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Lena Claeson, sekreterare
Justerat den 19 november 2018.

Kenneth Nilsson (S), ordförande
Maria Haglund (M), justerare

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 20 november 2018.
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§ 232 Personalstrategiska frågor - uppföljning av
löneöversyn 2018
Ärendenummer: Ks 1216/2017
Handläggare: Lena Larsson
Ärendebeskrivning

Förhandlingschef Maria Hedlund redogör vid beredningssammanträdet
för uppföljning av löneöversyn 2018. Uppföljningen syftar till att stämma av
kommunens intentioner i löneöversyn 2018 samt att åtgärderna i den
kommungemensamma handlingsplanen har genomförts. Resultatet av 2018 års
löneöversyn är också utgångspunkt för analys och ställningstaganden om
behov av åtgärder inför nästkommande löneöversyn. Uppföljningen
presenterar resultatet av genomförd löneöversyn på kommunnivå, dessutom
görs uppföljningar på förvaltningsnivå.
Både överläggningar och avstämningar med de fackliga organisationerna har
genomförts på ett positivt sätt. Lönestrategin har bidragit till en bra dialog med
de fackliga företrädarna där kommunens långsiktiga lönepolitiska målsättningar
har varit tydliga.
Beslutsunderlag

Rapport om uppföljning av löneöversyn 2018
Förslag till beslut

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

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 235 Information om Idéslussen
Ärendenummer: Ks 1104/2018
Handläggare: Cathrin Andersson och Sofia Persson (15 minuter)
Ärendebeskrivning

Ärendet utgår från Kommunstyrelsens sammanträde den 13 november 2018.
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§ 236 Tillsynsplan 2019 Kommunstyrelsens egen
verksamhet
Ärendenummer: Ks 1145/2018
Handläggare: Tove Rosin
Ärendebeskrivning

I enlighet med Riktlinjer för intern kontroll i Örebro kommun ska nämnderna och
bolagen varje år besluta om en tillsynsplan för uppföljning av intern kontroll.
Kommunstyrelseförvaltningens ledningsgrupp har utsett representanter för
Kommunstyrelsens egen verksamhet som deltagit vid en risk- och
väsentlighets-analts genomförd enligt beslutad metod utifrån Örebro
kommuns handbok Bättre koll med intern kontroll. Utifrån genomförd risk- och
väsentlighetsanalys har prioritering och urval genomförts för vidare förankring
med Kommunstyrelse-förvaltningens förvaltningschef och ledningsgrupp.
Dessa prioriteringar och urval har sedan resulterat i en tillsynsplan för
Kommunstyrelsen egen verksamhet. Övriga identifierade riskområden som
risk- och väsentlighetsanalysen identifierat kommer att överföras till
Kommunstyrelseförvaltningens ledningsgrupp för vidare hantering. Utöver
den internkontroll som redovisas i denna plan utförs löpande intern kontroll
inom finansverksamheten enligt fastställd plan utifrån bestämmelserna i den
koncerngemensamma finanspolicyn och placeringspolicyn. För
finansverksamheten finns fastställda rutinbeskrivningar som beskriver hur
kontrollen ska utföras. Följande tre tillsynsområden har prioriterats och utgör
tillsynsplan för 2019:

Verksamhet – bedrivs processen för uppdragsberedning och resursallokering på sådant sätt
att den bidrar till att upprätthålla en effektiv och ändamålsenlig styrning med hög
verkställighet av politiska beslut? Analysen ska vidare svara på om processen skapar
förutsättningar för att tjänstemottagare når sina mål och utvecklas inom strategiskt viktiga
områden.

Ekonomi – hur stor andel inköp utanför avtal genomförs på Kommunstyrelseförvaltningen
där det funnits avtal att handla på? Analysen ska vidare svara på hur många uteblivna
hållbarhetskrav som andelen inköp utanför avtal resulterat i samt vilka merkostnader som
andelen inköp utanför avtal genererat?

