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§ 126 Delårsrapport med prognos 1 Örebro kommun
Ärendenummer: Ks 451/2018
Handläggare: Karin Nilsson, Carina Sandell
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelseförvaltningen har sammanställt en delårsrapport till och
med den 30 april och helårsprognos 1 för 2018 för Örebro kommun. I
rapporten görs en uppföljning av kommunens finansiella mål och
finansiella ställning.
Resultatet efter årets fyra första månader visar ett utfall på 144 miljoner
kronor. Kommunen har budgeterat ett överskott på 276 miljoner kronor.
Resultat för helåret 2018 prognostiseras till 354 miljoner kronor. Exklusive
jämförelsestörande poster landar prognosen på 112 miljoner kronor.
Den ordinarie verksamheten i nämnderna prognostiserar sammantaget en
budgetavvikelse på -141 miljoner kronor eller -134 miljoner kronor när
avvikelsen justeras med ianspråktagande av överfört resultat för
intraprenaderna och för insatser finansierade av eget kapital.
Engångsintäkter från tre större tomträttsförsäljningar i centrala Örebro samt
exploateringsfastigheter förbättrar resultatet betydligt. Förseningar inom
investeringsprogrammet bidrar även till att medel destinerade för hyresoch kapitalkostnadskompensation inte fördelas ut under året. Sammantaget
visar prognosen en budgetavvikelse på +112 miljoner kronor före
skatteintäkter och finansnetto. Både skatteintäkter och generella statsbidrag
samt finansnettot beräknas bli 17 miljoner lägre än budgeterat. En total
budgetavvikelse prognostiseras för kommunen på +78 miljoner kronor.
Räknar vi av de insatser på 55 miljoner som finansieras genom eget kapital
blir budgetavvikelsen +134 miljoner kronor.
Årets resultat efter balanskravsjusteringar prognostiseras till 353 miljoner
kronor mnkr, och kommunen beräknas därmed inte ha något
balanskravsresultat att reglera vid årets slut.
Kommunen har i investeringsprogrammet budgeterat med 1 424 miljoner
kronor till kommunens investeringar. Årets prognos på investeringar
uppgår till 1 030 miljoner kronor, en budgetavvikelse på +393 miljoner
kronor.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-05-25
Delårsrapport med prognos 1 2018 Örebro kommun
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Delårsrapport med prognos 1 för 2018 godkänns.
2. Samtliga nämnder som redovisar prognostiserat underskott för år 2018
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ska genomföra åtgärder för att klara att bedriva verksamheten inom
beslutade budgetramar.
3. Delårsrapporten överlämnas till Kommunfullmäktige.
Yrkande
Anders Åhrlin (M) yrkar att få lämna ett särskilt yttrande som tas till
protokollet.
Proposition
Ordförande Kenneth Nilsson (S) finner att det finns endast ett förslag till
beslut, d.v.s. Kommunstyrelseförvaltningens förslag och att
Kommunstyrelsen beslutar enligt detta.
Därefter ställer ordföranden Anders Åhrlins (M) yrkande om att få lämna
ett särskilt yttrande som tas till protokollet under proposition och finner att
Kommunstyrelsen beslutar att bifalla yrkandet.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Delårsrapport med prognos 1 för 2018 godkänns.
2. Samtliga nämnder som redovisar prognostiserat underskott för år 2018
ska genomföra åtgärder för att klara att bedriva verksamheten inom
beslutade budgetramar.
3. Anders Åhrlin (M) får lämna ett särskilt yttrande som tas till protokollet.
Beslutspunkt 1-2 ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Murad Artin (V) deltar inte i beslutet.

§ 127 Portfölj för den växande kommunen
Ärendenummer: Ks 616/2018
Handläggare: Johanna Larsson
Ärendebeskrivning
Liksom andra kommuner med demografisk tillväxt växer Örebro kommun
just nu snabbare än tidigare. Flera projekt inom området den växande
kommunen har aktualiserats och påbörjats, men på grund av begränsad
tillgång till både ekonomiska och personella resurser har vissa tappat fart
och inte visat resultat utifrån den planerade tidsplanen.
För att hålla ihop arbetet med den växande kommunen föreslås att en
utvecklingsportfölj skapas med förslag på gemensamma satsningar. I
portföljen föreslås att 40 miljoner kronor finns tillgängliga för prioriterade
utvecklingsprojekt med målsättningen om en femårig arbetsperiod.
Syfte med portföljen "Den växande kommunen" är att projekt inom
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kommunen drivs på och visar resultat i den omfattning som önskas.
Kommundirektören beslutar, med hjälp av sin styrgrupp, om vilka
utvecklingsprojekt som ska prioriteras samt om fördelningen av medel till
projekten.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-06-01
Synpunkter från Lärarförbundet
Synpunkter från Lärarnas riksförbund
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. En projektportfölj på 40 miljoner för "Den växande kommunen" skapas.
2. Finansiering av projektportföljen "Den växande kommunen" sker via
överskottet av försäljningen av tomträtter som uppkommit under 2018.
3. Kommundirektören ges mandat att börja disponera medel ur
utvecklingsportföljen på 40 miljoner kronor.
4. Kommundirektören får i uppdrag att återkommande rapportera till
Kommunstyrelsen om portföljen "Den växande kommunen".
5. Medel som kvarstår i projektportföljen 2018-12-31 markeras i eget
kapital i samband med årsredovisningen 2018.
Beslutspunkt 1 och 2 ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Yrkande
Kenneth Nilsson (S) yrkar på en extra beslutspunkt om
att Kommunstyrelsen en gång per halvår ska få information om hur medlen
används.
Murad Artin (V) yrkar på en extra beslutspunkt om
att Kommundirektören återkommer för beslut i Kommunstyrelsen gällande
nya investeringar som inte tidigare beslutats i Kommunstyrelsen samt bifall
till Kenneth Nilssons (S) tilläggsyrkande.
Kenneth Nilsson (S) yrkar avslag på Murad Artins (V) tilläggsyrkande.
Karolina Wallström (L) yrkar att beredning och beslut av satsningarna
ligger kvar på Kommunstyrelsen.
Anders Åhrlin (M) yrkar avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag
och bifall till Kenneth Nilssons (S) tilläggsyrkande.
Proposition
Ordförande Kenneth Nilsson (S) finner att det finns fyra förslag till beslut,
d.v.s. Kommunstyrelseförvaltningens justerade förslag, Murad Artins (V)
yrkande, Karolina Wallströms (L) yrkande samt Anders Åhrlins (M)
yrkande.
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Ordföranden redovisar förslag till propositionsordning som
Kommunstyrelsen godkänner.
Kommunstyrelseförvaltningens förslag, justerat enligt Kenneth Nilssons
(S) tilläggsyrkande, utgör huvudförslag. För att få fram ett motförslag till
huvudförslaget ställer ordföranden först Murad Artins (V) yrkande
mot Karolina Wallströms (L) yrkande och finner att Kommunstyrelsen
beslutar att Karolina Wallströms (L) yrkande går vidare till nästa omgång
för att ta fram ett motförslag till huvudförslaget.
Där ställer ordföranden Karolina Wallströms (L) yrkande mot Anders
Åhrlins (M) yrkande och finner att Kommunstyrelsen beslutar att Anders
Åhrlins (M) yrkande utgör motförslag till huvudförslaget.
Slutligen ställer ordföranden huvudförslaget mot motförslaget och finner
att Kommunstyrelsen beslutar enligt huvudförslaget,
Kommunstyrelseförvaltningens justerade förslag.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. En projektportfölj på 40 miljoner för "Den växande kommunen" skapas.
2. Finansiering av projektportföljen "Den växande kommunen" sker via
överskottet av försäljningen av tomträtter som uppkommit under 2018.
3. Kommundirektören ges mandat att börja disponera medel ur
utvecklingsportföljen på 40 miljoner kronor.
4. Kommundirektören får i uppdrag att återkommande rapportera till
Kommunstyrelsen om portföljen "Den växande kommunen".
5. Medel som kvarstår i projektportföljen 2018-12-31 markeras i eget
kapital i samband med årsredovisningen 2018.
6. Kommunstyrelsen ska en gång per halvår få information om hur medlen
används.
Beslutspunkt 1 och 2 ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Reservation
Murad Artin (V) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för sitt
yrkande om en extra beslutspunkt om att Kommundirektören återkommer
för beslut i Kommunstyrelsen gällande nya investeringar som inte tidigare
beslutats i Kommunstyrelsen.
Karolina Wallström (L) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för
sitt yrkande om att beredning och beslut av satsningarna ligger kvar på
Kommunstyrelsen.
Anders Åhrlin (M), Maria Haglund (M) och Johan Kumlin (M) reserverar
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sig skriftligt mot beslutet till förmån för Anders Åhrlins (M) yrkande
om avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 128 Budgetdirektiv för 2019 med plan för 2020-2021
Ärendenummer: Ks 549/2018
Handläggare: Johanna Larsson, Marie Hellgren
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram budgetdirektiv för år 2019
med plan för 2020-2021.
Budgetdirektivet innehåller befolkningsprognos samt ekonomiska
förutsättningar för perioden.
Beslutsunderlag
Budgetdirektiv för år 2019 med plan för 2020-2021
Synpunkter från Lärarförbundet
Synpunkter från Lärarnas riksförbund
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Budgetdirektiv för år 2019 med plan för 2020-2021 antas.
Yrkande
Karolina Wallström (L) yrkar avslag på Kommunstyrelseförvaltningens
förslag till förmån för Liberalernas egna prioriteringar.
Anders Åhrlin (M) yrkar i första hand att Kommunstyrelseförvaltningen får
i uppdrag att återkomma med nya budgetdirektiv för år 2019 med plan för
2020-2021 med utgångspunkt i Moderaternas budget och
investeringsprogram och i andra hand avslag på
Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Proposition
Ordföranden finner att det finns tre förslag till beslut, d.v.s.
Kommunstyrelseförvaltningens förslag, Anders Åhrlins (M) yrkande samt
Karolina Wallströms (L) yrkande.
Ordföranden redovisar förslag till propositionsordning som
Kommunstyrelsen godkänner.
Kommunstyrelseförvaltningens förslag utgör huvudförslag. För att få fram
ett motförslag till huvudförslaget ställer ordföranden Anders Åhrlins (M)
yrkande mot Karolina Wallströms (L) yrkande och finner att
Kommunstyrelsen beslutar att Anders Åhrlins (M) yrkande utgör
motförslag till huvudförslaget.
