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Mats Guldbrand, sekreterare
Justerat den

november 2018.

Kenneth Nilsson (S), ordförande

Daniel Spiik (SD), justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den

november 2018.
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§ 204 Information från Digitaliseringskommittén
Ärendenummer: Ks 635/2018
Handläggare: Sofia Persson och Krister Högne
Ärendebeskrivning

200 mnkr har kommunen avsatt 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 verksamhetsutvecklingen är den fastställda
Digitaliseringsstrategin som bygger på regeringens uppdrag om digital förnyelse
av det offentliga Sverige, ”Digitalt först” samt kommunens handlingsplan
utifrån Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) – Handlingsplan 2017-2025
Förutsättningar för digital utveckling.
Kommundirektören har fått i uppdrag att driva uppdraget och utvecklingen
och som stöd för detta finns digitaliseringskommittén. Kommittén lämnar nu
sin andra statusrapport med vilka åtgärder som genomförs och planeras samt i
vilken grad avsatta medel disponeras.
Statusbedömningen är att utvecklingsarbetet flyter på bra. Rapporten visar att
65 procent av aktiviteterna i handlingsplanen är pågående och skapar
grunderna för att utvecklingen kan fortsätta i enlighet med planen. Totalt har
ca 30 mnkr använts till insatserna hittills och ca 95 mnkr bedöms vara
intecknade av digitaliseringsmedlen för olika utvecklingsinsatser. Insatserna har
nu kraven på sig att fullfölja sina underlag för den effekthemtagning som ska
ske utifrån digitaliseringen.
Två av Digitaliseringsstrategins fyra strategier har främst varit i fokus vid
utvecklingsinsatserna för att skapa förutsättningar till ett bredare
utvecklingsarbete framåt.
Nästa statusrapport för Digitaliseringssatsningen kommer under våren 2019.
Beslutsunderlag

Rapport från Digitaliseringskommittén, 2018-10-03
Förslag till beslut

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

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 205 Delårsrapport med prognos 2 2018, Örebro kommun
Ärendenummer: Ks 1039/2018
Handläggare: Karin Nilsson, Susann Högling och Carina Sandell
Ärendebeskrivning

Bedömningen är att Örebro kommun sammantaget uppfyller god ekonomisk
hushållning utifrån satta verksamhets- och finansiella mål.
Planerade och utförda insatser i nämnderna under 2018 beräknas bidra väl till
utveckling inom två av kommunens fyra strategiska områden. Utvecklingen går
framåt inom samtliga 21 mål och många utvecklingsarbeten pågår. Inom arton
av målen visar även indikatorernas utfall och/eller målbeskrivningarna att
utvecklingen är går åt rätt håll. Inom tre av målen är den sammantagna
bedömningen att vi inte når önskvärda effekter, trots utvecklingsarbeten. Dessa
tre mål återfinns inom de strategiska områdena Hållbar tillväxt och Barns och
ungas behov och är kopplade till Arbetsmarknad, Långsiktigt hållbar ekonomi
och Kunskapsmålen. Inom dessa områden behöver arbetet intensifieras
ytterligare för att säkra en önskad utveckling.
Prognosen visar på måluppfyllelse inom de två finansiella målen.
Delårsresultatet januari till augusti 2018 uppgår till 438 miljoner kronor.
Kommunens prognos för helåret bedöms till 332 miljoner kronor, vilket är 56
miljoner kronor mer än budgeterat. Under 2018 beräknas 87 miljoner tas i
anspråk ur reserveringar inom eget kapital för specifika ändamål. Prognosen
visar på en nettokostnadsutveckling som är högre än budgeterat och
nämnderna visar sammantaget en budgetavvikelse på -142 miljoner kronor.
Årets prognos förbättras till stora delar av jämförelsestörande poster,
exkluderas dessa uppgår årets prognos till 97 miljoner kronor.
Kommunens investeringar för de skattefinansierade verksamheterna
prognosticeras till 520 miljoner kronor, investeringar inom
exploateringsverksamheten 160 miljoner kronor och de taxefinansierade
verksamheterna 271 miljoner kronor. Bolagens investeringar för
skattefinansierad verksamhet väntas uppgå till 835 miljoner kronor.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-10-05
Delårsrapport med prognos 2 2018, Örebro kommun
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
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1. Delårsrapport med prognos 2 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. Vård- och omsorgsnämnd väster, Vård- och omsorgsnämnd öster och
Gymnasienämnden ska återkomma till Kommunstyrelsen den 4 december
2018 med en skriftlig redovisning om åtgärder för att klara att bedriva
verksamhet inom beslutade budgetramar.
4. Kommundirektören får i uppdrag att arrangera ett seminarium under våren
2019 om hur Örebro kommun kan arbeta vidare med sin budget- och
planeringsprocess för att tydliggöra hur verksamhetsresultaten tas med i den
framtida budgeten och planeringen.
5. Delårsrapport med prognos 2 2018 överlämnas till revisorerna för
granskning.
Beslutspunkterna 1-2 ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Yrkande

Anders Åhrlin (M) yrkar att få lämna ett särskilt yrkande till protokollet.
Proposition

Ordförande Kenneth Nilsson (S) finner att det finns endast ett förslag till
beslut, det vill säga bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag och finner
att Kommunstyrelsen beslutar enligt det.
Därefter ställer ordföranden Anders Åhrlins (M) yrkande om att få lämna ett
särskilt yttrande till protokollet under proposition och finner att
Kommunstyrelsen beslutar att bifalla yrkandet.
Beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Delårsrapport med prognos 2 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. Vård- och omsorgsnämnd väster, Vård- och omsorgsnämnd öster och
Gymnasienämnden ska återkomma till Kommunstyrelsen den 4 december
2018 med en skriftlig redovisning om åtgärder för att klara att bedriva
verksamhet inom beslutade budgetramar.
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4. Kommundirektören får i uppdrag att arrangera ett seminarium under våren
2019 om hur Örebro kommun kan arbeta vidare med sin budget- och
planeringsprocess för att tydliggöra hur verksamhetsresultaten tas med i den
framtida budgeten och planeringen.
5. Delårsrapport med prognos 2 2018 överlämnas till revisorerna för
granskning.
6. Anders Åhrlin (M) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Beslutspunkterna 1-2 ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Murad Artin (V) och Karolina Wallström (L) deltar inte beslutet.

