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Lena Claeson, sekreterare
Justerat den 16 september 2016

Kenneth Nilsson (S), ordförande

Karolina Wallström (L), justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 16 september
2016.
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§ 175 Rapport om riktade utredningsuppdrag 2016
Ärendenummer: Ks 1181/2015
Handläggare: Marie Hellgren
Ärendebeskrivning
I och med beslut av Övergripande strategier och budget 2016 med plan för
2017 och 2018 riktades utredningsuppdrag till kommundirektören.
Grunden till de riktade uppdragen var att under perioden till och med 2018
kommer Örebro kommun att genomföra en kraftig utbyggnad av skola och
omsorg. Utbyggnaden som måste göras kommer att innebära en stor
ekonomisk ansträngning för kommunen. Kostnadsökningarna måste
bromsas så att ökningstakten inte är snabbare än takten på
intäktsökningarna.
Som ett led i att sänka kostnaderna ska ett antal
verksamhetsgenomlysningar och utredningar genomföras. Syftet med
utredningarna är att hitta effektiviseringar och kostnadsreduceringar.
Uppdraget är att sänka kommunens kostnader med 40 mnkr 2016 och få en
helårseffekt för 2017 och 2018 på totalt 80 mnkr.
Utöver de reduceringsuppdrag som togs 2016-01-19 fick
kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att fortsätta genomföra ett antal
verksamhetsgenomlysningar för redovisning i kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-08-09
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Kommundirektören får i uppdrag att slutföra de nu ej färdigutredda
uppdragen, vilka ska beredas och presenteras löpande under hösten, dock
senast i Kommunstyrelsen den 6 december 2016.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Karolina Wallström (L), Anders Åhrlin (M), Maria Haglund (M), Johanna
Reimfelt (M), Sara Richert (MP) och Daniel Edström (SD) deltar inte i
beslutet.
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§ 176 Svar på Stadsrevisionens granskning av
Kommunstyrelsens uppsikt av de kommunala bolagen
Ärendenummer: Ks 521/2016
Handläggare: Pernilla Wikström Pehrson
Ärendebeskrivning
Stadsrevisionen i Örebro kommun har genomfört en granskning av
kommunstyrelsens uppsikt över de kommunala bolagen. I
granskningsrapporten, som har utförts av KPMG, konstateras att
kommunens bolagspolicy, beslutad av kommunfullmäktige 2014-01-29 §
15, ger förutsättningar för en god uppsikt över bolagen och att policyn
efterlevs. Kommunstyrelsens uppsiktsplikt stärktes 2013 genom ett tillägg i
kommunallagen enligt vilket kommunstyrelsen i årliga beslut ska pröva om
den verksamhet som de majoritetsägda kommunala bolagen bedrivit under
föregående kalenderår varit förenlig med det fastställda kommunala
ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.
Granskningsrapporten slår fast att den årliga uppföljning av bolagens
verksamhet som ska ske i enlighet med denna bestämmelse innehåller
tillräcklig information för att uppsiktsplikten ska anses vara fullgjord.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-06-20
Svar till stadsrevisionen
Granskningsrapport om Kommunstyrelsens uppsikt av de kommunala
bolagen
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Svar till Stadsrevisionen lämnas i enlighet med
Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Yrkande
Daniel Edström (SD) yrkar att få lämna ett särskilt yttrande som tas till
protokollet.
Proposition
Ordföranden Kenneth Nilsson (S) finner att det endast finns ett förslag till
beslut och att Kommunstyrelsen beslutar enligt detta.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Svar till Stadsrevisionen lämnas i enlighet med
Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
2. Daniel Edström (SD) får lämna ett särskilt yttrande som tas till
protokollet.
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Daniel Edström (SD) deltar inte i beslutet.

