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Mats Guldbrand, sekreterare
Justerat den 12 september 2019.

Kenneth Handberg (S), ordförande

Johan Kumlin (M), justerare
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§ 131 Ombudgetering och tilläggsanslag 2019-08-27
Ärendenummer: Ks 1467/2018
Handläggare: Karin Nilsson och Johanna Larsson
Ärendebeskrivning

I ärendet redovisas tilläggsanslag för kostnadsökningar och indexuppräkningar
för 2019 samt ombudgeteringar.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-08-15
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Tilläggsanslag/avdrag för indexuppräkningar och andra generella
kostnadsökningar/ minskningar beviljas med totalt 4,3 miljoner kronor enligt
Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
2. Finansiering av tilläggsanslagen sker ur Kommunstyrelsens utrymme för
generella kostnadsökningar på 1,0 miljoner kronor och 3,3 miljoner kronor ur
Kommunstyrelsens utrymme för kompensation investeringar.
3. Ombudgeteringar genomförs enlig Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 132 Fördelningsprincip för Statlig ersättning för
ensamkommande unga
Ärendenummer: Ks 1278/2019
Handläggare: Karin Nilsson och Johanna Larsson
Ärendebeskrivning

Kommunen erhåller en dygnsschablonersättning för mottagande av
ensamkommande unga med uppehållstillstånd samt ett tillfälligt
kommunbidrag för ensamkommande asylsökande unga som under väntetiden
gällande ansökan om asyl hunnit fylla 18 år. Kommunstyrelseförvaltningen ger
förslag på en fördelningsprincip som är transparent och rättvis för de nämnder
som har kostnader för de aktuella målgrupperna
Beslutsunderlag

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-08-08
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 20017-09-12, § 188
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Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Den statliga ersättningen, dygnsschablonen för mottagande av
ensamkommande unga med uppehållstillstånd fördelas enligt
kommunstyrelseförvaltningens förslag.
2. Socialnämnden får avropa ersättning från det tillfälliga kommunbidraget för
uppkomna kostnader för ensamkommande unga asylsökande till ett maximalt
värde motsvarande det tillfälliga kommunbidragets storlek (2,6 mnkr 2019).
Kvarvarande medel vid årets slut förstärker kommunens resultat inom
Kommunstyrelsen/kommungemensamt. Regleringen sker i samband med
delårsbokslut och årsbokslut.
Yrkande

Martha Wicklund (V) ändringsyrkar att av de 28 procent som tillfaller
Kommunstyrelsen/kommungemensamt av kvarvarande ersättning enligt
tjänsteskrivelsen ska fördelas följande: 5 procentenheter till Kulturnämnden, 5
procentenheter till Fritidsnämnden och 18 procentenheter till
Kommunstyrelsen/kommungemensamt.
Karolina Wallström (L) och Helena Ståhl (SD) yrkar avslag på Martha
Wicklunds (V) yrkande och bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Kenneth Handberg (S) yrkar bifall till Martha Wicklunds (V) yrkande under
förutsättning att nämnderna ska avropa avsatta medel med en tydlig koppling
till syftet och inte portioneras ut till nämnderna. Martha Wicklund (V) yrkar
bifall till Kenneth´Handbergs (S) tilläggsyrkande.
Proposition

Ordförande Kenneth Handberg (S) finner att det finns två förslag till beslut,
det vill säga Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut samt det
reviderade förslaget i enlighet med Martha Wicklunds (V) ändringsyrkande och
eget tilläggsyrkande. Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att
Kommunstyrelsen beslutar enligt Martha Wicklunds (V) ändringsyrkande och
eget tilläggsyrkande att av de 28 procent som tillfaller
Kommunstyrelsen/kommungemensamt av kvarvarande ersättning enligt
tjänsteskrivelsen ska fördelas följande: 5 procentenheter till Kulturnämnden, 5
procentenheter till Fritidsnämnden och 18 procentenheter till
Kommunstyrelsen/kommungemensamt. Nämnderna ska avropa avsatta medel
med en tydlig koppling till syftet och inte portioneras ut till nämnderna.
Beslut

Kommunstyrelsenbeslutar:
1. Den statliga ersättningen, dygnsschablonen för mottagande av
ensamkommande unga med uppehållstillstånd fördelas enligt
kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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2. Socialnämnden får avropa ersättning från det tillfälliga kommunbidraget för
uppkomna kostnader för ensamkommande unga asylsökande till ett maximalt
värde motsvarande det tillfälliga kommunbidragets storlek (2,6 mnkr 2019).
Kvarvarande medel vid årets slut förstärker kommunens resultat inom
Kommunstyrelsen/kommungemensamt. Regleringen sker i samband med
delårsbokslut och årsbokslut.
3. Av de 28 procent som tillfaller Kommunstyrelsen/kommungemensamt av
kvarvarande ersättning enligt tjänsteskrivelsen ska dessa fördelas följande: 5
procentenheter till Kulturnämnden, 5 procentenheter till Fritidsnämnden och
18 procentenheter till Kommunstyrelsen/kommungemensamt. Nämnderna ska
avropa avsatta medel med en tydlig koppling till syftet och inte portioneras ut
till nämnderna.

