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Mats Guldbrand, sekreterare
Justerat den 20 december 2016

Kenneth Nilsson, ordförande

Karolina Wallström, justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 21 december
2016.
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§ 258 Igångsättningsbeslut för nytt kulturkvarter vid
Konserthuset
Ärendenummer: Ks 1069/2012
Handläggare: Gunilla Björling
Ärendebeskrivning
I Övergripande strategier och budget 2013 (ÖSB) beskrevs en ambition om
att utveckla hela området runt Konserthuset (kvarter Klockargården) till ett
förstärkt kulturcentrum för Örebro och regionen. Kommunstyrelsen gav i
november 2012 Kommunledningskontoret i uppdrag att med stöd från
Örebroporten Fastigheter AB utreda förutsättningarna för ett kulturkvarter.
Ett programunderlag till en projekttävling för arkitekter togs fram och
jurygruppen fastställde det vinnande förslaget Kulturkluster, från
Wingårdh arkitektkontor AB, den 31 mars 2014. En fördjupad ekonomisk
beräkning och analys av det vinnande förslaget gjordes och en kalkyl för
driftkostnadskonsekvenser togs fram.
Örebroporten fastigheter AB har på uppdrag från
Kommunstyrelseförvaltningen tagit fram två alternativa förslag för
kulturkvarterets genomförande, varav alternativ 1 (att bygga
Kulturkvarteret i sin helhet enligt det vinnande arkitektförslaget (exklusive
multiscen) från Wingårdh arkitektkontor AB, förordats av
Rådsberedningen.
I ÖSB 2017 med plan för 2018-2019 fastslås att planering och
genomförande av Kulturkvarteret, med det vinnande förslaget
Kulturkluster som underlag, ska påbörjas under 2017. Målsättningen är att
det ska vara klart att invigas 2020. Ett uppdragsdirektiv för planering och
genomförande av Kulturkvarteret har tagits fram, på kommundirektörens
uppdrag.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Igångsättningsbeslut för nytt Kulturkvarter Ks 1069/2012
Uppdragsdirektiv - Kulturkvarteret - planering och genomförande av
"Kulturkluster", samt bilaga 1, Uppdragsbeskrivning, Ks 1069/2012
PM - Utredning om ekonomi o tidplan avseende två alternativ för
kulturkvarter vid Konserthuset och Svartån 2016-05-30
Kulturkluster - underlag för beslut i Kommunstyrelsen 2014 för projekt
Kulturkvarter, med tillhörande bilagor. Ks 1069/2012, (2014-10-17)
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Kommundirektören får i uppdrag att starta arbetet med planering och
genomförande i enlighet med Uppdragsdirektiv för Kulturkvarteret.
2. Örebroporten fastigheter får i uppdrag att genomföra byggnation av
Kulturkvarteret. Kostnaderna för projektering och byggnation får inte
överskrida en hyreskostnad på 35 mnkr/år.
3. Kommundirektören får i uppdrag att precisera och inarbeta kvarvarande
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driftskostnader i kommande budgetprocess.
4. Örebroporten får i uppdrag att återkomma till Kommunstyrelsen i april
2017 med en utredning kring multiscen.
5. Kommundirektören får i uppdrag att presentera en kommunikationsplan
för projektet till kommunstyrelsen i april 2017.
6. Örebroporten får i uppdrag att återkomma till Kommunstyrelsen i
samband med att upphandling av Kulturkvarterets byggnation är klar.
7. Kommundirektören får i uppdrag att återkommande rapportera till
Kommunstyrelsen hur arbetet fortskrider under 2017-2019.
Yrkande
Anders Åhrlin (M) yrkar avslag på beslutspunkterna 1-3 och 5-7 i
Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Daniel Edström (SD) yrkar avslag på Kommunstyrelseförvaltningens
förslag.
Sara Richert (MP) yrkar i första hand att ärendet ska återremitteras och i
andra hand avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag. Faller dessa
yrkanden tilläggsyrkar Sara Richert (MP) att uppdra åt Kulturnämnden att
genomföra en medborgardialog om ett nytt kulturkvarter, komplettera med
en ekonomisk kalkyl där årlig kostnad för markköpet är inkluderat samt att
utreda alternativa lokaler eller placering.
Kenneth Nilsson (S) yrkar avslag på Sara Richerts tilläggsyrkande.
Anders Åhrlin (M) yrkar bifall till Sara Richerts (MP) yrkande om att
ärendet ska återremitteras.
Murad Artin (V) yrkar bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag
samt att få lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Karolina Wallström (L) yrkar i första hand att ärendet ska återremitteras
och i andra hand bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag samt att
få lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Lennart Bondeson (KD) och Per-Åke Sörman (C) yrkar bifall till
Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Proposition
Ordförande Kenneth Nilsson (S) ställer först Sara Richerts (MP) yrkande
om att ärendet ska återremitteras under proposition och finner att
Kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras idag.
Ordföranden finner därefter att det finns tre förslag till beslut, det vill säga
Daniel Edströms (SD) avslagsyrkande, Anders Åhrlins (M) yrkande om
avslag på beslutspunkterna 1-3 och 5-7 och Kommunstyrelseförvaltningens
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förslag. Ordföranden ställer först Daniel Edströms (SD) avslagsyrkande
mot Anders Åhrlins (M) yrkande om avslag på beslutspunkterna 1-3 och 57 under proposition för att utse ett motförslag till huvudförslaget som
är Kommunstyrelseförvaltningens förslag. Ordföranden finner att
Kommunstyrelsen utser Anders Åhrlins (M) yrkande om avslag på
beslutspunkterna 1-3 och 5-7 till motförslag.
Ordföranden ställer huvudförslaget, det vill säga
Kommunstyrelseförvaltningens förslag, mot motförslaget, det vill säga
Anders Åhrlins (M) yrkande om avslag på beslutspunkterna 1-3 och 5-7,
och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt
Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Slutligen ställer ordföranden Sara Richerts (MP) tilläggsyrkande om att
uppdra åt Kulturnämnden att genomföra en medborgardialog om ett nytt
kulturkvarter, komplettera med en ekonomisk kalkyl där årlig kostnad för
markköpet är inkluderat samt att utreda alternativa lokaler eller placering
under proposition och finner att Kommunstyrelsen avslår tilläggsyrkandet
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Kommundirektören får i uppdrag att starta arbetet med planering och
genomförande i enlighet med Uppdragsdirektiv för Kulturkvarteret.
2. Örebroporten fastigheter får i uppdrag att genomföra byggnation av
Kulturkvarteret. Kostnaderna för projektering och byggnation får inte
överskrida en hyreskostnad på 35 mnkr/år.
3. Kommundirektören får i uppdrag att precisera och inarbeta kvarvarande
driftskostnader i kommande budgetprocess.
4. Örebroporten får i uppdrag att återkomma till Kommunstyrelsen i april
med en utredning kring multiscen.
5. Kommundirektören får i uppdrag att presentera en kommunikationsplan
för projektet till kommunstyrelsen i april 2017.
6. Örebroporten får i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsen i
samband med att upphandling av Kulturkvarterets byggnation är klar.
7. Kommundirektören får i uppdrag att återkommande rapportera till
Kommunstyrelsen hur arbetet fortskrider under 2017-2019.
8. Murad Artin (V) och Karolina Wallström (L) får lämna varsitt särskilt
yttrande till protokollet.
Reservation
Anders Åhrlin (M), Maria Haglund (M), Johan Kumlin (M), Sara Richert
(MP) och Karolina Wallström (L) reserverar sig mot beslutet att ärendet
ska avgöras idag.
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Daniel Edström (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
yrkande om avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Anders Åhrlin (M), Maria Haglund (M), Johan Kumlin (M) och Sara
Richert (MP) reserverar sig mot beslutet att avslå Sara Richerts (MP)
tilläggsyrkande om att uppdra åt Kulturnämnden att genomföra en
medborgardialog om ett nytt kulturkvarter, komplettera med en ekonomisk
kalkyl där årlig kostnad för markköpet är inkluderat samt att utreda
alternativa lokaler eller placering.