§ 177 Svar på remiss från Kulturdepartementet över
betänkandet Låt fler forma framtiden
Ärendenummer: Ks 376/2016
Handläggare: Anders Edlund
Ärendebeskrivning
Kulturdepartementet har inkommit till Örebro kommun med en remiss
gällande betänkandet Låt fler forma framtiden! (SOU 2016:5). Betänkandet
har skrivits av utredningen som antagit namnet 2014 års
Demokratiutredning - Delaktighet och jämlikt inflytande. Utredningen har
haft som uppdrag att ”utreda hur engagemanget inom den representativa
demokratin kan öka och breddas och hur individens möjligheter till
delaktighet i och inflytande över det politiska beslutsfattandet mellan de
allmänna valen kan stärkas”. (SOU 2016:5, sid 27).
Betänkandet kan sägas lyfta fram ett antal områden där ett systematiskt
arbete bör ske för att svara upp mot de utmaningar som demokratin står
inför. De förslag utredningen presenterar i betänkandet utgörs både av
justeringar/tillägg i befintlig lagstiftning och av bedömningar och
rekommendationer av olika åtgärder som kommer behövas för att hantera
utmaningarna.
Remissvaret fokuserar på de förslag som betänkandet innehåller och
redovisar Örebro kommuns synpunkter på dessa. Förslagen kommenteras i
den ordning de presenteras i betänkandet. I de förslag som läggs är det
främst de som gäller slopat medborgarförslag på lokal nivå och istället
införandet av en folkmotion, samt förslaget om en försöksverksamhet med
sänkt rösträttsålder som mer direkt kan påverka kommunen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-08-19
Förslag till yttrande, 2016-08-19
Sammanfattning av betänkandet -Låt fler forma framtiden
Yttrande från Sveriges Kommuner och Landsting
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Remissvaret antas och överlämnas till Kulturdepartementet.
Yrkande
Murad Artin (V) yrkar att yttrandet ändras så att Örebro kommun
tillstyrker förslaget att det är frivilligt att införa försöksverksamhet med
sänkt rösträttsålder till 16 år i val till kommunfullmäktige.
Sara Richert (MP) yrkar bifall till Murad Artins (V) yrkande om att
yttrandet ändras så att Örebro kommun tillstyrker förslaget att det är
frivilligt att införa försöksverksamhet med sänkt rösträttsålder till 16 år i
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val till kommunfullmäktige.
Anders Åhrlin (M) yrkar att yttrandet ändras så att Örebro kommun
avstyrker utredningens förslag om direktval till geografiska nämnder och
en breddning av remissprocessen samt att i remissvaret tydliggöra att
antalet förtroendevalda är en fråga som varje kommun själv ska besluta
om.
Karolina Wallström (L) yrkar bifall till Anders Åhrlins (M) yrkande.
Daniel Edström (SD) yrkar att yttrandet ändras så att Örebro kommun
tillstyrker att folkmotion ska vara tvingande för kommunerna att införa.
Detta demokratiska verktyg bör komma alla till del oavsett vistelseort.
Kenneth Nilsson (S) yrkar avslag på Murad Artins (V) och Sara Richerts
(MP) yrkande om att yttrandet ändras så att Örebro kommun tillstyrker
förslaget att det är frivilligt att införa försöksverksamhet med sänkt
rösträttsålder till 16 år i val till kommunfullmäktige. Kenneth Nilsson (S)
yrkar avslag på Anders Åhrlins (M) yrkande att yttrandet ändras så att
Örebro kommun avstyrker utredningens förslag om direktval till
geografiska nämnder och en breddning av remissprocessen, och bifall till
Anders Åhrlins (M) yrkande om att i remissvaret tydliggöra att antalet
förtroendevalda är en fråga som varje kommun själv ska besluta om.
Kenneth Nilsson (S) yrkar avslag på Daniel Edströms (SD) yrkande att
yttrandet ändras så att Örebro kommun tillstyrker att folkmotion ska vara
tvingande för kommunerna att införa. Detta demokratiska verktyg bör
komma alla till del oavsett vistelseort.
Proposition
Ordförande Kenneth Nilsson (S) redovisar förslag till propositionsordning
