 1 (Kapitel 2
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avser Kommunstyrelsens strategiska övergripande uppdrag och åtaganden
utifrån Kommunstyrelsens eget verkställande ansvar. I del 2 (Kapitel 7)
beskrivs verksamhetsplaneringen för Kommunstyrelsen som
anställningsmyndighet.
Av ÖSB framgår även en rad övriga uppdrag och utvecklingsområden som
Kommunstyrelsen ansvarar för att de genomförs, men som inte återges
särskilt i denna plan. Kommunstyrelsen svarar för att dessa uppdrag
hanteras via styrelsens och programnämndernas beredningsordning.
Redovisning och uppföljning av såväl uppdrag enligt denna plan, som
uppdrag enligt beredningsordningen, kommer att ske i sedvanlig
delårsrapportering och årsredovisning.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens plan med budget 2016, 2016-02-01
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Kommunstyrelsens plan med budget 2016 fastställs.
2. Kommunstyrelsens plan med budget 2016 överlämnas för hantering
inom den kommuntotala processen.
Yrkande
Maria Haglund (M) yrkar om att få lämna ett särskilt yttrande till
protokollet.
Karolina Wallström (L) yrkar avslag på Kommunstyrelseförvaltningens
förslag till förmån för Liberalernas eget tidigare inlämnade förslag
till budget.
Jessica Carlqvist (V) yrkar avslag på Kommunstyrelseförvaltningens
förslag till förmån för Vänsterpartiets eget tidigare inlämnade förslag till
budget.
Proposition
Ordförande Kenneth Nilsson (S) finner att det finns tre förslag till beslut,
det vill säga Kommunstyrelseförvaltningens förslag, Karolina Wallströms
(L) yrkande om avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag till
förmån för Liberalernas eget tidigare inlämnade förslag till budget samt
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Jessica Carlqvist (V) yrkande om avslag på Kommunstyrelseförvaltningens
förslag till förmån för Vänsterpartiets eget tidigare inlämnade förslag till
budget, och behandlar dessa ett i taget.
Ordföranden finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Kommunstyrelsens plan med budget 2016 fastställs.
2. Kommunstyrelsens plan med budget 2016 överlämnas för hantering
inom den kommuntotala processen.
3. Maria Haglund (M) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Maria Haglund (M), Johanna Reimfeldt (M), Johan Kumlin (M), Sara
Richert (MP) och Daniel Edström (SD) avstår från att delta i beslutet.
Reservation
Karolina Wallström (L) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för
sitt yrkande om avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag till
förmån för Liberalernas eget tidigare inlämnade förslag till budget.
Jessica Carlqvist (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt yrkande
om avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag till förmån för
Vänsterpartiets eget tidigare inlämnade förslag till budget.