Slutligen ställer ordföranden huvudförslaget mot motförslaget och finner
att Kommunstyrelsen beslutar enligt huvudförslaget,
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Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Budgetdirektiv för år 2019 med plan för 2020-2021 antas.
Sara Richert (MP), Murad Artin (V) och Daniel Edström (SD) deltar inte i
beslutet.
Reservation
Karolina Wallström (L) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån
för sitt yrkande om avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag till
förmån för Liberalernas egna prioriteringar.
Anders Åhrlin (M), Maria Haglund (M) och Johan Kumlin (M) reserverar
sig skriftligt mot beslutet till förmån för Anders Åhrlins (M) yrkande om i
första hand att Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att återkomma
med nya budgetdirektiv för år 2019 med plan för 2020-2021 med
utgångspunkt i Moderaternas budget och investeringsprogram och i andra
hand avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 129 Reviderat investeringsprogram 2018 och plan för
2019-2022
Ärendenummer: Ks 548/2018
Handläggare: Marie Hellgren
Ärendebeskrivning
I och med beslut om Övergripande strategi och budget för 2018 beslutades
även om investeringsprogram för perioden 2018-2021. Sedan beslutet har
behov av revideringar av år 2018 års investeringsprogram uppkommit.
Handlingen är avsedd att utgöra underlag för den fortsatta processen inför
budget och ekonomisk plan för åren 2019-2022.
Investeringsprogrammet baseras på programnämndernas, Vuxenutbildning
och arbetsmarknadsnämnden samt Kommunstyrelseförvaltningens
underlag till investeringsprogram.
Revideringarna för 2018 uppgår till 433 miljoner kronor i minskad
investeringsbudgetram totalt för Örebro kommun varav 248 miljoner
kronor inom skattefinansierad verksamhet och 185 inom taxefinansierad
verksamhet. Revideringar för investeringar inom de kommunala bolagen
för kommunal verksamhet uppgår till minus 170 miljoner kronor. Se bilaga
1.
I ÖSB 2018 beslutades om driftskostnadskompensationer för ökade
kostnader i och med investeringsprogrammet. Alla kompensationer
reserverades på Kommunstyrelsen för senare fördelning. Utrymmet för
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kompensation föreslås justeras utifrån förslaget till reviderat
investeringsprogram 2018. Totalt justeras utrymmet med + 1,5 miljoner
kronor. Finansiering sker ur utrymmet för generella kostnadsökningar.
För att klara kommande demografiska behov inom Social välfärd krävs att
arbetet med uppförandet av två gruppbostäder och ett vård- och
omsorgsboende inom programområde Social välfärd påbörjas under året.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-05-15
Reviderat investeringsprogram 2018 med plan för 2019-2022
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Reviderat investeringsprogram för år 2018 godkänns.
2. Programnämnd Social välfärd får igångsättningsbeslut för två
gruppbostäder 2019.
3. Programnämnd Social välfärd får igångsättningsbeslut för två vård- och
omsorgsboenden 2021.
4. Driftskostnadskompensationer för år 2018 för reviderat
investeringsprogram godkänns på 0,8 miljoner kronor till Programnämnd
Social välfärd samt 0,7 miljoner kronor till Programnämnd Barn och
utbildning. Finansiering sker ur utrymmet för generella kostnadsökningar
och förstärker utrymmet för kompensation investeringar.
5. Redovisat förslag till reviderat investeringsprogram godkänns att utgöra
underlag för det fortsatta arbetet med ekonomisk plan för åren 2019-2022.
Beslutspunkterna 1-3 ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Yrkande
Anders Åhrlin (M) yrkar att Kommunstyrelsen godkänner Moderaternas
investeringsprogram för 2018 som reviderat investeringsprogram,
godkänner eventuella driftkostnadskompensationer som uppstår när
Moderaternas investeringsprogram för 2018 ersätter det gamla
investeringsprogrammet, godkänner att Moderaternas investeringsprogram
för 2018 utgör underlag för det fortsatta arbetet med ekonomisk plan samt i
övrigt bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Karolina Wallström (L) yrkar bifall till Kommunstyrelseförvaltningens
förslag för beslutspunkterna 1-2 och 4 och avslag på
Kommunstyrelseförvaltningens förslag för beslutspunkterna 3 och 5 till
förmån för Liberalernas egna prioriteringar.
Sara Richert (MP) yrkar bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag
för beslutspunkterna 2-4 och avslag på Kommunstyrelseförvaltningens
förslag för beslutspunkterna 1 och 5.
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Murad Artin (V) yrkar bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag
samt att få lämna ett särskilt yttrande som tas till protokollet.
Proposition
Ordförande Kenneth Nilsson (S) finner att det finns fyra förslag till beslut,
d.v.s. Kommunstyrelseförvaltningens förslag, Anders Åhrlins (M) yrkande,
Karolina Wallströms (L) yrkande och Sara Richerts (MP) yrkande.
Ordföranden redovisar förslag till propositionsordning som
Kommunstyrelsen godkänner.
Kommunstyrelseförvaltningens förslag utgör huvudförslag. För att få fram
ett motförslag till huvudförslaget ställer ordföranden först Karolina
Wallströms (L) yrkande mot Sara Richerts (MP) yrkande och finner att
Kommunstyrelsen beslutar att Sara Richerts (MP) yrkande går vidare till
nästa omgång för att ta fram ett motförslag till huvudförslaget.
Där ställer ordföranden Sara Richerts (MP) yrkande mot Anders Åhrlins
(M) yrkande och finner att Kommunstyrelsen beslutar att Anders Åhrlins
(M) yrkande utgör motförslag till huvudförslaget.
Därefter ställer ordföranden huvudförslaget mot motförslaget och finner att
Kommunstyrelsen beslutar enligt huvudförslaget,
Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Slutligen ställer ordföranden Murad Artins (V) yrkande om att få lämna ett
särskilt yttrande som tas till protokollet under proposition och finner att
Kommunstyrelsen beslutar att bifalla yrkandet.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Reviderat investeringsprogram för år 2018 godkänns.
2. Programnämnd Social välfärd får igångsättningsbeslut för två
gruppbostäder 2019.
3. Programnämnd Social välfärd får igångsättningsbeslut för två vård- och
omsorgsboenden 2021.
4. Driftskostnadskompensationer för år 2018 för reviderat
investerings-program godkänns på 0,8 miljoner kronor till Programnämnd
Social välfärd samt 0,7 miljoner kronor till Programnämnd Barn och
utbildning. Finansiering sker ur utrymmet för generella kostnadsökningar
och förstärker utrymmet för kompensation investeringar.
5. Redovisat förslag till reviderat investeringsprogram godkänns att utgöra
underlag för det fortsatta arbetet med ekonomisk plan för åren 2019-2022.
6. Murad Artin (V) får lämna ett särskilt yttrande som tas till protokollet.
Beslutspunkterna 1-3 ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
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Reservation
Anders Åhrlin (M), Maria Haglund (M) och Johan Kumlin (M) reserverar
sig skriftligt mot beslutet till förmån för Anders Åhrlins (M) yrkande om
att Kommunstyrelsen godkänner Moderaternas investeringsprogram för
2018 som reviderat investeringsprogram, godkänner eventuella
driftkostnadskompensationer som uppstår när Moderaternas
investeringsprogram för 2018 ersätter det gamla investeringsprogrammet
och godkänner att Moderaternas investeringsprogram för 2018 utgör
underlag för det fortsatta arbetet med ekonomisk plan.
Karolina Wallström (L) reserverar sig skriftligt mot beslutspunkt 3 och
5 till förmån för sitt yrkande om avslag på Kommunstyrelseförvaltningens
förslag till förmån för Liberalernas egna prioriteringar.
Sara Richert MP) reserverar sig mot beslutspunkt 1 och 5 till förmån
för sitt yrkande om avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 130 Tilläggsanslag och ombudgeteringar 2018
Ärendenummer: Ks 1252/2017
Handläggare: Marie Hellgren
Ärendebeskrivning
I ärendet redovisas tilläggsanslag för kostnadsökningar för 2018 samt
ombudgeteringar.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-05-12
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Tilläggsanslag på 12,5 miljoner kronor beviljas enligt
kommunstyrelseförvaltningens förslag.
2. Ombudgeteringar genomförs enligt Kommunstyrelsens förslag.
3. Finansiering av tilläggsanslagen sker ur Kommunstyrelsens utrymme för
generella kostnadsökningar.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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§ 131 Fördelning av ackumulerade överskott avseende
ensamkommande barn 2018
Ärendenummer: Ks 1313/2017
Handläggare: Karin Nilsson
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har beslutat om att fördela särskilt riktade medel till
verksamhet som främjar asyl- och flyktingmottagandet för en optimal
integration av ensamkommande barn och unga under en treårsperiod. Ks
1332/2015, Ks 448/2017och Ks 1313/2017.
Från 1 juli 2017 har ersättningssystemet från Migrationsverket avseende
ensamkommande barn gjorts om. En översyn av pågående insatser har
gjorts inför 2018 och de förslag till insatser som inte är direkt kopplade till
ensamkommande barn har ingått som en del i budgetarbetet för 2018.
När första uppföljningen för 2018 är genomförd kan vi se att det finns
behov av att förstärka ytterligare kring ensamkommande barn och unga
samt ungdomar i väntan på verkställighet av utvisningsbeslut och stöd till
nyanlända gymnasieelever. Förslag till kompletterande fördelningen för
2018 års fördelning har tagit hänsyn till insatser som inte längre får
ersättning från migrationsverket som matchar kostnaden. De ackumulerade
medlen behöver täcka delar av omställningen av verksamheten med
anledning av att migrationsverket ändrat den statliga ersättningen till
kommunen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-05-16
Bilaga 1 Sammanställning över förslag till kompletterande fördelning av
ackumulerat överskott för 2018
Verksamhetsuppföljning ensamkommande barn och unga april 2018
Verksamhetsuppföljning ensamkommande överförmyndaren april 2018
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Förslaget till fördelning av innestående ackumulerade medel på 4,850
miljoner kronor för år 2018 antas.
2. Medel som inte förbrukats under respektive år ska återföras till
ackumulerade statsbidrag för ensamkommande barn i samband med
bokslut.