HR – genomförs dialog mellan chefer och medarbetare på ett effektivt och ändamålsenligt
sätt i enlighet med Kompetensstyrningsmodellens beslutade arbetssätt?
Beslutsunderlag

Tillsynsplan 2019 Kommunstyrelsens egen verksamhet
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Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Kommunstyrelsen fastställer tillsynsplan 2019 för Kommunstyrelsens egen
verksamhet.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 237 Vision för Open art 2021
Ärendenummer: Ks 1220/2018
Handläggare: Margareta Wall
Ärendebeskrivning

Ett förslag till vision för Open Art har tagits fram. Detta har skett efter
intervjuer med företrädare från näringslivet, kommunpolitiker samt
tjänstepersoner inom OpenArt. Dessutom har analyser gjorts av rapporter och
den mediala debatten.
Förslaget till vision för Open Art 2021 föreslås remitteras till Kulturnämnden
för synpunkter.
Open Art arbetar nu i tvåårscykler och basorganisationen har ett större omfång
under biennalåret, för att sedan gå tillbaka i omfång under mellanåret. Därför
behöver den tidigare beslutade ramförstärkningen fördelas med hänsyn till
detta.
I samverkan med Open Art organisationen har också förslag gällande
organisering samt budget- och ekonomistyrning tagits fram, dessa bearbetas
vidare av Kultur-och fritidsförvaltningen.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-11-01
Rapporten Open Art i Örebro – med sikte på 2021 och därefter.
Protokollsutdrag och tjänsteskrivelse från Kommunstyrelsen 2018-04-10, §79
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Rapporten remitteras till Kulturnämnden för synpunkter, främst gällande
förslaget till vision. Synpunkterna ska vara Kommunstyrelsen tillhanda senast
den 15 december 2018.
2. Kommundirektören får i uppdrag att utbetala det tidigare beslutade årliga
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budgettillskottet på 2 miljoner kronor till Open Art, med 1 miljon kronor år
2018 och 3 miljoner kronor år 2019. De år Open art arrangeras framöver ska
således utbetalas 3 miljoner av tillskottet och resterande 1 miljon kronor
utbetalas under mellanåret.
Yrkande

Anders Åhrlin (M) yrkar avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag för
beslutspunkt 2 samt att få lämna ett särskilt yttrande som tas till protokollet.
Helena Ståhl (SD) och Karolina Wallström (L) yrkar avslag på
Kommunstyrelseförvaltningens förslag för beslutspunkt 2.
Kenneth Nilsson (S) yrkar bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag
(beslutspunkterna 1 och 2).
Proposition

Ordförande Kenneth Nilsson (S) finner att det endast finns ett förslag till
beslut för beslutspunkt 1, d.v.s. bifall till Kommunstyrelseförvaltningens
förslag för beslutspunkt 1 och att Kommunstyrelsen beslutar enligt detta.
Därefter finner ordföranden att det finns två förslag till beslut, d.v.s. bifall till
respektive avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag för beslutspunkt 2,
och ställer dessa mot varandra. Ordföranden finner att Kommunstyrelsen
beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag för beslutspunkt 2.
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 detta.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
1. Rapporten remitteras till Kulturnämnden för synpunkter, främst gällande
förslaget till vision. Synpunkterna ska vara Kommunstyrelsen tillhanda senast
den 15 december 2018.
2. Kommundirektören får i uppdrag att utbetala det tidigare beslutade årliga
budgettillskottet på 2 miljoner kronor till Open Art, med 1 miljon kronor år
2018 och 3 miljoner kronor år 2019. De år Open art arrangeras framöver ska
således utbetalas 3 miljoner av tillskottet och resterande 1 miljon kronor
utbetalas under mellanåret.
3. Anders Åhrlin (M) får lämna ett särskilt yttrande som tas till protokollet.
Reservation

Anders Åhrlin (M), Maria Haglund (M), Johan Kumlin (M) och Emelie Jaxell
(M) reserverar sig mot beslutet till förmån för Anders Åhrlins (M) yrkande
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om avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag för
beslutspunkt 2.
Helena Ståhl (SD) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för sitt
yrkande om avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag för
beslutspunkt 2.
Karolina Wallström (L) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för sitt
yrkande om avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag för beslutspunkt
2.

