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§ 196 Tilläggsanslag och ombudgeteringar
Ärendenummer: Ks 1467/2018
Handläggare: Sara Jonsson, Karin Nilsson, Johanna Larsson
Ärendebeskrivning

I ärendet redovisas ombudgeteringar mellan nämnder och kommunstyrelsen,
fördelning av tilläggsanslag för kostnadsökningar 2019 och 2020 samt slutlig
fördelning av statlig ersättning för ensamkommande unga 2019.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2019-10-21
Protokollsutdrag kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt, 201811-13, § 57 om Örebro föreningsråds ansökan om bidrag med principbeslut
om fortsatt finansiering 2020–2021 (Ks 963/2018).
Ks 1278/2019 Fördelningsprincip för statlig ersättning för ensamkommande
Socialförvaltningens uppföljning av ensamkommande oktober 2019
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Tilläggsanslag beviljas med totalt 17 miljoner kronor för 2019 enligt
kommunstyrelseförvaltningens förslag.
2. Tilläggsanslag beviljas med totalt 20,8 miljoner kronor för 2020 enligt
kommunstyrelseförvaltningens förslag.
3. Tilläggsanslag för pensionskostnader inom internfinans beviljas med
15 miljoner kronor för 2020 enligt kommunstyrelseförvaltningens förslag.
4. Finansiering av tilläggsanslagen sker ur kommunstyrelsens utrymme för
generella kostnadsökningar med 22,8 miljoner kronor samt kommunstyrelsens
utrymme för kompensation av investeringar med 30 miljoner kronor.
5. Ombudgeteringar genomförs enligt kommunstyrelseförvaltningens förslag.
6. Återstående del av erhållen statlig ersättning för ensamkommande unga,
(dygnsschablon 2019) fördelas till Socialnämnden för att balansera resultatet i
socialnämndens verksamhet för ensamkommande. Reglering sker i samband
med årsbokslut.
Yrkande

Martha Wicklund (V) yrkar att från beviljat tilläggsanslag undanta 4,45 miljoner
kr till Kommunledningen från Kommunstyrelsens utrymme för generella
kostnadsökningar, att använda föreslaget tilläggsanslag på 4,45 miljoner kr för
höjda politikerarvoden för att delfinansiera färdtjänsten och att utöver det
godkänna Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut.
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Helena Ståhl (SD) yrkar avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Proposition

Ordförande Kenneth Handberg (S) finner att det finns tre förslag till beslut,
det vill säga Kommunstyrelseförvaltningens förslag, Martha Wicklunds (V)
yrkande om att från beviljat tilläggsanslag undanta 4,45 miljoner kr till
Kommunledningen från Kommunstyrelsens utrymme för generella
kostnadsökningar, att använda föreslaget tilläggsanslag på 4,45 miljoner kr för
höjda politikerarvoden för att delfinansiera färdtjänsten och att utöver det
godkänna Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut samt Helena Ståhls
(SD) yrkande om avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Ordföranden ställer respektive förslag under proposition och finner att
Kommunstyrelsen beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslut

Komunstyrelsen beslutar:
1. Tilläggsanslag beviljas med totalt 17 miljoner kronor för 2019 enligt
kommunstyrelseförvaltningens förslag.
2. Tilläggsanslag beviljas med totalt 20,8 miljoner kronor för 2020 enligt
kommunstyrelseförvaltningens förslag.
3. Tilläggsanslag för pensionskostnader inom internfinans beviljas med
15 miljoner kronor för 2020 enligt kommunstyrelseförvaltningens förslag.
4. Finansiering av tilläggsanslagen sker ur kommunstyrelsens utrymme för
generella kostnadsökningar med 22,8 miljoner kronor samt kommunstyrelsens
utrymme för kompensation av investeringar med 30 miljoner kronor.
5. Ombudgeteringar genomförs enligt kommunstyrelseförvaltningens förslag.
6. Återstående del av erhållen statlig ersättning för ensamkommande unga,
(dygnsschablon 2019) fördelas till Socialnämnden för att balansera resultatet i
socialnämndens verksamhet för ensamkommande. Reglering sker i samband
med årsbokslut.
Reservation

Helena Ståhl (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande om
att avslå ärendet.
Martha Wicklund (V) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för eget
yrkande om att från beviljat tilläggsanslag undanta 4,45 miljoner kr till
Kommunledningen från Kommunstyrelsens utrymme för generella
kostnadsökningar, att använda föreslaget tilläggsanslag på 4,45 miljoner kr för
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höjda politikerarvoden för att delfinansiera färdtjänsten och att utöver det
godkänna Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut.

§ 197 Förslag till borttagande av högkostnadsskydd för
färdtjänstresor och taxesubvention av länstrafiken
Ärendenummer: Ks 1487/2019
Handläggare: Patrik Kindström
Ärendebeskrivning