Yrkande
Daniel Spiik (SD) yrkar avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Proposition
Ordförande Kenneth Nilsson (S) finner att det finns två förslag till beslut,
d.v.s. Kommunstyrelseförvaltningens förslag respektive Daniel Spiiks
(SD) yrkande, och ställer dessa mot varandra. Ordföranden finner att
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Kommunstyrelsen beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Förslaget till fördelning av innestående ackumulerade medel på 4,850
miljoner kronor för år 2018 antas.
2. Medel som inte förbrukats under respektive år ska återföras till
ackumulerade statsbidrag för ensamkommande barn i samband med
bokslut.
Reservation
Daniel Spiik (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt yrkande
om avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 132 Information från kommunalförbund Nerikes
Brandkår
Ärendenummer: Ks 754/2018
Handläggare: Per-Ove Staberyd
Ärendebeskrivning
Brandchefen vid Nerikes Brandkår Per-Ove Staberyd informerar om
kommunalförbundets verksamhet.
Nerikes Brandkår har 9 medlemskommuner. Det finns två heltidsstationer
som är placerade i Örebro och Byrsta. Totalt är det 100 heltidsanställda i
utryckningsstyrkan, och vid behov larmas även deltidsstyrkorna i
förbundet. Det finns 17 stationer där timanställda brandmän bor och arbetar
i närheten av sin brandstation. Personalen har beredskap var tredje vecka,
vilket innebär att man ska vara beredd att rycka ut från brandstationen
inom fem minuter. Utöver detta finns elva räddningsvärn där personalen är
uttagna med tjänsteplikt och inte har beredskap.
En stor utmaning är rekryteringsbehovet, det finns ett stort behov av fler
brandmän både inom Nerikes brandkår och andra brandkårer. Därför
arbetar Nerikes Brandkår mycket med ledningssamverkan tillsammans
med närliggande brandkårer, ett behov som blev mycket tydligt i och med
den stora branden i Västmanland år 2014. Det planeras för en
samhällsgemensam larm- och ledningscentral i Örebro med 200
arbetsplatser och förhoppningen är att den ska börja byggas under år 2019.
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Informationen tas till protokollet.
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 133 Presentation av struktur för det långsiktiga arbetet
med Open Art
Ärendenummer: Ks 55/2018
Handläggare: Margareta Wall
Ärendebeskrivning
Kommunikationsdirektör Margareta Wall informerar om arbetet med att ta
fram en struktur för det långsiktiga arbetet med Open Art.
Det handlar om att utforma en organisation för basverksamheten Open Art
med budget, bemanning och rutiner, men även en organisation och budget
för själva biennalen. Ett forumför samråd och inflytande från externa
intressenter och finansiärer planeras att inrättas. Samarbete med anslutande
forskning kring socioekonomiska effekter och mångfald ska tillskapas.
Uppdraget inriktas på Open Art 2021 men delar ur resultat kommer att
implementeras redan till 2019 där så är möjligt utan att negativt störa
pågående arbete med biennalen 2019.
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 134 Information om Kulturkvarteret
Ärendenummer: Ks 548/2017
Handläggare: Lars Thornberg
Ärendebeskrivning
Projektledare Lars Thornberg informerar om byggnationen av
Kulturkvarteret. 7 informationsträffar har genomförts på stadsbiblioteket
och stadsdelsbiblioteken för att visa hur Kulturkvarteret kommer att se ut
in- och utvändigt.
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Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 135 Multiscen Kulturkvarteret
Ärendenummer: Ks 162/2018
Handläggare: Lars Thornberg, Jeanette Berggren
Ärendebeskrivning
Örebroporten Fastigheter AB ("Örebroporten") har i uppdrag att utreda
möjligheten att lägga till en Multiscen i Kulturkvarteret om investeringen
går att finansiera med externa hyresintäkter.
Olika alternativ har utretts, men i slutändan har någon helhetslösning i
uppdraget ej kunnat uppnås. För att möjliggöra en Multiscen i samband
med övrig byggnation föreslås att Örebroporten får i uppdrag att bygga
Multiscenen med Örebro kommun som hyresgäst, men att kostnaderna för
teknik finansieras med externa medel.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-05-30
Byggherrekalkyl
Hyresavtal
Ritning över Multiscen
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Örebroporten får i uppdrag att bygga Multiscenen i Kulturkvarteret
enligt framtagen plan, exklusive teknisk utrustning.
2. Örebroporten får i uppdrag att söka extern finansiering av den
tillkommande tekniska utrustningen i Multiscenen via stiftelser, fonder och
näringsliv.
3. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att teckna ett hyresavtal för
Multiscenen med Örebroporten enligt förslag till hyresavtal.
4. Kommunens hyreskostnad enligt hyresavtal som ingås enligt 3 ovan ska
finansieras genom att utrymmet arbetas in i Övergripande strategier och
budget för år 2021.
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Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Yrkande
Karolina Wallström (L) yrkar att projektet pausas till dess att fundamentala
fråge- och problemställningar är lösta samt att finansieringen till fullo är
konkretiserad och redovisad innan beslut.
Sara Richert (MP) yrkar bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag
till beslut samt att få lämna ett särskilt yttrande som tas till protokollet.
Anders Åhrlin (M) och Daniel Spiik (SD) yrkar avslag på
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut.
Murad Artin (V), Lennart Bondeson (KD), Per-Åke Sörman (C) och
Kenneth Nilsson (S) yrkar bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag
till beslut.
Proposition
Ordförande Kenneth Nilsson (S) finner att det finns tre förslag till beslut,
d.v.s. Kommunstyrelseförvaltningens förslag, Karolina Wallströms (L)
yrkande och Anders Åhrlins (M) och Daniel Spiiks (SD) yrkande.
Ordföranden redovisar förslag till propositionsordning som
Kommunstyrelsen godkänner.
Kommunstyrelseförvaltningens förslag utgör huvudförslag. För att få fram
ett motförslag till huvudförslaget ställer ordföranden Karolina Wallströms
(L) yrkande mot Anders Åhrlins (M) och Daniel Spiiks (SD) yrkande och
finner att Kommunstyrelsen beslutar att Anders Åhrlins (M) och Daniel
Spiiks (SD) yrkande utgör motförslag till huvudförslaget.
Därefter ställer ordföranden huvudförslaget mot motförslaget och finner att
Kommunstyrelsen beslutar enligt huvudförslaget,
Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Slutligen ställer ordföranden Sara Richerts (MP) yrkande om att få lämna
ett särskilt yttrande som tas till protokollet under proposition och finner att
Kommunstyrelsen beslutar att bifalla yrkandet.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Örebroporten får i uppdrag att bygga Multiscenen i Kulturkvarteret
enligt framtagen plan, exklusive teknisk utrustning.
2. Örebroporten får i uppdrag att söka extern finansiering av den
tillkommande tekniska utrustningen i Multiscenen via stiftelser, fonder och
näringsliv.
3. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att teckna ett hyresavtal för
Multiscenen med Örebroporten enligt förslag till hyresavtal.
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4. Kommunens hyreskostnad enligt hyresavtal som ingås enligt 3 ovan ska
finansieras genom att utrymmet arbetas in i Övergripande strategier och
budget för år 2021.
5. Sara Richert (MP) får lämna ett särskilt yttrande som tas till protokollet.
Beslutspunkterna 1-4 ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Reservation
Karolina Wallström (L) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för
sitt yrkande om att projektet pausas till dess att fundamentala fråge- och
problemställningar är lösta samt att finansieringen till fullo är
konkretiserad och redovisad innan beslut.
Anders Åhrlin (M), Maria Haglund (M) och Johan Kumlin (M) reserverar
sig skriftligt mot beslutet till förmån för Anders Åhrlins (M) yrkande om
avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut.
Daniel Spiik (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt yrkande
om avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut.

§ 136 Dataskyddspolicy för Örebro kommun
Ärendenummer: Ks 630/2018
Handläggare: Mats Brantsberg, Andreas Jonsson, Amanda Kristoffersson
Ärendebeskrivning
Dataskyddsförordningen (GDPR) ersätter personuppgiftslagen den 25 maj
2018. Enligt principen om ansvarsskyldighet enligt artikel 5
dataskyddsförordningen ska den personuppgiftsansvarige ansvara för och
kunna visa att lagstiftningen följs vilket medför ett ökat
dokumentationskrav. Dokumentationen ska visa att lagstiftningen följs,
t.ex. en dataskyddspolicy, riktlinjer och rutiner vad gäller
personuppgiftsbehandling.
Dataskyddspolicyn beskriver på en övergripande nivå Örebro kommuns
hantering av personuppgifter. Kompletterande anvisningar till denna
personuppgiftspolicy utarbetas i andra riktlinjer för
personuppgiftsbehandling och beslutas av kommundirektören.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-05-16
Förslag till dataskyddspolicy
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förlag till Kommunstyrelsen:
- Dataskyddspolicyn antas.
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 137 Arbetsgivarpolitisk strategi för
kompetensförsörjning
Ärendenummer: Ks 1443/2017
Handläggare: Karolina Holmlund
Ärendebeskrivning
I ÖSB 2018 med plan för 2019 anges att arbetet med kompetensförsörjning
ska utvecklas och att en övergripande strategi för kompetensförsörjning ska
tas fram och ligga till grund för arbetet som ska genomföras på alla nivåer i
organisationen.
Det blir allt tydligare att det inte räcker med att rekrytera för att tillgodose
dagens och framtidens personal- och kompetensbehov. En
arbetsgivarpolitisk strategi för kompetensförsörjning behövs för att visa på
andra delar att arbeta med för att klara kompetensförsörjningen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-05-14
Strategidokument arbetsgivarpolitisk strategi för kompetensförsörjning
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Arbetsgivarpolitisk strategi för kompetensförsörjning antas.
Yrkande
Sara Richert (MP) yrkar bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag
samt att få lämna ett särskilt yttrande som tas till protokollet.
Proposition
Ordförande Kenneth Nilsson (S) finner att det endast finns ett förslag till
beslut, d.v.s. Sara Richerts (MP) yrkande om bifall till
Kommunstyrelseförvaltningens förslag, och att Kommunstyrelsen beslutar
enligt detta.