som Kommunstyrelsen godkänner.
Först ställer ordföranden Anders Åhrlins (M) yrkande om att yttrandet
ändras så att Örebro kommun avstyrker utredningens förslag om direktval
till geografiska nämnder och en breddning av remissprocessen samt att i
remissvaret tydliggöra att antalet förtroendevalda är en fråga som varje
kommun själv ska besluta om, under proposition. I den första delen av
yrkandet har Anders Åhrlin (M) yrkat bifall och Kenneth Nilsson (S) yrkat
avslag. Ordföranden ställer bifallsyrkandet mot avslagsyrkandet och finner
att Kommunstyrelsen beslutar att avslå Anders Åhrlins (M) yrkande om att
yttrandet ändras så att Örebro kommun avstyrker utredningens förslag om
direktval till geografiska nämnder och en breddning av remissprocessen.
När det gäller den andra delen av Anders Åhrlins (M) yrkande finner
ordföranden att det endast finns ett förslag till beslut, dvs. bifall till Anders
Åhrlins (M) yrkande om att i remissvaret tydliggöra att antalet
förtroendevalda är en fråga som varje kommun själv ska besluta om, och
finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt detta.
Därefter ställer ordföranden Murad Artins (V) och Sara Richerts
(MP) yrkande om att yttrandet ändras så att Örebro kommun tillstyrker
förslaget att det är frivilligt att införa försöksverksamhet med sänkt
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rösträttsålder till 16 år i val till kommunfullmäktige, mot
Kommunstyrelseförvaltningens förslag. Ordföranden finner att
Kommunstyrelsen beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Slutligen ställer ordföranden Daniel Edström (SD) yrkande om att yttrandet
ändras så att Örebro kommun tillstyrker att folkmotion ska vara tvingande
för kommunerna att införa. Detta demokratiska verktyg bör komma alla till
del oavsett vistelseort, mot Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Ordföranden finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt
Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Remissvaret, med tillägget att antalet förtroendevalda är en fråga som
varje kommun själv ska besluta om, antas och överlämnas till
Kulturdepartementet.
Reservation
Murad Artin (V) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för sitt
yrkande om att yttrandet ändras så att Örebro kommun tillstyrker förslaget
att det är frivilligt att införa försöksverksamhet med sänkt rösträttsålder till
16 år i val till kommunfullmäktige.
Sara Richert (MP) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för sitt
yrkande om att yttrandet ändras så att Örebro kommun tillstyrker förslaget
att det är frivilligt att införa försöksverksamhet med sänkt rösträttsålder till
16 år i val till kommunfullmäktige.
Anders Åhrlin (M), Maria Haglund (M) och Johanna Reimfelt (M)
reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för Anders Åhrlins (M)
yrkande om att Örebro kommun avstyrker utredningens förslag om
direktval till geografiska nämnder och en breddning av remissprocessen.
Karolina Wallström (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt
yrkande om att Örebro kommun avstyrker utredningens förslag om
direktval till geografiska nämnder och en breddning av remissprocessen.
Daniel Edström (SD) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för
sitt yrkande om att yttrandet ändras så att Örebro kommun tillstyrker att
folkmotion ska vara tvingande för kommunerna att införa. Detta
demokratiska verktyg bör komma alla till del oavsett vistelseort.
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§ 178 Svar på remiss från Region Örebro län om yttrande
över Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen,
RUFS 2050
Ärendenummer: Ks 504/2016
Handläggare: Isabell Landström
Ärendebeskrivning
Ärendet beslutades på beredningsmötet den 16 augusti, i separat protokoll.