§ 25 Firmatecknare för finansiella ärenden år 2016
Ärendenummer: Ks 1162/2015
Handläggare: Mats Rodenfelt
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen ska årligen besluta om firmatecknare för Örebro
kommun i finansiella ärenden.
Detta förslag till nya firmatecknare gäller från och med 2016-02-09.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-01-29
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Firmatecknare för Örebro kommun i avtal om låneprogram, lån,
finansiella derivatinstrument, placeringar och likviditet är kommundirektör
Anne Andersson med finanschef Mats Rodenfelt som ersättare.
Kontrasignerare är finansspecialist Stefan Ekfeldt med ekonom Annica
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Antonsson som ersättare.
2. Firmatecknare för Örebro kommun i avtal om kapitalförvaltning,
borgensåtaganden och bankgarantier är kommunstyrelsens ordförande
Kenneth Nilsson med första vice ordförande Lennart Bondeson som
ersättare.
Kontrasignerare är ekonomidirektör Anne Andersson med finanschef Mats
Rodenfelt som ersättare.
3. Firmatecknare för Örebro kommun i avtal och fullmakter för
banktjänster, bank- och bankgirokonton samt skattedeklarationer är
redovisningschef Karin Nilsson med ekonom Katarina von Dolwitz som
ersättare.
Kontrasignerare är ekonomiadministratör Anna-Lena Arvidsson med
ekonom Annica Antonsson som ersättare.
4. Firmatecknare för de donationsstiftelser som förvaltas av kommunstyrelsen i Örebro kommun är redovisningschef Karin Nilsson med
ekonom Katarina von Dolwitz som ersättare. Kontrasignerare är ekonom
Annica Antonsson med ekonomiadministratör Christina Lagergren som
ersättare.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 26 Delegation inom finansverksamheten år 2016
Ärendenummer: Ks 1161/2015
Handläggare: Mats Rodenfelt
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen ska årligen besluta om delegation av finansiella beslut
till tjänstemän vid kommunledningskontoret inom ramen för Örebro
kommuns koncerngemensamma finanspolicy samt kommunens
placeringspolicy.
Anmälan av delegationsbeslut ska ske varje månad till kommunstyrelsen.
Rapportering av kommunens och kommunkoncernens finansiella situation
ska regelbundet ske till finanskommittén och till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens ordförande ska omgående informeras om större
förändringar inom finansverksamheten och om delegationsbeslut av större
vikt.
Förslaget till ny delegation inom Örebro kommuns finansverksamhet gäller
från och med 2016-02-09.
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-01-29
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen:
1. Beslut om lån inom den låneram för år 2016 som har fastställts av
Kommunfullmäktige delegeras till finanschef Mats Rodenfelt med
finansspecialist Stefan Ekfeldt som ersättare
2. Beslut om finansiella derivatinstrument i syfte att begränsa ränterisk och
valutarisk för lån delegeras till finanschef Mats Rodenfelt med
finansspecialist Stefan Ekfeldt som ersättare.
3. Beslut om lån och betalningsgarantier till kommunens bolag inom de
låneramar för år 2016 som fastställs av kommunstyrelsen delegeras till
finanschef Mats Rodenfelt med kommundirektör Anne Andersson som
ersättare.
4. Beslut om borgen till Örebrobostäder AB för lån till bostadsfastigheter
samt till Örebro Rådhus AB för lån till aktiekapital och aktieägar-tillskott
till dotterbolagen inom de beloppsramar för borgen som gäller för år 2016
delegeras till finanschef Mats Rodenfelt med kommundirektör Anne
Andersson som ersättare.
5. Beslut om villkor för kommunens bolag vid in- och utlåning på Örebro
kommuns koncernkonto delegeras till finanschef Mats Rodenfelt med
kommundirektör Anne Andersson som ersättare.
6. Beslut om ränteändring och inlösen av kommunens lån till
organisationer som inte ingår i Örebro Rådhuskoncernen delegeras till
finanschef Mats Rodenfelt med kommundirektör Anne Andersson som
ersättare.
7. Beslut om placeringar av likvida medel, pensionsmedel och
stiftelsemedel samt placeringar av överskottslikviditet i en kortfristig och
långfristig likviditetsportfölj delegeras till finanschef Mats Rodenfelt med
kommundirektör Anne Andersson som ersättare.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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§ 27 Överlåtelse av aktier Oslo-Stockholm 2.55 AB
Ärendenummer: Ks 78/2015
Handläggare: Rickard Samuelsson
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 17 juni 2015 att Örebro Rådhus AB ska
bilda ett aktiebolag tillsammans med Karlstads kommun, Region Värmland
och Region Örebro län för att verka för ett långsiktigt och uthålligt
samarbete med målet att få till en snabb järnvägstrafik på sträckan OsloKarlstad-Örebro-Stockholm. Det nya bolaget har firmanamn "OsloStockholm 2.55 AB". Karlstads kommun, Region Värmland och Region
Örebro län har under hösten 2015 fattat beslut om att förvärva sina
respektive aktier i bolaget. Region Örebro län har beslutat att aktierna ska
förvärvas av regionens helägda bolag "Region Örebro län förvaltning AB".
Beslutspunkt nr 7 i kommunfullmäktiges beslut den 17 juni 2015 behöver
därför kompletteras.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-01-11
Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige, 2015-06-17, § 139
Aktieöverlåtelseavtal, 2015-05-12
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Med ändring av beslutspunkt nr 7 i Kommunfullmäktiges beslut 2015-0617 i Ks 78/2015 ska Örebro Rådhus AB överlåta 25 % av aktierna i OsloStockholm 2.55 AB till Karlstads kommun, 25 % av aktierna i OsloStockholm 2.55 AB till Region Värmland och 25 % av aktierna i OsloStockholm 2.55 AB till Region Örebro Län, eller till av dessa direkt eller
indirekt helägda aktiebolag, för en kontant köpeskilling motsvarande det
bokförda värdet på aktierna och med övriga villkor huvudsakligen enligt
förslag till aktieöverlåtelseavtal.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
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§ 28 Svar på remiss från Socialdepartementet av
betänkandet Mål och myndighet - en effektiv styrning av
jämställdhetspolitiken
Ärendenummer: Ks 1240/2015
Handläggare: Johanna Ek
Ärendebeskrivning