Kostnader inom de samhällsbetalda transporterna har ökat under många år och
är en stor kostnadspost för kommunen. Inom de samhällsbetalda transporterna
ingår färdtjänst som den största delen och övriga områden är riksfärdtjänst,
dagvårdsresor, kommunresor, kompletteringstrafiken, taxesubvention av
länstrafiken och FLEX-trafiken. Budgeten för färdtjänsten har i flera år
överskridits och 2018 var budgetunderskottet, för den del av färdtjänsten som
Programnämnd Samhällsbyggnad bekostar, över 17 mnkr. Ett underlag har
tagits fram med möjliga besparingsåtgärder. Där en av åtgärderna med störst
besparingsmöjlighet är att ta bort det högkostnadsskydd som Örebro kommun,
som enda kommun i länet, har för kommunens invånare med
färdtjänsttillstånd. Taktaxan/högkostnadsskyddet beslutades av
Kommunfullmäktige 2009-03-25 och innebär att personer med
färdtjänsttillstånd i Örebro kommun maximalt behöver betala 16*40=640 kr i
egenavgifter per månad. Detta kostar kommunen uppskattningsvis kring 1-3
mnkr per år. Stadsbyggnadskontoret föreslår därför, enligt underlaget med
möjliga besparingsåtgärder, att Programnämnd Samhällsbyggnad föreslår
Kommunfullmäktige att besluta om att ta bort högkostnadsskyddet för
färdtjänstresor i Örebro kommun, liksom taxesubventionen för länstrafiken i
kommunen samt att avtalet för Flextrafiken inte förlängs. Förslagsvis återförs
besparingarna som görs, i och med dessa beslut, till budgeten för färdtjänst
som Programnämnd samhällsbyggnad ansvarar för.
Programnämnd samhällsbyggnad behandlade ärendet den 3 oktober och
Kommunstyrelsen den 15 oktober 2019. Kommunfullmäktige återremitterade
ärendet den 22 oktober 2019.
Beslutsunderlag

Reviderad tjänsteskrivelse, 2019-11-12
Utredning kostnader färdtjänst och kollektivtrafik, 2019-10-31
Tjänsteskrivelse, 2019-08-13
Utredning kostnader färdtjänst och kollektivtrafik, 2019-06-12
Utdrag från beredningen inför beslutet om införandet av högkostnadsskyddet
2009
Förslag till beslut

Programnämnd samhällsbyggnads förslag till Kommunstyrelsen:
1. Högkostnadsskyddet för egenavgifter för färdtjänstresor i Örebro kommun
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tas bort.
2. Taxesubventionen för länstrafikresor inom Örebro kommun tas bort.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Yrkande

Karolina Wallström (L) och Helena Ståhl (SD) yrkar avslag på Programnämnd
samhällsbyggnads förslag.
Martha Wicklund (V) yrkar att högkostnadsskyddet för egenavgifter för
färdtjänstresor tas bort och att priset sänks till samma som för den reguljära
kollektivtrafiken, att taxesubventionen för länstrafikresor är kvar och att
använda föreslagna tilläggsanslag för höjda politikerarvoden om 4,45 miljoner
kr för att delfinansiera färdtjänsten.
Proposition

Ordförande Kenneth Handberg (S) finner att det finns tre förslag till beslut,
det vill säga Programnämnd samhällsbyggnads förslag, Karolina Wallström (L)
m.fl. yrkande om avslag på Programnämnd samhällsbyggnads förslag samt
Martha Wicklunds (V) yrkande om att högkostnadsskyddet för egenavgifter för
färdtjänstresor tas bort och att priset sänks till samma som för den reguljära
kollektivtrafiken, att taxesubventionen för länstrafikresor är kvar och att
använda föreslagna tilläggsanslag för höjda politikerarvoden om 4,45 miljoner
kr för att delfinansiera färdtjänsten.
Ordföranden ställer respektive förslag under proposition och finner att
Kommunstyrelsen beslutar enligt Programnämnd samhällsbyggnads förslag.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
1. Högkostnadsskyddet för egenavgifter för färdtjänstresor i Örebro kommun
tas bort.
2. Taxesubventionen för länstrafikresor inom Örebro kommun tas bort.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Reservation

Karolina Wallström (L) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för eget
yrkande om att avslå Programnämnd samhällsbyggnads förslag.
Helena Ståhl (SD) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för eget
yrkande om att avslå Programnämnd samhällsbyggnads förslag.
Martha Wicklund (V) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för eget
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yrkande om att högkostnadsskyddet för egenavgifter för färdtjänstresor tas
bort och att priset sänks till samma som för den reguljära kollektivtrafiken, att
taxesubventionen för länstrafikresor är kvar och att använda föreslagna
tilläggsanslag för höjda politikerarvoden om 4,45 miljoner kr för att
delfinansiera färdtjänsten.

§ 198 Förändring av insatsen service utan biståndsbeslut
Ärendenummer: Ks 1703/2019
Ärendebeskrivning

Utredningen ska ge förslag på om och hur service utan bistånd respektive med
bistånd ska utformas för att inte motverka utan snarare främja ett
rehabiliterande arbetssätt. Utredningen ska se över åldern för serviceinsatser
utan bistånd, vilka insatser som ska ingå, ifall service eller andra insatser ska
omfattas av 4 kap. 2 a § SoL - förenklat beslutsfattande, och i sådana fall vilka
insatser och på vilket sätt. Programdirektör social välfärd tog initiativ till
utredningen.
Strategin för införande av ett rehabiliterande arbetssätt beslutades av
Kommunstyrelsen våren 2017. Syftet med det rehabiliterande arbetssättet är att
ge medborgare ökad livskvalitet och för kommunen medföra ett effektivare
resursutnyttjande. Omställningen för kommunen, och alla aktörer och
professioner som arbetar i medborgares tjänst direkt eller indirekt, innebär en
förflyttning i förhållningssätt från att utgå ifrån att individens problem ska lösas
till att individen ses som en likvärdig aktör, deltagare och partner.
Utredningens förslag är att service utan bistånd ändras till att delvis upptas i
service med bistånd, delvis upphöra. Fixartjänsten bibehålls som idag och ges
till den person som upplever ett behov och som är 75 år eller äldre i Örebro
kommun. Förändringen har positiva effekter på så sätt att det stödjer det
rehabiliterande arbetssättet och innebär en ekonomisk besparing om ca 17
miljoner kronor årligen. Utredningen föreslår också att Örebro kommun inte
inför förenklat beslutfattande nu utan utreder saken på nytt när förutsättningar
för detta finns.
Under utredningens gång har det efterfrågats ett kompletterande
beräkningsunderlag. Det kompletterande beräkningsunderlaget visar vilken
besparing det innebär att behålla service utan bistånd med en höjning av åldern
från 75 år till 80 år till en omfattning av maximalt fyra timmar per månad
istället för dagens åtta timmar per månad. Underlaget redovisas i bilaga 2 till
tjänsteskrivelsen.
Beslutsunderlag