§ 179 Information om O helga natt och Rådhuskalendern
Ärendenummer: Ks 816/2014
Handläggare: Margareta Wall
Ärendebeskrivning
Kommunikationsdirektör Margareta Wall informerar om läget kring O
helga natt och Rådhuskalendern.
Örebro kommun har ett avtal för eventen där år 2016 är sista året i
avtalsperioden. Efter att avtalsparten gått i konkurs under våren och sedan
köpts upp av ett annat företag pågår nu förhandlingar kring genomförandet
av bägge eventen år 2016.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Informationen tas till protokollet.

§ 180 Taxa för nyttoparkeringstillstånd för food trucks
Ärendenummer: Ks 905/2016
Ärendebeskrivning
Näringsidkare har under några år efterfrågat att Örebro kommun ska införa
samma möjlighet till matförsäljning ur food trucks som andra städer i
Sverige har. Därför är det nu av stor vikt att kommunen tar fram ett
nyttoparkeringstillstånd för food trucks för att möjliggöra denna typ av
matförsäljning.
Ärendet behandlades av Programnämnd samhällsbyggnad den 2 juni 2016.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, Programnämnd samhällsbyggnad, 2016-06-02, § 64
Tjänsteskrivelse, 2016-05-04
Villkor för nyttoparkeringstillstånd för food trucks i Örebro kommun
Tjänsteskrivelse till Tekniska nämnden, 2016-02-24
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Protokollsutdrag, Tekniska nämnden, 2016-04-14, § 17
Förslag till beslut
Programnämnd samhällsbyggnads förslag till Kommunstyrelsen:
1. Anta en årlig taxa på 25 tusen kr för nyttoparkeringstillstånd för food
trucks i Örebro.
2. Taxan ska gälla från och med 1 januari 2017.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Yrkande
Anders Åhrlin (M) yrkar att förslaget återremitteras till Tekniska nämnden
för en ny beräkning av en lämplig taxenivå samt att ge Tekniska nämnden i
uppdrag att omarbeta regelverket så att det blir mer generöst i enlighet med
yrkandets intentioner.
Karolina Wallström (L) och Sara Richert (MP) yrkar bifall till Anders
Åhrlins (M) yrkande om att förslaget återremitteras till Tekniska nämnden
för en ny beräkning av en lämplig taxenivå.
Murad Artin (V) yrkar bifall till Programnämnd samhällsbyggnads förslag.
Kenneth Nilsson (S) yrkar avslag på Anders Åhrlins (M) yrkande att
förslaget återremitteras till Tekniska nämnden för en ny beräkning av en
lämplig taxenivå samt att ge Tekniska nämnden i uppdrag att omarbeta
regelverket så att det blir mer generöst i enlighet med yrkandets
intentioner.
Proposition
Ordförande Kenneth Nilsson (S) redovisar förslag till propositionsordning
som Kommunstyrelsen godkänner.
Ordföranden ställer först Anders Åhrlins (M) yrkande om att förslaget
återremitteras till Tekniska nämnden för en ny beräkning av en lämplig
taxenivå, mot Kenneth Nilssons (S) yrkande om avslag på Anders Åhrlins
(M) yrkande. Ordföranden finner att Kommunstyrelsen beslutar att ärendet
ska avgöras idag.
Därefter ställer ordföranden Anders Åhrlins (M) yrkande om att ge
Tekniska nämnden i uppdrag att omarbeta regelverket så att det blir mer
generöst i enlighet med yrkandets intentioner, mot Kenneth Nilssons (S)
yrkande om avslag på Anders Åhrlins (M) yrkande. Ordföranden finner att
Kommunstyrelsen beslutar att avslå Anders Åhrlins (M) yrkande.
Slutligen ställer ordföranden Programnämnd samhällsbyggnads förslag
under proposition och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt detta.
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Anta en årlig taxa på 25 tusen kr för nyttoparkeringstillstånd för food
trucks i Örebro.
2. Taxan ska gälla från och med 1 januari 2017.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Reservation
Anders Åhrlin (M, Maria Haglund (M) och Johanna Reimfelt (M)
reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för Anders Åhrlins (M)
yrkande att förslaget återremitteras till Tekniska nämnden för en ny
beräkning av en lämplig taxenivå samt att ge Tekniska nämnden i uppdrag
att omarbeta regelverket så att det blir mer generöst i enlighet med
yrkandets intentioner.
Karolina Wallström (L) och Sara Richert (MP) reserverar sig mot beslutet
till förmån för sina yrkanden om att förslaget återremitteras till Tekniska
nämnden för en ny beräkning av en lämplig taxenivå.