Örebro kommun har fått möjlighet att till Socialdepartementet yttra sig
över betänkandet Mål och myndighet- en effektiv styrning av
jämställdhetspolitiken, SOU 2015:86. Utredningen har haft i uppdrag att
följa upp och analysera utvecklingen i fråga om jämställdhet under de
senaste tio åren. Utredningen har också analyserat hur
jämställdhetspolitiken har genomförts och lämnar förslag på mål för
jämställdhetspolitiken och på hur politiken bör styras. Utredningen visar att
trots att utvecklingen har gått framåt på en del områden, så är samhället
långt ifrån jämställt. För att påskynda arbetet med att nå jämställdhet i
samhället föreslås därför att målen för jämställdhetspolitiken görs tydligare
och att en jämställdhetsmyndighet inrättas.
Örebro kommuns huvudsakliga synpunkter på betänkandet:
- Örebro kommun är positiv till utredningens förslag kring de
jämställdhetspolitiska målen
- Örebro kommun anser inte att en jämställdhetsmyndighet bör inrättas
utifrån utredningens förslag. Ett eventuellt inrättande av en ny myndighet
kräver en djupare analys kring uppdrag, ansvarsfördelning och
ansvarsutkrävande, än vad utredningen tillhandahåller
- Örebro kommun anser att en bättre styrning och ett bättre genomförande
av jämställdhetspolitiken i första hand bör säkerställas genom en tydlig
ansvarsfördelning och ett tydligare ansvarstagande inom den befintliga
statsförvaltningen
- Örebro kommun delar utredningens uppfattning om att ett
livscykelperspektiv ska vägleda jämställdhetspolitiken och att ett
intersektionellt perspektiv behöver säkras i genomförande och uppföljning
av den samma
- Örebro kommun delar utredningens uppfattning om att
jämställdhetsintegrering ska vara den huvudsakliga strategin för
genomförande av jämställdhetspolitiken
- Örebro kommun delar utredningens syn på kommunernas, landstingens
och regionernas viktiga roll när det gäller att bidra till uppfyllandet av de
jämställdhetspolitiska målen. Vi efterfrågar därför en större tydlighet kring
viljan och kraven på de politiska organisationerna i den lokala demokratin
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-02-02
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till yttrande, 2016-02-05
Följebrev från Socialdepartementet, 2015-10-29
Sammanfattning av Betänkandet Mål och myndighet
av jämställdhetspolitiken (SOU 2015:86)
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Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Kommunstyrelsen yttrar sig över betänkandet Mål och myndighet- en
effektiv styrning av jämställdhetspolitiken, SOU 2015:86 i enlighet med
Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Yrkande
Sara Richert (MP) och Jessica Carlqvist (V) yrkar att punkt 2 i remissvaret
ändras till följande: "Örebro kommun ställer sig bakom utredarens slutsats
att en separat jämställdhetsmyndighet bör inrättas. Parallellt med detta bör
även ett genomgripande förbättringsarbete bedrivas för att befintlig
statsförvaltning ska ta ett tydligare ansvar för jämställdhetsfrågorna".
Kenneth Nilsson (S) yrkar avslag på Sara Richerts (MP) och Jessica
Carlqvist (V) ändringsyrkande.
Proposition
Ordförande Kenneth Nilsson (S) finner att det finns två förslag till beslut,
det vill säga Kommunstyrelseförvaltningens förslag samt Sara Richets
(MP) och Jessica Carlqvist (V) gemensamma ändringsyrkande, och ställer
dessa mot varandra.
Ordföranden finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt
Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Kommunstyrelsen yttrar sig över betänkandet Mål och myndighet- en
effektiv styrning av jämställdhetspolitiken, SOU 2015:86 i enlighet med
Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Reservation
Sara Richert (MP) och Jessica Carlqvist (V) reserverar sig skriftligt mot
beslutet till förmån för sitt gemensamma yrkande om att punkt 2 i
remissvaret ändras till följande "Örebro kommun ställer sig bakom
utredarens slutsats att en separat jämställdhetsmyndighet bör
inrättas. Parallellt med detta bör även ett genomgripande förbättringsarbete
bedrivas för att befintlig statsförvaltning ska ta ett tydligare ansvar för
jämställdhetsfrågorna".
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§ 29 Svar på remiss gällande handlingsprogram för
Nerikes Brandkår 2016
Ärendenummer: Ks 1324/2015
Handläggare: Mats Brantsberg
Ärendebeskrivning
Förslaget till Handlingsprogram för Nerikes Brandkår följer den
vägledning för kommunala handlingsprogram som Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap tagit fram. Det är viktigt att Nerikes
Brandkår också använder de fördjupade Risk och sårbarhetsanalyser som
kommunerna utarbetat enligt Lag (2006:544) om kommuners och
landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd
beredskap.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-01-18
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till yttrande, 2016-01-18
Följebrev från Nerikes Brandkår, 2015-11-25
Handlingsprogram - Enligt Lagen om skydd mot olyckor 2016-2019, 201511-25
Utryckningsstatistik 2005-2014, 2015-09-17
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Kommunstyrelsen beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag
till yttrande.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 30 Styrdokument som föreslås upphöra eller revideras
Ärendenummer: Ks 182/2013
Handläggare: Catharina Centerfjäll
Ärendebeskrivning
I ärendet "riktlinjer för styrdokument" som beslutades om i
Kommunstyrelsen 2013-08-27, fick Kommunledningskontoret i uppdrag
att ta fram en kommunal författningssamling. Denna skulle innehålla
kommunövergripande styrdokument, kommunala föreskrifter och
reglementen. I arbetet kring att sammanställa samlingen har en lista över
befintliga och aktuella styrdokument varit nödvändig att ordna, i syfte att
få en gällande författningssamling. Detta har nu utförts och har i sin tur
synliggjort ett behov av att antingen revidera eller avveckla vissa
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styrdokument.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-01-12
Sammanställning över styrdokument som föreslås upphöra
Sammanställning över styrdokument som föreslås revideras
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Styrdokumentet Representationspolicy avvecklas.
 rik