§ 133 Information om uppdrag enligt budgetdirektiv för
2020 med plan för 2021-2022
Ärendenummer: Ks 999/2019
Handläggare: Johanna Larsson
Ärendebeskrivning

Ekonomidirektör Johanna Larsson informerar om de uppdrag som har getts i
enlighet med budgetdirektiv för 2020 med plan för 2021-2022.Sverige är inne i
en period där de demografiska förändringarna innebär att kostnaderna ökar
snabbare än intäkterna. För att möta denna utmaning får Kommundirektören i
uppdrag att under hösten ta fram en plan innehållande förslag på åtgärder som
bättre rustar Örebro kommun att möta denna utmaning. Planen ska omfatta
hela kommunkoncernen. Arbetet kommer att handla mer om struktur snarare
än att rationalisera och det ska stödja redan befintliga insatser.
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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§ 134 Information om sammanställda räkenskaper i
delårsrapporten
Ärendenummer: Ks 1156/2019
Handläggare: Johanna Larsson och Peter Tinjan
Ärendebeskrivning

När den nya lagen för kommunal bokföring och redovisning (2018:597) trädde
i kraft 2019-01-01 uppdaterade även Rådet för kommunal redovisning (RKR)
sina rekommendationer som är normgivande för kommuner. Kommunerna
skall förutom lag ta hänsyn till accepterade normer för kommunal bokföring
och redovisning. Skrivelsen kring sammanställda räkenskaper i samband med
delår ändrades och friheten för kommunen själva att besluta om omfattningen
utökades.
Kommunstyrelseförvaltningen har gjort bedömningen att det i delårsrapporten
inte krävs sammanställda räkenskaper för utfallet i kommunkoncernen för att
kunna utvärdera god ekonomisk hushållning. Däremot görs sammanställda
räkenskaper för prognosen.
Kommundirektören beslutar att inga sammanställda räkenskaper för utfallet i
den kommunala koncernen görs i delårsrapporten per 31/8.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-06-27
Bilaga
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 135 Statsbidrag till kommuner och landsting för att
minska och motverka segregation 2018 (Delmos)
Ärendenummer: Ks 753/2018
Handläggare: Johanna Ek
Ärendebeskrivning

Örebro kommun beviljades 2018 statsbidrag för att minska och motverka
segregation. Statsbidraget gäller perioden 2018-2020 och betalas ut med
13 425 000 kr per år. I december 2018 drogs bidraget för 2019 in men i och
med ett ändringsbeslut i riksdagen i juni 2019 kommer beviljat statsbidrag nu
att betalas ut. Därmed kan Örebro kommun genomföra flera av de insatser
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som utifrån den kartläggning och behovsanalys som gjorts bedöms kunna ha
effekt på segregationen.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-07-03
Beslut om förskottsutbetalning, 2019-07-02
Sektorsövergripande kartläggning och behovsanalys, 2019-02-18
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Finansiering av projektportföljen "Örebro för integration” 2019 sker via
utbetalt statsbidrag för att minska och motverka segregation samt 2020 under
förutsättning att statsbidrag betalas ut.
2. Kommundirektören ges mandat att fördela beviljat statsbidrag på 13 425 000
kr inom projektportföljen "Örebro för integration” under 2019 samt, under
förutsättning att beviljat statsbidrag betalas ut nästa år, 13 425 000 kronor
under 2020
3. Kommundirektören får i uppdrag att återkommande rapportera till
Kommunstyrelsen om portföljen "Örebro för integration" och hur
statsbidraget används.
Yrkande