§ 181 Beslut som inte är verkställda enligt
socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till
vissa funktionshindrade (LSS), kvartal 1 2016
Ärendenummer: Ks 819/2016
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 35 stycken, ett färre än kvartal 4:2015. Alla beslut avser precis
som vid tidigare rapporteringar permanent plats på särskilt boende.
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Totalt rapporterar socialnämnderna 32 beslut, som inte verkställts inom tre
månader från beslutet, under kvartal 1:2016, vilket är nio fler än kvartal
4:2015.
Nämnden för funktionshindrade rapporterade fem SoL-beslut som ej
verkställt inom tre månader kvartal 1:2016. Under kvartal 4:2015 var
siffran tre. Nämnden rapporterar 41 ej verkställda beslut enligt LSS kvartal
4:2015, vilket är fyra fler än vid det förra rapporteringstillfället.
Ärende behandlades av Programnämnd social välfärd den 2 juni 2016.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Programnämnd social välfärd, 2016-06-02, § 116
Rapport för ej verkställda beslut SoL och LSS för kvartal 1 2016
Kvartalsrapport 1
Statistikrapport kvartal 1 2016
Förslag till beslut
Programnämnd social välfärds förslag till beslut:
- Informationen tas till protokollet.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Programnämnd social välfärds förslag.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.

§ 182 Svar på motion från Sara Richert (MP) m.fl. om bilfria
sommargator
Ärendenummer: Ks 1007/2015
Ärendebeskrivning
Sara Richert (MP) och Niclas Persson (MP), har inkommit med en motion
som anmäldes i Kommunfullmäktige den 7 september 2015. Motionen
innehåller ett förslag om att permanenta Engelbrektsgatan vid Fisktorget
som bilfri sommargata samt föreslå ytterligare fyra bilfria sommargator för
att skapa mer utrymme för folkliv. Engelbrektsgatan är en viktig länk för
flera målpunkter i staden- en omprioritering av gaturummet på platsen
beror på förutsättningarna och vad som händer i trafiksystemet i staden i
övrigt. Därför är i nuläget ett permanentande av omprioriteringen av
gaturummet sommartid vid Fisktorget inte aktuell. Arbetet med området
kring Fisktorget kommer dock att fortgå. Stadsbyggnad har ett uppdrag att
arbeta med framtida gestaltning för Fisktorget och del av Engelbrektsgatan.
Motionen behandlades av Programnämnd samhällsbyggnad den 2 juni
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2016.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Programnämnd samhällsbyggnad, 2016-06-02, § 63
Stadsbyggnads tjänsteskrivelse, 2016-04-28
Sara Richert (MP) och Niclas Persson (MP), motion om bilfria
sommargator, 2015-09-07
Förslag till beslut
Programnämnd samhällsbyggnads förslag till Kommunstyrelsen:
- Motionen avslås.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Yrkande
Sara Richert (MP) yrkar bifall till motionen samt en tredje beslutssats med
lydelsen "omställningen till sommargator ska genomföras 2017 istället för
2016".
Murad Artin (V) yrkar bifall till Sara Richerts (MP) yrkande.
Proposition
Ordförande Kenneth Nilsson (S) finner att det finns två förslag till beslut,
dvs. Programnämnd samhällsbyggnads förslag om att avslå motionen
respektive Sara Richerts (MP) och Murad Artins (V) yrkande om bifall till
motionen samt en tredje beslutssats med lydelsen "omställningen till
sommargator ska genomföras 2017 istället för 2016", och ställer dessa mot
varandra. Ordföranden finner att Kommunstyrelsen beslutar
enligt Programnämnd samhällsbyggnads förslag.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Motionen avslås.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Reservation
Sara Richert (MP) och Murad Artin (V) reserverar sig mot beslutet till
förmån för sina yrkanden om bifall till motionen samt en tredje beslutssats
med lydelsen "omställningen till sommargator ska genomföras 2017 istället
för 2016".
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§ 183 Remittering av motioner
Ärendenummer: Ks 15/2016
Handläggare: Lena Claeson
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har den 15 juni 2016 överlämnat följande motioner
till Kommunstyrelsen för beredning:
- Motion från Sara Richert (MP) om att införa 30 km/h som bashastighet i
Örebro
- Motion från Murad Artin (V) m.fl. om att skapa mer jämlika löner
Beslutsunderlag
Motion från Sara Richert (MP) om att införa 30 km/h som bashastighet i
Örebro, Ks 801/2016
Motion från Murad Artin (V) m.fl. om att skapa mer jämlika löner, Ks
802/2016
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Motion från Sara Richert (MP) om att införa 30 km/h som bashastighet i
Örebro remitteras till Programnämnd samhällsbyggnad.
2. Motion från Murad Artin (V) m.fl. om att skapa mer jämlika löner
remitteras till Kommunstyrelseförvaltningen.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