Slutligen ställer ordföranden Sara Richerts (MP) yrkande om att få lämna
ett särskilt yttrande som tas till protokollet under proposition och finner att
Kommunstyrelsen beslutar att bifalla yrkandet.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Arbetsgivarpolitisk strategi för kompetensförsörjning antas.
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2. Sara Richert (MP) får lämna ett särskilt yttrande som tas till protokollet.

§ 138 Igångsättningsbeslut Lönestrategi 2019-2021
Ärendenummer: Ks 276/2018
Handläggare: Maria Hedlund
Ärendebeskrivning
Av kollektivavtalen Huvudöverenskommelse om lön och allmänna
anställningsvillkor (HÖK) framgår att inriktningen vad gäller lön och
lönesättning är lokal lönebildning och individuell och differentierad lön.
Med anledning av detta är det centralt att arbetsgivaren innehar en flerårig
lönestrategi som visar ambitionen och riktningen framåt, hur arbetsgivaren
avser att arbeta med både lönebildning och individuell och differentierad
lön. Nuvarande lönestrategi beslutades av Kommunstyrelsen 2015 och
löper ut 2018. I Övergripande strategier och budget framgår att en ny
lönestrategi ska tas fram.
Nuvarande lönestrategi ska följas upp, ett arbete som sker parallellt med att
nästkommande strategi tas fram.
Frågor som behöver omhändertas i kommande lönestrategi är gemensam
modell för att identifiera löneökningsbehov, önskad lönestruktur samt
utveckla lönebildning på övergripande nivå genom bland annat att se över
resursfördelningsmodeller och hur dessa möjliggör lönebildning och
prioritering av yrkesgrupper.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-05-15
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Igångsättning av uppdraget att ta fram en lönestrategi för 2019-2021
beviljas.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 139 OPF pensioner för förtroendevalda
Ärendenummer: Ks 625/2018
Handläggare: Maria Hedlund
Ärendebeskrivning
PBF, bestämmelse om pensionsbestämmelse och avgångsersättning för
förtroendevalda har antagits av Örebro kommun att gälla från 1 januari
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2003. OPF-KL, bestämmelse om omställningsstöd och pensioner till
förtroendevalda har antagits att gälla från 1 januari 2015.
Tillämpningsanvisningarnas syfte är att precisera och underlätta
tillämpningen av PBF och OPF-KL i Örebro kommun. De innehåller även
en sammanfattning av förmåner och villkor.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-05-15
Tillämpningsanvisningar OPF-KL, 2018-05-15
Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige 2001-10-17 om bestämmelser
om pension och avgångsersättning, PBF
Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige 2014-06-18 om bestämmelser
om omställningsstöd och pensioner till förtroendevalda, OPF-KL
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Tillämpningsanvisningar för OPF-KL och PBF för Örebro kommun
antas.
2. Delegera till kommundirektören att besluta om aktiva
omställningsinsatser där kostnaden för en person överstiger ett
prisbasbelopp. Delegationen inarbetas i Kommunstyrelsens
delegationsordning.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 140 Medel för § 3 ordningsvakter
Ärendenummer: Ks 428/2018
Handläggare: Patrik Wallin
Ärendebeskrivning
Örebro kommun har i ansökan (Ks 426/2018) till Polismyndigheten
inlämnat en begäran om ett i tid och rum utökat ordningsvaktsförordnande
enligt 3§ lag (1980:578) om ordningsvakter, LOV.
Syftet med Örebro kommuns ansökan är att låta ordningsvakter verka inom
ett område i city som har stora problem med ordningsstörningar,
våldsbrott, synlig narkotikahantering och ökade signaler om otrygghet
bland boende, handlare och besökare. Förordnandet ska omfatta platser
som är offentliga eller allmänna inom avgränsningen dit allmänheten har
tillträde.
Ordningsvaktsförordnandet ska omfattas dygnet runt, för att hantera olika
lokala problembilder. Behovet av ordningsvakternas närvaro i city styrs
mellan Örebro kommun, Polismyndigheten samt andra centrala aktörer,
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t.ex. City Örebro. Detta sker veckovis efter rådande lägesbild, bl.a.
veckouppdaterad genom samverkan inom Effektiv samverkan för trygghet
(EST).
Ordningsvakterna kommer främst att användas centralt under dag och
kvällstid samt under helgkvällar. Det finns ett stort behov att skapa
flexibilitet i uppdraget efter hur problembilder uppstår och flyttas till andra
tider och platser inom området.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-05-15
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Finansiera fyra ordningsvakter med uppdrag inom Örebro city enligt
§ 3-området.
2. Finansiering för år 2018, 2,8 mnkr, tas ur Kommunstyrelsens anslag för
oförutsedda kostnader.
3. Medel för kommande år beaktas i budgetarbetet.
Yrkande
Anders Åhrlin (M) yrkar att få lämna ett särskilt yttrande som tas till
protokollet.
Proposition
Ordförande Kenneth Nilsson (S) finner att det endast finns ett förslag till
beslut, d.v.s. Kommunstyrelseförvaltningens förslag, och att
Kommunstyrelsen beslutar enligt detta.
Slutligen ställer ordföranden Anders Åhrlins (M) yrkande om att få lämna
ett särskilt yttrande som tas till protokollet under proposition och finner att
Kommunstyrelsen beslutar att bifalla yrkandet.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Finansiera fyra ordningsvakter med uppdrag inom Örebro city enligt
§ 3-området.
2. Finansiering för år 2018, 2,8 mnkr, tas ur Kommunstyrelsens anslag för
oförutsedda kostnader.
3. Medel för kommande år beaktas i budgetarbetet.
4. Anders Åhrlin (M) får lämna ett särskilt yttrande som tas till protokollet.
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§ 141 Revidering av kommungemensam arkiveringsplan
Ärendenummer: Ks 581/2018
Handläggare: Ingmarie Wiggh
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen är arkivmyndighet i Örebro kommun. I enlighet med
arkivreglemente antaget av Örebro kommunfullmäktige tar
arkivmyndigheten beslut om handlingar tillhörande samtliga
nämndområden och kommunala bolag. För vissa handlingstyper finns
styrande lagkrav. Revidering sker kontinuerligt på grund av nya,
förändrade eller borttagna rutiner hos kommunens verksamheter.
I den kommungemensamma arkiveringsplanen redovisas handlingar,
oavsett media, för alla Örebro kommuns olika verksamheter och de av
arkivmyndigheten antagna beslut som gäller för bevarande och gallring av
dessa handlingar.
Stadsarkivets revideringsförslag till Örebro kommuns
kommungemensamma arkiveringsplan omfattar 204 handlingstyper, varav
10 digitala system. Sex system är nya och fyra är reviderade.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-05-02
Förslag till revidering av kommungemensam arkiveringsplan 2018-04-24.
Nya och ändrade poster medtagna.
Komplett arkiveringsplan med arkivmyndighetens beslut gällande
bevarande och gallringsfrister finns digitalt tillgänglig på både intranätet
och kommunens publika webbplats.
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
-Revidering av kommungemensam arkiveringsplan för Örebro kommun
antas.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 142 Sociala investeringar - NP-samverkan
Ärendenummer: Ks 73/2015
Handläggare: Yvonne Haneskog
Ärendebeskrivning
Den sociala investeringen NP-samverkan startade våren 2015 och
beviljades 6,2 miljoner kronor för genomförande under tre år. Satsningen
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har syftat till att skapa en väg in för målgruppen ungdomar och unga
vuxna, från 15 år upp till och med 24 år, som upplever att vardagen och
övriga livssituationen inte fungerar på grund av neuropsykiatriska
svårigheter och funktionsnedsättningar. 180 unika ungdomar och 131 unika
närstående har nåtts av satsningen. Ett gemensamt arbetssätt med att
kartlägga visuellt och med olika material i samtalen med ungdomar och
anhöriga har varit positivt för att skapa delaktighet och samspel med
individen, men även att teamet tänkt helhet, individens hela dag och
livssituation i övrigt.
Satsningen beskrivs som positiv och lyckad och har nått den målgrupp som
är i behov av stöd. Trots förändrade förutsättningar med byte av personal i
teamet, framförallt funktionen gentemot gymnasieskolorna (Tullängen och
Virginska), har satsningen varit stabil och genererat positiva resultat. De
individer som tagit del av stödinsatser från teamet har visat mest
progression avseende ”Problem i vardagen”. Metoden har visat tydligast
positiva resultat för målgruppen 18-20 år och därefter 15-17 år och 21-24
år. Av de 180 ungdomar som teamet arbetat direkt med har 45-75 procent
visat sig fått en förbättrad vardag och kan därmed hantera sin vardag på ett
bättre sätt. Satsningen visar på vikten av fasta ingångar till
samverkansaktörerna för att underlätta samverkan kring en individ samt
brister i möjlighet att lotsa vidare till annan verksamhet. Satsningen har
inneburit en kompetenshöjning för samverkansaktörerna och ett stöd och
komplement till gymnasieskolorna Tullängen och Virginska.
Det är, på kort sikt, svårt att tydligt påvisa att satsningen genererar
ekonomiska effekter som överstiger kostnaderna. Kostnaderna kommer
snarare öka under en period på grund av att individernas behov synliggjorts
genom satsningen. På längre sikt tyder dock mycket på att kommunen
kommer kunna räkna hem kostnaderna för verksamheten tack vare ett tidigt
proaktivt arbete. En uppföljande utvärdering, våren 2020, bör kunna ge ett
bättre underlag för analys av satsningens effekter. Sammantaget finns
behov av att justera återföringen till totalt 70 procent av den ursprungliga
återföringsplanen. Utifrån utvärderingens resultat, lämnas nedanstående
förslag till implementering:
- Teamet fortsätter som lågtröskelverksamhet och sammanhållande
funktion för individer gentemot andra verksamheter och aktörer.
- Teamet utökas med en resurs.
- Utvidgning av satsningen till en yngre målgrupp.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-05-18
Slutrapport NP-samverkan, 2018-05-03
Ansökan NP-samverkan, 2015-02-23
Löpande delårs- och årsredovisningar för satsningen
Förslag till beslut
Utvärderingsteamet för sociala investeringars förslag
till Kommunstyrelsen:
1. Slutrapporten för satsningen NP-samverkan godkänns.
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2. Programnämnd social välfärd och Programnämnd barn och utbildning
får i uppdrag att, i enlighet med förslaget i slutrapporten, värdera
tillskapandet av en permanent verksamhet inom utbudet av välfärdstjänster
och som avser stöd till elever i skolor oberoende av huvudman samt beakta
detta i budgetarbetet.
