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Justerat den 25 september 2017

Kenneth Nilsson (S), ordförande

Murad Artin (V), justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 26 september
2017
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§ 179 Presentation av ny ekonomidirektör
Handläggare: Johanna Larsson
Ärendebeskrivning
Ärendet utgår från Kommunstyrelsens sammanträde.

§ 180 Delårsrapport med prognos 2 2017 för
Kommunstyrelsen
Ärendenummer: Ks 882/2017
Handläggare: Anne Andersson, Tove Rosin, Maritta Karhu
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelseförvaltningen har sammanställt delårsrapport 2 för
Kommunstyrelsens egen verksamhet till och med den 31 augusti 2017 med
prognos för 2017. Verksamheten under Kommunstyrelsen har i allt
väsentligt bedrivits utifrån givet reglemente, egna styrregler, givna uppdrag
och levererat positiva bidrag till Örebro kommuns samlade utveckling och
ekonomiska ställning. Bedömningen grundar sig på utfallet av måluppfyllelse utifrån av Kommunfullmäktige fastställda verksamhetsmål för
god ekonomisk hushållning med tillhörande indikatorer och aktuella
utvecklingsuppdrag. Prioriterade områden inom ramen för
Kommunstyrelsens uppsiktsplikt har hanterats genom styrelsens och
programnämndernas beredningsordning.
Den ekonomiska prognosen för verksamheten under Kommunstyrelsen
visar på ett överskott motsvarande 8,1 mnkr. Överskottet kan framförallt
härledas till vakanta tjänster kopplat till oförbrukade anslag.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-09-08
Delårsrapport med prognos 2 2017, Kommunstyrelsens egen verksamhet
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Fastställa Delårsrapport med prognos 2 för 2017
2. Delårsrapporten överlämnas för handläggning inom ramen för den
kommuntotala delårsrapporten
3. Realisera effektiviseringsuppdraget genom att utföra
reduceringsåtgärder.
Yrkande
Karolina Wallström (L) yrkar bifall till beslutspunkt 1 och avslag på
beslutspunkt 3.
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Sara Richert (MP) yrkar bifall till beslutspunkterna 1 och 2 och avslag på
beslutspunkt 3.
Anders Åhrlin (M) yrkar att få lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Proposition
Ordförande Kenneth Nilsson (S) behandlar beslutspunkterna en i taget och
finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens
förslag.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Fastställa Delårsrapport med prognos 2 för 2017
2. Delårsrapporten överlämnas för handläggning inom ramen för den
kommuntotala delårsrapporten
3. Realisera effektiviseringsuppdraget genom att utföra
reduceringsåtgärder.
4. Anders Åhrlin (M) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Murad Artin (V) deltar inte i beslutet.
Karolina Wallström (L) deltar inte i beslutet avseende beslutspunkt 2.

§ 181 Svar på remiss från Folkhälsomyndigheten om
beslutsunderlag om att erbjuda pojkar vaccination mot
humant papillomvirus i det nationella
vaccinationsprogrammet
Ärendenummer: Ks 962/2017
Handläggare: Sara Gustavsson
Ärendebeskrivning
Örebro kommun har givits möjligheten att till Folkhälsomyndigheten
lämna synpunkter på Beslutsunderlag om att erbjuda pojkar vaccination
mot humant papillomvirus i det nationella vaccinationsprogrammet (dnr
02403-2016-3.4.4).
Vaccination mot humant papillomvirus (HPV) erbjuds idag endast till
flickor inom det nationella vaccinationsprogrammet.
Folkhälsomyndigheten bedömer att även vaccination av pojkar mot HPV
uppfyller smittskyddslagens tre kriterier för att ingå i ett nationellt
vaccinationsprogram - minskar smittspridning och sjukdomsbörda, är
samhällsekonomiskt kostnadseffektivt samt är etiskt och humanitärt
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hållbart.
Örebro kommun ställer sig positiv till att vaccination av pojkar mot HPV
införs i det nationella vaccinationsprogrammet för barn med beaktande av
de synpunkter som redogörs för i kommunens yttrande.