Proposition 2017/18:106, Förenklat beslutsfattande om hemtjänst för äldre
Strategi, Ks 1417/2016, Strategi för införande av ett rehabiliterande arbetssätt
Slutrapport Sov 214/2017, Rehabiliterande arbetssätt – sammanfattande rapport
Slutrapport Sov 210/2017, Delprojekt styrsystem och systematisk uppföljning
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Översyn Sov 309/2017, Översyn – servicetjänster utan biståndsbeslut för personer över 75
år
Rapport Sov 34/210, Förebyggande hembesök
Protokollsutdrag Sov 180/210, Programnämnd social välfärd 30 november 2010
Rapport Sov 118/2008, Åtta servicetimmar i månaden utan biståndsprövning
Förfrågningsunderlag service Sov 295/2019
Vägledning, Socialstyrelsen (2016), Individens behov i centrum – behovsinriktat och
systematiskt arbetssätt med dokumentation av individens behov utifrån ICF
Strategi, Kommunledningens övergripande strategier och budget 2019, En växande kommun
med nya möjligheter
Förslag till beslut

Programnämnd social välfärds förslag till Kommunstyrelsen:
- Fixartjänst bibehålls som enda service utan bistånd med befintlig avgift och
till omfattningen maximalt fyra timmar per person och år.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Yrkande

Helena Ståhl (SD) yrkar att ärendet återremitteras till förvaltningen för
komplettering av underlaget gällande besparingskalkylen och
konsekvensanalysen.
Martha Wicklund (V) yrkar att äldre med biståndsbeslut ska ha rätt till åtta
timmar avgiftsfri egentid i månaden.
Proposition

Ordförande Kenneth Handberg (S) ställer först Helena Ståhls (SD) yrkande
om återremiss under proposition och finner att Kommunstyrelsen beslutar att
ärendet ska avgöras idag.
Därefter finner ordföranden att det finns två förslag till beslut, det vill säga
Programnämnd social välfärds förslag respektive Martha Wicklunds (V)
yrkande om att äldre med biståndsbeslut ska ha rätt till åtta timmar avgiftsfri
egentid i månaden. Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att
Kommunstyrelsen beslutar enligt Programnämnd social välfärds förslag.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Fixartjänst bibehålls som enda service utan bistånd med befintlig avgift och
till omfattningen maximalt fyra timmar per person och år.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
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Reservation

Helena Ståhl (SD) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för eget
yrkande om att ärendet ska återremitteras.
Martha Wicklund (V) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för eget
yrkande om att äldre med biståndsbeslut ska ha rätt till åtta timmar avgiftsfri
egentid i månaden.

§ 199 Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet
Ärendenummer: Ks 1694/2019
Ärendebeskrivning

För att säkerställa att kommunen har möjlighet att ta betalt för sin
livsmedelskontroll framöver behöver de kommunala taxebestämmelserna (och
delegationsordning) anpassas till den nya EU-förordningen om offentlig
kontroll inom livsmedelskedjan som träder i kraft 14 december 2019.
Om justeringar inte görs kommer kommunens taxa efter den 13 december
delvis bygga på ett regelverk som inte längre gäller. Nämnden föreslår därför
Kommunfullmäktige att anta redovisat förslag till taxa för kommunens
offentliga kontroll inom livsmedelsområdet.
Förslaget innebär ingen förändring av timavgiften.
Beslutsunderlag

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet Mn 141/2019
Förslag till beslut

Miljönämndens förslag till Kommunstyrelsen:
- Förslag till taxa för kommunens offentliga kontroll inom livsmedelsområdet
antas.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Miljönämndens förslag.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
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§ 200 Försäljning genom friköp avseende tomträtten
Bryggaren 15
Ärendenummer: Ks 1704/2019
Handläggare: Fredrik Norrström
Ärendebeskrivning

Örebroporten AB har ställt frågan om att få friköpa tomträtten Bryggaren 15.
Det är fastigheten som inrymmer Stadsbiblioteket och Conventum
Kongresshallen och i sitt bestånd av tomträtter är detta den som Örebroporten
AB prioriterar högst att få friköpa för att kunna vidareutveckla fastigheten,
eventuellt med en tredimensionell fastighetsbildning.
Stadsbyggnads sammantagna bedömning är att man bör genomföra denna
försäljning med hänsyn till att detta följer de beslut man tidigare tagit i frågor
om friköp av tomträtter. Endast i undantagsfall har man nekat en
tomträttsinnehavare att friköpa sin tomträtt. De driftekonomiska
konsekvenserna av att genomföra friköpet bedöms också dämpas av att
avgäldsregleringarna under 2020 ökar de årliga avgäldsintäkterna med drygt en
och en halv miljon kr per år.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse
Köpekontrakt
Förslag till beslut

Programnämnd samhällsbyggnads förslag till Kommunstyrelsen:
1. Friköpet avseende tomträtt Bryggaren 15 godkänns och genomförs i enlighet
med köpekontrakt.
2. Programnämnd samhällsbyggnads ordförande får i uppdrag att underteckna
köpekontrakt och andra eventuellt tillkommande handlingar.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Jäv