§ 206 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt - Vård- och
omsorgsnämnd väster, Vård- och omsorgsnämnd öster
och Gymnasienämnden
Ärendenummer: Ks 1233/2018
Handläggare: Gunhild Wallin, Marie Brorson, Elisabeth Malmqvist samt
Annika Roman och Nima Poushin
Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen har ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska
ställning. Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och
uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamheter och ska ha uppsikt
över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet.
Med anledning av denna uppsiktsplikt och delårsrapport med prognos 2 2018
har Kommunstyrelsen valt att kalla ordföranden och förvaltningschefer för
Vård- och omsorgsnämnd väster, Vård- och omsorgsnämnd öster samt
Gymnasienämnden.
Förslag till beslut

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

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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§ 207 Svar på remisserna Med tillit växer
handlingsutrymmet - tillitsbaserad styrning och ledning av
välfärdssektorn och En lärande tillsyn - statlig granskning
som bidrar till verksamhetsutveckling i vård, skola och
omsorg
Ärendenummer: Ks 848/2018
Handläggare: Anna Pettersson
Ärendebeskrivning

Finansdepartementet har inkommit till Örebro kommun med en remiss
gällande huvudbetänkandet Med tillit växer handlingsutrymmet (SOU 2018:47)
och delbetänkandet En lärande tillsyn (SOU 2018:48). Remissvar ska ha
kommit in till Finansdepartementet senast den 31 oktober 2018.
Tillitsdelegationens uppdrag har varit att analysera och föreslå hur styrningen
av välfärdstjänster i offentlig sektor kan utvecklas för att ta tillvara
medarbetarnas kompetens och erfarenhet i större utsträckning i syfte att bidra
till högre kvalitet för medborgare och företag. Uppdraget har också varit att
främja att utvecklingsarbeten påbörjas i kommuner, landsting och i berörda
statliga myndigheter. Dessutom har delegationen haft i uppdrag att utveckla
den statliga tillsynen.
Örebro kommun ställer sig bakom Tillitsdelegationens förslag i både
delbetänkandet och huvudbetänkandet.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-09-10
Yttrande, 2018-09-05
Huvudbetänkande Med tillit växer handlingsutrymmet – tillitsbaserad styrning
och ledning av välfärdssektorn (SOU 2018:47)
Delbetänkande "En lärande tillsyn. Statlig granskning som bidrar till
verksamhetsutveckling i vård, skola och omsorg (SOU 2018:48)"
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Förslag till yttrande antas och överlämnas till Finansdepartementet.
Yrkande

Murad Artin (V) yrkar att yttrandet kompletteras med formuleringen "Med
förtydligandet att bidrag som övergår från riktade till generella också måste
ligga kvar på samma nivå."

7 (28)

ÖREBRO

Protokoll

Proposition

Ordförande Kenneth Nilsson (S) finner att det finns endast ett förslag till
beslut, det vill säga förslaget till yttrande kompletterat i enlighet med Murad
Artins (V) yrkande och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt det.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Reviderat förslag till yttrande antas och överlämnas till Finansdepartementet.

§ 208 Svar på remiss Statens skolverks och Statistiska
centralbyråns möjligheter att behandla känsliga
personuppgifter
Ärendenummer: Ks 938/2018
Handläggare: Luaras Raçi
Ärendebeskrivning

Promemorian lämnar förslag till ändring i förordningen (2001:100) om den
officiella statistiken. Syftet är att ge Statens skolverk möjlighet att behandla
vissa känsliga personuppgifter om elever i grundsärskola, specialskola och
gymnasiesärskola för framställning av statisk över berörda utbildningsformer.
Det föreslås att Skolverket ska få behandla känsliga personuppgifter som avser
hälsa för elever inom dessa skolformer.
Örebro kommun föreslås ställa sig positivt till förslagen i remissen.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-09-19
Yttrande, 2018-09-19
Remiss Statens skolverk och Statistiska centralbyråns möjligheter att behandla
känsliga personuppgifter, 2018-07-06
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Yttrandet över remissen Statens skolverk och Statistiska centralbyråns
möjligheter att behandla känsliga personuppgifter antas och överlämnas till
Utbildningsdepartementet.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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§ 209 Studentpolicy för Örebro kommun
Ärendenummer: Ks 1508/2017
Handläggare: Margareta Wall
Ärendebeskrivning

Örebro kommun antar en studentpolicy som tydliggör att studenter vid Örebro
universitet är en del i lösningen av de framtidsutmaningar som kommunen står
inför.
För att studentpolicyn ska få god effekt bör Universitetsstadsrådet fatta beslut
om att hantera målsättningarna i policyn. Universitetsstadsrådet ska vara
ändamålsenligt och beslutsför, och olika arbetsgrupper bör knytas till rådet.
De sex punkter som är listade i Studentpolicy i Örebro kommun är framtagna i
samverkan med Örebro studentkår.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-08-14
Studentpolicy, 2018-09-26
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Studentpolicy i Örebro kommun antas enligt Kommunstyrelseförvaltningens
förslag.
2. Kommundirektören får i uppdrag att initiera ett arbete utifrån policyn i
Universitetsstadsrådet.
3. Kostnaden för det arbetet utifrån studentpolicyn finansieras inom ramen för
det ordinarie arbetet.
Yrkande