2. Styrdokumentet Datorer i skolan
3. Styrdokumentet Internettjänster i skolan
avvecklas.

 riktlinjer
ning
 riktlin

4. Styrdokumentet IT i skolan
5. Styrdokumentet Internet, intranät, e-post, fax och telefoni
användning avvecklas.

p

6. Styrdokumentet Folkhälsoprogrammet avvecklas.
7. Styrdokumentet Handelspolicy för Örebro avvecklas.
8. Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att revidera styrdokumentet
Strategi för partnerskap med näringslivet och andra aktörer inom
näringslivsområdet till en policy.
9. Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att revidera styrdokumentet
Mottagande av sponsring
 riktlinjer.
10. Styrdokumentet Medborgarnas Örebro
 program för
demokratiutveckling upphör att gälla. Relevanta delar inarbetas i
Övergripande strategier med budget 2017 med plan för 2018-2019.
11. Styrdokumentet Invandrarpolitiskt program upphör att gälla. Relevanta
delar inarbetas i Övergripande strategier med budget 2017 med plan för
2018-2019.
12. Styrdokumentet Agenda 21
v
Relevanta delar inarbetas i Övergripande strategier med budget 2017 med
plan för 2018-2019.
13. Programnämnd Social välfärd rekommenderas att avveckla
styrdokumentet Handlingsplan mot hemlöshet efter att innehållet blivit
inarbetat i det kommande programmet för social hållbarhet.
14. Programnämnd Samhällsbyggnad rekommenderas att revidera
styrdokumentet Jakt- och viltvårds policy.
12

Beslutspunkterna 6,7 och 9-12 ska vidare till Kommunfullmäktige för
beslut.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslutspunkterna 6,7 och 9-12 ska vidare till Kommunfullmäktige för
beslut.