§ 238 Tillsättning av förvaltningschef för Kultur- och
fritidsförvaltningen
Ärendenummer: Ks 836/2018
Handläggare: Lena Larsson
Ärendebeskrivning

I samband med att tidigare befattningshavare har lämnat uppdraget har en
rekrytering av ny förvaltningschef för Kultur- och fritidsförvaltningen
genomförts. Resultatet av rekryteringsprocessen är att Anna Nordlund föreslås
förordnas som förvaltningschef för Kultur- och fritidsförvaltningen med en
förordnandetid på fyra år.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-10-26
Slutrapport rekrytering
Lokalt kollektivavtal om chefsförordnanden i Örebro kommun
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förlag till Kommunstyrelsen:
1. Anna Nordlund förordnas som förvaltningschef för Kultur- och
fritidsförvaltningen från den 1 februari 2019 t o m den 31 januari 2023.
2. Förslaget finansieras inom befintlig budgetram.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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§ 239 Tillsättning av förvaltningschef för Tekniska
förvaltningen
Ärendenummer: Ks 1221/2018
Handläggare: Lena Larsson
Ärendebeskrivning

I samband med att tidigare befattningshavare har lämnat sitt uppdrag har en
rekrytering genomförts. Resultatet av rekryteringsprocessen är att Mimmi
Hodzic föreslås förordnas som förvaltningschef för Tekniska förvaltningen
med en förordnandetid på fyra år.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-10-26
Slutrapport rekrytering
Lokalt kollektivavtal om chefsförordnande i Örebro kommun
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förlag till Kommunstyrelsen:
1. Mimmi Hodzic förordnas som förvaltningschef för Tekniska förvaltningen
från den 1 februari 2019 t o m den 31 januari 2023.
2. Förslaget finansieras inom befintlig budgetram.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 240 Driftsstöd till Örebro läns Flygplats AB enligt allmänna
gruppundantaget (GBER)
Ärendenummer: Ks 1224/2018
Handläggare: Rickard Samuelsson och Krister Frödin
Ärendebeskrivning

Örebro Läns Flygplats AB ("ÖLF") är ett delägt bolag där Örebro Rådhus AB
äger 44,95 %, Region Örebro Län 44,95 %, Kumla kommun 5,05 % och
Karlskoga kommun 5,05 %.
ÖLF har erhållit driftbidrag på sammanlagt 43 776 000 kr för 2018, varav
Örebro kommuns och Region Örebro läns andel är
20 485 312 kr vardera, medan Karlskoga och Kumla kommuners andel är
1 402 688 kr vardera.
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EU-kommissionen har fr.o.m. 1 januari 2018 beslutat att inkludera driftsstöd
för flygplatser i den allmänna gruppundantagsförordningen för statligt stöd
("GBER"), som medger att flygplatser som har färre än 200 000 passagerare
per år kan ges stöd som täcker flygplatsens rörelseförluster.
Kommunstyrelseförvaltningen gör bedömningen att de tillämpliga villkoren i
GBER är uppfyllda och att GBER därför ska åberopas som rättslig grund för
det driftsbidrag som har utbetalats under 2018.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-10-29
Bilaga A, Grund för bedömning om att tillämpliga villkor i kommissionens
förordning är uppfyllda
Skrivelse från SKL, oktober 2018
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. 43 776 000 SEK beviljas till Örebro Läns Flygplats AB för täckning av
förluster under år 2018.
2. Stödet ges med hänvisning till bestämmelserna i kommissionens förordning
(EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd
förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i
fördraget, artikel 56 a).
3. Stödet utgörs av 20 485 312 SEK som ges av Örebro kommun, 20 485 312
SEK som ges av Region Örebro län, 1 402 688 SEK som ges av Karlskoga
kommun och 1 402 688 SEK som ges av Kumla kommun.
4. Villkoren i kommissionens förordning anses vara uppfyllda på sätt som
framgår av bilaga A.
Yrkande