3. Programnämnd social välfärd och Programnämnd barn och utbildning
får i uppdrag att initiera och säkerställa genomförandet av
implementeringen och tillskapandet av en permanent verksamhet i enlighet
med förslaget i slutrapporten. Implementering påbörjas och genomförs
under sommaren 2018, för att därefter gå över till ordinarie drift och
finansiering från september 2018.
4. Den reviderade återföringsplanen för NP-samverkan godkänns.
5. Programnämnd Barn och Utbildning, Vuxenutbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden, Nämnden för funktionshindrade samt
Socialnämnderna åläggs att återföra medel i enlighet med den reviderade
återföringsplanen.
6. Kommundirektören får i uppdrag att hantera identifierade
utvecklingsområden kopplade till målgruppen.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Utvärderingsteamet för sociala investeringars förslag.

§ 143 Sociala investeringar - Utomhuspedagogikens
inverkan på lärande
Ärendenummer: Ks 572/2016
Handläggare: Yvonne Haneskog
Ärendebeskrivning
Den sociala investeringen Utomhuspedagogikens inverkan på lärande
startade höstterminen 2016 och beviljades 3,25 miljoner kronor för
genomförande under två år. Satsningen har syftat till att få fler elever på
Västra Engelbrekt-skolan, årskurserna 4-9, att bli behöriga till
gymnasieskolan genom att utveckla metoder för tillämpning av
utomhuspedagogik och upplevelsebaserat lärande. Utomhuspedagogik har
visat sig vara positiv för samtliga elever och mest gynnsam för nyanlända
och de som har allra svårast att klara en traditionell språktung
undervisning. Utomhuspedagogik kompletterar traditionella
undervisningsmetoder. Det naturvetenskapliga förhållnings- och
arbetssättet aktiverar alla sinnen och lärandet blir verklighetsanknutet.
Satsningen har också inneburit en kompetenshöjning för skolans pedagoger
om långsiktig planering utifrån kunskapskrav i olika ämnen och årskurser.
Trots vissa initiala svårigheter i samband med starten har satsningen fått
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positiva resultat och anses bidra till bättre måluppfyllelse för eleverna,
vilket dock inte kommer kunna mätas förrän om ett antal år. Pedagogerna
ser att de elever som tagit del av utomhuspedagogik gör framsteg och visar
ett ökat intresse. Det finns tendenser till att eleverna i årskurs 6 och 9
förbättrat sina betyg. Det kvantitativa målet, att 70 procent av målgruppen
ska bli behöriga till yrkesgymnasieprogram, har ännu inte kunnat
analyseras. En uppföljande utvärdering, hösten 2020, bör kunna ge ett
bättre underlag för analys av satsningens effekter.
Det är på kort sikt, svårt att påvisa att satsningen genererat ekonomiska
effekter som överstiger kostnaderna. Det beror framförallt på att de mått
som ligger till grund för beräkning av eventuella besparingar än så länge är
svåra att dra slutsatser av, eftersom tillräcklig data ännu inte finns
tillgänglig. På längre sikt finns det dock förutsättningar för att satsningen
kommer vara lönsam i ett kommunalekonomiskt perspektiv. Sammantaget
finns behov av att justera återföringen till totalt 85 procent av den
ursprungliga återföringsplanen. Utifrån utvärderingens resultat, lämnas
nedanstående förslag till implementering:
- Satsningen bör fortsätta på Västra Engelbrekt med fokus på
naturorienterande ämnen och tematiskt arbetssätt.
- Prioritering av årskurs 7-9 och därefter fortsättning i årskurs 4-6 för
att bidra till en grön tråd mellan stadierna.
- Utveckling av tematiska upplägg inom olika naturorienterande ämnen,
vilket kan erbjudas flera skolor inom ramen för Naturskolan. Detta
möjliggör utökat arbete på flera skolor utifrån definierade behov.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-05-03
Slutrapport Utomhuspedagogikens inverkan på lärande, 2018-05-03
Ansökan Utomhuspedagogikens inverkan på lärande, 2016-05-08
Löpande delårs- och årsredovisningar för satsningen
Förslag till beslut
Utvärderingsteamet för sociala investeringars förslag
till Kommunstyrelsen:
1. Slutrapporten för satsningen Utomhuspedagogikens inverkan på lärande
godkänns.
2. Grundskolenämnden får i uppdrag att via Förvaltningen förskola och
skola tillsammans med Naturskolans pedagoger, ansvara för att initiera och
säkerställa genomförandet av implementeringen och tillskapandet av en
permanent verksamhet i enlighet med förslaget i slutrapporten.
Implementering påbörjas och genomförs under vårterminen 2018, för att
därefter gå över till ordinarie drift och finansiering från höstterminen 2018.
3. Den reviderade återföringsplanen för Utomhuspedagogikens inverkan på
lärande godkänns.
4. Grundskolenämnden, Programnämnd barn och utbildning,
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden samt Socialnämnderna
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åläggs att återföra medel i enlighet med den reviderade återföringsplanen.
5. Kommundirektören får i uppdrag att hantera identifierade
utvecklingsområden kopplade till målgruppen.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Utvärderingsteamet för sociala investeringars förslag.

§ 144 Riktlinjer för arvoden och ersättningar till
förtroendevalda, partigruppsresurser och partistöd
Ärendenummer: Ks 1180/2017
Handläggare: Inga-Greta Carneland Hörnström, Johanna Vikström, Erik
Sahlin
Ärendebeskrivning
Arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Örebro kommun regleras
genom av Kommunfullmäktige antagna riktlinjer. Syftet med en revidering
av riktlinjerna är att harmonisera arvodesnivåerna med liknande
kommuner, underlätta att korrekt ersättning utbetalas och en anpassning till
ny kommunallag.
Förslaget innebär bland annat att arvodesnivån höjs med ca 10 procent, att
ersättning för förlorad arbetsinkomst utbetalas mot en faktiskt redovisad
inkomstförlust samt förtydliganden av kommunalråds arbetsförhållanden.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-05-11
Riktlinjer för arvoden och ersättningar till förtroendevalda,
partigruppsresurser och partistöd för mandatperioden 2019-2022
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Riktlinjer för arvoden och ersättningar till förtroendevalda,
partigruppsresurser och partistöd för mandatperioden 2019-2022 antas.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Yrkande
Kenneth Nilsson (S) yrkar på ett tillägg i form av en extra beslutspunkt om
att en referensgrupp av förtroendevalda ska bildas som ska vara med i
arbetet med ta fram rutiner för arvodeshanteringen.
Murad Artin (V) yrkar i första hand att arvodet till kommunalråd ska
motsvara 90 % av riksdagsledamotsarvodet och att arvodet till
Kommunstyrelsens ordförande ska motsvara riksdagsledamotsarvodet. I
andra hand yrkar Murad Artin (V) avslag på
Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
26

Sara Richert (MP) yrkar avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Daniel Spiik (SD) yrkar i första hand att ärendet återremitteras och i andra
hand avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Anders Åhrlin (M), Lennart Bondeson (KD), Per-Åke Sörman (C), och
Karolina Wallström (L) yrkar bifall till Kommunstyrelseförvaltningens
justerade förslag, enligt Kenneth Nilssons (S) tilläggsyrkande.
Ajournering
Kommunstyrelsen ajournerar sig för överläggning kl. 15.00. Sammanträdet
återupptas kl. 15.10.
Kommunstyrelsen ajournerar sig för överläggning kl. 15.20. Sammanträdet
återupptas kl. 15.25.
Proposition
Ordförande Kenneth Nilsson (S) finner att det finns fyra förslag till beslut,
d.v.s. Kommunstyrelseförvaltningens justerade förslag, Daniel Spiiks (SD)
förstahandsyrkande om återremiss, Murad Artins (V) förstahandsyrkande
om att arvodet till kommunalråd ska motsvara 90 % av
riksdagsledamotsarvodet och att arvodet till Kommunstyrelsens ordförande
ska motsvara riksdagsledamotsarvodet samt Sara Richerts (MP) m.fl.
yrkande om avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Ordföranden redovisar förslag till propositionsordning som
Kommunstyrelsen godkänner.
Ordföranden ställer först Daniel Spiiks (SD) yrkande om återremiss under
proposition och finner att Kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska
avgöras idag.
Kommunstyrelseförvaltningens justerade förslag utgör huvudförslag.
Ordföranden ställer huvudförslaget mot Murad Artins (V)
förstahandsyrkande och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt
huvudförslaget.
Slutligen ställer ordföranden huvudförslaget mot Sara Richerts (MP) m.fl.
avslagsyrkande och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt
huvudförslaget, Kommunstyrelseförvaltningens justerade förslag.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Riktlinjer för arvoden och ersättningar till förtroendevalda,
partigruppsresurser och partistöd för mandatperioden 2019-2022 antas.
2. En referensgrupp av förtroendevalda som ska vara med i arbetet med ta
fram rutiner för arvodeshanteringen, ska bildas.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
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Reservation
Murad Artin (V) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för sitt
yrkande om i första hand att arvodet till kommunalråd ska motsvara 90 %
av riksdagsledamotsarvodet och att arvodet till Kommunstyrelsens
ordförande ska motsvara riksdagsledamotsarvodet och i andra hand avslag
på Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Sara Richert (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt yrkande
om avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Daniel Spiik (SD) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för sitt
yrkande om i första hand att ärendet återremitteras och i andra hand avslag
på Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 145 Namnändring på Nämnden för funktionshindrade
Ärendenummer: Ks 631/2018
Handläggare: Inga-Greta Carneland Hörnström, Catharina Centerfjäll
Ärendebeskrivning
Johanna Reimfelt (M) har lämnat in en motion om namnändring på
Nämnden för funktionshindrade. I motionen föreslås att Nämnden för
funktionshindrade ska byta namn till Nämnden för personer med
funktionsnedsättning. Motionären konstaterar att funktionshinder och
funktionsnedsättning tidigare setts som synonymer, men att de två
begreppen numera har olika betydelser. Funktionshinder syftar på
begränsningar i omgivningen eller miljön medan begreppet
funktionsnedsättning avser en nedsättning av personens fysiska, psykiska
eller intellektuella funktionsförmåga.