§ 31 Information om jämställdhetspriset 2015
Ärendenummer: Ks 1177/2015
Handläggare: Mia Stålgren Patino
Ärendebeskrivning
Jämställdhetspriset 2015 delas ut på Kommunfullmäktiges sammanträde
den 17 februari. Priset syftar till att uppmärksamma en verksamhet eller
person som i sitt arbete bidragit till en varaktig jämställdhet mellan kvinnor
och män, flickor och pojkar. Priset kan sökas av kommunala verksamheter
och bolag, av hela eller delar av verksamheter eller av enskilda personer.
Priset består av 10 000 kronor att använda för fortsatt jämställdhetsarbete
och kompetensutveckling. Det är jämställdhetsdelegationen som är jury för
priset och som ansvarar för prisutdelningen på Kommunfullmäktige den 17
februari 2017.
Åtta ansökningar kom in till Jämställdhetspriset 2015, vilket är det största
antalet sen priset inrättades 2013. Ansökningarna bedöms utifrån följande
kriterier:
- Bidrar till en hållbar jämställdhet mellan kvinnor och män, pojkar och
flickor.
- Visar på nytänkande och långsiktighet.
- Inspirerar andra till ett förbättrat jämställdhetsarbete.
- Engagemang och intresse för frågan.
Jämställdhetsdelegationen har beslutat att det är Elevhälsan på Vivalla och
Lundbyskolan som tilldelas Jämställdhetspriset 2015. Elevhälsan i Vivalla
och Lundby har påbörjat ett riktat förebyggande arbete med utgångspunkt i
FN:s barnkonvention och med ett särskilt fokus på jämställdhet och
demokrati. Elevhälsan beskriver att majoriteten av eleverna på de här
skolorna kommer från länder med patriarkala strukturer där pojkar har
större frihet än flickorna. Syftet med det förebyggande arbetet är att stärka
flickors och pojkars identitet och självbestämmande och att göra eleverna
medvetna om sina rättigheter. Strävan är att flickor ska våga be om hjälp
om de känner oro för att giftas bort eller för könsstympning och att
pojkarna ska våga be om hjälp om de upplever press och förväntningar
hemifrån att kontrollera systrar eller andra släktingar på skolan. Konkret
handlar arbetet om att arbeta med flick- och pojkgrupper för att diskutera
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värderingar, jämställdhet, sex och samlevnad. Arbetet handlar också om
kompetensutveckling för personalen t.ex. kring hedersfrågor och om att
förbättra rutiner och frågor i samband med hälsobesöken hos
skolsköterskan och skolläkaren använder. Detta framförallt för att upptäcka
problem med kvinnlig könsstympning. För att kunna hantera
problematiken kring kvinnlig könsstympning har man också byggt upp ett
samarbete med kvinnokliniken och ungdomsmottagningen. Elevhälsan
planerar även att involvera föräldrar i det förebyggande arbetet, dels genom
att medverka vid föräldramöten men det finns också planer på att starta
föräldrautbildningar. För att skapa hållbarhet och långsiktighet i detta
arbete har Elevhälsan tagit fram ett årshjul som stöd kring planeringen och
genomförandet av det förebyggande arbetet. Jämställdhetsdelegationen
bedömer att Elevhälsan på Vivalla och Lunsbyskolan väl uppfyller
kriterierna för jämställdhetspriset. Priset delas ut på
fullmäktigesammanträdet den 17 februari kl. 13. och då deltar bl.a.
representanter från elevhälsan. Jämställdhetspriset har också ett
hedersomnämnande och delegationen har beslutat att det ska tilldelas
hemvist Miniormen på Ormesta förskola.
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 32 Information om asylsökande i Örebro kommun
Ärendenummer: Ks 1112/2015
Handläggare: Robert Österlund
Ärendebeskrivning
Stabchef Robert Österlund informerar om aktuell information avseende
asylsökande i Örebro kommun och staborganisationen kring detta.
Generellt har tempot i frågorna dragits ned både regionalt och lokalt. Med
anledning av detta kommer det heller inte fortsättningsvis finnas en stående
informationspunkt vid Kommunstyrelsens sammanträden
utan information anmäls utifrån behov.
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Informationen tas till protokollet.
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 33 Svar på motion från Sara Richert (MP) m.fl. om
samredovisad koncernbudget
Ärendenummer: Ks 489/2015
Ärendebeskrivning
Marcus Willén (MP) och Sara Richert (MP) har inkommit till
Kommunfullmäktige med motion om Samredovisad koncernbudget.
Motionen har av Kommunfullmäktige remitterats till
kommunledningskontoret för yttrande. Motionen föreslår att de
kommunala bolagen ska integreras i kommunkoncernens budget som ett
led i en utvecklad ägarstyrning då man förtydligar det kommunala
ändamålet, god ekonomisk hushållning samt att kommun och bolag får en
gemensam styrmodell. Motionärerna menar också att en integrerade
kommunkoncernbudget skulle kunna leda till, förutom en bättre
helhetsbild, en högre grad av finansiell samordning och ett bättre sätt att
styra och få insyn i bolagen.
Kommunledningskontoret konstaterar att bolagen omfattas av kommunens
styrmodell och i styrdokumentet "Övergripande strategier och budget
(ÖSB)" är både bolagens ändamål och ägardirektiv specificerade per bolag.
Även bolagens övergripande ekonomiska mål såsom avkastning och
utdelning är preciserade i ÖSBn. Det är sedan upptill bolagen och dess
styrelse att utifrån dessa upprätta en detaljerad budget.
I och med att bolagen ingår i kommunens styrmodell så omfattas de också
av återrapporteringskrav vilket sker i helårs- och delårsrapporter där de,
precis som nämnderna, får beskriva hur utfallet för perioden ser ut och
varför det eventuellt avvikit från budget. Vid delåren gör de även en
prognos för det resterande året. I samband med helårsbokslutet och delår
två (januari till augusti) görs även en sammanställd redovisning för hela
kommunkoncernen eftersom det är lagstadgat.
De flesta bolagen ingår i en finansiell samordning i form av kommunens
internbank där det mesta av bolagens upplåning sker. I och med det har
bolagen också gemensamma låneramar. Bolagen ingår också i en
fungerade investeringsprocess inför fastställelsen av
investeringsprogrammet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2015-12-09
Motion från Marcus Willén Ode (MP) och Sara Richert (MP) om
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Samredovisad koncernbudget
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Motionen avslås.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Yrkande
Sara Richert (MP) yrkar bifall till motionen.
Proposition
Ordförande Kenneth Nilsson (S) finner att det finns två förslag till beslut,
det vill säga Sara Richets (MP) yrkande om bifall till motionen samt
Kommunstyrelseförvaltningens förslag om att motionen avslås.
Ordföranden ställer dessa mot varandra och finner att Kommunstyrelsen
beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Motionen avslås.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Reservation
Sara Richert (MP) reserverar sig mot Kommunstyrelsens beslut till förmån
för sitt yrkande om bifall till motionen.