§ 259 Riktade uppdrag från ÖSB
Ärendenummer: Ks 1181/2015
Handläggare: Anne Andersson
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 gavs uppdrag om att genomföra ett
antal verksamhetsgenomlysningar och utredningar. Syftet med
utredningarna är att hitta effektiviseringar och kostnadsreduceringar.
Uppdraget är att sänka kommunens kostnader med 40 miljoner kronor
2016 och få en helårseffekt för 2017 och 2018 på totalt 80 miljoner kronor.
Uppdraget att sänka kostnaderna 2016 är genomfört.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet på sitt sammanträde den 19 januari
2016. Kommunstyrelsen beslutade då för egen del att identifiera ett antal
utredningsuppdrag till kommundirektören för att klara
effektiviseringsuppdraget.
Beslutsunderlag
Övergripande strategier och budget 2016 med plan för 2017-2018
Protokollsutdrag KS 2016-01-19 Riktade utredningsuppdrag 2016 enligt
ÖSB
Tjänsteskrivelse - Redogörelse med sammanfattning av riktade
utredningsuppdrag 2016 KS 1181/2016
Kommunens kommunikationsuppdrag KS 1183/2015
Kostorganisationen KS 1186/2015
Effektivisering av bibliotek och kulturskola KS 1188/2015
Översyn investeringsprocessen KS 1196/2015
Förändrad ersättningsmodell för bistånd i samband med införandet av ett
rehabiliterande arbetssätt KS 1201/2015
Resursfördelningsmodell grundskola KS 1204/2015
Eftersökning statsbidrag KS 1212/2015
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Möjligheter till ökade intäkter via externa medel KS 1213/2015
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Redovisning av riktade uppdrag godkänns.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 260 Låne- och borgensramar för kommunkoncernen och
bolagen för år 2017-2019
Ärendenummer: Ks 1266/2016
Handläggare: Mats Rodenfelt
Ärendebeskrivning
Enligt den koncerngemensamma finanspolicyn ska Kommunfullmäktige
årligen fastställa en ram för externa lån till kommunkoncernen.
Kommunstyrelsen ska varje år besluta om ramar för koncerninterna lån
och/eller borgen för varje bolag inom den totala låneramen för
kommunkoncernen.
Kommunstyrelsen ska varje år besluta om hur stort belopp som ska
avsättas från den långfristiga likviditetsportföljen till den kortfristiga
likviditetsportföljen för att täcka årets likviditetsbehov.
Kommunstyrelsen har enligt sitt reglemente rätt att ingå borgen till stöd för
bostadsförsörjningen inom kommunen. Varje år fastställer
kommunstyrelsen en beloppsram för borgen till Örebrobostäder AB som
säkerhet för bolagets lån till bostadsfastigheter.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-11-03
Investeringsplan för bolagen och kommunen bilaga 1
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Ramen för kommunkoncernens samlade externa låneskuld fastställs till
17 500 miljoner kronor för perioden 2017-2019.
2. Koncerninterna låneramar för kommunens bolag under perioden 20172019 fastställs.
3. Örebrobostäder AB har rätt inom sin låneram på 8 900 miljoner kronor
utnyttja kommunal borgen på högst 1 000 miljoner kronor som säkerhet för
externa lån till bostadsfastigheter under år 2017.
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4. Storleken på den kortfristiga likviditetportföljen fastställs till 450
miljoner kronor vid ingången av år 2017.
Beslutspunkt 1 ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Yrkande
Anders Åhrlin (M) ändringsyrkar att beslutspunkt 1 ändras till "Ramen för
kommunkoncernens samlade externa låneskuld fastställs till 17 390
miljoner kronor för perioden 2017-2019."
Proposition
Ordförande Kenneth Nilsson (S) finner att det finns två förslag till beslut,
det vill säga Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut och Anders
Åhrlins (M) ändringsyrkande om att ändra beslutspunkt 1 till "Ramen för
kommunkoncernens samlade externa låneskuld fastställs till 17 390
miljoner kronor för perioden 2017-2019." Ordföranden ställer dessa mot
varandra och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt
Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Ramen för kommunkoncernens samlade externa låneskuld fastställs till
17 500 miljoner kronor för perioden 2017-2019.
2. Koncerninterna låneramar för kommunens bolag under perioden 20172019 fastställs.
3. Örebrobostäder AB har rätt inom sin låneram på 8 900 miljoner kronor
utnyttja kommunal borgen på högst 1 000 miljoner kronor som säkerhet för
externa lån till bostadsfastigheter under år 2016.
4. Storleken på den kortfristiga likviditetportföljen fastställs till 450
miljoner kronor vid ingången av år 2017.
Beslutspunkt 1 ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Reservation
Anders Åhrlin (M), Maria Haglund (M) och Johan Kumlin (M) reserverar
sig skriftligt mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande om att ändra
beslutspunkt 1 till "Ramen för kommunkoncernens samlade externa
låneskuld fastställs till 17 390 miljoner kronor för perioden 2017-2019."