Kommunstyrelsen lämnade frågan om namnändring vidare till FOAkommittén (Förtroendemännens organisation och arbetsformer) för
beredning.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-05-09
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Nämnden för funktionshindrade byter namn till Funktionsstödsnämnden.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
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§ 146 Översyn av delar av nämndorganisationen och
revidering av reglementen
Ärendenummer: Ks 608/2018
Handläggare: Inga-Greta Carneland Hörnström, Catharina Centerfjäll
Ärendebeskrivning
Under mandatperioden har FOA (Förtroendemännens Organisation och
Arbetsformer) löpande fört en diskussion om den mest ändamålsenliga
nämndorganisationen.
Framförallt har nämndernas funktion och antal inom programområde
Social välfärd diskuterats. Processen har lett fram till att föreslå
Kommunfullmäktige att det inför nästa mandatperiod ska inrättas en
socialnämnd, en vårdboendenämnd och hemvårdsnämnd istället för två
geografiskt indelade socialnämnder respektive två geografiskt indelade
vård och omsorgsnämnder.
Som en konsekvens av detta har förslag till nytt nämndreglemente för 2019
tagits fram. Förutom reglemente för de nyinrättade nämnderna föreslås
vissa konsekvensändringar för Kommunstyrelsen, Miljönämnden och
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.
Vissa smärre justeringar i reglementet kan behöva ske löpande under
kommande mandatperiod.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-05-21
Nämndreglemente för Örebro kommun 2019
Beslut av Kommunstyrelsen, 2017-10-10 (§ 193) om inrättande av en
socialnämnd
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Nämndreglemente för 2019 fastställs.
2. En vårdboendenämnd med 15 ledamöter och 9 ersättare inrättas från och
med 1 januari 2019.
3. En hemvårdsnämnd med 15 ledamöter och 9 ersättare inrättas från och
med 1 januari 2019.
4. En socialnämnd med 15 ledamöter och 9 ersättare inrättas från och med
1 januari 2019.
5. Vård och omsorgsnämnd öster respektive väster avvecklas från och med
31 december 2018.
6. Socialnämnd öster respektive väster avvecklas från och med 31
december 2018.
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Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Yrkande
Anders Åhrlin (M) yrkar att få lämna ett särskilt yttrande som tas till
protokollet.
Proposition
Ordförande Kenneth Nilsson (S) finner att det finns endast ett förslag till
beslut, d.v.s. Kommunstyrelseförvaltningens förslag och att
Kommunstyrelsen beslutar enligt detta.
Därefter ställer ordföranden Anders Åhrlins (M) yrkande om att få lämna
ett särskilt yttrande som tas till protokollet under proposition och finner att
Kommunstyrelsen beslutar att bifalla yrkandet.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Nämndreglemente för 2019 fastställs.
2. En vårdboendenämnd med 15 ledamöter och 9 ersättare inrättas från och
med 1 januari 2019.
3. En hemvårdsnämnd med 15 ledamöter och 9 ersättare inrättas från och
med 1 januari 2019.
4. En socialnämnd med 15 ledamöter och 9 ersättare inrättas från och med
1 januari 2019.
5. Vård och omsorgsnämnd öster respektive väster avvecklas från och med
31 december 2018.
6. Socialnämnd öster respektive väster avvecklas från och med 31
december 2018.
7. Anders Åhrlin (M) får lämna ett särskilt yttrande som tas till protokollet.
Beslutspunkterna 1-6 ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.

§ 147 Idrottspolitiskt program
Ärendenummer: Ks 129/2016
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen gav 2016 Fritidsnämnden i uppdrag att ta fram ett idrottoch fritidspolitiskt program för Örebro kommun. Enligt tidsplanen ska
programmet antas av Kommunfullmäktige under 2018. En avgränsning av
uppdraget har skett innebärande att tyngdpunkten ligger på idrottspolitiska
frågor. Det idrottspolitiska programmet ska tillämpas under perioden 20182022.
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Det idrottspolitiska programmet innehåller och beskriver fem
fokusområden som kommunen anser är viktiga framgångsfaktorer för att
utveckla idrotten i Örebro. För vart och ett av fokusområdena har det
formulerats bakgrund och motiv. Därefter följer idrottspolitiska
viljeinriktningar.
Ärendet behandlades av Fritidsnämnden den 10 april 2018 och av
Programnämnd samhällsbyggnad den 3 maj 2018.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Programnämnd samhällsbyggnad, 2018-05-03, § 56
Protokollsutdrag från Fritidsnämnden, 2018-04-10, § 31
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-05-04
Idrottspolitiskt program, 2018-04-06
Bilaga ett- Remissinstanser
Bilaga två - Förändringar efter remittering
Bilaga tre - Inkomna remissvar
Förslag till beslut
Programnämnd samhällsbyggnads förslag till Kommunstyrelsen:
- Idrottspolitiskt program antas.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Yrkande
Karolina Wallström (L) yrkar bifall till Liberalernas eget förslag
till Idrottspolitiskt program.
Proposition
Ordförande Kenneth Nilsson (S) finner att det finns två förslag till beslut,
d.v.s. Programnämnd samhällsbyggnads förslag respektive Karolina
Wallströms (L) yrkande, och ställer dessa mot varandra. Ordföranden
finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt Programnämnd
samhällsbyggnads förslag.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Idrottspolitiskt program antas.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Reservation
Karolina Wallström (L) reserverar sig skriftligt till förmån för sitt yrkande
om bifall till Liberalernas eget förslag till Idrottspolitiskt program.
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§ 148 Uppdrag att underteckna köpekontrakt avseende
överlåtelser av fastigheter till ÖBO omsorgsfastigheter AB
Ärendenummer: Ks 236/2018
Handläggare: Per Undén
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 25 april 2012 § 95 att de fastigheter
som framgår av köpekontrakt i bilaga 1 samt fastigheten Passaren 13 ska
överlåtas till ÖBO Omsorgsfastigheter AB. Den 20 juni 2012 § 185
beslutade Kommunfullmäktige att uppdra till ordföranden i Programnämnd
Samhällsbyggnad Björn Sundin och tillförordnade programdirektören för
samma programnämnd Petter Arneback att underteckna köpekontrakt och
köpebrev för överlåtelserna. Fastigheterna överläts till ÖBO
Omsorgsfastigheter AB den 1 juli 2012 i enlighet med det köpekontrakt
som framgår av bilaga 2.
Örebro kommun och ÖBO Omsorgsfastigheter AB ansökte hos
kammarkollegiet om befrielse från stämpelskatt, med stöd av 42 § lag
(1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter, avseende vissa
av överlåtelserna och åberopade bl.a. som skäl att fastigheterna inte
kommer att lämna kommunkoncernen och att syftet med överlåtelserna är
att bostadsförvaltningen inom kommunkoncernen ska kunna bedrivas på
ett mer ändamålsenligt sätt.
Kammarkollegiet avslog ansökan den 16 oktober 2015. Örebro kommun
och ÖBO Omsorgsfastigheter AB översände överklagande till regeringen
den 3 november 2015. Regeringen har ännu inte prövat överklagandet.
Med anledning av den förhållandevis långa handläggningstid hos
regeringen har villkoret för köpets fullbordan åter igen inte kunnat
uppfyllas och fastigheterna har således åter igen återgått till kommunen.
I enlighet med Kommunfullmäktiges beslut den 25 april 2012 § 95 ska ett
nytt köpekontrakt upprättas.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-05-15
Köpekontrakt
Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige den 14 december 2011 § 119
Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige den 25 april 2012 § 95
Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige den 20 juni 2012 § 185
Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige den 28 januari 2015 § 9
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Ordföranden i Programnämnd Samhällsbyggnad Ullis Sandberg får i
uppdrag att underteckna köpekontrakt som framgår av bilaga 1, avseende
överlåtelser av fastigheter till ÖBO Omsorgsfastigheter AB 556800-5432.
2. Fastigheten Passaren 13 ska överlåtas till ÖrebroBostäder AB, 5563348449. Ordföranden i Programnämnd Samhällsbyggnad Ullis Sandberg får i
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uppdrag att avseende denna överlåtelse underteckna köpekontrakt som
framgår av bilaga 5.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.

§ 149 Nytt vård- och omsorgsboende i Odensbacken
Ärendenummer: Ks 189/2016
Ärendebeskrivning
Askenäs är ett av kommunens 24 vård- och omsorgsboenden och ligger i
Odensbacken På området där Askenäs ligger finns fler fastigheter med
olika kommunala verksamheter och ÖBO som är fastighetsägare har
bostäder för seniorer.
Behovet av ombyggnad, renovering och förstärkning av brandskydd har
sedan länge uppmärksammats och flertalet utredningar har genomförts för
att hitta den effektivaste och bästa lösningen på dessa behov. Ett
igångsättningsbeslut fattades under 2016 om att bygga ett nytt vård- och
omsorgsboende i anslutning till vårdcentralen i Odensbacken där även
verksamhetslokaler för hemvård och dagvård ska inrymmas.
Parallellt skulle undersökas en alternativ användning av lokalerna i gamla
Askenäs.
I den fortsatta planeringen under 2017 av det nya boendet avslogs
bygglovsansökan på den aktuella tomten vid vårdcentralen och möjligheten
att få en ändrad detaljplan bedömdes som liten.
Analysen av alternativ användning av gamla Askenäs visade också att
något kommunalt behov av dessa lokaler saknades.
Förslaget innebär att utreda alternativet att bygga nytt vård- och
omsorgsboende på befintlig tomt för Askenäs i Odensbacken.
Genom att tidigarelägga ett nytt vård-och omsorgsboende i Bettorp
möjliggörs en evakuering av Askenäs utan att äventyra bedömt
volymökningsbehov.
Programnämnd social välfärd behandlade ärendet den 31 maj 2018.
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-04-25
Förslag till beslut
Programnämnd social välfärds förslag till Kommunstyrelsen:
1. Kommunstyrelsens beslut 2016-03-08 om igångsättningsbeslut för
nybyggnation av ett vård- och omsorgsboende i Odensbacken vid
vårdcentralen upphävs.