Anders Åhrlin (M) yrkar att Studentpolicy för Örebro kommun kompletteras
med "nyföretagande" under rubriken Arbetslivet på sidan 5 samt bifall till
beslutspunkterna 2 och 3.
Karolina Wallström (L) och Sara Bronner (MP) yrkar bifall till Anders Åhrlins
(M) yrkande.
Proposition

Ordförande Kenneth Nilsson (S) finner att det finns endast ett förslag till
beslut, det vill säga att Studentpolicy för Örebro kommun revideras i enlighet
med Anders Åhrlins (M) yrkande och finner att Kommunstyrelsen beslutar
enligt det.
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Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
1. Studentpolicy i Örebro kommun antas enligt Kommunstyrelseförvaltningens
reviderade förslag.
2. Kommundirektören får i uppdrag att initiera ett arbete utifrån policyn i
Universitetsstadsrådet.
3. Kostnaden för det arbetet utifrån studentpolicyn finansieras inom ramen för
det ordinarie arbetet.

§ 210 Örebroportens försäljning av Mellringestaden
Ärendenummer: Ks 1023/2018
Handläggare: Rickard Samuelsson och Jeanette Berggren
Ärendebeskrivning

Örebroporten Fastigheter AB (Örebroporten) äger fastigheterna Athena 5 och
Athena 19 (Fastigheterna) som omfattar Mellringestaden. Fastigheterna har
en uthyrningsbar area om ca 44 000 kvm och inrymmer bl.a. skollokaler,
äldreboende, gruppboende, elevbostäder, vårdlokaler och kontor m.m.
Örebroporten, som har genomfört sitt uppdrag att utveckla Fastigheterna, har
bedömt att det inte är nödvändigt att Örebroporten är fortsatt ägare av
Fastigheterna utan att en försäljning är både lämplig och möjlig förutsatt att det
sker till rätt part och rätt villkor. Marknadsläget för samhällsfastigheter bedöms
som gynnsamt i nuläget. Genom en försäljning kan Örebroporten minska sin
låneskuld och omstrukturera derivatportföljen och därigenom sänka sina
framtida räntekostnader. Försäljningen medför också att en ny fastighetsaktör
kan etablera sig på fastighetsmarknaden med inriktning på samhällsfastigheter i
Örebro, vilket bidrar till att främja konkurrensen med både kommunala och
befintliga privata fastighetsbolag.
Mot bakgrund av ovanstående har Örebroporten inlett en försäljningsprocess
med stöd av transaktionskonsulten Cushman & Wakefield och ingått avtal med
Fastighets AB Stenvalvet (publ) om en överlåtelse av Fastigheterna genom
bolag från Örebroporten Förvaltning AB mot en köpeskilling som baserar sig
på ett överenskommet fastighetsvärde om 821 500 000 kr.
Ett beslut att överlåta Fastigheterna är ett sådant beslut som enligt
Örebroportens bolagsordning ska underställas kommunfullmäktige i Örebro
för ställningstagande. Aktieöverlåtelseavtalet innehåller därför villkor om att
kommunfullmäktige i Örebro godkänner överlåtelsen.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-09-17
Kartbild över fastigheterna och byggnaderna
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Styrelseprotokoll Örebroporten, 2018-05-09 och 2018-09-12
Styrelseprotokoll Örebroporten Förvaltning AB, 2018-09-12
Undertecknat aktieöverlåtelseavtal, daterat 2018-09-07
Bilagor 1.2 (fastighetsöverlåtelseavtal), 4 (Preliminär Tillträdesbalansräkning
och beräkning av Preliminär Köpeskilling), 10.2.7 (Bolagsordning) till
aktieöverlåtelseavtal
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Örebro kommun godkänner att Örebroporten Förvaltning AB anskaffar ett
nybildat aktiebolag (Bolaget).
2. Föreslagen bolagsordning för Bolaget under den tid då Örebroporten
Förvaltning AB äger Bolaget godkänns. Örebroporten Förvaltning AB får i
uppdrag att besluta om sådana ändringar i bolagsordningen som kan krävas
enligt lag för registrering hos Bolagsverket.
3. Jeanette Berggren utses till styrelseledamot och Susanne Odelberg-Johnson
utses till suppleant i Bolaget.
4. Örebro kommun godkänner att Örebroporten Fastigheter AB överlåter
fastigheterna Örebro Athena 5 och Örebro Athena 19 till Bolaget i huvudsak
enligt de fastighetsöverlåtelseavtal som framgår av bilaga 1.2 till
aktieöverlåtelseavtal daterat 2018-09-07.
5. Örebro kommun godkänner att Örebroporten Förvaltning AB överlåter
aktierna i Bolaget till Fastighets AB Stenvalvet (publ) i enlighet med
aktieöverlåtelseavtal daterat 2018-09-07.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Yrkande

Murad Artin (V) yrkar avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag och
föreslår att förslag till beslut i stället lyder:
1. Fastigheten Örebro Athena 19 värderas och planeras enligt Örebromodellen.
2. utreda en försäljning av de delar av fastigheten Örebro Athena 5 med
kommunala verksamheter, till ÖBO omsorgsfastigheter respektive Futurum.
3. Utreda möjligheterna och konsekvenserna av att sälja resterande del av
fastigheterna till extern aktör, där bebyggelse finns idag.
Daniel Spiik (SD) yrkar avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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Proposition