Örebro kommun anser att en vaccination av båda könen i ett
vaccinationsprogram är en rättvisefråga och ett led i strävan för en jämlik
hälsa när vaccinet kan förebygga cancer hos båda könen. Vidare anser
Örebro att ett könsneutralt vaccinationsprogram kan öka täckningsgraden
hos flickor och bidra till minska de täckningsvariationer som finns inom
och mellan kommuner.
Örebro kommun vill särskilt uppmärksamma punkt 6, påverkan på
verksamheten. Vi ser positivt på att myndigheten slår fast att extra resurser
måste tillskapas och öronmärkas för elevhälsans medicinska insats men
anser att kalkylen i remissen inte är komplett utan behöver kompletteras
med beräkningar för ytterligare omkostnader.
Örebro kommun delar myndighetens uppfattning att informationsinsatser
är viktiga om vaccinationsprogrammet utökas.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-08-17
Yttrande, 2017-08-15
Missivbrev från Folkhälsomyndigheten
Beslutsunderlag om att erbjuda pojkar vaccination mot humant
papillomvirus i det nationella vaccinationsprogrammet (dnr 02403-20163.4.4)
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Anta Kommunstyrelseförvaltningens förslag till yttrande och överlämna
det till Folkhälsomyndigheten
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 182 Riktlinjer för värdskap
Ärendenummer: Ks 475/2016
Handläggare: Alf Lindblad
Ärendebeskrivning
Ärendet utgår från Kommunstyrelsens sammanträde den 12 september
2017.
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§ 183 Valdistriktsindelning för allmänna val 2018
Ärendenummer: Ks 999/2017
Handläggare: Johan Hellsten
Ärendebeskrivning
Örebro kommun växer stadigt, med en takt som motsvarar ca 1 nytt
valdistrikt per år inom en överskådlig framtid. Antalet röstberättigade per
valdistrikt får inte överstiga 2000 personer. Inom flera valdistrikt har det
skett mycket nybyggnation under de senaste åren. I några fall handlar det
om en förtätning och i andra fall är det helt nya bostadsområden som växer
fram. På grund av detta behöver valdistriktsindelningen revideras. I flera
fall räcker det med att justera gränsdragningen mellan distrikt men i några
fall krävs att nya valdistrikt skapas.
Valnämnden behandlade ärendet den 18 augusti 2017.
Beslutsunderlag
Protokoll från Valnämnden, 2017-08-18, § 5
Valkansliets tjänsteskrivelse 2017-07-06
Kartunderlag
Förslag till beslut
Valnämndens förslag till Kommunstyrelsen:
- Förslag till ny valdistriktsindelning antas.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Enligt Valnämndens förslag.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.

§ 184 Slutrapport och utvärdering El Sistema (social
investering)
Ärendenummer: Ks 712/2014
Handläggare: Aina Rundgren
Ärendebeskrivning
Den 1 januari 2015 startade satsningen El Sistema som en av tre satsningar
inom den sociala investeringen Partnerskap Varberga/Oxhagen. Totalt
beviljades 3 miljoner för genomförandet under en treårsperiod. Utifrån den
venezuelanska metoden El Sistema, som bygger på att använda musiken
som mål och medel för social och mänsklig utveckling, har satsningen
getts till alla barn 5-8 år på förskolan Blåmesen och Hagaskolan.
Satsningens målsättning har varit att bidra till att öka barnens känsla av
samhörighet och gemenskap, förbättra deras samarbets- och
koncentrationsförmåga, bidra till att öka måluppfyllelsen i skolan genom
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ökad stimulans tack vare musiken och öka barnens intresse för att delta i
organiserad kultur- och fritidsverksamhet. Målsättningen har även varit att
möjliggöra för föräldrar att få en större inblick i och engagemang för sina
barns vardag, liksom ett positivt sammanhang för hela familjen att ta del
av.