2. Igångsättningsbeslut för nybyggnation av ett vård- och omsorgsboende
på befintlig tomt för Askenäs i Odensbacken beviljas.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Yrkande
Karolina Wallström (L) yrkar att Kommunstyrelsens tidigare beslut inte
upphävs och att ytterligare utredning begärs.
Anders Åhrlin (M) yrkar att få lämna ett särskilt yttrande som tas till
protokollet.
Proposition
Ordförande Kenneth Nilsson (S) finner att det finns två förslag till beslut,
d.v.s. Programnämnd social välfärds förslag respektive Karolina
Wallströms (L) yrkande, och ställer dessa mot varandra. Ordföranden
finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt Programnämnd social välfärds
förslag.
Därefter ställer ordföranden Anders Åhrlins (M) yrkande om att få lämna
ett särskilt yttrande som tas till protokollet under proposition och finner att
Kommunstyrelsen beslutar att bifalla yrkandet.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Kommunstyrelsens beslut 2016-03-08 om igångsättningsbeslut för
nybyggnation av ett vård- och omsorgsboende i Odensbacken vid
vårdcentralen upphävs.
2. Igångsättningsbeslut för nybyggnation av ett vård- och omsorgsboende
på befintlig tomt för Askenäs i Odensbacken beviljas.
3. Anders Åhrlin (M) får lämna ett särskilt yttrande som tas till protokollet.
Beslutspunkt 2 ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Reservation
Karolina Wallström (L) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för
sitt yrkande att Kommunstyrelsens tidigare beslut inte upphävs och att
ytterligare utredning begärs.
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§ 150 Försäljning av fastighet, del av Olaus Petri 3:217
Ärendenummer: Ks 620/2018
Handläggare: Peder Hallkvist och Emma Gren
Ärendebeskrivning
Utopia arkitekter AB avser att uppföra ett kontorshus i centrala Örebro på
fastigheten Korsningen 1, i korsningen vid Östra Bangatan och Östra
Nobelgatan. Projektet ”Vi ger arkitekten makten” följer Örebromodellen
där markanvisningen har getts direkt till en arkitektfirma, Utopia arkitekter
AB som är delägare i bolaget. Förstudien är nu uppfylld och önskemål om
att teckna reservationsavtal finns.
Köpeskillingen på fastigheten som de planerar att förvärva uppgår till
15 051 000 miljoner kr och kräver därför beslut i Kommunstyrelsen.
Reservationsavtalet innebär att området, omfattande ca 1200 m², reserveras
fram till 2019-06-30. Kommunen avser sedan att överlåta området.
Programnämnd samhällsbyggnad behandlade ärendet den 31 maj 2018.
Beslutsunderlag
Stadsbyggnads tjänsteskrivelse, 2018-04-11
Reservationsavtal
Bilaga
Förslag till beslut
Programnämnd samhällsbyggnads förslag till Kommunstyrelsen:
1. Godkänna föreliggande reservationsavtal samt uppdra åt
programnämndens ordförande att för kommunens del underteckna
reservationsavtalet.
2. Uppdra åt programnämndens ordförande att godkänna justeringar och
förändringar på situationsplanens och byggnadens utformning i enlighet
med avtalet.
3. Uppdra åt programnämndens ordförande att förlänga föreliggande
reservationsavtal, samt om nödvändigt, besluta om ytterligare förlängning.
4. Uppdra åt programnämndens ordförande att för kommunens del
godkänna och underteckna överlåtelseavtal avseende Korsningen 1.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Programnämnd samhällsbyggnads förslag.
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§ 151 Svar på motion från Sara Richert (MP) och Niclas
Persson (MP) om Alfred Nobel Science Park
Ärendenummer: Ks 1394/2015
Ärendebeskrivning
Sara Richert (MP) och Niclas Persson (MP) har inkommit med en motion
som anmäldes i Kommunfullmäktige den 15 december 2015. Motionen
innehåller ett förslag om att Örebro kommun i samråd med Region Örebro
län och Karlskoga kommun tydliggör i ägardirektiven att Alfred Nobel
Science Park (ANSP) ska arbeta offensivt för att främja gröna innovationer
inom området "cleantech".
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-05-09
Motion från Sara Richert (MP) och Niclas Persson (MP) om Alfred Nobel
Science Park – ett nytt centrum för gröna innovationer, 2015-12-15
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Motionen avslås.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Yrkande
Sara Richert (MP) yrkar bifall till motionen.
Proposition
Ordförande Kenneth Nilsson (S) finner att det finns två förslag till beslut,
d.v.s. Kommunstyrelseförvaltningens förslag om att avslå
motionen respektive Sara Richerts (MP) yrkande om att bifalla motionen,
och ställer dessa mot varandra. Ordföranden finner att Kommunstyrelsen
beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Motionen avslås.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Reservation
Sara Richert (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt yrkande
om att bifalla motionen.
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§ 152 Svar på motion från Sara Richert (MP) om
medborgardialog om Medborgarhusets framtid
Ärendenummer: Ks 1106/2017
Ärendebeskrivning
Sara Richert (MP) har inkommit med en motion som anmäldes i
Kommunfullmäktige den 27 september 2017, § 237.
Motionen innehåller ett förslag om att Örebroporten får i uppdrag att
genomföra en bred medborgardialog om Medborgarhusets framtida
användning och att uppdraget ska inarbetas i ägardirektivet till
Örebroporten i nästkommande budget.
Bedömningen är att motionen bör avslås eftersom nuvarande
Kommunfullmäktige inte lämpligen ska fatta ett beslut om något som ska
arbetas in i en budget, som i sin tur ska fattas under nästa mandatperiod av
kommande fullmäktigeförsamling.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-05-09
Motion från Sara Richert (MP) om medborgardialog om Medborgarhusets
framtid, 2017-09-13
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Motionen avslås.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Yrkande
Sara Richert (MP) yrkar bifall till motionen.
Proposition
Ordförande Kenneth Nilsson (S) finner att det finns två förslag till beslut,
d.v.s. Kommunstyrelseförvaltningens förslag om att avslå
motionen respektive Sara Richerts (MP) yrkande om att bifalla motionen,
och ställer dessa mot varandra. Ordföranden finner att Kommunstyrelsen
beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Motionen avslås.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
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Reservation
Sara Richert (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt yrkande
om att bifalla motionen.

§ 153 Svar på motion från Daniel Spiik (SD) m.fl. om att
införa E-petitioner i Örebro kommun
Ärendenummer: Ks 1137/2013
Ärendebeskrivning
Jonas Millard (SD), Daniel Edström (SD) och Daniel Spiik (SD), lämnade
2013 in en motion i vilken de föreslår att Örebro kommun inför
möjligheten att lämna medborgarförslag. Vidare föreslås att så kallade epetitioner införs i kommunen och att dessa e-petitioner ska kallas för
”Örebros medborgarinitiativ”. Ärendet har beretts vid
Kommunstyrelseförvaltningen och enheten för nämndstöd.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-05-09
Motion ”Inför E-petitioner i Örebro kommun”, från Jonas Millard, Daniel
Edström och Daniel Spiik, för Sverigedemokraterna, 2013-10-01
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att påbörja en diskussion med den
parlamentariska kommittén Förtroendevaldas Organisation och Arbetssätt
(FOA) om hur Örebro kommun kan utveckla arbetet med, och formerna
för, ett ökat medborgarinflytande i kommunen.
2. Motionen anses besvarad.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
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§ 154 Kommundirektörens rapport
Ärendenummer: Ks 8/2018
Ärendebeskrivning
Ärendet utgår från Kommunstyrelsens sammanträde.

§ 155 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Ks 694/2018
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 13 mars 2018.
Inför Kommunstyrelsens sammanträde den 5 juni 2018 redovisar
Kommunstyrelseförvaltningen beslut som tagits med stöd av delegation
under maj 2018.
Beslutsunderlag
Sammanställning över delegationsbeslut inom övrig verksamhet under
perioden 1 - 31 maj 2018
Sammanställning över delegationsbeslut inom finansverksamheten under
perioden 1 - 31 maj 2018
Protokoll från Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt,
2018-05-15
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Anmälan av delegationsbeslut läggs till handlingarna.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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§ 156 Anmälan av handlingar
Ärendenummer: Ks 3/2018
Ärendebeskrivning
Varje månad anmäler Kommunstyrelseförvaltningen handlingar som
inkommit och bedöms relevanta för Kommunstyrelsen att få kännedom
om.
Beslutsunderlag
Informationsbrev från Tillväxtverket om stöd för att motverka segregation,
Ks 628/2018
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Anmälan läggs till handlingarna.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 157 Förslag till ett målinriktat
strukturförändringsprogram för hemvården i Örebro
kommun
Ärendenummer: Ks 646/2018
Ärendebeskrivning
Utifrån rådande läge inom kommunens hemvårdsverksamhet behöver
förutsättningar att bedriva en långsiktigt hållbar hemvårdsverksamhet
rustad för att hantera kommande volymökningar utifrån demografiska
förutsättningar skapas.
Kommunledningen har uppdragit åt kommundirektören att föreslå åtgärder
som skapar förutsättningar att bedriva en långsiktigt hållbar
hemvårdsverksamhet. I ärendet föreslås att ett treårigt målinriktat
strukturförändringsprogram för hemvården arbetas fram. Förslaget har som
målsättning att efter programperiodens slut ska verksamheten skapat en
välmående driftorganisation med en ekonomi i balans och fortsatt nöjda
brukare. Organisationen ska vara rustad för att hantera kommande
volymökningar utifrån demografiska förutsättningar.
I förslaget föreslås att satsningarna tillförs resurser från föregående års
resultat överstigande de finansiella målen. Efter programperiodens slut
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kommer belastningen på resultatet, och på det egna kapitalet att upphöra.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-05-24
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Programnämnd social välfärd får i uppdrag att, tillsammans med berörda
driftnämnder, arbeta fram ett målinriktat strukturförändringsprogram som
ska skapa förutsättningar för en hållbar förnyelse av
hemvårdsverksamheten i Örebro kommun.
2. Senast den 31 oktober 2018 ska ett strukturförändringsprogram,
innehållande insatser med målsättningar, beslutas i programnämnd social
välfärd.
3. Resurser för satsningarna utifrån beslutat strukturförändringsprogram,
tillställs programnämnd social välfärd. En förutsättning för att erhålla
resurser är aktiva insatser som leder mot uppsatta mål, och förutsätter i sin
tur ett nära samarbete mellan programnämnd och driftnämnd.