§ 261 Delegation och firmatecknare inom
finansverksamheten år 2017
Ärendenummer: Ks 1277/2016
Handläggare: Mats Rodenfelt
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen ska årligen besluta om delegation av finansiella beslut
till tjänstemän vid Kommunstyrelseförvaltningen inom ramen för Örebro
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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.
Kommunstyrelsen ska årligen besluta om firmatecknare för Örebro
kommun i finansiella ärenden.
Förslaget till ny delegation inom finansverksamheten och firmatecknare i
finansiella ärenden gäller från och med 2017-01-01.
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 och biträdande
ekonomidirektör Marie Hellgren som ersättare. Kontrasignerare är
finansspecialist Stefan Ekfeldt med ekonom Annica 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 och biträdande ekonomidirektör Marie Hellgren
som ersättare.
3. Firmatecknare för Örebro kommun i avtal och fullmakter för
banktjänster, bank- och bankgirokonton samt skattedeklarationer är
ekonom Karin Nilsson med ekonom Katarina von Dolwitz som ersättare.
Kontrasignerare är ekonomiadministratör Anna-Lena Arvidsson med
finansekonom Annica Antonsson som ersättare.
4. Firmatecknare för de donationsstiftelser som förvaltas av
kommunstyrelsen i Örebro kommun är ekonom Karin Nilsson med
ekonom Katarina von Dolwitz som ersättare. Kontrasignerare är
ekonomiadministratör med Christina Lagergren finansekonom Annica
Antonsson som ersättare.
5. Beslut om lån inom den låneram för år 2016 som har fastställts av
Kommunfullmäktige delegeras till finanschef Mats Rodenfelt med
finansspecialist Stefan Ekfeldt, kommundirektör Anne Andersson och
finansekonom Annica Antonsson som ersättare.
6. Beslut om finansiella derivatinstrument i syfte att begränsa ränterisk och
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valutarisk för lån delegeras till finanschef Mats Rodenfelt med
finansspecialist Stefan Ekfeldt och kommundirektör Anne Andersson som
ersättare
7. 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 och
finansekonom Annica Antonsson som ersättare.
8. 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 och biträdande ekonomidirektör Marie Hellgren som ersättare.
9. Beslut om villkor för kommunens bolag vid in- och utlåning på Örebro
kommuns koncernkonto delegeras till finanschef Mats Rodenfelt med
kommundirektör Anne Andersson och finansekonom Annica Antonsson
som ersättare.
10. 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 och
biträdande ekonomidirektör Marie Hellgren som ersättare.
11. 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 och finansekonom
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 262 Ändring av bolagsordning för Biogasbolaget i
Mellansverige AB och beslut om borgen
Ärendenummer: Ks 1218/2016
Handläggare: Rickard Samuelsson
Ärendebeskrivning
Biogasbolaget i Mellansverige AB (nedan benämnt Bolaget) ägs till 50 %
av KumBro Utveckling AB och till 50 % av Karlskoga Energi & Miljö AB
som ägs till 100 % av Karlskoga kommun genom Karlskoga Kommunhus
AB. KumBro Utveckling AB ägs till 80 % av Örebro Kommun genom
Örebro Rådhus AB och till resterande 20 % av Kumla kommun.
Till följd av Bolagets ekonomiska situation har Bolaget och dess aktieägare
bl.a. fattat beslut om att hemställa hos ägarkommunerna om att minska
aktiekapitalet i Bolaget med 20 mkr och att ingå borgen för Bolagets
låneförpliktelser med ett sammanlagt belopp om 24 mkr, varav Örebro
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kommuns del utgör 40 % dvs. 9,6 mkr. Inför beslutet måste
bolagsstämman anta en ny bolagsordning där gränserna för aktiekapitalet
ändras. I samband med detta bör bolagsordningen uppdateras för att
överensstämma med gällande lagstiftning.
Kommunstyrelseförvaltningen gör bedömningen att nu föreslagna åtgärder
är nödvändiga för att säkerställa Bolagets överlevnad på kort sikt. För att
säkerställa Bolagets överlevnad på längre sikt kommer ytterligare åtgärder
att behöva genomföras enligt vad som närmare framgår av
ärendebeskrivningen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-11-22
Kopia av styrelseprotokoll i Bolaget 2016-10-31 med tillhörande
beslutsunderlag, inklusive handling benämnd "Beslut om nedskrivning,
nedsättning av aktiekapital och hemställan om borgen m.m.", 2016-10-31
Kopia av styrelseprotokoll i KumBro Utveckling AB, 2016-10-31
Förslag till ny bolagsordning i Bolaget, 2016-10-31, med kommentarer till
föreslagna ändringar
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Stämmoombudet för Biogasbolaget i Mellansverige AB får i uppdrag att
vid bolagsstämma i bolaget rösta för att anta ny bolagsordning enligt
förslag daterat 2016-10-31.
2. Stämmoombudet för Biogasbolaget i Mellansverige AB får i uppdrag att
rösta för att minska aktiekapitalet i bolaget med högst 20 mkr för att göra
avsättning till fritt eget kapital och/eller för att täcka förluster i bolaget i
enlighet med styrelsens förslag.
3. Styrelsen för Biogasbolaget i Mellansverige AB får i uppdrag att i
samråd med Kommunstyrelseförvaltningen i Örebro, Kumla och Karlskoga
göra sådana eventuella mindre ändringar i bolagsstämmans beslut som kan
erfordras enligt lag för registrering av besluten enligt 1 och 2 vid
Bolagsverket.
4. Örebro kommun ingår borgen såsom för egen skuld för Biogasbolaget i
Mellansveriges AB:s låneförpliktelser för högst 9,6 miljoner kronor jämte
därpå löpande ränta och kostnader.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
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Yrkande
Anders Åhrlin (M) yrkar att ge styrelsen för Biogasbolaget i Mellansverige
AB i uppdrag att medverka till företagets försäljning.
Karolina Wallström (L) yrkar bifall till Anders Åhrlins (M) yrkande.
Daniel Edström (SD) yrkar avslag till Kommunstyrelseförvaltningens
förslag.
Proposition
Ordförande Kenneth Nilsson (S) finner att det finns tre förslag till beslut,
det vill säga Kommunstyrelseförvaltningens förslag, Anders Åhrlins (M)
yrkande om att ge styrelsen för Biogasbolaget i Mellansverige AB i
uppdrag att medverka till företagets försäljning samt Daniel Edströms (SD)
yrkande om avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag. Ordföranden
ställer först Anders Åhrlins (M) yrkande om att ge styrelsen för
Biogasbolaget i Mellansverige AB i uppdrag att medverka till företagets
försäljning mot Daniel Edströms (SD) avslagsyrkande under proposition,
för att utse ett motförslag till huvudförslaget som är
Kommunstyrelseförvaltningens förslag. Ordföranden finner att
Kommunstyrelsen utser Anders Åhrlins (M) yrkande om att ge styrelsen
för Biogasbolaget i Mellansverige AB i uppdrag att medverka till
företagets försäljning till motförslag.
Slutligen ställer ordföranden huvudförslaget, det vill säga
Kommunstyrelseförvaltningens förslag, mot motförslaget, det vill säga
att ge styrelsen för Biogasbolaget i Mellansverige AB i uppdrag att
medverka till företagets försäljning, och finner att Kommunstyrelsen
beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Stämmoombudet för Biogasbolaget i Mellansverige AB får i uppdrag att
vid bolagsstämma i bolaget rösta för att anta ny bolagsordning enligt
förslag daterat 2016-10-31.
2. Stämmoombudet för Biogasbolaget i Mellansverige AB får i uppdrag att
rösta för att minska aktiekapitalet i bolaget med högst 20 mkr för att göra
avsättning till fritt eget kapital och/eller för att täcka förluster i bolaget i
enlighet med styrelsens förslag.
3. Styrelsen för Biogasbolaget i Mellansverige AB får i uppdrag att i
samråd med Kommunstyrelseförvaltningen i Örebro, Kumla och Karlskoga
göra sådana eventuella mindre ändringar i bolagsstämmans beslut som kan
erfordras enligt lag för registrering av besluten enligt 1 och 2 vid
Bolagsverket.
4. Örebro kommun ingår borgen såsom för egen skuld för Biogasbolaget i
Mellansveriges AB:s låneförpliktelser för högst 9,6 miljoner kronor jämte
därpå löpande ränta och kostnader.
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Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Reservation
Daniel Edström (SD) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för
eget yrkande om att avslå Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Anders Åhrlin (M), Maria Haglund (M) och Johan Kumlin (M) reserverar
sig skriftligt mot beslutet till förmån för Anders Åhrlins (M) yrkande om
att ge styrelsen för Biogasbolaget i Mellansverige AB i uppdrag att
medverka till företagets försäljning. Karolina Wallström (L) reserverar sig
mot beslutet till förmån för Anders Åhrlins (M) yrkande om att ge
styrelsen för Biogasbolaget i Mellansverige AB i uppdrag att medverka till
företagets försäljning.