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

§ 185 Rapport från Örebro Rådhus AB
Ärendenummer: Ks 31/2016
Handläggare: Tina Hillding
Ärendebeskrivning
Styrelsen i Örebro Rådhus AB ska enligt ägardirektivet hålla
Kommunstyrelsen löpande informerad om sin egen och
dotterbolagensverksamhet samt om åtgärder av större vikt.
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, 2016-06-10
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Rapporten läggs till handlingarna
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

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

§ 187 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Ks 899/2016
Handläggare: Lena Claeson
Ärendebeskrivning
Alla beslut fattade med stöd av delegation av tjänsteman, ordförande eller
utskott ska anmälas till Kommunstyrelsen på närmast följande 27
sammanträde enligt 6 kap. 35 § KL. Det är först efter återrapporteringen till
Kommunstyrelsen som delegationsbesluten kan vinna laga kraft och det är
också ett sätt att hålla ledamöter och ersättare i Kommunstyrelsen
informerade om vilka beslut som fattats genom delegation.
Delegationsförteckningen för Kommunstyrelsen antogs 27 mars 2003 och
reviderades senast 6 mars 2012. Inför Kommunstyrelsens sammanträde den
23 augusti 2016 redovisar Kommunstyrelseförvaltningen beslut som tagits
med stöd av delegation under juni och juli 2016.
Beslutsunderlag
Sammanställning över delegationsbeslut inom övrig verksamhet under
perioden 1 juni - 31 juli 2016
Sammanställning över delegationsbeslut inom finansverksamheten under
perioden 1 juni -31 juli 2016
Protokoll från Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt, 201606-07
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Anmälan av delegationsbeslut läggs till handlingarna.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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§ 188 Anmälan av handlingar
Ärendenummer: Ks 5/2016
Handläggare: Lena Claeson
Ärendebeskrivning
Varje månad anmäler Kommunstyrelseförvaltningen handlingar som
inkommit och bedöms relevanta för Kommunstyrelsen att få kännedom
om.
Beslutsunderlag
Förlängning av Folkhälsoplan med folkhälsopolitiska mål - En god och
jämlik hälsa i Örebro län, Ks 846/2016
Riktlinjer - kränkande särbehandling, Ks 840/2016
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Anmälan läggs till handlingarna.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 189 Svar på remiss om ett nytt ersättningssystem för
mottagandet av ensamkommande barn och unga
Ärendenummer: Ks 916/2016
Handläggare: Susanne Bergström, Marie Worge
Ärendebeskrivning
Regeringen har gett 35 kommuner och en rad myndigheter och andra
aktörer möjlighet att inkomma med synpunkter på
Arbetsmarknadsdepartementets promemoria Ett nytt ersättningssystem för
mottagandet av ensamkommande barn och unga (2016-06-21). I denna
presenteras förslag på nya schabloner och ersättningsnivåer som föreslås
träda i kraft 1 januari 2017.
Örebro kommun tillhör inte de utsedda remissinstanserna. Sveriges
kommuner och landsting uppmanar dock även övriga kommuner att
inkomma med yttranden, för att stärka gemensamma ställningstaganden i
en fråga som innebär stora förändringar i många kommuners
förutsättningar.
Socialförvaltningen instämmer i att det nuvarande ersättningsystemet är
komplext och har skapat onödigt administrativt arbete, och att föreslagna
automatiska utbetalningar av enhetliga schabloner skulle minska detta.
Schablonerna bör anpassas till lönekostnadsutvecklingen.
Kommunen behöver en rimlig övergångsperiod för att göra anpassningar i
16