Martha Wicklund (V) och Helena Ståhl (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 Martha Wicklunds (V)
och Helena Ståhls (SD) yrkande om avslag på Kommunstyrelseförvaltningens
förslag, och ställer dessa mot varandra. Ordföranden finner att
Kommunstyrelsen beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
1. 43 776 000 SEK beviljas till Örebro Läns Flygplats AB för täckning av
förluster under år 2018.
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2. Stödet ges med hänvisning till bestämmelserna i kommissionens förordning
(EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd
förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i
fördraget, artikel 56 a).
3. Stödet utgörs av 20 485 312 SEK som ges av Örebro kommun, 20 485 312
SEK som ges av Region Örebro län, 1 402 688 SEK som ges av Karlskoga
kommun och 1 402 688 SEK som ges av Kumla kommun.
4. Villkoren i kommissionens förordning anses vara uppfyllda på sätt som
framgår av bilaga A.
Reservation

Martha Wicklund (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt yrkande
om avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Helena Ståhl (SD) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för sitt
yrkande om avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 241 Ändring av bolagsordningar i Kumbro-koncernen
Ärendenummer: Ks 1120/2018
Handläggare: Rickard Samuelsson
Ärendebeskrivning

KumBro Utveckling AB ägs till 80 % av Örebro Rådhus AB och till 20 % av
Kumla kommun. KumBro Utveckling AB äger bl.a. samtliga aktier i KumBro
Vind AB och KumBro Stadsnät AB. I nuläget utgörs styrelserna i bolagen av 7
ordinarie ledamöter och 4 suppleanter. I Kumbro Utveckling AB utser
kommunfullmäktige i Örebro 4 ordinarie ledamöter och 3 suppleanter medan
kommunfullmäktige i Kumla utser 3 ordinarie ledamöter och 1 suppleant. I
Kumbro Vind AB och KumBro Stadsnät AB utser kommunfullmäktige i
Örebro kommun 5 ordinarie och 2 suppleanter medan kommunfullmäktige i
Kumla utser 2 ordinarie och 2 suppleanter.
Utifrån de uppgifter som ankommer på bolagen bedöms det vara lämpligt och
mer kostnadseffektivt att styrelserna i bolagen består av samma personer i
respektive bolag (personunion). Det föreslås därför att styrelserna i bolagen
framgent ska bestå av
- 9 ordinarie ledamöter, varav 6 utses av kommunfullmäktige i Örebro och 3
utses av kommunfullmäktige i Kumla; samt av
- 5 suppleanter, varav 3 utses av kommunfullmäktige i Örebro och 2 utses av
kommunfullmäktige i Kumla.
Det ska vara personunion och arvode utgår bara i Kumbro Utveckling AB. Det
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föreslås även att Örebro kommun ska nominera ordförande och att Kumla
kommun ska nominera vice ordförande. Förslaget innebär att § 8
bolagsordningarna och p. 6 i aktieägaravtalet mellan Örebro Rådhus AB och
Kumla kommun behöver ändras.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-10-25
Förslag på bolagsordningar, 2018-10-25.
Ändringsmarkerade versioner av bolagsordningar som visar ändringar
Förslag på tilläggsavtal till aktieägaravtal, 2018-10-25
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Föreslagna bolagsordningar för KumBro Utveckling AB, KumBro Vind AB
och KumBro Stadsnät AB godkänns.
2. Örebro kommuns stämmoombud får i uppdrag att rösta för att anta de nya
bolagsordningarna med sådana eventuella mindre ändringar som kan komma
att krävas för registrering hos Bolagsverket.
3. Örebro Rådhus AB får i uppdrag att ingå tilläggsavtal till aktieägaravtal med
Kumla kommun enligt förslag.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Beslut