Lennart Bondeson (KD), Johan Kumlin (M) och Cecilia Askerskär Philipsson
(M) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.
Yrkande

Martha Wicklund (V) yrkar att få lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Proposition

Ordförande Kenneth Handberg (S) finner att det finns ett förslag till beslut,
det vill säga Programnämnd samhällsbyggnads förslag, och finner att
Kommunstyrelsen beslutar enligt detta.
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Därefter ställer ordföranden Martha Wicklunds (V) yrkande om att få lämna ett
särskilt yttrande till protokollet under proposition och finner att
Kommunstyrelsen godkänner detta.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
1. Friköpet avseende tomträtt Bryggaren 15 godkänns och genomförs i enlighet
med köpekontrakt.
2. Programnämnd samhällsbyggnads ordförande får i uppdrag att underteckna
köpekontrakt och andra eventuellt tillkommande handlingar.
3. Martha Wicklund (V) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.

§ 201 Tillsynsrapport 2019 - Kommunstyrelsens egen
verksamhet
Ärendenummer: Ks 1730/2019
Handläggare: Tove Rosin, Andreas Nylén och Ann-Kristin Norberg
Ärendebeskrivning

I enlighet med Riktlinjer för intern kontroll i Örebro kommun ska nämnderna och
bolagen varje år besluta om en tillsynsplan för uppföljning av intern kontroll.
Kommunstyrelseförvaltningens ledningsgrupp utsåg representanter för
Kommunstyrelsens egen verksamhet som under 2018 deltog vid en risk- och
väsentlighetsanalys genomförd enligt beslutad metod utifrån Örebro kommuns
handbok Bättre koll med intern kontroll. Utifrån genomförd risk- och
väsentlighetsanalys har prioritering och urval genomförts för vidare förankring
med biträdande förvaltningschef för Kommunstyrelseförvaltningen och
Kommundirektör tillika förvaltningschef för Kommunstyrelseförvaltningen.
Dessa prioriteringar och urval har sedan resulterat i 2019 års tillsynsplan för
Kommunstyrelsens egen verksamhet. Övriga identifierade riskområden som
risk- och väsentlighetsanalysen identifierat har överförts till
Kommunstyrelseförvaltningens ledningsgrupp för vidare hantering.
Beslutsunderlag

Tillsynsrapport 2019 – uppföljning av intern kontroll, Ks 1730 /2019
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse Ks 1730 /2019
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Kommunstyrelsen fastställer Tillsynsrapport 2019 – uppföljning av intern
kontroll för Kommunstyrelsens egen verksamhet, Ks 1730/2019.

11 (27)

ÖREBRO

Protokoll

2. Kommunstyrelsen ger Kommundirektören i uppdrag att under 2020
återrapportera progressen av de åtgärder som syftar till att omhänderta de
brister som tillsynen inom verksamhetsområdet visat på.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 202 Aktiva åtgärder i Örebro kommun - Riktlinje för
jämlika och ickediskriminerande arbetsvillkor
Ärendenummer: Ks 305/2018
Handläggare: Emelie Eklund och Camilla Nordling
Ärendebeskrivning

Alla arbetsgivare ska arbeta för att motverka diskriminering och främja lika
rättigheter och möjligheter på arbetsplatsen. Arbetet beskrivs i
diskrimineringslagen, kapitel 3, och kallas för aktiva åtgärder. HR-direktören
har gett HR-avdelningen, Kommunstyrelseförvaltningen, i uppdrag att ta fram
hur Örebro kommun arbetar med aktiva åtgärder kopplat de områden som
diskrimineringslagen anger.
För att underlätta för chefer att arbeta förebyggande och främjande utifrån
diskrimineringslagen är ambitionen med denna riktlinje att arbetet med
åtgärderna integreras i det ordinarie arbete som sker på arbetsplatsen och
övriga nivåer i organisationen. I den här riktlinjen beskrivs hur Örebro
kommun arbetar för att säkerställa att de krav som lagstiftningen ställer på oss
som arbetsgivare uppfylls. Riktlinjen om aktiva åtgärder kommer att ersätta
Jämställdhets- och ickediskrimineringsplan 2016–2019, Ks 1312/2015.
Ärendet har beretts av Personalberedningen den 16 oktober 2019 och av
Jämställdhetsdelegationen den 25 oktober november 2019.
Personalberedningen beslutade den 14 november 2019 att överlämna ärendet
till Kommunstyrelsen för antagande.
Beslutsunderlag

Aktiva åtgärder i Örebro kommun - Riktlinje för jämlika och
ickediskriminerande arbetsvillkor
Tjänsteskrivelse, 2019-11-20
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Aktiva åtgärder i Örebro kommun - riktlinje för jämlika och ickediskriminerande arbetsvillkor antas.
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Yrkande

Helena Ståhl (SD) yrkar att rubriken "Ledighet i samband med andra högtider
än de traditionellt svenska" på s. 7 ändras till "Ledigheter", att texten ändras till
"under förutsättning att verksamheten tillåter det är arbetsgivaren Örebro
kommun generös när det gäller att bevilja ledigheter" samt att stycket "7. Jämn
könsfördelning" på s. 11 stryks i sin helhet.
Proposition