Ordförande Kenneth Nilsson finner att det finns tre förslag till beslut, det vill
säga Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut, Murad Artins (V)
yrkande om nytt förslag till beslut samt Daniel Spiiks (SD) yrkande om avslag
på Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Ordföranden redovisar förslag till propositionsordning som Kommunstyrelsen
godkänner där Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut är
huvudförslag.
Först ställer ordföranden Murad Artins (V) yrkande om nytt förslag till beslut
mot Daniel Spiiks (SD) yrkande om avslag under kontraproposition för att få
fram ett motförslag till huvudförslaget. Ordföranden finner att
Kommunstyrelsen beslutar att Daniel Spiiks (SD) yrkande är motförslag till
huvudförslaget.
Därefter ställer ordföranden huvudförslaget mot motförslaget, det vill säga
Kommunstyrelseförvaltningens förslag mot Daniel Spiiks (SD) yrkande om
avslag och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt
Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
1. Örebro kommun godkänner att Örebroporten Förvaltning AB anskaffar ett
nybildat aktiebolag (Bolaget).
2. Föreslagen bolagsordning för Bolaget under den tid då Örebroporten
Förvaltning AB äger Bolaget godkänns. Örebroporten Förvaltning AB får i
uppdrag att besluta om sådana ändringar i bolagsordningen som kan krävas
enligt lag för registrering hos Bolagsverket.
3. Jeanette Berggren utses till styrelseledamot och Susanne Odelberg-Johnson
utses till suppleant i Bolaget.
4. Örebro kommun godkänner att Örebroporten Fastigheter AB överlåter
fastigheterna Örebro Athena 5 och Örebro Athena 19 till Bolaget i huvudsak
enligt de fastighetsöverlåtelseavtal som framgår av bilaga 1.2 till
aktieöverlåtelseavtal daterat 2018-09-07.
5. Örebro kommun godkänner att Örebroporten Förvaltning AB överlåter
aktierna i Bolaget till Fastighets AB Stenvalvet (publ) i enlighet med
aktieöverlåtelseavtal daterat 2018-09-07.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.

12 (28)

ÖREBRO

Protokoll

Reservation

Daniel Spiik (SD) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för eget
yrkande om avslag.
Murad Artin (V) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för eget
yrkande om nytt förslag till beslut.

§ 211 Instruktion till stämmoombud för helägda bolag
gällande rätt till insyn av privata utförare
Ärendenummer: Ks 1022/2018
Handläggare: Rickard Samuelsson
Ärendebeskrivning

Enligt kommunallagen 10 kap 3 § p. 6 ska fullmäktige se till att de kommunala
bolagen ger allmänheten insyn i den verksamhet som genom avtal lämnas över
till privata utförare. Detta överensstämmer med bestämmelsen i
kommunallagen 10 kap § 9 som gäller när kommunen självt sluter avtal med
privata utförare. Med en privat utförare avses en aktör som har hand om
skötseln av en kommunal angelägenhet. Det är sedan i avtalet mellan det
kommunala bolaget och den privata utföraren som det regleras vilken
information som den privata utföraren ska lämna ut, utifrån kravställningen i
upphandlingen. Hur långt insynen ska sträcka sig får bedömas i varje enskilt
fall utifrån en avvägning mellan den privata utförarens intressen av exempelvis
skydd för affärsmässiga förhållanden och allmänhetens intresse av hur
verksamheten utförs.
Även om överlämnande av verksamhet till privata utförare inte förekommer i
de kommunala bolagen ska kommunen se till att bolagen är bundna av
bestämmelsen i kommunallagen. Då denna förskrift inte finns upptagen i några
andra styrdokument som gäller för bolagen – vilket uppmärksammats vid
lekmannarevision – krävs ett separat beslut om detta på bolagsstämma.
Samtidigt bör för ordnings skull på bolagsstämman bekräftas att bolagen är
bundna av den reviderade bolagspolicyn som fastställdes av
Kommunfullmäktige 2017-06-14 § 149 (ursprunglig version antogs 2014-01-14
§ 15).
Enligt bolagspolicyn kan Kommunstyrelsen utfärda instruktioner till
stämmoombud förutsatt att ärendet inte är av principiell beskaffenhet eller
annars av större vikt.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-09-28
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Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Stämmoombudet får i uppdrag att vid bolagsstämma i Örebro kommuns
direkt och indirekt helägda dotterbolag rösta för följande instruktion till
bolaget:
a) Om bolaget genom avtal lämnar över verksamhet för utförande av privata
utförare ska bolaget genom avtalet tillförsäkra sig information som gör det
möjligt att ge allmänheten insyn i den verksamhet som lämnas över.
b) Bolaget ska följa den bolagspolicy som fastställdes av Kommunfullmäktige
2017-06-14, § 149, med eventuella efterföljande revideringar.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut.