Arbetet med El Sistema har bidragit till stärkt självkänsla, koncentrationsförmåga, förbättrade språkkunskaper, ökat självförtroende och lugn hos
barnen, samt en stolthet hos både barn och föräldrar. Därtill bedöms
föräldrarnas engagemang och delaktighet i skolans verksamhet ökat och
satsningen har därmed bidragit till utveckling inom de mål som
formulerats. Pedagogerna bedömer att El Sistema bidragit till en positiv
utveckling för minst 90 procent av de deltagande barnen och en stor andel
av eleverna har frivilligt valt att fortsätta med instrumentspel även på
fritiden. Satsningen har en svag koppling till direkt ekonomisk effektivitet,
men på sikt tyder mycket på att positiva kommunal- och
samhällsekonomiska effekter kommer att uppstå, dock inte i den
omfattningen att satsningen kan räknas hem ekonomiskt.
Utifrån bostadsområdets karaktär och behov, liksom de effekter som
satsningen gene-rerat, bedöms det angeläget att verksamheten fortsätter. En
implementering föreslås därför av verksamheten på förskolan Blåmesen
och Hagaskolan för 5-åringar, förskoleklass och årskurs 1, samt frivilligt
instrumentspel och kör efter skoltid för årskurs 2 på Hagaskolan. För
elever från och med årskurs 3 föreslås att Kulturskolan möjliggör
orkesterspel i Kulturskolans ordinarie verksamhet, samt att
integrationsaspekten beaktas genom ett utvecklat samarbete mellan El
Sistema i Oxhagen och Kulturskolans ordinarie verksamhet. Det är även
viktigt att fortsatta möjligheter skapas för barnen i Oxhagen att komma till
och ta del av de centrala arenor som finns för kultur, exempelvis
Konserthuset och kommande Kulturkvarteret.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-08-03
Ansökan Partnerskap Varberga/Oxhagen - El Sistema, Ks 712/2014,
daterad 2014-08-23
Löpande delårs- och årsredovisningar för satsningen, Ks 712/2014
Slutrapport Partnerskap Varberga/Oxhagen - El Sistema, Ks 712/2014
Förslag till beslut
Utvärderingsteamet för sociala investeringars förslag
till Kommunstyrelsen:
1. Kommunstyrelsen godkänner slutrapporten för satsningen Partnerskap
Varberga/Oxhagen - El Sistema.
2. Kommunstyrelsen ger Kulturnämnden, Förskolenämnden och
Grundskolenämnden i uppdrag att genomföra implementering i ordinarie
verksamhet, i enlighet med förslaget i slutrapporten. Implementering
påbörjas och genomförs under hösten 2017 med hjälp av kvarvarande
medel beviljade för satsningen, för att därefter gå över till ordinarie drift
och finansiering från 1 januari 2018.
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3. Kommunstyrelsen ålägger Kulturnämnden att återföra 160 tkr årligen,
med start 2017, fram till dess att eventuell justering av den totala
återföringsplanen för Partnerskap Varberga/Oxhagen genomförts. För
övrig återföring avvaktas justerad totalplan.
4. Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att hantera
identifierade och kvarstående utvecklingsområden kopplade till
målgruppen.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Enligt Utvärderingsteamet för sociala investeringars förslag.

§ 185 Medlemskap i Nerikes Brandkår för Ljusnarsbergs
kommun
Ärendenummer: Ks 729/2017
Handläggare: Lena Claeson
Ärendebeskrivning
Under år 2016 fick kommunalförbundet Nerikes Brandkår en skrivelse från
Ljusnarsbergs kommun om möjligheterna att ansluta sin räddningstjänst till
Nerikes Brandkår.
Ärendet har beretts av Nerikes Brandkår som har gjort en utredning om
organisatoriska och ekonomiska frågor kring en utökad samverkan. Här
finns bland annat förslag till fördelningstal baserat på varje kommuns
faktiska kostnad för verksamheten. Med utredningen som grund har
Ljusnarsbergs kommunfullmäktige därefter beslutat om att ansöka om
medlemskap i Nerikes Brandkår. Vid förbundsdirektionens möte den 16
juni 2017 beslutades att föreslå medlemskommunerna att Ljusnarsbergs
kommun får ingå som ny medlem i Nerikes Brandkår.
Nerikes Brandkår har därefter inkommit med ett förslag till reviderad
förbundsordning att fastställas av förbundsmedlemmarnas fullmäktige. I
förslaget har Nerikes Brandkår redovisat de ändringar som föreslås i
förbundsordningen. I huvudsak är dessa en konsekvens av att förbundet
föreslås få en ny medlem.