Ordförande Kenneth Handberg (S) finner att det finns två förslag till beslut,
det vill säga Kommunstyrelseförvaltningens förslag respektive Helena Ståhl
(SD) yrkande om att rubriken "Ledighet i samband med andra högtider än de
traditionellt svenska" på s. 7 ändras till "Ledigheter", att texten ändras till
"under förutsättning att verksamheten tillåter det är arbetsgivaren Örebro
kommun generös när det gäller att bevilja ledigheter" samt att stycket "7. Jämn
könsfördelning" på s. 11 stryks i sin helhet.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att Kommunstyrelsen
beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Aktiva åtgärder i Örebro kommun - riktlinje för jämlika och ickediskriminerande arbetsvillkor antas.
Reservation

Helena Ståhl (SD) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för eget
yrkande om att rubriken "Ledighet i samband med andra högtider än de
traditionellt svenska" på s. 7 ändras till "Ledigheter", att texten ändras till
"under förutsättning att verksamheten tillåter det är arbetsgivaren Örebro
kommun generös när det gäller att bevilja ledigheter" samt att stycket "7. Jämn
könsfördelning" på s. 11 stryks i sin helhet.

§ 204 Tolkning av Örebro kommuns riktlinjer för arvoden
och ersättningar till förtroendevalda, partigruppsresurser
och partistöd mandatperioden 2019-2022
Ärendenummer: Ks 1743/2019
Handläggare: Erik Sahlin
Ärendebeskrivning

Örebro kommuns riktlinjer för arvoden och ersättningar till förtroendevalda,
partigruppsresurser och partistöd mandatperioden 2019-2022 behandlar hur de
förtroendevalda ska ersättas för förlorad arbetstid vid sammanträden och andra
förrättningar kopplade till deras uppdrag. Bland annat regleras att ersättning för
förlorad inkomst enbart betalas ut om den förtroendevalde närvarat på ett
möte som ger rätt till arvode.
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De uppdrag som den förtroendevalde gör på uppdrag av sin partigrupp
redogörs inte för i riktlinjerna. Kommunstyrelsen föreslås tolka riktlinjerna
som att partigrupperna inte behöver ersätta sina förtroendevalda med ett
arvode för att kunna betala ut ersättning för förlorad inkomst.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2019-11-19
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Kommunstyrelsen tolkning av Riktlinjer för arvoden och ersättningar till
förtroendevalda, partigruppsresurser och partistöd mandatperioden 2019-2022 innebär att
partigrupperna inte behöver ersätta sina förtroendevalda med ett arvode för att
kunna betala ut ersättning för förlorad inkomst.
2. Partigrupperna ansvarar för uppföljningen att dessa utbetalningar är skäliga
och motsvarar ett faktiskt inkomstbortfall.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 205 Revidering av Stadsrevisionens reglemente
Ärendenummer: Ks 1087/2019
Ärendebeskrivning

Ärendet utgår.

§ 206 Låne- och borgensramar för 2020-2022
Ärendenummer: Ks 1586/2019
Handläggare: Mats Rodenfelt
Ärendebeskrivning

Enligt den koncerngemensamma finanspolicyn ska Kommunfullmäktige
årligen fastställa en ram för externa lån till kommunkoncernen. Den externa
låneramen ska inrymma internbankens lån, kommunens egna lån och beslutad
borgen till de kommunägda bolagen.
Kommunstyrelsen ska varje år besluta om ramar för koncerninterna lån till de
kommunala bolagen.
Kommunstyrelsen ska varje år besluta om storleken på den kortfristiga
likviditetsportföljen. Den kortfristiga likviditetsportföljen ska täcka kommande
budgetårs likviditetsbehov utifrån budgeterat kassaflöde.
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Kommunfullmäktige ska fastställa borgensavgift och motsvarande avgift
(räntetillägg) för koncerninterna lån till bolagen för att neutralisera den
konkurrensfördel som bolagen får genom kommunalt stöd vid sin finansiering.
Nivån på avgiften prövas av kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-11-01
Investeringsplan och lånebehov för bolagen och kommunen bilaga 1
Beslutade avgifter för koncerninterna lån och borgen bilaga 2
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Ramen för kommunkoncernens samlade externa låneskuld fastställs till 20
710 miljoner kronor för perioden 2020–2022.
2. Avgifter för koncerninterna lån och borgen lämnas oförändrade för år 2020
enligt bilaga.
3. Ramen för Örebro kommuns låneskuld fastställs till 19 964 miljoner kronor
för perioden 2020–2022.
4. Koncernintern låneram för Örebrobostäder AB med dotterbolag fastställs
10 388 miljoner kronor för perioden 2020–2022. Örebrobostäder AB har rätt
inom sin låneram att utnyttja kommunal borgen på högst 1 000 miljoner
kronor.
5. Koncernintern låneram för Örebroporten fastigheter AB med dotterbolag
fastställs 3 417 miljoner kronor för perioden 2020–2022.
6. Koncernintern låneram för Futurum fastigheter i Örebro AB fastställs 5 550
miljoner kronor för perioden 2020–2022.
7. Koncernintern låneram för Kumbro Vind AB fastställs 441 miljoner kronor
för perioden 2020–2022.
8. Koncernintern låneram för Kumbro Stadsnät AB fastställs 168 miljoner
kronor för perioden 2020–2022.
9. Koncernintern låneram för Vätternvatten AB fastställs 206,2 miljoner
kronor för perioden 2020–2022.
10. Nivå på checkkredit inom koncernkontot fastställs till: 8 miljoner kronor
för Länsmusiken i Örebro AB, 5 miljoner för Alfred Nobel Science Park AB
och 5 miljoner för Örebro Parkering AB.
11. Storleken på den kortfristiga likviditetsportföljen fastställs till 660 miljoner
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kronor vid ingången av år 2020.
Beslutspunkt 1 och 2 ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Yrkande