§ 34 Svar på motion från Daniel Edström (SD) m.fl. om
utveckla jämlikhetsredovisningen
Ärendenummer: Ks 818/2015
Ärendebeskrivning
Daniel Edström, Habib Brini och Sigvard Blixt från Sverigedemokraterna
har inkommit med en motion som anmäldes i Kommunfullmäktige den 15
juni 2015 § 818. Motionen har tillkommit Kommunledningskontoret att
svara på utifrån ett kommunövergripande perspektiv.
Motionen innehåller förslag om att där det är tillämpligt i kommunens
årsredovisning ska indikatorerna i så hög utsträckning som möjligt
redovisas efter en uppdelning av inrikes/utrikes födda alternativt efter
svensk/utländsk bakgrund.
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2015-12-15
Motion från Daniel Edström (SD), Habib Brini (SD) och Sigvard Blixt
(SD), om en ytterligare uppdelning av indikatorer
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Motionen avslås.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Yrkande
Daniel Edström (SD) yrkar bifall till motionen.
Sara Richert (MP) yrkar bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag
om att motionen avslås.
Proposition
Ordförande Kenneth Nilsson (S) finner att det finns två förslag till beslut,
det vill säga Daniel Edströms (SD) yrkande om bifall till motionen samt
Kommunstyrelseförvaltningens förslag om att motionen avslås.
Ordföranden ställer dessa mot varandra och finner att Kommunstyrelsen
beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Motionen avslås.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Reservation
Daniel Edström (SD) reserverar sig mot Kommunstyrelsens beslut till
förmån för sitt yrkande om bifall till motionen.