Kommunstyrelseförvaltningen tillstyrker förbundsdirektionens förslag.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-08-11
Skrivelse från Nerikes Brandkår, ansökan om medlemskap, 2017-06-29
Utredning, Ljusnarsbergs kommun ny medlem i Nerikes Brandkår?
2016-11-18
Förbundsordning, 2017-06-16
Reglemente för direktionen, 2017-06-16
Reglemente för revisionen, 2017-06-16
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Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Ljusnarsbergs kommun erbjuds medlemskap i Nerikes Brandkår med
verksamhetsstart den 1 januari 2018.
2. Ny förbundsordning för Nerikes Brandkår fastställs i enlighet med
upprättat förslag.
3. Nya reglementen antas för direktionen och revisionen för Nerikes
Brandkår, i enlighet med upprättade förslag.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.

§ 186 Sammanträdestider för Kommunstyrelsen och
Kommunfullmäktige 2018
Ärendenummer: Ks 1000/2017
Handläggare: Lena Claeson
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat förslag till sammanträdestider
för år 2018.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-08-15
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Ordinarie beslutssammanträden med Kommunstyrelsen ska under år
2018 hållas tisdagar klockan 14.15 den 16 januari, 13 februari, 13 mars, 10
april, 15 maj, 5 juni, 28 augusti, 18 september, 16 oktober, 13 november
(beslut budget 2019) och 4 december med beredningssammanträden
tisdagar klockan 09.00-12.00 den 9 januari, 6 februari, 6 mars, 3 april, 8
maj, 29 maj, 21 augusti, 11 september, 9 oktober, 6 november och 27
november.
2. Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt sammanträder
under år 2018 tisdagar kl. 09.00-12.00 den 16 januari, 13 februari, 13 mars,
10 april, 15 maj, 5 juni, 28 augusti, 18 september, 16 oktober, 13 november
och 4 december.
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3. Programnämnderna rekommenderas att under år 2018 förlägga sina
sammanträden till veckorna 2, 6, 10, 14, 18, 22, 36, 40, 45 och 48.
Programnämnderna rekommenderas att under år 2018 undvika att förlägga
sina sammanträden under tisdag förmiddag, då dessa tillfällen krockar med
Kommunstyrelsens beredningssammanträden, samt undvika att förlägga
mötestider på onsdagar.
4. Driftsnämnderna rekommenderas att under år 2018 förlägga sina
sammanträden till veckorna 3, 7, 11, 15, 20, 23, 34, 37, 41, 46 och 49.
Driftsnämnderna rekommenderas att under år 2018 undvika att förlägga
mötestider på onsdagar.
5. Ordinarie sammanträden med Kommunfullmäktige ska under år 2018
hållas klockan 09.00- ca 17.00 den 31 januari, 28 februari, 21 mars, 25
april, 23 maj, 20 juni, 26 september, 24 oktober, 21 (och 22*) november
och 12 (och 13*) december. Tid för eventuella extra sammanträden
reserveras till den 7 mars och den 29 augusti, klockan 09.00- ca 17.00.
* Beroende på vilken månad Kommunfullmäktige ska besluta om budgeten
för kommande år.
Beslutspunkt 5 ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslutspunkt 5 ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.

§ 187 Statusrapport för att bli en effektiv, modern och
digital kommun samt antagande av SKL:s "Handlingsplan
2017-2025 Förutsättningar för digital utveckling"
Ärendenummer: Ks 1384/2016
Handläggare: Catharina Centerfjäll
Ärendebeskrivning
I övergripande strategier och budget 2017-2019 har kommunen avsatt 200
mnkr till för att få driv i utvecklingen till att bli en effektiv, modern och
digital kommun.
Satsningen på digitalisering ska leda till att Örebro kommun kan erbjuda
- En enklare vardag för privatpersoner, företag och organisationer
- Smartare och öppnare förvaltning som stödjer innovation och delaktighet
- Effektivitet i verksamheten
Utgångspunkt för verksamhetsutveckling är regeringens uppdrag om
digital förnyelse av det offentliga Sverige, Digitalt först
Kommundirektören har fått i uppdrag att driva uppdraget och utvecklingen.