Anders Åhrlin (M) yrkar att de statliga bidragen ska användas till att inleda
uppstarten av ett narkotikateam.
Helena Ståhl (SD) yrkar avslag på beslutspunkterna 2 och 3 i
Kommunstyrelseförvaltningens förslag samt att Kommunstyrelseförvaltningen
ges i uppdrag att återkomma med förslag på hur portföljens medel kan
användas till att stimulera frivillig återvandring samt stärka samhällsorientering
och svenskundervisning för nyanlända.
Karolina Wallström (L) yrkar avslag på beslutspunkterna 2 och 3 och att
Kommunstyrelsen ska hantera ansökningarna samt fatta beslut om dessa.
Proposition

Ordföranden Kenneth Handberg (S) finner att det finns fyra förslag till beslut,
det vill säga Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut, Anders Åhrlins
(M) yrkande om att använda de statliga bidragen till att inleda uppstarten av ett
narkotikateam, Helena Ståhls (SD) yrkande om avslag på beslutspunkterna 2
och 3 i Kommunstyrelseförvaltningens förslag samt att
Kommunstyrelseförvaltningen ges i uppdrag att återkomma med förslag på hur
portföljens medel kan användas till att stimulera frivillig återvandring samt
stärka samhällsorientering och svenskundervisning för nyanlända samt
Karolina Wallströms (L) yrkande om avslag på beslutspunkterna 2 och 3 och
att Kommunstyrelsen ska hantera ansökningarna samt fatta beslut om dessa.
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Ordföranden redovisar förslag till propositionsordning där han kommer att
ställa förslag i en kontraproposition för att få fram ett motförslag till
huvudförslaget som är Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Kommunstyrelsen godkänner propositionsordningen.
Först ställer ordföranden Karolina Wallströms (L) yrkande mot Helena Ståhls
(SD) yrkande i en första kontraproposition och finner att Kommunstyrelsen
beslutar att Helena Ståhls (SD) yrkande går vidare till en andra
kontraproposition där ordföranden ställer Helena Ståhls (SD) yrkande mot
Anders Åhrlins (M) yrkande och finner att Kommunstyrelsen beslutar att
Anders Åhrlins (M) yrkande ska utgöra motförslag till huvudförslaget.
Slutligen ställer ordföranden Anders Åhrlins (M) yrkande mot
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut och finner att
Kommunstyrelsen beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag till
beslut.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
1. Finansiering av projektportföljen "Örebro för integration” 2019 sker via
utbetalt statsbidrag för att minska och motverka segregation samt 2020 under
förutsättning att statsbidrag betalas ut.
2. Kommundirektören ges mandat att fördela beviljat statsbidrag på 13 425 000
kr inom projektportföljen "Örebro för integration” under 2019 samt, under
förutsättning att beviljat statsbidrag betalas ut nästa år, 13 425 000 kronor
under 2020
3. Kommundirektören får i uppdrag att återkommande rapportera till
Kommunstyrelsen om portföljen "Örebro för integration" och hur
statsbidraget används.
Reservation

Anders Åhrlin (M), Maria Haglund (M), Johan Kumlin (M) och Cecilia
Askerskär Philipsson (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för Anders
Åhrlins (M) yrkande.
Helena Ståhl (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Karolina Wallström (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

§ 136 Revidering av riktlinjer för exploateringsavtal i
Örebro kommun
Ärendenummer: Ks 416/2019
Ärendebeskrivning

Enligt lagstiftning som gäller från den 1 januari 2015 ska kommunerna ha
riktlinjer för exploateringsavtal. Riktlinjer för exploateringsavtal antogs i juni
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2016. Sen riktlinjerna antogs har behov av vissa förtydliganden och tillägg
uppkommit.
När Örebro kommun, genom Programnämnd samhällsbyggnad, avser att ingå
ett exploateringsavtal ska dessa reviderade riktlinjer gälla.
Beslutsunderlag

Protokollsutdrag från Programnämnd samhällsbyggnad, 2019-05-09, § 54
Förslag till beslut

Programnämnd samhällsbyggnads förslag till Kommunstyrelsen:
- Godkänna reviderade riktlinjer för exploateringsavtal.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.