§ 263 Årsredovisning Finsam Lekeberg och Örebro
Ärendenummer: Ks 1274/2016
Ärendebeskrivning
Finsam Lekeberg och Örebro är ett samordningsförbund med samverkan
inom arbetslivsinriktad rehabilitering. Medlemmarna är Försäkringskassan,
Arbetsförmedlingen i Örebro, Örebro läns landsting, Lekebergs kommun
och Örebro kommun. Örebro kommun bidrar med 25 % av finansieringen.
Förbundets totala bidrag för 2015 var 4,85 miljoner kronor. Tillsammans
med resultat från tidigare år hade Finsam 9,688 miljoner kronor till sitt
förfogande under 2015.
Verksamheten regleras i Lagen om finansiell samordning av
rehabiliteringsinsatser (2003:1210). Verksamheten syftar till att personer
som behöver samordnade rehabiliteringsinsatser ska uppnå eller förbättra
sin förmåga att utföra förvärvsarbete.
Under 2015 har nio aktiviteter finansierats av Finsam, däribland Unga
vuxna 19-29 år med aktivitetsersättning, Intensifierad samverkan och
projektet Individual Placement Support. 109 personer har deltagit i någon
av dessa insatser och kostanden har varit i genomsnitt 35 157 kronor per
deltagare. Kostnad och deltagare i Rehabiliteringsmässan, projektet KUR
2, Införandeprojekt Samverkansteam och Miljövårdscentrum är inte
inräknade.
Årsbokslutet visar på ett överskott i årets budget med 2 014 128 kronor.
Orsaken till överskottet beror dels på att verksamheterna inte använt hela
det beviljade beloppet, dels att de samverkande myndigheterna ännu inte
format verksamhet som motsvarar behov av insats eller aktivitet i
samverkan. Av totalt 15 mål är 12 uppfyllda och de resterande tre är delvis
uppfyllda.
Revisorerna tillstyrker att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för
2015 års verksamhet.
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Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Programnämnd social välfärd, 2016-10-07 § 156
Finsam Lekeberg och Örebro årsredovisning 2015
Förslag till beslut
Programnämnd social välfärds förslag till Kommunstyrelsen:

- Finsams styrelse och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhet
år 2015.

Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Programnämnd social välfärds förslag.