§ 212 Kapitaltillskott och borgen till Biogasbolaget
Ärendenummer: Ks 1024/2018
Handläggare: Rickard Samuelsson och Peter Lilja
Ärendebeskrivning

Biogasbolaget i Mellansverige AB (nedan benämnt Biogasbolaget) ägs till 50
% av KumBro Utveckling AB och till 50 % av Karlskoga Energi & Miljö AB
som ägs till 100 % av Karlskoga kommun genom Karlskoga Kommunhus AB.
KumBro Utveckling AB ägs till 80 % av Örebro Kommun genom Örebro
Rådhus AB och till resterande 20 % av Kumla kommun.
Biogasbolagets har tilldelats avtal i en upphandling gällande leverans av biogas
till Svealandstrafiken AB:s bussdepåer i Bettorp i Örebro och i Odensbacken.
Upphandlingen är under överprövning men om överprövningen avslås kan
avtalet ingås. Avtalet medför att Biogasbolaget kommer att behöva genomföra
en investering av en tankanläggning invid bussdepån i Odensbacken samt
investeringar av en flakanläggning med kompressorer och högtrycksledning
invid bussdepån i Bettorp. Biogasbolaget hemställer därför om lån respektive
borgen från sina ägare proportionellt i förhållande till deras aktieinnehav med
ett sammanlagt belopp om 60 mnkr. För Örebro kommuns del innebär det att
nuvarande borgensåtagande om 58,6 mnkr utökas med 24 mnkr till 82,6 mnkr.
I samband med ingående av avtalet kommer även KumBro Utveckling AB att
ställa ut motsvarande moderbolagsgaranti som Karlskoga Energi & Miljö AB
enligt uppställda krav i upphandlingen har utställt för Biogasbolagets
förpliktelser enligt det upphandlade avtalet.
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Biogasbolaget hemställer även hos sina ägare om ett aktieägartillskott om
sammanlagt 20 mnkr för att säkerställa bolagets eget kapital under
verksamhetsåret 2019 och bibehålla bolagets soliditet. För KumBro Utveckling
AB:s del innebär det ett aktieägartillskott om 10 mnkr. För att säkerställa att
KumBro Utveckling AB bibehåller sin soliditet behöver Örebro Rådhus AB
och Kumla kommun tillskjuta motsvarande belopp till KumBro Utveckling AB
genom ett ovillkorat aktieägartillskott i proportion till sina respektive
aktieinnehav i KumBro Utveckling AB. För Örebro Rådhus AB:s del innebär
det ett aktieägartillskott om 8 mnkr.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-10-02
Styrelseprotokoll i KumBro Utveckling AB, 2018-10-01, med tillhörande
beslutsunderlag;
Bilaga 4a (underställande, hemställan samt aktieägartillskott)
Bilaga 4b (ekonomiska förutsättningar för Biogasbolaget)
Bilaga 4c (moderbolagsgaranti till biogasbolaget 2018-10-01)
Bilaga 4d (tjänsteskrivelse och rekommendation till beslut)
Bilaga 4e (undertecknat styrelseprotokoll Biogasbolaget 2018-08-28)
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Örebro kommun godkänner att Biogasbolaget i Mellansverige AB genomför
de investeringar som redovisas i beslutsunderlaget och erfordras enligt
upphandlat avtal med Svealandstrafiken AB.
2. Örebro kommun ingår borgen såsom för egen skuld för Biogasbolaget i
Mellansveriges AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om
82,6 miljoner kronor jämte därpå löpande ränta och kostnader.
3. Örebro kommun godkänner att KumBro Utveckling AB utställer
moderbolagsgaranti enligt förslag.
4. Örebro Rådhus AB får i uppdrag att tillskjuta 8 miljoner kronor som
ovillkorat aktieägartillskott till KumBro Utveckling AB. Detta finansieras
genom att Örebro Rådhus AB upptar lån, vilket ryms inom Örebro Rådhus
AB:s låneram för 2018.
5. KumBro Utveckling AB får i uppdrag att tillskjuta 10 miljoner kronor som
aktieägartillskott till Biogasbolaget i Mellansverige AB. Detta finanserias genom
KumBro Utveckling AB:s egna medel.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut
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Yrkande

Anders Åhrlin (M) yrkar att få lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Murad Artin (V) yrkar bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Daniel Spiik (SD) yrkar avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Proposition

Ordförande Kenneth Nilsson (S) finner att det finns två förslag till beslut, det
vill bifall samt avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag. Ordföranden
ställer dessa mot varandra och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt
Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Därefter ställer ordföranden Anders Åhrlins (M) yrkande om att få lämna ett
särskilt yttrande till protokollet under proposition och finner att
Kommunstyrelsen beslutar att bifall yrkandet.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
1. Örebro kommun godkänner att Biogasbolaget i Mellansverige AB genomför
de investeringar som redovisas i beslutsunderlaget och erfordras enligt
upphandlat avtal med Svealandstrafiken AB.
2. Örebro kommun ingår borgen såsom för egen skuld för Biogasbolaget i
Mellansveriges AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om
82,6 miljoner kronor jämte därpå löpande ränta och kostnader.
3. Örebro kommun godkänner att KumBro Utveckling AB utställer
moderbolagsgaranti enligt förslag.
4. Örebro Rådhus AB får i uppdrag att tillskjuta 8 miljoner kronor som
ovillkorat aktieägartillskott till KumBro Utveckling AB. Detta finansieras
genom att Örebro Rådhus AB upptar lån, vilket ryms inom Örebro Rådhus
AB:s låneram för 2018.
5. KumBro Utveckling AB får i uppdrag att tillskjuta 10 miljoner kronor som
aktieägartillskott till Biogasbolaget i Mellansverige AB. Detta finanserias genom
KumBro Utveckling AB:s egna medel.
6. Anders Åhrlin (M) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Reservation

Daniel Spiik (SD) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för eget
yrkande om avslag.
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§ 213 Ändring av belopp för inköp av minnesgåva (24-års
gåva)
Ärendenummer: Ks 985/2018
Ärendebeskrivning