Martha Wicklund (V) yrkar att få lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Helena Ståhl (SD) yrkar att ärendet återremitteras för en ny beräkning utifrån
Sverigedemokraternas budgetförslag som lagts fram i Kommunfullmäktige den
21 oktober.
Karolina Wallström (L) yrkar att ramen för kommunkoncernens samlade
externa låneskuld fastställs till 20 miljarder kr för perioden 2020-2022, avslag
på beslutspunkterna 2-9 till förmån för Liberalernas budgetförslag som lagts
fram i Kommunfullmäktige den 21 oktober samt bifall till beslutspunkterna 10
och 11.
Maria Haglund (M) yrkar att få lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Proposition

Ordförande Kenneth Handberg (S) ställer först Helena Ståhls (SD) yrkande
om återremiss under proposition och finner att Kommunstyrelsen beslutar att
ärendet ska avgöras idag.
Därefter finner ordföranden att det två förslag till beslut, det vill säga
Kommunstyrelseförvaltningens förslag respektive Karolina Wallströms (L)
yrkande om att ramen för kommunkoncernens samlade externa låneskuld
fastställs till 20 miljarder kr för perioden 2020-2022, avslag på beslutspunkterna
2-9 till förmån för Liberalernas budgetförslag samt bifall till beslutspunkterna
10 och 11. Ordföranden ställer dessa mot varandra och finner att
Kommunstyrelsen beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Slutligen ställer ordföranden Martha Wicklunds (V) och Maria Haglunds
(M) yrkanden om att få lämna särskilda yttranden till protokollet under
proposition och finner att Kommunstyrelsen godkänner detta.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
1. Ramen för kommunkoncernens samlade externa låneskuld fastställs till 20
710 miljoner kronor för perioden 2020–2022.
2. Avgifter för koncerninterna lån och borgen lämnas oförändrade för år 2020
enligt bilaga.
3. Ramen för Örebro kommuns låneskuld fastställs till 19 964 miljoner kronor
för perioden 2020–2022.

16 (27)

ÖREBRO

Protokoll

4. Koncernintern låneram för Örebrobostäder AB med dotterbolag fastställs
10 388 miljoner kronor för perioden 2020–2022. Örebrobostäder AB har rätt
inom sin låneram att utnyttja kommunal borgen på högst 1 000 miljoner
kronor.
5. Koncernintern låneram för Örebroporten fastigheter AB med dotterbolag
fastställs 3 417 miljoner kronor för perioden 2020–2022.
6. Koncernintern låneram för Futurum fastigheter i Örebro AB fastställs 5 550
miljoner kronor för perioden 2020–2022.
7. Koncernintern låneram för Kumbro Vind AB fastställs 441 miljoner kronor
för perioden 2020–2022.
8. Koncernintern låneram för Kumbro Stadsnät AB fastställs 168 miljoner
kronor för perioden 2020–2022.
9. Koncernintern låneram för Vätternvatten AB fastställs 206,2 miljoner
kronor för perioden 2020–2022.
10. Nivå på checkkredit inom koncernkontot fastställs till: 8 miljoner kronor
för Länsmusiken i Örebro AB, 5 miljoner för Alfred Nobel Science Park AB
och 5 miljoner för Örebro Parkering AB.
11. Storleken på den kortfristiga likviditetsportföljen fastställs till 660 miljoner
kronor vid ingången av år 2020.
12. Martha Wicklund (V) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
13. Maria Haglund (M) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Beslutspunkt 1 och 2 ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Reservation

Karolina Wallström (L) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för eget
yrkande om att ramen för kommunkoncernens samlade externa låneskuld
fastställs till 20 miljarder kr för perioden 2020-2022 samt avslag på
beslutspunkterna 2-9 till förmån för Liberalernas budgetförslag som lagts fram
i Kommunfullmäktige den 21 oktober.
Helena Ståhl (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande om
att ärendet ska återremitteras för en ny beräkning utifrån
Sverigedemokraternas budgetförslag som lagts fram i Kommunfullmäktige den
21 oktober.
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Rättelse

På grund av ett skrivfel i beslutspunkt 1 stod det tidigare fel belopp (21 023
miljoner kronor) i förslag till beslut. Med stöd av förvaltningslagen (2017:900)
§ 36 har en rättelse gjorts och skrivfelet har åtgärdats så rätt belopp (20 710
miljoner kr) för beslutspunkt 1 står i förslag till beslut samt beslut.