§ 264 Tillsynsrapport 2016 - uppföljning av intern kontroll
Kommunstyrelsens egen verksamhet
Ärendenummer: Ks 830/2016
Handläggare: Gunilla Björling
Ärendebeskrivning
Enligt riktlinjen för intern kontroll i Örebro kommun ska samtliga nämnder
och bolag varje år besluta om en tillsynsplan för uppföljning av den interna
kontrollen nästkommande år. Kommunstyrelsen har valt ut följande fem
områden för granskning under 2016.
Fungerar inköpsprocessen - följs ramavtal vid inköp?
Fungerar rutinen för att upprätthålla god ordning i hyresdatabasen?
Diarieförs inkommande handlingar i förtroendevaldas e-post?
Följs rutinen för utbetalning av ersättning till förtroendevalda?
Fungerar rutinen för registrering av personaldata?
Resultatet av 2016 års granskningar av Kommunstyrelsens egen
verksamhet visar att det finns brister, varav några allvarliga, i hur rutinerna
följs och fungerar. De mest angelägna frågorna att uppmärksamma i årets
kontroller är att säkerställa att rutiner tas fram och följs som stöd i
inköpsprocessen och användning av inköpsportalen för att följa ramavtalen
samt att skapa kunskap om och ordning i internhyresmodellen och
hyresdatabaserna. Kontrollen av förtroendemännens arvoden visar att
befintliga rutiner i huvudsak följs. Kontrollen av diarieföring av
inkommande handlingar i förtroendemäns e-post visar att det behövs
kunskap om riktlinjen för posthantering och den kommungemensamma
arkiveringsplanen.
Nya rutiner och en utökad digital hantering behöver utvecklas för att
systemstödet för registrering av personaldata ska bli mera tillförlitligt.
Samtliga brister kommer att åtgärdas i enlighet med de förslag till åtgärder
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som tagits fram.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-11-07
Tillsynsplan 2016 - plan för uppföljning av intern kontroll Kommunstyrelsens egen verksamhet. Ks 538/2015
Tillsynsrapport - uppföljning av internkontroll - Kommunstyrelsens egen
verksamhet. Ks 830/2016
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Kommunstyrelsen antar Tillsynsrapporten för 2016.
2. Kommunstyrelsen uppdrar åt Kommunstyrelseförvaltningen att arbeta
med de åtgärdsförslag som anges för respektive tillsynsområde.
3. Tillsynsrapporten överförs för handläggning inom ramen för den
kommuntotala rapporten.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 265 Bredbandsstrategi för Örebro kommun
Ärendenummer: Ks 725/2015
Handläggare: Ylva Agerbladh
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelseförvaltningen har under våren 2016 haft i uppdrag att ta
fram ett förslag till en bredbandsstrategi för Örebro kommun. Strategin har
varit ute på remiss och de synpunkter som kommit in har hanterats. Förslag
till beslut är att anta bredbandsstrategin med de mindre förändringar som
arbetats in.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-10-25
Förslag till Bredbandsstrategi för Örebro kommun 2016-2020
Örebro läns regionala digitala agenda 2014-2020
Sammanställning av remissvar med kommentarer (bilaga 3)
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Strategi för bredbandsutbyggnaden i Örebro kommun 2016-2020 antas.
Yrkande
Anders Åhrlin (M) yrkar bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag
och att få lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Strategi för bredbandsutbyggnaden i Örebro kommun 2016-2020 antas.
2. Anders Åhrlin (M) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.

§ 266 Utbyggnadsplan för bredband i Örebro kommun,
2016-2017
Ärendenummer: Ks 1127/2016
Handläggare: Fredrik Forsberg
Ärendebeskrivning
I styrdokument "Kommunledningen i Örebros övergripande strategier och
budget 2016 med plan för 2017-2018" anges att kommunen ska verka för
en ökad bredbandsutbyggnad. Därför har ett arbete pågått med att ta fram
en bredbandsstrategi samt en utbyggnadsplan. Bredbandsstrategin anger att
målet är att 90 procent av alla hushåll och 90 procent av alla företag i såväl
tätorter som i glesbygd senast under år 2020 ska kunna erbjudas en
överförings-hastighet på minst 100 Mbit/s.
Prioriterade geografiska delar för utbyggnad föreslås under år 2016-2017
vara projektområde nordost del A och B, Filipshyttan/Blackstahyttan,
Närkes Kil med omnejd, Västernärke, Stora Mellösas omnejd,
Odensbackens omnejd, Norra Bro med omnejd, Arvaby samt
Ervalla/Klysna.
Ansökan om bidrag från offentligt stöd för utbyggnad av fibernät från EU:s
Landsbygdsprogram har sökts av Örebro kommun för närområden till
Stora Mellösa, Norra Bro och Odensbacken samt Närkes Kil. Bidrag
kommer inte beviljas eftersom att medlen är slut. Förutsättningen för att
projekten ska komma igång är att Kommunstyrelsen beslutar om åtgärder
för att underlätta utbyggnationen. Att skapa en infrastruktur för utbyggnad
av stamnät i närområden till Stora Mellösa, Norra bro och Odensbacken
samt Närkes Kil innebär ökade driftkostnader för Örebro kommun på 2,6
miljoner kronor/år. Medel för finansiering av projektet finns avsatta i
budget för åren 2016-2017. Projekten ger en möjlighet för ca 1800 hushåll
och ett antal företag att ansluta sig.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-11-02
Utbyggnadsplan för bredband i Örebro kommun 2016-2017, 2016-10-12
Bilaga 1
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Utbyggnadsplanen 2016-2017, med förslag på delprojektområden antas.
2. Påbörja utbyggnaden av infrastrukturen för stamnät i närområden till,
Stora Mellösa, Norra bro och Odensbacken samt Närkes Kil. Projekten
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leder till ökade driftkostnader för Örebro kommun på 2,6 miljoner
kronor/år. Finansiering sker genom avsatta medel i budgeten för åren 20162017.
3. Tekniska nämndens reglemente kompletteras med följande tillägg:
Tekniska nämnden äger och ansvarar för utbyggnaden av infrastrukturen, i
form av tomrör, för att möjliggöra utbyggnation av stamnät.
Beslutspunkt 3 ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Yrkande
Anders Åhrlin (M) yrkar bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag
och att få lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Utbyggnadsplanen 2016-2017, med förslag på delprojektområden antas.
2. Påbörja utbyggnaden av infrastrukturen för stamnät i närområden till,
Stora Mellösa, Norra bro och Odensbacken samt Närkes Kil. Projekten
leder till ökade driftkostnader för Örebro kommun på 2,6 miljoner
kronor/år. Finansiering sker genom avsatta medel i budgeten för åren 20162017.
3. Tekniska nämndens reglemente kompletteras med följande tillägg:
Tekniska nämnden äger och ansvarar för utbyggnaden av infrastrukturen, i
form av tomrör, för att möjliggöra utbyggnation av stamnät.
4. Anders Åhrlin (M) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Beslutspunkt 3 ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.