§ 137 Revidering av Vattenplan för Örebro kommun
Ärendenummer: Ks 1164/2019
Handläggare: Johanna Löfberg
Ärendebeskrivning

Vattenplanen är Örebro kommuns övergripande styrdokument för
vattenfrågor och antogs av kommunfullmäktige i december 2012. Vattenplanen
syftar till att uppnå god status i kommunens vattenförekomster i enlighet med
vattenmyndigheternas åtgärdsprogram. I beslutet för vattenplanens antagande
anges att vattenplanen ska ses över och uppdateras i samband med att
vattenmyndigheterna uppdaterar sina förvaltningsplaner och åtgärdsprogram.
En ny förvaltningscykel med nya åtgärdsprogram började gälla vid årsskiftet
2016/2017 och vattenplanen har därför uppdaterats. Ärendet behandlades av
Programnämnd samhällsbyggnad den 5 juni 2019.
Beslutsunderlag

Protokollsutdrag från Programnämnd samhällsbyggnad, 2019-06-05, § 57
Stadsbyggnads tjänsteskrivelse, 2019-04-26
Vattenplan för Örebro kommun, 2019-04-26
Samrådsredogörelse, 2019-04-26
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Förslag till beslut

Programnämnd samhällsbyggnads förslag till Kommunstyrelsen:
- Vattenplan för Örebro kommun antas.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.

§ 138 Riktlinjer landsbygdssäkring i Örebro kommun
Ärendenummer: Ks 980/2019
Ärendebeskrivning

Landsbygdsnämnden beslutade i ärendet om Riktlinjer för landsbygdssäkring
den 9 maj 2019. Kommunövergripande riktlinjer ska antas av
Kommunstyrelsen och därför har Landsbygdsnämnden uppmanat
Kommunstyrelsen att anta Riktlinjer för landsbygdssäkring. Landsbygdssäkring
syftar till att synliggöra landsbygden och de konsekvenser ett beslut kan
medföra för landsbygden.
Det pågår ett kommunövergripande uppdrag med att förbättra stödet till
verksamheterna att genomföra konsekvensanalyser i framför allt politiska
ärenden till nämnder. Uppdraget har en tydlig koppling till arbetet med att ta
fram styrdokumentet Hållbarhetsprogram för Örebro kommun.
Inför att Kommunstyrelsen ska behandla ärendet har ny beredning skett där
bedömningen är att avvakta med att anta Riktlinjer för landsbygdssäkring för
att inte föregripa det pågående arbetet.
Beslutsunderlag

Protokollsutdrag från Landsbygdsnämnden, 2019-05-09, § 108
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-06-27
Tjänsteskrivelse från Landsbygdsnämnden, 2019-04-24
Riktlinjer för landsbygdssäkring
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Perspektivet landsbygd ska tas med i det pågående kommunövergripande
arbetet i att se över konsekvensanalyser i ärenden till nämnder.
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Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 139 Svar på motion från Anders Åhrlin (M) om att införa
samhällskunskap för nyanlända
Ärendenummer: Ks 1537/2016
Ärendebeskrivning

Ander Åhrlin (M) har inkommit med en motion som anmäldes i
Kommunfullmäktige den 14 december 2016.
Motionen syftar till att kommunen ska få ett förslag från förvaltningen hur
SFI-undervisningen kan kompletteras med kvalitetssäkrad och uppföljningsbar
undervisning i samhällskunskap.
Beslutsunderlag

Motion om att införa samhällskunskap för nyanlända, 2016-12-14
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-07-04
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Motionen avslås.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut
Yrkande

Anders Åhrlin (M), Karolina Wallström (L) och Helena Ståhl (SD) yrkar att
motionen ska bifallas.
Proposition

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, det vill säga
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut och Anders Åhrlin (M) m.fl.
yrkande om att motionen ska bifallas. Ordföranden ställer dessa mot varandra
och finner att Kommunstyrelsen beslutar enlig Kommunstyrelseförvaltningens
förslag.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Motionen avslås.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
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Reservation

Anders Åhrlin (M), Maria Haglund (M), Johan Kumlin (M) och Cecilia
Askerskär Philipsson (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för Anders
Åhrlins (M) yrkande om att motionen ska bifallas.
Helena Ståhl (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande om
att motionen ska bifallas.
Karolina Wallström (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande
om att motionen ska bifallas.

§ 140 Svar på motion från Markus Allard (ÖRP) och Peter
Springare (ÖRP) om att stoppa Kulturkvarteret
Ärendenummer: Ks 245/2019
Ärendebeskrivning

Markus Allard (ÖRP) och Peter Springare (ÖRP) har inkommit med en
motion som anmäldes i Kommunfullmäktige den 30 januari 2019.
Motionen innehåller ett förslag om att byggnationen av Kulturkvarteret ska
avbrytas. Argumenten för förslaget är att Örebro kommun inte har budgeterat
för finansieringen av Kulturkvarteret och genom att avbryta byggnationen kan
kommunen spara pengar.
Bedömningen är att förslaget är orealistiskt med tanke på hur långt
byggnationen har framskridit och de extra kostnader som kommunen skulle
behöva stå för. Förslaget är därför att motionen avslås
Beslutsunderlag

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-07-03
Motion om att stoppa Kulturkvarteret, 2019-02-06
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Motionen avslås.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.