§ 207 Delegation och firmatecknare inom
finansverksamheten
Ärendenummer: Ks 1606/2019
Handläggare: Mats Rodenfelt
Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen ska årligen besluta om delegation av finansiella beslut till
tjänstemän vid kommunstyrelseförvaltning inom ramen för Örebro kommuns
koncerngemensamma finanspolicy samt kommunens placeringspolicy.
Anmälan av delegationsbeslut ska ske varje månad till kommunstyrelsen.
Rapportering av kommunens och kommunkoncernens finansiella situation ska
regelbundet ske till finanskommittén och till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens ordförande ska omgående informeras om större
förändringar inom finansverksamheten och om delegationsbeslut av större
vikt. 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 2020-01-01.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2019-10-22
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen.
1. Firmatecknare för Örebro kommun i avtal om låneprogram, lån, finansiella
derivatinstrument, placeringar och likviditet är finanschef Mats Rodenfelt med
ekonomidirektör Johanna Larsson som ersättare. Kontrasignerare är
finansspecialist Stefan Ekfeldt med finansekonom Annica Antonsson som
ersättare.
2. Firmatecknare för Örebro kommun i avtal om kapitalförvaltning,
borgensåtaganden och bankgarantier är kommunstyrelsens ordförande
Kenneth Handberg med första vice ordförande Per-Åke Sörman som ersättare.
Kontrasignerare är finanschef Mats Rodenfelt med ekonomidirektör Johanna
Larsson som ersättare.
3. Firmatecknare för Örebro kommun i avtal och fullmakter för banktjänster,
bank- och bankgirokonton samt skattedeklarationer är ekonom Carina Sandell
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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 Carina Sandell med ekonom Katarina von
Dolwitz som ersättare. Kontrasignerare är ekonomiadministratör med
Christina Garneij och finansekonom Annica Antonsson som ersättare.
5. Beslut om lån inom den låneram som har fastställts av kommunfullmäktige
och beslut om finansiella derivatinstrument i syfte att begränsa ränterisk och
valutarisk delegeras till finanschef Mats Rodenfelt med finansspecialist Stefan
Ekfeldt, ekonomidirektör Johanna Larsson och finansekonom Annica
Antonsson som ersättare.
6. Beslut om lån och betalningsgarantier till kommunens bolag inom de
låneramar som fastställs av kommunstyrelsen delegeras till finanschef Mats
Rodenfelt med ekonomidirektör Johanna Larsson som ersättare.
7. Beslut om interna lån till VA- och avfallsverksamheten efter ansökan från
Tekniska nämnden delegeras till finanschef Mats Rodenfelt med
ekonomidirektör Johanna Larsson som ersättare.
8. Beslut om villkor för kommunens bolag vid in- och utlåning på Örebro
kommuns koncernkonto delegeras till finanschef Mats Rodenfelt med
ekonomidirektör Johanna Larsson som ersättare.
9. Beslut om ränteändring och inlösen av kommunens lån till organisationer
som inte ingår i Örebro Rådhuskoncernen delegeras till finanschef Mats
Rodenfelt med ekonomidirektör Johanna Larsson som ersättare.
10. 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
ekonomidirektör Johanna Larsson som ersättare.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 208 Ej verkställda beslut SoL och LSS kvartal 2 2019
Ärendenummer: Ks 1610/2019
Ärendebeskrivning

En rapporteringsskyldighet för ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kapitlet 1
§ Socialtjänstlagen (SoL) infördes den 1 juli 2006. Rapporteringsskyldigheten
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gäller beslut i verksamheterna vård och omsorg, socialtjänst och funktionsstöd.
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.
Rapportering av ej verkställda gynnande beslut ska göras till Inspektionen för
vård och omsorg, kommunens revisorer och Kommunfullmäktige. Avdelning
myndighetsutövning ansvarar för sammanställning av nämndernas
statistikrapporter till Kommunfullmäktige och för information till
Programnämnd social välfärd.
Beslutsunderlag

Statistikrapport kv 2 2019 SoL och LSS
Sammanställning Ej verkställda beslut kvartal 2 2019
Förslag till beslut

Programnämnd social välfärds förslag till Kommunstyrelsen:
- Informationen tas till protokollet.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige.
Beslut

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

§ 209 Driftsstöd till Örebro läns Flygplats AB enligt allmänna
gruppundantaget (GBER) 2020
Ärendenummer: Ks 1452/2019
Handläggare: Krister Frödin
Ärendebeskrivning

Örebro Läns Flygplats AB (”ÖLF”) är ett delägt bolag där Örebro Rådhus AB
äger 44,95 %, Region Örebro Län 44,95 %, Kumla kommun 5,05 % och
Karlskoga kommun 5,05 %.
ÖLF har erhållit driftbidrag på sammanlagt 35 772 700 kr för 2020, varav
Örebro kommuns och Region Örebro läns andel är 16 887 829 kr vardera,
medan Karlskoga och Kumla kommuners andel är 998 521 kr vardera.
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EU-kommissionen har fr.o.m. 1 januari 2018 beslutat att inkludera driftsstöd
för flygplatser i den allmänna gruppundantagsförordningen för statligt stöd
(”GBER”), som medger att flygplatser som har färre än 200 000 passagerare
per år kan ges stöd som täcker flygplatsens rörelseförluster. ÖLF hade 87 443
passagerare under 2018.
Kommunstyrelseförvaltningen gör bedömningen att de tillämpliga villkoren i
GBER är uppfyllda och att GBER därför ska åberopas som rättslig grund för
det driftsbidrag som utbetalas under 2020.
Beslutsunderlag

Bilaga A - Grund för bedömning om att tillämpliga villkor i kommissionens
förordning är uppfyllda
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. 35 772 700 SEK beviljas till Örebro Läns Flygplats AB för täckning av
förluster under år 2020.
2. Stödet ges med hänvisning till bestämmelserna i kommissionens förordning
(EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd
förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i
fördraget, artikel 56 a).
3. Stödet utgörs av 16 887 829 SEK som ges av Örebro kommun, 16 887 829
SEK som ges av Region Örebro län, 998 521 SEK som ges av Karlskoga
kommun och 998 521 SEK som ges av Kumla kommun.
4. Villkoren i kommissionens förordning anses vara uppfyllda på sätt som
framgår av bilaga A.
Yrkande

Martha Wicklund (V) yrkar avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Helena Ståhl (SD) yrkat att få lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Proposition

Ordförande Kenneth Handberg (S) finner att det finns två förslag till beslut,
det vill säga Kommunstyrelseförvaltningens förslag respektive Martha
Wicklunds (V) yrkande om avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Ordföranden ställer dessa mot varandra och finner att Kommunstyrelsen
beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Därefter ställer ordföranden Helena Ståhl (SD) yrkande om att få lämna ett
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särskilt yttrande till protokollet under proposition och finner att
Kommunstyrelsen godkänner detta.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
1. 35 772 700 SEK beviljas till Örebro Läns Flygplats AB för täckning av
förluster under år 2020.
2. Stödet ges med hänvisning till bestämmelserna i kommissionens förordning
(EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd
förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i
fördraget, artikel 56 a).
3. Stödet utgörs av 16 887 829 SEK som ges av Örebro kommun, 16 887 829
SEK som ges av Region Örebro län, 998 521 SEK som ges av Karlskoga
kommun och 998 521 SEK som ges av Kumla kommun.
4. Villkoren i kommissionens förordning anses vara uppfyllda på sätt som
framgår av bilaga A.
5. Helena Ståhl (SD) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.