§ 267 Igångsättning av Utvecklingssatsning för att bli en
effektiv, modern och digital kommun
Ärendenummer: Ks 1384/2016
Handläggare: Catarina Centerfjäll
Ärendebeskrivning
I övergripande strategier och budget 2017-2019 har kommunen avsatt 200
mnkr till för att få driv i utvecklingen till att bli en effektiv, modern och
digital kommun.
Kommundirektören har fått i uppdrag att beskriva hur uppdraget ska tas om
hand och hur det kommer att verkställas.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att uppdraget tas om hand enligt
beskrivningen nedan och att kommundirektören får i uppdrag att hålla ihop
uppdraget inom en gemensam utvecklingssatsning och en gemensam
utvecklingsportfölj.
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Kommunstyrelseförvaltningen har studerat hur andra framgångsrika
kommuner och andra organisationer har bedrivit sitt förändringsarbete och
vi kan dra lärdom av detta i vår uppstart av arbetet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-11-22
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Kommundirektören får i uppdrag att starta en kommungemensam
utvecklingssatsning för en effektiv, digital och modern kommun.
2. Programmet finansieras via avsatta medel på 200 mnkr i en
kommungemensam utvecklingsportfölj under 2017-2019.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 268 Sociala investeringar - Brobyggare i Vivalla och
Baronbackarna
Ärendenummer: Ks 1224/2016
Handläggare: Aina Rundgren
Ärendebeskrivning
Förvaltningen förskola och skola ansöker tillsammans med
Socialförvaltningen och Förvaltningen för utbildning, försörjning och
arbete om att genomföra en satsning inom ramen för sociala investeringar.
Satsningen, som går under namnet Brobyggare, genomförs från och med
hösten 2016 fram till årsskiftet 2018/2019.
Verksamheter så som familjecentral, förskola, skola, fritidsverksamhet och
socialtjänst upplever att många föräldrar med utländsk bakgrund behöver
stöd i sin föräldraroll. Samtidigt krävs ökad kunskap inom verksamheterna
om de kulturella skillnader som finns. Bristande tillit till och förståelse för
varandra genererar bristande relationer, många gånger på grund av
språkliga barriärer, men också på grund av kulturella skillnader i synsätt på
exempelvis skolans roll, ansvar och vikt. Genom att rekrytera brobyggare
till Vivalla och Baronbackarna, med språkkompetens i somaliska och
romani, som får till uppgift att vara en kulturell och språklig länk mellan
föräldrar och professionella kan nödvändiga relationer och förståelse för
varandra skapas. Målgruppen för brobyggarnas arbete blir identifierade
familjer med minst ett barn 0-12 år boende i Vivalla och Baronbackarna
som talar något av språken somaliska eller romani. Barnen ska antingen gå
på någon av förskolorna i Vivalla, alternativt på Vivallaskolan eller Västra
Engelbrektskolan. Syftet med arbetet blir att erbjuda familjerna det stöd de
behöver för att barnen ska närvara i förskolan och skolan och genomföra
skolan med uppnådd måluppfyllelse, tidigare identifieras för stöd från
Socialförvaltningen och ges stöd till studier eller arbete.
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Totalt tar satsningen 8,2 miljoner kronor i anspråk från reservationen för
sociala investeringar (7,8 miljoner kronor till satsningen plus fem procent
till utvärdering, motsvarande 400 000 kronor). Satsningen förväntas
generera kostnadsreduceringar för Grundskolenämnden, Socialnämnderna,
Programnämnd barn och utbildning samt Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden i varierande utsträckning och under olika tidsperioder.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-11-17
Ansökan Brobyggare i Vivalla och Baronbackarna, Ks 1224/2016, 201611-17
Förslag till beslut
Beredningsgruppen för sociala investeringar föreslår Kommunstyrelsen:
1. Kommunstyrelsen godkänner ansökan Brobyggare. Satsningen
genomförs från och med hösten 2016 fram till årsskiftet 2018/2019. Vid
lyckat utfall sker därefter implementering i ordinarie verksamhet.
2. Kommunstyrelsen godkänner att reservationen för sociala investeringar
belastas med 8,2 miljoner kronor för satsningen Brobyggare.
3. Kommunstyrelsen ålägger Grundskolenämnden, Programnämnd barn
och utbildning, Socialnämnderna samt Vuxenutbildnings- och
arbetsmarknads-nämnden att stå för återföring av medel i enlighet med den
utarbetade återföringsplanen, inklusive medel för utvärdering av
satsningarna motsvarande fem procent av ansökta medel.
4. Kommunstyrelsen ålägger projektledaren för satsningen att inkomma
med rapportering per januari och september.
5. Kommunstyrelsen ger Kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att följa
upp och utvärdera satsningen.
Yrkande
Daniel Edström (SD) yrkar avslag på Beredningsgruppen för sociala
investeringars förslag.
Karolina Wallström (L) yrkar bifall till Beredningsgruppen för sociala
investeringars förslag.
Proposition
Ordförande Kenneth Nilsson (S) finner att det finns två förslag till beslut,
det vill säga bifall till Beredningsgruppen för sociala investeringars förslag
respektive Daniel Edströms (SD) yrkande om avslag.
Ordförande ställer dessa mot varandra och finner att Kommunstyrelsen
beslutar enligt Beredningsgruppen för sociala investeringars förslag.
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Kommunstyrelsen godkänner ansökan Brobyggare. Satsningen
genomförs från och med hösten 2016 fram till årsskiftet 2018/2019. Vid
lyckat utfall sker därefter implementering i ordinarie verksamhet.
2. Kommunstyrelsen godkänner att reservationen för sociala investeringar
belastas med 8,2 miljoner kronor för satsningen Brobyggare.
3. Kommunstyrelsen ålägger Grundskolenämnden, Programnämnd barn
och utbildning, Socialnämnderna samt Vuxenutbildnings- och
arbetsmarknads-nämnden att stå för återföring av medel i enlighet med den
utarbetade återföringsplanen, inklusive medel för utvärdering av
satsningarna motsvarande fem procent av ansökta medel.
4. Kommunstyrelsen ålägger projektledaren för satsningen att inkomma
med rapportering per januari och september.
5. Kommunstyrelsen ger Kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att följa
upp och utvärdera satsningen.
Reservation
Daniel Edström (SD) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån eget
yrkande om avslag på Beredningsgruppen för sociala investeringars
förslag.

§ 269 Svar på motion från Sara Richert (MP) om fler
solcellsanläggningar genom Kumbro Utveckling AB
Ärendenummer: Ks 132/2016
Handläggare: Sara Andersson
Ärendebeskrivning
Ärendet utgår.