Beloppet för Örebro kommuns minnesgåva till medarbetare och
förtroendevalda, som varit anställda i 24 år, har inte ändrats sedan 1996. I
jämförelse med andra kommuner är beloppet lågt. Antalet personer som är
aktuella för minnesgåva ha minskat de senaste åren och uppskattningen är att
antalet de närmsta åren är i nivå med 2017 - 2018.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-08-29
Riktlinjer för representation, personalförmåner och gåvor i Örebro kommun,
Ks 985/2018
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Besluta att beloppet för inköp av minnesgåvor ändras till 5 000 – 6 000
kronor från och med 2019.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 214 Sammanträdestider 2019 och presidiearvode 2018
för Kommunstyrelsens utskott för förebyggande socialt
arbete
Ärendenummer: Ks 561/2018
Handläggare: Mats Guldbrand
Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen fattade beslut om sammanträdestider 2019 för
Kommunstyrelsen och Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt
vid sitt sammanträde den 18 september. Tyvärr föll Kommunstyrelsens utskott
för socialt förebyggande arbete bort i förslag till beslut, vilket behöver åtgärdas
nu.
Den 20 juni 2018 antog Kommunfullmäktige nya riktlinjer för arvoden och
ersättningar till förtroendevalda, partigruppsresurser och partistöd för
mandatperioden 2019-2022. I riktlinjerna finns arvodesnivåer för
Kommunstyrelsens utskott för socialt förebyggande arbete med; ordförande
får 10 procent, 1:e vice ordförande 5 och 2:e vice ordförande 5 procent.
Samtliga nivåer utgår i procent av årsarvodet för uppdrag som kategorin övriga
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kommunalråd. Då bolaget utskottet har påbörjat sin verksamhet behöver
beslut fattas för arvode för nuvarande år. Förslaget baseras på samma nivåer
som för mandatperioden 2019-2022.
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Kommunstyrelsens utskott för socialt förebyggande arbete sammanträder
under år 2019 tisdagar kl. 13.15 - ca 17.00 den 15 januari, 5 februari, 5 mars, 2
april, 7 maj, 4 juni, 20 augusti, 10 september, 8 oktober, 5 november och 26
november.
2. Begränsat årsarvode för presidiet i Kommunstyrelsens utskott för socialt
förebyggande arbete fastställs till 10 procent för ordförande, 5 procent för 1:e
vice ordförande och 5 procent för 2:e vice ordförande. Det begränsade
årsarvodet utgår i procent av årsarvode för uppdrag som kategorin övriga
kommunalråd och gäller från och med 2018-03-01 till och med 2018-12-31.
Beslutspunkt 2 ska vidare till Kommunfullmäktige till beslut.
Yrkande

Per-Åke Sörman (C) ändringsyrkar att starttiden för Kommunstyrelsens utskott
för socialt förebyggande arbete justeras till kl. 14.15 i beslutspunkt 1 i
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut.
Proposition

Ordförande Kennerth Nilsson (S) finner att det finns endast ett förslag till
beslut, det vill säga bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag med PerÅke Sörmans (C) ändringsyrkande om att starttiden för Kommunstyrelsens
utskott för socialt förebyggande arbete justeras till kl. 13.15.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
1. Kommunstyrelsens utskott för socialt förebyggande arbete sammanträder
under år 2019 tisdagar kl. 14.15 - ca 17.00 den 15 januari, 5 februari, 5 mars, 2
april, 7 maj, 4 juni, 20 augusti, 10 september, 8 oktober, 5 november och 26
november.
2. Begränsat årsarvode för presidiet i Kommunstyrelsens utskott för socialt
förebyggande arbete fastställs till 10 procent för ordförande, 5 procent för 1:e
vice ordförande och 5 procent för 2:e vice ordförande. Det begränsade
årsarvodet utgår i procent av årsarvode för uppdrag som kategorin övriga
kommunalråd och gäller från och med 2018-03-01 till och med 2018-12-31.
Beslutspunkt 2 ska vidare till Kommunfullmäktige till beslut.
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§ 215 Motioner som inte är färdigberedda oktober 2018
Ärendenummer: Ks 1118/2018
Handläggare: Mats Guldbrand
Ärendebeskrivning

Enligt kommunallagen 5 kap. 35 § ska en motion beredas så, att fullmäktige
kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väcktes. Om beredningen
inte kan avslutas inom denna tid ska detta, och vad som har kommit fram vid
beredningen, anmälas till fullmäktige inom samma tid.
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat en förteckning över motioner som
inte är slutligt färdigberedda.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-10-11
Sammanställning ej färdigberedda motioner
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Anmälan läggs till handlingarna.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 216 Tillsättning av förvaltningschef Förvaltningen för
funktionshindrade
Ärendenummer: Ks 1126/2018
Ärendebeskrivning

I samband med att tidigare befattningshavare har lämnat sitt uppdrag har en
rekrytering genomförts. Resultatet av rekryteringsprocessen är att Johanna
Viberg föreslås förordnas som förvaltningschef för Förvaltningen för
funktionshindrade med en förordnandetid på fyra år.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-10-05
Slutrapport rekrytering
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Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Johanna Viberg förordnas som förvaltningschef Förvaltningen för
funktionshindrade från den 1 november 2018 t o m den 31 oktober 2022.
Förslaget finansieras inom befintlig budgetram.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 217 Svar på motion från Karolina Wallström (L) om att
avveckla centralt styrda kvalitetsutvecklingsgruppen
Ärendenummer: Ks 1107/2017
Ärendebeskrivning

Karolina Wallström (L) har inkommit med en motion som anmäldes i
Kommunfullmäktige 27 september 2017.
Motionen innehåller förslag om att avveckla den centralt styrda
Kvalitetsutvecklargruppen på Centralt skol- och välfärdsstöd och förflytta
resurserna till skolorna.
Programnämnd barn och utbildning beslutade i ärendet den 20 augusti 2018.
Beslutsunderlag

Protokollsutdrag från Programnämnd barn och utbildning, 2018-08-29, § 132
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-05-21
Motion från Karolina Wallström (L) om att utveckla centralt styrda
kvalitetsgruppen, 2018-09-27
Förslag till beslut

Programnämnd barn och utbildnings förslag till Kommunstyrelsen:
- Motionen avslås.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Yrkande

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

Ordförande Kenneth Nilsson (S) finner att det finns två förslag till beslut, det
vill säga bifall till Programnämnd barn och utbildnings förslag samt bifall till
motionen enligt Karolina Wallströms (L) och Anders Åhrlins (M) yrkanden.
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Ordföranden ställer dessa mot varandra och finner att Kommunstyrelsen
beslutar enligt Programnämnd barn och utbildnings förslag.
Beslut

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

Karolina Wallström (L), Anders Åhrlin (M), Mariga Haglund (M) och Johan
Kumlin (M) reserverar sig mot beslutet.