§ 210 Årsredovisning Erik Rosenberg Naturvårdsfond
Ärendenummer: Ks 1652/2019
Ärendebeskrivning

Stiftelsen Erik Rosenbergs Naturvårdsfond har inkommit med sin
årsredovisning.
Årsredovisningen överlämnas till Kommunstyrelsen för godkännande.
Beslutsunderlag

Årsredovisning 2019 för Stiftelsen Erik Rosenbergs Naturvårdsfond
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Årsredovisningen för Stiftelsen Erik Rosenbergs Naturvårdsfond läggs med
godkännande till handlingarna..
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Beslut

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

§ 211 Fyllnadsval till Jämställdhetsdelegationen och
Förvaltnings AB Brunnävan
Ärendenummer: Ks 1747/2019
Ärendebeskrivning

Ny företrädare för Centerpartiet i Jämställdhetsdelegationen efter Annika
Bergman (C) behöver utses. Centerpartiets förslag till Kommunstyrelsen är att
utse Anabel Falkenström till ny företrädare för Centerpartiet i
Jämställdhetsdelegationen.
Ny ledamot efter Roger Rådström (opol) i Förvaltnings AB Brunnävan
behöver utses. Bolagsordningen är utformad så att Kommunstyrelsen ska
besluta om en instruktion till stämmoombudet att vid extra bolagsstämma rösta
för att entlediga Roger Rådström (opol) och utse Karin Nordmark (opol) till ny
ledamot.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
1. Anabel Falkenström utses till ny företrädare för Centerpartiet i
Jämställdhetsdelegationen.
2. Stämmoombudet för Förvaltnings AB Brunnävan får en instruktion att vid
extra bolagsstämma rösta för att entlediga Roger Rådström (opol) och utse
Karin Nordmark (opol) till ny ledamot.

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

Kommunfullmäktige den 20 november har överlämnat två motioner för
beredning:
- Motion från Maria Haglund (M) om att införa karriärtjänster, Ks 1763/2019
- Motion från Vänsterpartiet om att förändra ägarstrukturen av Örebro
Airport, Ks 1764/2019
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Motion från Maria Haglund (M) om att införa karriärtjänster remitteras till
Programnämnd barn och utbildning.
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2. Motion från Vänsterpartiet om att förändra ägarstrukturen av Örebro
Airport remitteras till Kommunstyrelseförvaltningen.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

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

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

Månadsrapport ekonomi, personal och verksamhet november 2019
Förslag till beslut

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

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 214 Rapport från Örebro Rådhus AB
Ärendenummer: Ks 4/2019
Ärendebeskrivning

Ärendet utgår.

§ 215 Rapport över finansverksamheter under november
Ärendenummer: Ks 5/2019
Ärendebeskrivning

Ärendet utgår.

§ 216 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Ks 1746/2019
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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 5 juni
2018. Inför Kommunstyrelsens sammanträde den 12 mars 2019 redovisar
Kommunstyrelseförvaltningen beslut som tagits med stöd av delegation
under oktober 2019.
Beslutsunderlag

Sammanställning över delegationsbeslut inom övrig verksamhet under
perioden 1-30 november 2019
Sammanställning över delegationsbeslut inom finansverksamhet under
perioden 1-30 november 2019
Förslag till beslut

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

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 217 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

Minnesanteckningar arbetsgruppen Samarbete, samordning och planering kring
flyktingmottagning, 2019-11-07
Beslut om fördelning av anvisningar år 2020 till kommuner i Örebro län, 201911-12
Revisionsrapport "Granskning av kommunens arbete för att förebygga,
förhindra och hantera hot och våld mot anställda och förtroendevalda",
november 2019
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Förslag till beslut

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

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 218 Kommundirektörens rapport
Ärendenummer: Ks 6/2019
Ärendebeskrivning

Kommundirektören redogör i en rapport för nyheter inom förvaltningen.
Beslutsunderlag

Kommundirektörens rapport november 2019
Förslag till beslut

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

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 219 Rekrytering av IT-direktör, IT-avdelningen
Ärendenummer: Ks 1405/2019
Ärendebeskrivning

Befattningen som IT-direktör har under 2018 - 2019 upprätthållits av inhyrd
konsult. Detsamma gäller befattningen som avdelningschef för IT-avdelningen.
Rekrytering av IT-direktör tillika avdelningschef för IT-avdelningen har nu
genomförts. Resultatet av rekryteringsprocessen är att Per Brogevik föreslås
förordnas som IT-direktör tillika avdelningschef för IT-avdelningen med en
förordnandetid på fyra år.
Beslutsunderlag

Lokalt kollektivavtal för tidsbegränsade chefsförordnanden
Rekryteringsrapport
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Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Per Brogevik förordnas som IT-direktör senast från den 21 maj 2020 t o m
den 21 maj 2024.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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