§ 35 Remittering av motioner
Ärendenummer: Ks 15/2016
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har den 27 januari 2016 överlämnat följandemotioner
till Kommunstyrelsen för beredning:
Motion från Daniel Edström (SD), Anna Spiik (SD) och Sigvard Blixt
(SD) om förbättra trafiksäkerheten, Ks 87/2016
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Motion från Hossein Azeri (M) om förbättra parkeringsreglerna i
Ladugårdsängen, Ks 131/2016
Motion från Sara Richert (MP) om fler solcellsanläggningar genom
Kumbro Utveckling, Ks 132/2016
Motion från Linn Andersson (M) och Johanna Reimfeldt (M) om reglera
fyrverkerianvändningen i Örebro kommun, Ks 133/2016
Beslutsunderlag
Motion från Daniel Edström (SD), Anna Spiik (SD) och Sigvard Blixt
(SD) om förbättra trafiksäkerheten, Ks 87/2016
Motion från Hossein Azeri (M) om förbättra parkeringsreglerna i
Ladugårdsängen, Ks 131/2016
Motion från Sara Richert (MP) om fler solcellsanläggningar genom
Kumbro Utveckling AB, Ks 132/2016
Motion från Linn Andersson (M) och Johanna Reimfeldt (M) om reglera
fyrverkerianvändningen i Örebro kommun, Ks 133/2016
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Motion från Daniel Edström (SD), Anna Spiik (SD) och Sigvard Blixt
(SD) om förbättra trafiksäkerheten remitteras till Programnämnd
samhällsbyggnad.
2. Motion från Hossein Azeri (M) om förbättra parkeringsreglerna i
Ladugårdsängen remitteras till Programnämnd samhällsbyggnad.
3. Motion från Sara Richert (MP) om fler solcellsanläggningar genom
Kumbro Utveckling AB remitteras till Kommunstyrelseförvaltningen.
4. Motion från Linn Andersson (M) och Johanna Reimfeldt (M) om reglera
fyrverkerianvändningen i Örebro kommun remitteras till Programnämnd
samhällsbyggnad och Kommunstyrelseförvaltningen.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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§ 36 Fyllnadsval av 1:e vice ordförande, ledamot och
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
många ersättare.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Lena Baastads (S) begärda entledigande beviljas.
2. Kenneth Nilsson (S), tidigare ersättare i Kommunstyrelsens utskott för
näringsliv och tillväxt, utses till 1:e vice ordförande och ledamot efter Lena
Baastad (S) i samma utskott för tiden 9 februari 2016 - 31 december 2018.
3. Susanne Lindholms (KD) begärda entledigande beviljas.
4. Behcet Barsom (KD) utses till ersättare efter Susanne Lindholm (KD) i
Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt för tiden 9
februari 2016 - 31 december 2018.

§ 37 Fyllnadsval av ledamot i FOA-kommittén
Ärendenummer: Ks 1309/2014
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade den 26 november 1987, § 256a, att tillsätta en
särskild parlamentariskt sammansatt kommitté med uppdrag att företa en
översyn av ersättningsbestämmelserna för förtroendevalda och med
möjlighet för kommittén att pröva och lägga förslag även i andra frågor
som rör de förtroendevaldas arbetsförutsättningar. Kommittén, som
benämns FOA-kommittén, består av en representant (partiföreträdare) från
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varje parti. FOA står för Förtroendevaldas Organisation och Arbetsformer.
Ledamöter i FOA-kommittén utses av Kommunstyrelsen.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Lena Baastads (S) begärda entledigande beviljas.
2. Kenneth Nilsson (S) utses till ledamot i FOA-kommittén efter Lena
Baastad (S) för tiden 9 februari 2016 - 31 december 2018.
3. Maria Haglund (M) utses till Anders Åhrlin (M) ersättare i FOAkommittén för tiden 9 februari 2016 -17 juni 2016.

§ 38 Fyllnadsval av ledamot i Regionalt samverkansråd
Ärendenummer: Ks 1318/2014
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 18 juni 2014, § 248, att anta framlagt
förslag till "Överenskommelse om samverkan mellan kommunerna i
Örebro län och Region Örebro län". Överenskommelsen om samverkan
innebär att Kommunstyrelsen har till uppgift att nominera tre ledamöter till
ett regionalt samverkansråd.
Det regionala samverkansrådet ska svara för samverkan mellan Region
Örebro och länets kommuner och enbart ha en rådgivande funktion. Rådet
ska bestå av 33 ledamöter, varav åtta från Region Örebro, tre från Örebro
kommun och två ledamöter vardera från länets övriga kommuner.
Beslut
Kommunstyrelsens beslutar:
1. Lena Baastads (S) begärda entledigande beviljas.
2. Kommunstyrelsen utser Kenneth Nilsson (S) till ledamot i Regionalt
samverkansråd efter Lena Baastad (S) för tiden 9 februari 2016 - 31
december 2018.
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§ 39 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt, månadsrapport
december 2015
Ärendenummer: Ks 76/2015
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelseförvaltningen har sammanställt en rapport över
utvecklingen inom ekonomi, personal och verksamhet under
december 2015.
Beslutsunderlag
Månadsrapport ekonomi, personal och verksamhet Örebro kommun,
december 2015
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
-Rapporten läggs till handlingarna.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 40 Rapport från Örebro Rådhus AB
Ärendenummer: Ks 31/2016
Handläggare: Tina Hilding
Ärendebeskrivning
Ärendet utgår från Kommunstyrelsens sammanträde 9 februari 2016.