§ 218 Svar på motion från Daniel Spiik (SD) och Anna Spiik
(SD) om att utreda tillgången på vaktmästare i
kommunala skolor
Ärendenummer: Ks 1404/2016
Ärendebeskrivning

Daniel Spiik (SD) och Anna Spiik (SD) föreslår i motion registrerad 29
november 2016 att Kommunfullmäktige beslutar "att uppdra åt
Programnämnd barn och utbildning att utreda hur tillgången till vaktmästare
såg ut på de skolor som fanns innan kommunaliseringen genomfördes" samt
"att uppdra åt Programnämnd barn och utbildning att utreda kostnaden idag
för att uppnå den "mängd" vaktmästare som fanns på skolorna innan
kommunaliseringen, och återkomma till kommunfullmäktige med en
kostnadsberäkning".
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att motionen avslås med motiveringen
att vaktmästarrollen förändrats i allt för stor utsträckning sedan
kommunaliseringen samt att arbetet med resurspersoner i skolmiljö idag
bedrivs på andra sätt.
Programnämnd barn och utbildning beslutade i ärendet den 29 augusti 2018.
Beslutsunderlag

Protokollsutdrag från Programnämnd barn och utbildning, 2018-08-29
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-04-16
Motion från Daniel Spiik (SD) och Anna Spiik (SD) om att utreda tillgången på
vaktmästare i kommunala skolor, 2016-11-29
Förslag till beslut

Programnämnd barn och utbildnings förslag till Kommunstyrelsen:
- Motionen avslås.
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Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut
Yrkande

Daniel Spiik (SD) yrkar att motionen ska bifallas.
Proposition

Ordförande Kenneth Nilsson (S) finner att det finns två förslag till beslut, det
vill säga Programnämnd barn och utbildnings förslag att motionen ska avslås
och Daniel Spiiks (SD) yrkande om att motionen ska bifallas. Ordföranden
ställer dessa mot varandra och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt
Programnämnd barn och utbildnings förslag.
Beslut

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

Daniel Spiik (SD) reserverar sig mot beslutet.

§ 219 Svar på motion från Daniel Granqvist (M) om
redogörelser till Kommunfullmäktige
Ärendenummer: Ks 819/2017
Ärendebeskrivning

Daniel Granqvist (M) har inkommit med en motion som anmäldes i
Kommunfullmäktige den 24 maj 2017, § 124.
Motionen innehåller förslag om att fullmäktige ska få rapporter om de
fullmäktigebeslut som överklagats genom kommunalbesvär, d.v.s. vilka
åtgärder kommunen vidtar, vad som händer vid domstolsprövningen och om
det finns skäl för kommunen att inte följa fullmäktiges beslut. Motionen
innehåller även förslag om att fullmäktige alltid ska upplysas om skälen till
varför handläggning av vissa motioner dragit ut på tiden. Rapporterna ska
främst ske muntligen av Kommunstyrelsens ordförande, med möjlighet för
fullmäktige att debattera rapporterna.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-08-28
Motion från Daniel Granqvist (M) om redogörelser till Kommunfullmäktige,
2017-05-24.
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Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Motionens första att-sats bifalles.
2. Motionens andra att-sats är besvarad.
3. Motionens tredje att-sats gällande föredragning och möjlighet att debattera
rapporter om överklagade fullmäktigebeslut avslås.
4. Motionens tredje att-sats gällande föredragning och möjlighet att debattera
rapporter om obesvarade motioner är tillgodosedd.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Yrkande

Anders Åhrlin (M) och Karolina Wallström (L) yrkar bifall till motionen.
Sara Bronner (MP) yrkar bifall till att-satserna 1-2 och avslag på att-sats 3 i
motionen.
Proposition

Ordföranden redovisar förslag till propositionsordning som Kommunstyrelsen
godkänner där Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut är
huvudförslag.
Först ställer ordföranden Karolina Wallströms (L) och Anders Åhrlins (M)
yrkande om bifall till motionen mot Sara Bronners (MP) yrkande om bifall till
att-satserna 1-2 och avslag på att-sats 3 i motionen under kontraproposition för
att få fram ett motförslag till huvudförslaget. Ordföranden finner att
Kommunstyrelsen beslutar att Karolina Wallströms (L) och Anders Åhrlins
(M) är motförslag till huvudförslaget.
Därefter ställer ordföranden huvudförslaget mot motförslaget, det vill säga
Kommunstyrelseförvaltningens förslag mot Karolina Wallströms (L) och
Anders Åhrlins (M) yrkande om bifall till motionen och finner att
Kommunstyrelsen beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
1. Motionens första att-sats bifalles.
2. Motionens andra att-sats är besvarad.
3. Motionens tredje att-sats gällande föredragning och möjlighet att debattera
rapporter om överklagade fullmäktigebeslut avslås.
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4. Motionens tredje att-sats gällande föredragning och möjlighet att debattera
rapporter om obesvarade motioner är tillgodosedd.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Reservation

Anders Åhrlin (M), Maria Haglund (M), Johan Kumlin (M) och Karolina
Wallström (L) reserverar sig mot beslutet.