4. Resurser tillställs efter beredning och beslut i kommunstyrelsen, genom
ianspråktagande av tidigare års uppnådda ekonomiska resultat för
kommunen, i den del där resultaten överstiger de finansiella målen och inte
markerats för andra ändamål. För år 2018 maximeras avsatt belopp till 100
mkr. Beräkning av resurser för kommande år får återkomma efter att
strukturförändringsprogrammet lagts fast.
5. Effekter av genomförda satsningar inom strukturförändringsprogrammet
ska rapporteras till kommunstyrelsen varje kvartal under programmets tre
år.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Yrkande
Murad Artin (V) yrkar i första hand avslag på
Kommunstyrelseförvaltningens förslag och i andra hand att ett
kvalitetsarbete inleds efter valet med syftet att se till helheten inom
äldreomsorgen med huvudfokus på hemvården. Arbetet leds med fokus
från perspektiv som inhämtats från äldre, äldreorganisationer, personal,
fackliga organisationer och anhöriga.
Anders Åhrlin (M) och Karolina Wallström (L) yrkar bifall till
Kommunstyrelseförvaltningens förslag för beslutspunkterna 1,2,3 och 5
och avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag för beslutspunkt 4.
Proposition
Ordföranden finner att det finns fyra förslag till beslut, d.v.s.
Kommunstyrelseförvaltningens förslag, Anders Åhrlins (M) och Karolina
Wallströms (L) yrkande samt Murad Artins (V) första- respektive
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andrahandsyrkande.
Ordföranden redovisar förslag till propositionsordning som
Kommunstyrelsen godkänner.
Kommunstyrelseförvaltningens förslag utgör huvudförslag. För att få fram
ett motförslag till huvudförslaget ställer ordföranden först Anders Åhrlins
(M) och Karolina Wallströms (L) yrkande mot Murad Artins (V)
andrahandsyrkande och finner att Kommunstyrelsen beslutar att Anders
Åhrlins (M) och Karolina Wallströms (L) yrkande går vidare till nästa
omgång för att ta fram ett motförslag till huvudförslaget.
Där ställer ordföranden Anders Åhrlins (M) och Karolina Wallströms
(L) yrkande mot Murad Artins (V) förstahandsyrkande och finner att
Kommunstyrelsen beslutar att Murad Artins (V) förstahandsyrkande utgör
motförslag till huvudförslaget.
Slutligen ställer ordföranden huvudförslaget mot motförslaget och finner
att Kommunstyrelsen beslutar enligt huvudförslaget,
Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Programnämnd social välfärd får i uppdrag att, tillsammans med berörda
driftnämnder, arbeta fram ett målinriktat strukturförändringsprogram som
ska skapa förutsättningar för en hållbar förnyelse av
hemvårdsverksamheten i Örebro kommun.
2. Senast den 31 oktober 2018 ska ett strukturförändringsprogram,
innehållande insatser med målsättningar, beslutas i programnämnd social
välfärd.
3. Resurser för satsningarna utifrån beslutat strukturförändringsprogram,
tillställs programnämnd social välfärd. En förutsättning för att erhålla
resurser är aktiva insatser som leder mot uppsatta mål, och förutsätter i sin
tur ett nära samarbete mellan programnämnd och driftnämnd.
4. Resurser tillställs efter beredning och beslut i kommunstyrelsen, genom
ianspråktagande av tidigare års uppnådda ekonomiska resultat för
kommunen, i den del där resultaten överstiger de finansiella målen och inte
markerats för andra ändamål. För år 2018 maximeras avsatt belopp till 100
mkr. Beräkning av resurser för kommande år får återkomma efter att
strukturförändringsprogrammet lagts fast.
5. Effekter av genomförda satsningar inom strukturförändringsprogrammet
ska rapporteras till kommunstyrelsen varje kvartal under programmets tre
år.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
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Reservation
Murad Artin (V) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för sitt
yrkande om i första hand avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag
och i andra hand att ett kvalitetsarbete inleds efter valet med syftet att se till
helheten inom äldreomsorgen med huvudfokus på hemvården. Arbetet leds
med fokus från perspektiv som inhämtats från äldre, äldreorganisationer,
personal, fackliga organisationer och anhöriga.
Anders Åhrlin (M), Maria Haglund (M) och Johan Kumlin (M) reserverar
sig skriftligt mot beslutspunkt 4 till förmån för Anders Åhrlins (M)
yrkande om avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag för
beslutspunkt 4.
Karolina Wallström (L) reserverar sig skriftligt mot beslutspunkt 4 till
förmån för sitt yrkande om avslag på Kommunstyrelseförvaltningens
förslag för beslutspunkt 4.

§ 158 Fyllnadsval till FOA - förtroendevaldas organisation
och arbetsformer
Ärendenummer: Ks 1309/2014
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade den 26 november 1987, § 256a, att tillsätta en
särskild parlamentariskt sammansatt kommitté med uppdrag att företa en
översyn av ersättningsbestämmelserna för förtroendevalda och med
möjlighet för kommittén att pröva och lägga förslag även i andra frågor
som rör de förtroendevaldas arbetsförutsättningar. Kommittén, som
benämns FOA-kommittén, består av en representant (partiföreträdare) från
varje parti. FOA står för Förtroendevaldas Organisation och Arbetsformer.
Ledamöter i FOA-kommittén utses av Kommunstyrelsen. Daniel Edström
(SD) har inkommit med en avsägelse från uppdraget som
kommunalråd och Kommunstyrelsen behöver därför utse en ny ledamot I
FOA.
Förslag till beslut
1. Daniel Edström (SD) entledigas från uppdraget som ledamot i FOAkommittén.
2. Daniel Spiik (SD) utses till ledamot i FOA-kommittén efter Daniel
Edström(SD) för tiden 5 juni 2018- 31 december 2018.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Daniel Edström (SD) entledigas från uppdraget som ledamot i FOAkommittén.
43

2. Daniel Spiik (SD) utses till ledamot i FOA-kommittén efter Daniel
Edström(SD) för tiden 5 juni 2018- 31 december 2018.

§ 159 Fyllnadsval till Kommunstyrelsens utskott för socialt
förebyggande arbete
Ärendenummer: Ks 1373/2016
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade den 14 november 2017 att inrätta ett utskott
för socialt förebyggande arbete och utsåg den 13 februari 2018 ledamöter
och ersättare till utskottet, bland Kommunstyrelsens ledamöter och
ersättare.
Kommunfullmäktige har efter begäran från Daniel Edström (SD) entledigat
honom från uppdraget som ledamot i Kommunstyrelsen. Fyllnadsval
behöver därmed förrättas även för Kommunstyrelsens utskott för socialt
förebyggande arbete.
Förslag till beslut
1. Daniel Edström (SD) entledigas från uppdraget som ersättare i
Kommunstyrelsens utskott för socialt förebyggande arbete.
2. Daniel Spiik (SD) utses till ersättare i Kommunstyrelsens utskott för
socialt förebyggande arbete efter Daniel Edström(SD) för tiden 5 juni
2018- 31 december 2018.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Daniel Edström (SD) entledigas från uppdraget som ersättare i
Kommunstyrelsens utskott för socialt förebyggande arbete.
2. Daniel Spiik (SD) utses till ersättare i Kommunstyrelsens utskott för
socialt förebyggande arbete efter Daniel Edström(SD) för tiden 5 juni
2018- 31 december 2018.

§ 160 Entledigande av kommunalråd
Ärendenummer: Ks 1051/2014
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige fastställde den 24 september 2014 regler för arvoden
och ersättningar till förtroendevalda i Örebro kommun för kommande
mandatperiod. Av dessa framgår vilka kommunalrådsresurser som
tilldelats partierna.
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Val av kommunalråd förrättas av Kommunstyrelsen efter förslag från
respektive parti. Kommunstyrelsen utsåg den 22 oktober 2014, § 252,
kommunalråd för mandatperioden 2015-2018.
Daniel Edström (SD) har tidigare avsagt sig sitt uppdrag som
kommunalråd från och med den 15 juni 2018. För perioden fram till och
med den 15 juni 2018 utsåg Kommunstyrelsen den 15 maj 2018
vikarierande kommunalråd för (SD) på grund av sjukskrivning, Daniel
Spiik (SD) med tjänstgöringsgrad 50 %, respektive Habib Brini (SD) med
tjänstgöringsgrad 35 %. Från och med den 15 juni 2018 gäller valen tills
vidare, dock längst intill det sammanträde då val av kommunstyrelse
förrättas nästa gång.
Daniel Edström (SD) har nu inkommit med begäran om att ändra datum på
sin tidigare avsägelse så att avsägelsen istället ska gälla från och med den 5
juni 2018. Sverigedemokraterna har även inkommit med begäran om att
utöka omfattningen på Habib Brinis (SD) kommunalrådsuppdrag från 35 %
till 40 %. Därmed behöver Kommunstyrelsens beslut från den 15 maj 2018
revideras.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2018-06-05
Förslag till beslut
Daniel Edström (SD) entledigas från sitt uppdrag som kommunalråd med
heltidsuppdrag fr.o.m. den 5 juni 2018.
Habib Brinis (SD) kommunalrådsuppdrag ändras till tjänstgöringsgrad
40 %. Valet som kommunalråd gäller fr.o.m. den 5 juni 2018 och tills
vidare, dock längst intill det sammanträde då val av kommunstyrelse
förrättas nästa gång.
Kommunstyrelsen har rätt att under löpande mandatperiod, efter initiativ
från det aktuella kommunalrådets partigrupp i Kommunfullmäktige,
återkalla ett uppdrag som kommunalråd.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Daniel Edström (SD) entledigas från sitt uppdrag som kommunalråd
med heltidsuppdrag fr.o.m. den 5 juni 2018.
2. Habib Brinis (SD) kommunalrådsuppdrag ändras till tjänstgöringsgrad
40 %. Valet som kommunalråd gäller fr.o.m. den 5 juni 2018 och tills
vidare, dock längst intill det sammanträde då val av kommunstyrelse
förrättas nästa gång.
3. Kommunstyrelsen har rätt att under löpande mandatperiod, efter initiativ
från det aktuella kommunalrådets partigrupp i Kommunfullmäktige,
återkalla ett uppdrag som kommunalråd.
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