12 (16)

ÖREBRO

Protokoll

§ 141 Remittering av motioner
Ärendenummer: Ks 2/2019
Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige har den 19 juni 2019 överlämnat två motioner för
beredning:
Motion från Markus Allard (ÖRP) och Peter Springare (ÖRP) om att lägga ner
merparten av Vivallaskolan, Ks 1175/2019 Motion från Emelie Jaxell (M) om
att återinföra valfriheten inom hemtjänsten, Ks 1176/2019
Beslutsunderlag

Motion från Markus Allard (ÖRP) och Peter Springare (ÖRP) om att lägga ner
merparten av Vivallaskolan, Ks 1175/2019 Motion från Emelie Jaxell (M) om
att återinföra valfriheten inom hemtjänsten, Ks 1176/2019
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Motion från Markus Allard (ÖRP) och Peter Springare (ÖRP) om att lägga
ner merparten av Vivallaskolan remitteras till Programnämnd barn och
utbildning.
2. Motion från Emelie Jaxell (M) om att återinföra valfriheten inom
hemtjänsten remitteras till Programnämnd social välfärd.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 142 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt, månadsrapport
Ärendenummer: Ks 3/2019
Ärendebeskrivning

Kommunstyrelseförvaltningen har sammanställt en rapport över utvecklingen
inom ekonomi, personal och verksamhet under juni-juli 2019.
Beslutsunderlag

Månadsrapport ekonomi, personal och verksamhet juni-juli 2019
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Rapporten läggs till handlingarna
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Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 143 Rapport från Örebro Rådhus AB
Ärendenummer: Ks 4/2019
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 behandlas av Kommunstyrelsen redovisas inte i
denna rapport.
Beslutsunderlag

Rapport från Örebro Rådhus AB, 2019-07-02
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Rapporten läggs till handlingarna.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 144 Rapport över finansverksamheter under juni-juli 2019
Ärendenummer: Ks 5/2019
Handläggare: Mats Rodenfelt
Ärendebeskrivning

Kommunstyrelseförvaltningen anmäler rapport över finansverksamheter för
juni-juli 2019.
Beslutsunderlag

Finansrapport juni-juli 2019
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Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Rapporten läggs till handlingarna.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 145 Anmälan av delegationsbeslut juni-juli 2019
Ärendenummer: Ks 1289/2019
Ärendebeskrivning

Alla beslut fattade med stöd av delegation av tjänsteman, ordförande,
presidium eller utskott ska anmälas till Kommunstyrelsen på närmast följande
sammanträde enligt 6 kap. 40 § 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 den 27 mars 2003 och reviderades senast den 9 april
2019. Inför Kommunstyrelsens sammanträde den 27 augusti 2019 redovisar
Kommunstyrelseförvaltningen beslut som tagits med stöd av delegation
under juni-juli 2019.
Beslutsunderlag

Sammanställning över delegationsbeslut inom övrig verksamhet under
perioden 1 juni-31 juli 2019
Sammanställning över delegationsbeslut inom finansverksamhet under
perioden 1 juni-31 juli 2019
Protokoll från Kommunstyrelsens utskott för hållbar utveckling, 2019-06-11
Protokoll från Kommunstyrelsens utskott för socialt förebyggande arbete,
2019-06-04
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
-Anmälan av delegationsbeslut läggs till handlingarna.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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§ 146 Anmälan av handlingar
Ärendenummer: Ks 1/2019
Ärendebeskrivning

Varje månad anmäler Kommunstyrelseförvaltningen handlingar som inkommit
och bedöms relevanta för Kommunstyrelsen att få kännedom om.
Beslutsunderlag

Regionala samverkansrådet 14 juni 2019, Ks 1182/2019
Minnesanteckningar arbetsgruppen Samarbete, samordning och planering kring
flyktingmottagning, 2019-05-15
Remiss Gemensam utvecklingsplan fyra Mälarstäder, 2019-02-21
Revisionsrapport Samlad uppföljning av tidigare genomförda granskningar,
2019-05-02
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Anmälan läggs till handlingarna.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 147 Kommundirektörens rapport
Ärendenummer: Ks 6/2019
Ärendebeskrivning

Kommundirektören redogör i en rapport för nyheter inom förvaltningen.
Beslutsunderlag

Kommundirektörens rapport juni-juli 2019
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Rapporten läggs till handlingarna.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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