För detta har en digitaliseringskommitté bildats. Kommittén lämnar nu sin
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första statusrapport och anger också i handlingsplan vilka åtgärder som
planeras och hur man vill börja använda avsatta medel.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår vidare att Örebro kommun antar
och ställer sig bakom den handlingsplan som Sveriges Kommuner och
Landsting (SKL) tagit fram  Handlingsplan 2017-2025 Förutsättningar
för digital utveckling. Handlingsplanen anger vad kommuner och regioner
förväntas göra för att det offentliga Sverige ska nå regeringens uppsatta
mål.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-08-29
SKL:s Handlingsplan 2017-2025 Förutsättningar för digital utveckling
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Kommundirektören ges mandat att börja disponera medel ur
utvecklingsportföljen på 200 mnkr enligt förslag i denna skrivelse.
Kommunens handlingsplan byggs succesivt upp kommunstyrelsen ska
löpande informeras om status.
2. Örebro kommun antar och ställer sig bakom SKL:s Handlingsplan 20172025 Förutsättningar för digital utveckling.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 188 Fortsatt bistånd till placering för asylsökande
ensamkommande som fyller 18 år
Ärendenummer: Ks 972/2017
Handläggare: Catharina Centerfjäll
Ärendebeskrivning
Under 2015 kom mer än 35 000 ensamkommande barn och unga till
Sverige för att söka asyl. På grund av Migrationsverkets
handläggningstider väntar många av dessa fortfarande på besked om
uppehållstillstånd i Sverige.
Den 1 juli i år infördes ett ersättningssystem för kommuner. I och med det
nya systemet kommer kommuner i normalfallet inte få ersättning för
asylsökande efter denne blivit 18 år. Den asylsökande flyttas i och med
detta till Migrationsverkets anläggningsboenden. Regeringen har i
höständringsbudgeten föreslagit att betala ut ett tillfälligt kommunbidrag
under 2017 på 195 miljoner kronor. Detta bidrag fördelas proportionellt till
kommunerna utifrån antal asylsökande som väntar slutligt avgörande. Det
tillfälliga kommunbidraget ämnar förhindra uppbrott för de asylsökande
som fyllt 18 år där skolgång, boende och nätverk riskerar brytas upp.
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Bidraget möjliggör för den asylsökande att bo kvar även efter denne blivit
18 år för exempelvis pågående studier.
Tillförordnad kommundirektör fattade under sommaren ett tillfälligt beslut
angående ärendet. Kommunstyrelsen ska nu ta ställning till om beslutet ska
fortsätta gälla.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-07-29
Beslut av tillförordnad kommundirektör, 2017-07-12
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Socialförvaltningen kan, vid ansökan från den unge, bevilja fortsatt
bistånd till placering för asylsökande ensamkommande ungdomar som
fyller arton år i avvaktan på att Migrationsverket fattar beslut i asylärendet.
2. Bistånd om fortsatt placering ska grundas på att upprättad vårdplan följs
och att den unge har en välfungerande skolgång.
3. Biståndet gäller som längst i två månader. Har Migrationsverket inte
fattat beslut i asylärendet inom två månader kan biståndet omprövas vid
ansökan.
4. Mellanskillnaden 2017 mellan kommunbidrag och kommunens ökade
kostnader, cirka 0,2 mnkr, finansierades av kommunens ackumulerade
statsbidrag för ensamkommande.
Yrkande
Daniel Edström(SD) yrkar avslag på Kommunstyrelseförvaltningens
förslag.
Ordförande Kenneth Nilsson (S) finner att det finns två förslag till beslut,
d.v.s. Kommunstyrelseförvaltningens förslag respektive Daniel Edströms
(SD) yrkande om avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag, och
ställer dessa mot varandra. Ordföranden finner att Kommunstyrelsen
beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Socialförvaltningen kan, vid ansökan från den unge, bevilja fortsatt
bistånd till placering för asylsökande ensamkommande ungdomar som
fyller arton år i avvaktan på att Migrationsverket fattar beslut i asylärendet.