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

§ 42 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Ks 76/2016
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 januari - 31 januari 2016
Sammanställning över delegationsbeslut inom finansverksamheten under
perioden 1 januari - 31 januari 2016
Protokoll från Kommunstyrelsens utskottför näringsliv och tillväxt, 201601-19
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Anmälan av delegationsbeslut läggs till handlingarna.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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§ 43 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
Förslag till nya föreskrifter om hantering av explosiva varor (Örebro
kommun avstår från att yttra sig), Ks 1347/2015
Anteckningar från ägarmöte Örebro läns flygplats AB, Ks 145/2016, 201512-22
Protokollsutdrag från nämnden för regional tillväxt 151209 § 79,
Utvecklingsstöd Kulturarv Kilsbergen
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Anmälan läggs till handlingarna.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 44 Val av ombud vid bolagsstämma i Länstrafiken i
Örebro AB 2016
Ärendenummer: Ks 1316/2014
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har att utse ombud och ersättare för bolagsstämma i
Länstrafiken i Örebro AB för 2016.
Kommunstyrelsen utsåg vid sitt sammanträde december 2014, § 325,
Agneta Blom (S) till ombud och Jan Zetterqvist (S) till ersättare samt
Pernilla Wikström Pehrson (opolitisk) till ersättare vid bolagsstämmor i
Länstrafiken i Örebro AB för tiden 1 januari 2015 - 31 december 2018.
Dessa val behöver dock göras en gång per år, och inte en gång per
mandatperiod.
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
-Utse Agneta Blom (S) till ombud och Jan Zetterqvist (S) till ersättare samt
Pernilla Wikström Pehrson (opolitisk) till ersättare vid bolagsstämma i
Länstrafiken i Örebro AB för tiden 9 februari 2016 - 31 december 2016.

§ 45 Val av ombud vid bolagsstämma i Kommuninvest
Ekonomisk Förening
Ärendenummer: Ks 1316/2014
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har att utse ombud och ersättare för bolagsstämma
i Kommuninvest Ekonomisk Förening.
Kommunstyrelsen utsåg vid sitt sammanträde december 2014, § 325,
Agneta Blom (S) till ombud och Jan Zetterqvist (S) till ersättare samt
Pernilla Wikström Pehrson (opolitisk) till ersättare vid bolagsstämmor
i Kommuninvest Ekonomisk Förening, för tiden 1 januari 2015 - 31
december 2018.
Dessa val behöver dock göras en gång per år, och inte en gång per
mandatperiod.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Utse Agneta Blom (S) till ombud och Jan Zetterqvist (S) till ersättare
samt Pernilla Wikström Pehrson (opolitisk) till ersättare vid
bolagsstämma i Kommuninvest Ekonomisk Förening, för tiden 9
februari 2016 - 31 december 2016.

§ 46 Val av ombud till Hopajolas årsmöte 2016
Ärendenummer: Ks 1317/2014
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har till uppgift att utse ett ombud samt ersättare för
ombudet, till Hopajolas ordinarie årsmöte.
Hopajola är en naturskyddsfond för Örebro län, som bildades 1994 av
landstinget, länets kommuner, Fritid T-län samt ideella
naturskyddsorganisationer i länet. Stiftarna av Hopajola utser vardera ett
ombud till Hopajolas ordinarie årsmöte, som hålls årligen i maj månad.
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Kommunstyrelsen utsåg vid sitt sammanträde december 2014, § 326,
Agneta Blom (S) till ombud och Jan Zetterqvist (S) till ersättare vid
årsmöte med Hopajola, för tiden 1 januari 2015 - 31 december 2018.
Dessa val behöver dock göras en gång per år, och inte en gång per
mandatperiod.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Utse Agneta Blom (S) till ombud och Jan Zetterqvist (S) till ersättare vid
årsmöte med Hopajola, för tiden 9 februari 2016 - 31 december 2016.

§ 47 Fyllnadsval i styrgrupp 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 Liberalernas representant Ewa-Christina Westerberg Sandgren (L) har
avsagt sig uppdraget behöver Kommunstyrelsen utse en ny representant till
gruppen för Liberalerna.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Ewa-Christina Westerberg Sandgren (L) begärda entledigande beviljas.
2. Azita Iranipour (L) utses till representant i den parlamentariska
styrgruppen för framtagande av handlingsplan mot våld i nära relationer
efter Ewa-Christina Westerberg Sandgren (L).
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