§ 220 Svar på motion från Daniel Granqvist (M) om
minnesstenar över offer för Förintelsen
Ärendenummer: Ks 552/2017
Ärendebeskrivning

Daniel Granqvist (M) har inkommit med en motion som anmäldes i
Kommunfullmäktige den 29 mars 2017 § 52.
Motionen innehåller ett förslag som innebär att om frågan ställs till Örebro
kommuns myndigheter bör de säga ja till så kallade ”Stolpersteine”,
minnesstenar över offer för förintelsen.
Motionen har behandlats av Kommunstyrelseförvaltningen och synpunkter har
lämnats av Kultur- och fritidsförvaltningen samt Stadsbyggnadskontoret.
Stolpersteine (snubbelstenar) är minnesstenar som markerar byggnader och
miljöer med anknytning till personer som dog eller fördrevs under förintelsen.
Kommunfullmäktige föreslås bifalla motionen med förbehåll att Stolperstiene
ska dokumenteras och bakgrunden ska kunna verifieras. Om en förfrågan ställs
till kommunen ska den prövas noggrant och kommer inte innebära att
kommunen åtar sig några kostnader. Stadsbyggnadskontoret ska även ges
möjlighet att vara med och svara om en förfrågan inkommer.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-07-03
Motion från Daniel Granqvist (M) om minnesstenar över offer för förintelsen,
2017-03-29
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Motionen bifalles med förbehåll att "Stolpersteine" ska dokumenteras,
bakgrunden verifieras samt att en eventuell inkommen förfrågan ska prövas
noggrant. Stadsbyggnadskontoret ska även ges möjlighet att vara med och
svara om en förfrågan inkommer.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut
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Yrkande

Anders Åhrlin (M) yrkar bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Proposition

Ordförande Kenneth Nilsson (S) finner att det finns endast ett förslag till
beslut, det vill säga bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag och att
Kommunstyrelsen beslutar enligt det.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Motionen bifalles med förbehåll att "Stolpersteine" ska dokumenteras,
bakgrunden verifieras samt att en eventuell inkommen förfrågan ska prövas
noggrant. Stadsbyggnadskontoret ska även ges möjlighet att vara med och
svara om en förfrågan inkommer.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut

§ 221 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt, månadsrapport
Ärendenummer: Ks 5/2018
Ärendebeskrivning

Kommunstyrelseförvaltningen har sammanställt en rapport över utvecklingen
inom ekonomi, personal och verksamhet under september 2018.
Beslutsunderlag

Månadsrapport ekonomi, personal och verksamhet Örebro kommun,
september 2018
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Rapporten läggs till handlingarna
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 222 Rapport över finansverksamheter under september
2018
Ärendenummer: Ks 7/2018
Ärendebeskrivning

Kommunstyrelseförvaltningen redovisar i rapport finansverksamheten under
september 2018.
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Beslutsunderlag

Rapport över finansverksamheter under september 2018
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Rapporten läggs till handlingarna
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 223 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

Finsam delårsrapport 2018
Beslut om kompetenslyft för ökad digital kompetens hos ledning i kommuner
och landsting, Ks 1030/2018
Beslut om entledigande som vigselförrättare, Ks 824/2018.
Förslag till beslut

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

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 224 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Ks 1074/2018
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
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Kommunstyrelsen antogs den 27 mars 2003 och reviderades senast den 5 juni
2018. Inför Kommunstyrelsens sammanträde den 16 oktober 2018 redovisar
Kommunstyrelseförvaltningen beslut som tagits med stöd av delegation under
september 2018.
Beslutsunderlag

Sammanställning över delegationsbeslut inom övrig verksamhet under
perioden 1 - 30 september 2018
Sammanställning över delegationsbeslut inom finansverksamheten under
perioden 1 - 30 september 2018
Protokoll från Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt, 2018-0918
Förslag till beslut

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

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 225 Kommundirektörens rapport
Ärendenummer: Ks 8/2018
Ärendebeskrivning

Kommundirektören redogör i en rapport för nyheter inom förvaltningen.
Beslutsunderlag

Kommundirektörens rapport augusti och september 2018
Förslag till beslut

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

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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§ 226 Begränsat årsarvode för Örebro parkering AB 2018
Ärendenummer: Ks 684/2016
Ärendebeskrivning

Den 20 juni 2018 antog Kommunfullmäktige nya riktlinjer för arvoden och
ersättningar till förtroendevalda, partigruppsresurser och partistöd för
mandatperioden 2019-2022. I riktlinjerna finns arvodesnivåer för det nybildade
bolaget Örebro parkering AB med; ordförande får 11 procent, ledamot och
suppleant 3,5 procent samt lekmannarevisor 2,5 procent. Samtliga nivåer utgår
i procent av årsarvodet för uppdrag som kategorin övriga kommunalråd.
Då bolaget redan har påbörjat sin verksamhet behöver beslut fattas för arvode
för nuvarande år. Förslaget baseras på samma nivåer som för mandatperioden
2019-2022.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-10-10
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Begränsat årsarvode för Örebro parkering AB 2018 fastställs till 11 procent
för ordförande, 3,5 procent för ledamot och suppleant samt 2,5 procent för
lekmannarevisor. Det begränsade årsarvodet utgår i procent av årsarvode för
uppdrag som kategorin övriga kommunalråd och gäller från och med 2018-0401 till och med 2018-12-31.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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