2. Bistånd om fortsatt placering ska grundas på att upprättad vårdplan följs
och att den unge har en välfungerande skolgång.
3. Biståndet gäller som längst i två månader. Har Migrationsverket inte
fattat beslut i asylärendet inom två månader kan biståndet omprövas vid
ansökan.
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4. Mellanskillnaden 2017 mellan kommunbidrag och kommunens ökade
kostnader, cirka 0,2 mnkr, finansierades av kommunens ackumulerade
statsbidrag för ensamkommande.
Reservation
Daniel Edström(SD) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för sitt
yrkande om avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 189 Svar på motion från Sara Richert (MP) om
språkvänner
Ärendenummer: Ks 163/2015
Ärendebeskrivning
Sara Richert (MP) har inkommit med en motion som anmäldes i
Kommunfullmäktige den 28 januari 2015, § 33.
Motionen innehåller ett förslag om att inrätta konceptet Språkvänner
med syfte att hjälpa nyanlända till snabbare etablering, bygga broar mellan
människor, förebygga fördomar och skapa ett samhälle där alla kan känna
sig inkluderade.
Motionen har beretts av Kommunstyrelseförvaltningen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-07-05
Motion från Sara Richert (MP) om att starta verksamheten Språkvänner
för nyanlända (KS 163/2015)
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Motionen anses besvarad.
2. Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att inventera de initiativ
som pågår inom civilsamhället inom området integration och mötesplatser,
liknande det koncept som motionären föreslår, samt ta reda på vilket sätt
kommunen kan stötta dem.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Yrkande
Sara Richert (MP) yrkar att lägga till en beslutspunkt med lydelsen "3.
Uppdraget ska återrapporteras till Kommunstyrelsen under år 2018."
Proposition
Ordförande Kenneth Nilsson (S) finner att det endast finns ett förslag till
beslut, d.v.s Kommunstyrelseförvaltningens justerade förslag, och att
Kommunstyrelsen beslutar enligt detta.
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Motionen är besvarad.
2. Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att inventera de initiativ
som pågår inom civilsamhället inom området integration och mötesplatser,
liknande det koncept som motionären föreslår, samt ta reda på vilket sätt
kommunen kan stötta dem.
3. Uppdraget ska återrapporteras till Kommunstyrelsen under år 2018.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.

§ 190 Svar på motion från Murad Artin m.fl. (V) om
jämställd rätt till SFI
Ärendenummer: Ks 1409/2016
Ärendebeskrivning
Murad Artin, Jessica Carlqvist, Cecilia Lönn Elgstrand, och Martha
Wicklund, samtliga (V), har inkommit med en motion, jämställd rätt till
SFI.
Motionen föreslår att Örebro kommun ser över vilket sätt som kan vara
mest lämpligt för att hålla språkkurser för föräldralediga som är nya i
Sverige. För den som är ny i Sverige är det viktigt att snabbt lära sig
språket och komma vidare i arbete eller studier men för den som har små
barn och är föräldraledig är det svårt att delta i SFI eller annan utbildning.
Du får inte ha med dig barn till SFI och ofta är det kvinnorna som blir
hemma den mesta tiden med barnen och vars svenskkunskaper liksom
utbildning och arbete blir lidande. Kommer det flera barn tätt i en familj
innebär det att introduktionen kan bli uppskjuten flera år.
Kommun erbjuder idag undervisning för att utveckla kunskaper i svenska
språket på ett flertal av familjecentralerna med öppen förskola. Motionen
anses besvarad.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-08-29
Motion från Murad Artin, Jessica Carlqvist, Cecilia Lönn Elgstrand, och
Martha Wicklund, samtliga (V), jämställd rätt till SFI 2016-11-23.
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Motionen är besvarad.
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2. Förvaltningen för utbildning, försörjning och arbete och
Socialförvaltningen får i uppdrag att se över marknadsföringen av
insatserna.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Yrkande
Kenneth Nilsson (S) yrkar att beslutspunkt 2 kompletteras med lydelsen "i
syfte att nå fler i behov av insatser."