verksamheten. Förslaget ersättningssystem innebär en minskad årlig intäkt
om cirka 30 miljoner kronor.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-08-09
Yttrande om över Arbetsmarknadsdepartementets promemoria
Et
ersättningssystem för mottagandet av ensamkommande barn och unga 
Remissmissiv från Arbetsmarknadsdepartementet, 2016-06-21
Promemoria ”Ett nytt ersättningssystem för mottagandet av
ensamkommande barn och unga”
Mejl och yttrande från Sveriges kommuner och landsting
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Yttrandet över promemoria Ett nytt ersättningssystem för mottagandet av
ensamkommande barn och unga antas och överlämnas till
Arbetsmarknadsdepartementet.
Yrkande
Daniel Edström (SD) yrkar att remissvaret kompletteras med följande
lydelse: "Det har länge funnits ett skriande behov av ett nytt
ersättningssystem för mottagande av ensamkommande. Inte minst har
frågan aktualiserats nu när invandringen senaste åren legat på historiskt
höga nivåer, något som satt orimlig press på skola, socialtjänst och andra
delar av välfärden. Personalen går i många fall på knäna och
dygnskostnaden för ensamkommande har stigit till närmast astronomiska
nivåer. Samtidigt har det krångliga och byråkratiska statliga
ersättningssystemet lagt ytterligare press på kommunerna som får ägna
mycket tid åt administration. Förslaget på nytt ersättningssystem som
presenteras i Arbetsmarknadsdepartementets promemoria är ett litet steg i
rätt riktning eftersom det förenklar regelverken. Det är bra att detta påpekas
i kommunens remissvar. Däremot borde remissvaret tydligare betona att de
nya ersättningsnivåerna riskerar att bli för låga för att täcka kommunens
kostnader för de ensamkommande, något som blir tydligt om man tittar på
vilka dygnskostnader som kommunen idag har för de ensamkommande.
Denna farhåga uttrycks inte tillräckligt tydligt i remissvaret".
Kenneth Nilsson (S) yrkar avslag på Daniel Edströms (SD)
tilläggsyrkande.
Proposition
Ordförande Kenneth Nilsson (S) redovisar förslag till propositionsordning
som Kommunstyrelsen godkänner.
Först ställer ordföranden Kommunstyrelseförvaltningens förslag under
proposition och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt detta.
Därefter finner ordföranden att det finns två förslag till beslut om Daniel
Edströms (SD) tilläggsyrkande, dvs. bifall till respektive avslag på
tilläggsyrkandet, och ställer dessa mot varandra. Ordföranden finner att
17

Kommunstyrelsen beslutar att avslå Daniel Edströms (SD) tilläggsyrkande.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Yttrandet över promemoria Ett nytt ersättningssystem för mottagandet av
ensamkommande barn och unga antas och överlämnas till
Arbetsmarknadsdepartementet.
Reservation
Daniel Edström (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt
tilläggsyrkande.