§ 270 Förvaltningschef Tekniska förvaltningen
Ärendenummer: Ks 1226/2016
Handläggare: Lena Larsson
Ärendebeskrivning
Uppdraget som förvaltningschef för Tekniska förvaltningen har varit
vakant sedan tidigare befattningshavare avslutade sin anställning i
kommunen. Under hösten har rekrytering av ny förvaltningschef
genomfört. Resultatet av rekryteringsprocessen är att Hanna Dufva föreslås
som förvaltningschef till Tekniska förvaltningen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-10-28
Lokalt kollektivavtal om chefsförordnanden i Örebro kommun.
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Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Hanna Duvfa förordnas som förvaltningschef för Tekniska förvaltningen
från och med den 1 januari 2017 till och med den 31 december 2020.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 271 Revidering av uppdrag som kommundirektör
Ärendenummer: Ks 1147/2016
Handläggare: Lena Larsson
Ärendebeskrivning
Uppdragsbeskrivningen för kommundirektör i Örebro kommun reviderades
senast 2010. Uppdraget utgår ifrån reglemente och delegation från
Kommunstyrelsen. Ett förslag till ny revidering har tagits fram mot
bakgrund av förändringar i omvärld, språkbruk och att en ny
befattningshavare tillträtt.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-11-03
Nämndreglemente och delegationsordning
Reviderat uppdragsbeskrivning
Nu gällande uppdragsbeskrivning, 2010-01-26
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Reviderad uppdragsbeskrivning för kommundirektör fastställs.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 272 Förordnande av kommundirektör
Ärendenummer: Ks 1293/2016
Handläggare: Lena Larsson
Ärendebeskrivning
I samband med att tidigare kommundirektör slutade i kommunen i januari
2016 förordnades Anne Andersson som kommundirektör för en kortare
period, t o m augusti 2017. Utifrån behov att säkra kontinuiteten i
kommunledningen föreslås förordnandet förlängas från den 1 januari 2017
och fyra år framåt, med en avstämning efter två år.
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Beslutsunderlag
Kommunstyreförvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-11 -07
Lokalt kollektivavtal om tidsbegränsade chefsförordnanden i Örebro
kommun
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Anne Andersson förordnas som kommundirektör i fyra år från den 1
januari 2017 till och med den 31 december 2020.
2. En avstämning kommer att ske efter två år.
Yrkande
Karolina Wallström (L) yrkar bifall till Kommunledningskontorets förslag
samt att få lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Anne Andersson förordnas som kommundirektör i fyra år från den 1
januari 2017 till och med den 31 december 2020.
2. En avstämning kommer att ske efter två år.
3. Karolina Wallström (L) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.

§ 273 Avskrivning av ränte- och amorteringsfria lån 2016
till föreningar
Ärendenummer: Ks 1113/2016
Handläggare: Annica Antonsson
Ärendebeskrivning
Ärendet avser 2016 års avskrivning av ränte- och amorteringsfria lån till
föreningar. Avskrivningarna sker i enlighet med regler beslutade av
Kommunfullmäktige 1989-01-18 § 10.
Med tillämpning av reglerna ska under 2016 avskrivning ske på tre lån
med totalt 270 000 kronor.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-10-21
Kommunstyrelseförvaltningens förteckning Avskrivning av ränte- och
amorteringsfria lån 2016, bilaga 1.
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Örebro kommun avskriver 270 000 kronor på ränte- och amorteringsfria
lån som redovisas i förteckning i bilaga 1. Avskrivning sker i enlighet med
regler som fastställts av kommunfullmäktige 1989-01-18 § 10.
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 274 Ledamöter Bohnstedt von Hornska minnesfonden
Ärendenummer: Ks 1324/2016
Handläggare: Annica Antonsson
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har till uppgift att utse två ledamöter till styrelsen för
Bohnstedt von Hornska minnesfonden. Lena Johansson (S) utsågs till
ledamot för tiden 1 januari 2015 - 31 december 2018 enligt
Kommunstyrelsens beslut 2014-12-16 § 315, den andra platsen lämnades
tillsvidare vakant.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-11-10
Bilaga 1
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Kommunstyrelsen utser Fredrik Ahlgren till ledamot i Bohnstedt von
Hornska minnesfonden för tiden 1 december 2016 - 31 december 2018.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 275 Permutering av stiftelser
Ärendenummer: Ks 1279/2016
Handläggare: Christina Lagergren
Ärendebeskrivning
Under 2015 har ett antal av Örebro kommuns förvaltade stiftelser fått
problem med negativt fritt kapital på grund av dålig avkastning på
kapitalplaceringar, nedskrivning av kapitalplaceringar mm.
För de stiftelser som har kapitalet placerat enbart på bankkonto föreslås en
ändring, permutation, av stadgarna för att kunna samförvalta kapitalet med
övriga stiftelser och därmed få en stabil avkastning.
För de stiftelser där kapitaliseringen enligt stadgarna skall ske till 20-50 %
av avkastningen är det problem att uppfylla skatteverkets krav på utdelning
av minst 80 % av avkastningen över en 5-årsperiod. För att inte
stiftelsemedel som var tänkta till utdelning ska gå till skatter föreslås en
ändring, permutation, av stadgarna avseende kapitaliseringskraven.
Ansökan om ändring av stadgarna görs till kammarkollegiet och kräver
styrelsens d.v.s. KS beslut.
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-11-02
PM från revisor angående granskning av anknutna stiftelser i Örebro
kommun avseende 2015 års verksamhet (PWC).
Bokslut 2015 och stadgar för berörda stiftelser.
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Ändring av stiftelsers stadgar, bil 1, gällande placering av kapitalet för
att få en stabil avkastning. Som alternativ till placering på enbart
bankkonto föreslås att kapitalet placeras i värdepapper i enlighet med
kommunens placeringsriktlinje.
Stiftelserna som avses är:
012 Stiftelsen Adolf Lindgrens stipendiefond.
152 Stiftelsen fonden för barn i skolor i Örebro kommun
2. Ändring av stiftelsers stadgar, bil 2, gällande kapitalisering mot
bakgrund av att skattelagstiftningen har förändrats och kapitaliseringen har
blivit omöjlig att upprätthålla samtidigt som utdelning till ändamålet
fortsatt ska vara ej skattepliktig för sina intäkter. Ändringen föreslås till att
avsättning av 10 % av kapitalet skall gälla i likhet med övriga stiftelser
förvaltade av Örebro kommun.
Stiftelserna som avses är:
090 Stiftelsen Carl-August och Gerda Carléns minnesfond 50 % avsättning
188 Stiftelsen Erik Åqvists stipiendiefond
20 % avsättning
442 Stiftelsen Erik Åqvists fond för blygsamma fattiga
20 % avsättning
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 276 Ej verkställda beslut SoL och LSS kvartal 3 2016
Ärendenummer: Ks 1326/2016
Ärendebeskrivning
En rapporteringsskyldighet för ej verkställda gynnande beslut enligt 4
kapitlet 1 § socialtjänstlagen (SoL) infördes den 1 juli 2006.
Rapporteringsskyldigheten gäller beslut i verksamheterna vård och
omsorg, socialtjänst och stöd till funktionshindrade.
Från och med den 1 juli 2008 infördes samma rapporteringsskyldighet för
beslut enligt 9 § i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
(LSS) som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum.
En särskild avgift så kallad sanktionsavgift, kan enligt ändringar i samma
lagar, utdömas för de beslut som inte verkställts inom skälig tid. Avgiften
är lägst 10 tkr och högst 1 mnkr.
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Rapportering av ej verkställda gynnande beslut ska göras till Inspektionen
för vård och omsorg (fr o m 2013-06-01 tidigare Socialstyrelsen),
kommunens revisorer och Kommunfullmäktige.
Ärendet behandlades av Programnämnd social välfärd den 1 december
2016.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Programnämnd social välfärd 2016-12-01
Statistikrapport kvartal 3
Statistik för samtliga nämnder
Förslag till beslut
Programnämnd social välfärds förslag till Kommunstyrelsen:

- Informationen tas till protokollet.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 277 Remittering av motioner
Ärendenummer: Ks 15/2016
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har den 28 september och 23 november 2016
överlämnat följande motioner till Kommunstyrelsen för beredning:
Motion från Niclas Persson (MP) om försöksverksamhet med senare start
på skoldagen.
Motion från Daniel Spiik (SD) och Daniel Edström (SD) om att kommunen
ska genomföra åldersgranskning av ensamkommande barn.
Motion från Murad Artin (V), Cecilia Lönn Elgstrand (V), Jessica
Carlqvist (V) och Martha Wicklund (V) om att planera och anlägga en
Sinnenas park centralt i Örebro.
Motion från Murad Artin (V), Cecilia Lönn Elgstrand (V), Jessica
Carlqvist (V) och Martha Wicklund (V) om jämställd rätt till SFI.
Beslutsunderlag
Motion från Daniel Spiik (SD) och Daniel Edström (SD) om att kommunen
ska genomföra åldersgranskning av ensamkommande barn, Ks 1370/2016
Motion från Murad Artin (V), Cecilia Lönn Elgstrand (V), Jessica
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Carlqvist (V) och Martha Wicklund (V) om att planera och anlägga en
Sinnenas park centralt i Örebro, Ks 1408/2016
Motion från Murad Artin (V), Cecilia Lönn Elgstrand (V), Jessica
Carlqvist (V) och Martha Wicklund (V) om jämställd rätt till SFI, Ks
1409/2016
Motion från Niclas Persson (MP) om försöksverksamhet med senare start
på skoldagen, KS 1098/2016
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Motion från Niclas Persson (MP) om försöksverksamhet med senare
start på skoldagen remitteras till Programnämnd barn och utbildning.
2. Motion från Daniel Spiik (SD) och Daniel Edström (SD) om att
kommunen ska genomföra åldersgranskning av ensamkommande barn
remitteras till Programnämnd barn och utbildning och
Kommunstyrelseförvaltningen.
3. Motion från Murad Artin (V), Cecilia Lönn Elgstrand (V), Jessica
Carlqvist (V) och Martha Wicklund (V) om att planera och anlägga en
Sinnenas park centralt i Örebro remitteras till Programnämnd
samhällsbyggnad.
4. Motion från Murad Artin (V), Cecilia Lönn Elgstrand (V), Jessica
Carlqvist (V) och Martha Wicklund (V) om jämställd rätt till SFI
remitteras till Kommunstyrelseförvaltningen.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

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

§ 279 Ekonomiska månadsrapporter från nämnder i
Örebro kommun
Ärendenummer: Ks 1312/2016
Ärendebeskrivning
I övergripande strategier och budget för 2016 med plan för 2017-2018, står
att "Nämnderna ska varje sammanträdesmånad följa verksamhetens
kostnadsutveckling och översända rapporten till Kommunstyrelsen för
kännedom".
Beslutsunderlag
Månadsrapport oktober 2016 Nämnden för funktionshindrade
Månadsrapport oktober 2016 Kulturnämnden
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:

- Rapporterna läggs till handlingarna.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 280 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt, månadsrapport
Ärendenummer: Ks 6/2016
Ärendebeskrivning
Ärendet utgår.

§ 281 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Ks 1313/2016
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
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informerade om vilka beslut som fattats genom delegation.
Delegationsförteckningen för Kommunstyrelsen antogs 27 mars 2003 och
reviderades senast den 20 september 2016. Inför Kommunstyrelsens
sammanträde den 8 november 2016 redovisar
Kommunstyrelseförvaltningen beslut som tagits med stöd av delegation
under november 2016.
Beslutsunderlag
Sammanställning över delegationsbeslut inom övrig verksamhet under
perioden 1-30 november 2016
Sammanställning över delegationsbeslut inom finansverksamheten under
perioden 1- 30 november 2016
Protokoll från Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt, 201611-08
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Anmälan av delegationsbeslut läggs till handlingarna.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 282 Rapport från Örebro Rådhus AB
Ärendenummer: Ks 31/2016
Handläggare: Tina Hillding
Ärendebeskrivning
Ärendet utgår.

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

§ 284 Anmälan av handlingar
Ärendenummer: Ks 5/2016
Ärendebeskrivning
Varje månad anmäler Kommunstyrelseförvaltningen handlingar som
inkommit och bedöms relevanta för Kommunstyrelsen att få kännedom
om.
Beslutsunderlag
Minnesanteckningar från arbetsgruppen samarbete, samordning och
planering kring flyktingmottagning, 2016-10-16
Skrivelse från Kommunala tillgänglighetsrådet om avsaknad av
hållplatsutrop och skärmar som visar nästa hållplats, 2016-11-22
Skrivelse från Kommunala tillgänglighetsrådet om resegaranti för
färdtjänst, 2016-11-22
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Anmälan läggs till handlingarna
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 285 Information om uttag av vatten från sjöarna Ölen,
Toften och Storbjörken samt Svartån, med stöd av 2 kap
10 § lag (1998:812) med särskilda bestämmelser om
vattenverksamhet m.m.
Ärendenummer: Ks 1428/2016
Handläggare: Per Undén, Hanna Dufva och Leif Rehnberg
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-11-25
Protokollsutdrag från Tekniska nämnden, 2016-12-01, § 72
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut:
1. Informationen tas till protokollet.
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2. Ge kommundirektören i uppdrag att utreda aktuellt läge med
konsekvenser för vattenförsörjningen i Örebro kommun på kort och lång
sikt. Uppdraget ska återrapporteras till Kommunstyrelsen senast i mars
2017.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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