Murad Artin (V) och Anders Åhrlin (M) yrkar bifall till
Kommunstyrelseförvaltningens justerade förslag.
Proposition
Ordförande Kenneth Nilsson (S) finner att det endast finns ett förslag till
beslut, d.v.s Kommunstyrelseförvaltningens justerade förslag, och att
Kommunstyrelsen beslutar enligt detta.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Motionen är besvarad.
2. Förvaltningen för utbildning, försörjning och arbete och
Socialförvaltningen får i uppdrag att se över marknadsföringen av
insatserna, i syfte att nå fler i behov av insatser.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.

§ 191 Svar på initiativ från Anders Åhrlin (M) om att anlita
dolda väktare för örebroarnas trygghet
Ärendenummer: Ks 254/2017
Ärendebeskrivning
Anders Åhrlin (M) initierade den 7 februari 2017 ett ärende till
Kommunstyrelsen om att anlita dolda väktare för örebroarnas trygghet.
Anders Åhrlin (M) yrkade att Kommunstyrelsen beslutar att ge
kommundirektören i uppdrag att se till att Örebro kommun anlitar dolda
väktare för att bidra till att förebygga nya bilbränder och gripa
gärningsmännen.
Ärendet har beretts av Kommunstyrelseförvaltningen.
Beslutsunderlag
Svar på initiativ, 2017-08-28
Ledamotsinitiativ från Anders Åhrlin (M), 2017-02-07
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2017-02-07, § 52
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Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Initiativet avslås.
Yrkande
Anders Åhrlin (M) och Karolina Wallström (L) yrkar bifall till initiativet.
Proposition
Ordförande Kenneth Nilsson (S) finner att det finns två förslag till beslut,
d.v.s. Kommunstyrelseförvaltningens förslag respektive Anders Åhrlins
(M) m.fl. yrkande om bifall till initiativet, och ställer dessa mot varandra.
Ordföranden finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt
Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Initiativet avslås.
Reservation
Anders Åhrlin (M), Johan Kumlin (M) och Cecilia Askerskär Philipsson
(M) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för Anders Åhrlins (M)
yrkande om bifall till initiativet.
Karolina Wallström (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt
yrkande om bifall till initiativet.

§ 192 Fyllnadsval till Kommunstyrelsens utskott för
näringsliv och tillväxt
Ärendenummer: Ks 1304/2014
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har till uppgift att utse ledamöter och ersättare i
Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt.
Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt har att fatta beslut
inom följande sakområden:
- Näringsliv och marknadsföring av kommunen
- Arbetsmarknad
- Regionala frågor
- Klimatfrågor
Utskottet, som väljs av Kommunstyrelsen, består av 9 ledamöter och lika
många ersättare.
Kommunstyrelsen utsåg den 9 februari 2016 Behcet Barsom (KD) till
ersättare i utskottet. Behcet Barsom(KD) har inkommit med en avsägelse
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och därmed behöver en ny ersättare utses.
Förslag till beslut
1. Bevilja Behcet Barsoms (KD) begäran om entledigande från uppdraget
som ersättare i Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt.
2. Utse Marlene Jörhag (KD) till ny ersättare i Kommunstyrelsens utskott
för näringsliv och tillväxt, efter Behcet Barsom (KD). Beslutet gäller för
tiden 12 september 2017 - 31 december 2018.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Bevilja Behcet Barsoms (KD) begäran om entledigande från uppdraget
som ersättare i Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt.
2. Utse Marlene Jörhag (KD) till ny ersättare i Kommunstyrelsens utskott
för näringsliv och tillväxt, efter Behcet Barsom (KD). Beslutet gäller för
tiden 12 september 2017 - 31 december 2018.

§ 193 Remittering av motioner
Ärendenummer: Ks 4/2017
Handläggare: Lena Claeson
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har den 30 augusti 2017 överlämnat följande motion
till Kommunstyrelsen för beredning:
- Motion från Karolina Wallström (L) om ställplatser för husbilar
Beslutsunderlag
Motion från Karolina Wallström (L) om ställplatser för husbilar, Ks
1069/2017
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Motion från Karolina Wallström (L) om ställplatser för husbilar,
remitteras till Programnämnd samhällsbyggnad
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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§ 194 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt, månadsrapport
Ärendenummer: Ks 6/2017
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelseförvaltningen har sammanställt en rapport över
utvecklingen inom ekonomi, personal och verksamhet under augusti 2017.