§ 190 Svar på remiss om ändringar i fråga om
sysselsättning för asylsökande och kommunplacering av
ensamkommande barn
Ärendenummer: Ks 917/2016
Handläggare: Susanne Bergström, Marie Worge
Ärendebeskrivning
Regeringen har gett 35 kommuner och en rad myndigheter och andra
aktörer möjlighet att inkomma med synpunkter på
Arbetsmarknadsdepartementets promemoria Ändringar i fråga om
sysselsättning för asylsökande och kommunplacering av ensamkommande
barn (Ds 2016:21). I denna föreslås bland annat förändringar som minskar
kommunernas möjligheter att placera ensamkommande barn och unga
utanför den egna kommunen. I vissa fall föreslås möjlighet till placeringar
inom länet, med Länsstyrelsen som en samordnande funktion.
Örebro kommun tillhör inte de utsedda remissinstanserna. Sveriges
kommuner och landsting uppmanar dock även övriga kommuner att
inkomma med yttranden, för att stärka gemensamma ställningstaganden i
en fråga som innebär stora förändringar i många kommuners
förutsättningar.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-08-10
Yttrande över Arbetsmarknadsdepartementets promemoria ”Ändringar i
fråga om sysselsättning för asylsökande och kommunplacering av
ensamkommande barn”
Remissmissiv från Arbetsmarknadsdepartementet, 2016-06-22
Promemoria ”Ändringar i fråga om sysselsättning för asylsökande och
kommunplacering av ensamkommande barn”
Mejl och yttrande från Sveriges kommuner och landsting
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Yttrandet över promemoria Ändringar i fråga om sysselsättning för
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asylsökande och kommunplacering av ensamkommande barn antas och
överlämnas till Arbetsmarknadsdepartementet.
Yrkande
Lennart Bondeson (KD) yrkar bifall till Kommunstyrelseförvaltningens
förslag.
Proposition
Ordförande Kenneth Nilsson (S) finner att det endast finns ett förslag till
beslut, dvs. Kommunstyrelseförvaltningens förslag, och att
Kommunstyrelsen beslutar enligt detta.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Yttrandet över promemoria Ändringar i fråga om sysselsättning för
asylsökande och kommunplacering av ensamkommande barn antas och
överlämnas till Arbetsmarknadsdepartementet.

§ 191 Svar på remiss om en ändamålsenlig kommunal
redovisning
Ärendenummer: Ks 915/2016
Handläggare: Karin Nilsson, Mats Rodenfelt
Ärendebeskrivning
Finansdepartementet har gett samtliga kommuner möjlighet att inkomma
med synpunkter på betänkandet En ändamålsenlig kommunal redovisning
(SOU 2016:24). Remissvar ska lämnas till Finansdepartementet senast den
1 september 2016. Utredningens uppdrag har varit att göra en översyn av
KRL, Lagen (1997:614) om kommunal redovisning. Utredningen föreslår
en ny lag som syftar till en ändamålsenlig redovisningslagstiftning för
kommuner och landsting. Den nya lagen föreslås träda i kraft 1 januari
2018.
Örebro kommun anser att utredningen har gjort ett gediget arbete och
tillstyrker de förslag som utredningen redovisar med följande undantag:
1. Kommunerna borde få möjlighet att i förväg förstöra
räkenskapsinformation utan att begära dispens från Skatteverket.
2. Finansiella intäkter och finansiella kostnader bör finnas kvar som
begrepp i resultaträkningen.
3. Försäkringstekniska förändringar av pensionsskuldens storlek bör få
bokföras direkt mot eget kapital.
4. Marknadsvärdering av finansiella instrument bör inte tillåtas.
5. Begreppen "kommunalgrupp" och "kommunalgruppsföretag" bör
ersättas av "kommunkoncern" och "kommunföretag".
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-08-11
Yttrande över remiss från Finansdepartementet om En ändamålsenlig
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kommunal redovisning, SOU 2016:24, (dnr Fi2016/01153/K), 2016-07-18
Sammanfattning av betänkandet
Författningsförslag från Finansdepartementet Förslag till lag (2018:000)
om kommunal bokföring och redovisning
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Yttrandet över remissen om en ändamålsenlig kommunal redovisning
antas och överlämnas till Finansdepartementet.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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