Beslutsunderlag
Månadsrapport ekonomi, personal och verksamhet Örebro kommun,
augusti 2017 - tillkommer senare
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Rapporten läggs till handlingarna.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 195 Rapport över finansverksamheter under augusti
Ärendenummer: Ks 8/2017
Handläggare: Mats Rodenfelt
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelseförvaltningen redovisar i rapport finansverksamheten
under augusti år 2017.
Beslutsunderlag
Rapport över finansverksamheten under augusti år 2017
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Rapporten läggs till handlingarna.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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§ 196 Kommundirektörens rapport
Ärendenummer: Ks 5/2017
Handläggare: Anne Andersson
Ärendebeskrivning
Kommundirektören redogör i en rapport för nyheter inom förvaltningen.
Beslutsunderlag
Kommundirektörens rapport augusti 2017
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Rapporten läggs till handlingarna.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 197 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Ks 1080/2017
Handläggare: Lena Claeson
Ärendebeskrivning
Alla beslut fattade med stöd av delegation av tjänsteman, ordförande eller
utskott ska anmälas till Kommunstyrelsen på närmast följande
sammanträde enligt 6 kap. 35 § KL. Det är först efter återrapporteringen till
Kommunstyrelsen som delegationsbesluten kan vinna laga kraft och det är
också ett sätt att hålla ledamöter och ersättare i Kommunstyrelsen
informerade om vilka beslut som fattats genom delegation.
Delegationsförteckningen för Kommunstyrelsen antogs den 27 mars 2003
och reviderades senast den 9 maj 2017.
Inför Kommunstyrelsens sammanträde den 12 september 2017 redovisar
Kommunstyrelseförvaltningen beslut som tagits med stöd av delegation
under augusti 2017.
Beslutsunderlag
Sammanställning över delegationsbeslut inom övrig verksamhet under
perioden 1 - 31 augusti 2017
Sammanställning över delegationsbeslut inom finansverksamheten under
perioden 1 - 31 augusti 2017
Protokoll från Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt,
2017-08-22
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Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Anmälan av delegationsbeslut läggs till handlingarna.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 198 Anmälan av handlingar
Ärendenummer: Ks 3/2017
Handläggare: Lena Claeson
Ärendebeskrivning
Varje månad anmäler Kommunstyrelseförvaltningen handlingar som
inkommit och bedöms relevanta för Kommunstyrelsen att få kännedom
om.
Beslutsunderlag
Minnesanteckningar från arbetsgruppen Samarbete, samordning och
planering kring flyktingmottagning, 2017-08-25
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Anmälan läggs till handlingarna.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 199 Bolagsbildning och genomförande av fas 1 för
Vätternvattenprojektet
Ärendenummer: Ks 1434/2015
Ärendebeskrivning
Ärendet utgår från Kommunstyrelsens sammanträde den 12 september
2017.
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§ 200 Fyllnadsval 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.
Val av kommunalråd förrättas av Kommunstyrelsen efter förslag från
respektive parti.
Kommunstyrelsen utsåg den 22 oktober 2014, § 252, kommunalråd för
mandatperioden 2015-2018. Efter att Björn Sundin (S) avsagt sig sitt
uppdrag som kommunalråd behöver fyllnadsval för (S) förrättas.
Förslag till beslut
1. Björn Sundin (S) entledigas från sitt uppdrag som kommunalråd med
heltidsuppdrag fr.o.m. den 17 september 2017.
2. Som kommunalråd med heltidsuppdrag väljs Ulrika Sandberg (S). Valet
som kommunalråd gäller fr.o.m. den 18 september 2017 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.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Björn Sundin (S) entledigas från sitt uppdrag som kommunalråd med
heltidsuppdrag fr.o.m. den 17 september 2017.
2. Som kommunalråd med heltidsuppdrag väljs Ulrika Sandberg (S). Valet
som kommunalråd gäller fr.o.m. den 18 september 2017 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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