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

§ 242 Utökad räddningstjänst i den växande kommunen
Ärendenummer: Ks 1203/2018
Handläggare: Anne Andersson
Ärendebeskrivning

Ärendet utgår från Kommunstyrelsens sammanträde den 13 november 2018.
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§ 243 Skattesats 2019
Ärendenummer: Ks 1149/2018
Handläggare: Marie Hellgren
Ärendebeskrivning

Enligt kommunallagen 11 kapitlet ska skattesatsen anges i budgeten och
fastställas av fullmäktige före november månads utgång.
Undantag finns om budgeten på grund av särskilda skäl inte kan fastställas före
november månads utgång. Då ska fullmäktige ändå fastställa skattesatsen inom
denna tid. Budgeten ska därefter fastställas före december månads utgång. De
år då val av fullmäktige har hållits i hela landet ska budgeten fastställas av
nyvalda fullmäktige.
Skattesatsen för allmän kommunalskatt år 2019 föreslås till 21,35 per
skattekrona. Skattesatsen är densamma som år 2018.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-10-09
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Skattesatsen för allmän kommunalskatt år 2019 fastställs till 21,35 per
skattekrona.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Yrkande

Kenneth Nilsson (S) yrkar bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag om
att skattesatsen för allmän kommunalskatt år 2019 fastställs till 21,35 per
skattekrona.
Anders Åhrlin (M) yrkar att skattesatsen för allmän kommunalskatt år 2019
fastställs till 21,25 per skattekrona.
Helena Ståhl (SD) yrkar att skattesatsen för allmän kommunalskatt år 2019
fastställs till 21,30 per skattekrona.
Proposition

Ordförande Kenneth Nilsson (S) finner att det finns tre förslag till beslut, d.v.s.
Kommunstyrelseförvaltningens förslag om att skattesatsen för allmän
kommunalskatt år 2019 fastställs till 21,35 per skattekrona, Anders Åhrlins (M)
yrkande om att skattesatsen för allmän kommunalskatt år 2019 fastställs till
21,25 per skattekrona samt Helena Ståhls (SD) yrkande om att skattesatsen för
allmän kommunalskatt år 2019 fastställs till 21,30 per skattekrona.
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Ordföranden redovisar propositionsordning som Kommunstyrelsen
godkänner.
Kommunstyrelseförvaltningens förslag är huvudförslag. Ordföranden ställer
först Anders Åhrlins (M) yrkande mot Helena Ståhls (SD) yrkande, för att få
fram ett motförslag till huvudförslaget. Ordföranden finner att Anders Åhrlins
(M) yrkande är motförslag till huvudförslaget.
Slutligen ställer ordföranden huvudförslaget om bifall till
Kommunstyrelseförvaltningens förslag mot motförslaget om bifall till Anders
Åhrlins (M) yrkande. Ordföranden finner att Kommunstyrelsen beslutar
enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Skattesatsen för allmän kommunalskatt år 2019 fastställs till 21,35 per
skattekrona.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Reservation

Anders Åhrlin (M), Maria Haglund (M), Johan Kumlin (M) och Emelie Jaxell
(M) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för Anders Åhrlins (M)
yrkande om att skattesatsen för allmän kommunalskatt år 2019 fastställs till
21,25 per skattekrona.
Helena Ståhl (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt yrkande om att
skattesatsen för allmän kommunalskatt år 2019 fastställs till 21,30 per
skattekrona.

§ 244 Utökning av Valnämnden
Ärendenummer: Ks 1160/2018
Handläggare: Lena Claeson
Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade den 24 april 2013 att ändra Valnämndens
sammansättning till en parlamentariskt sammansatt nämnd med representation
från samtliga partier som finns representerade i Kommunfullmäktige. Antalet
ledamöter i Valnämnden utökades från fem till åtta och antalet ersättare
bestämdes till fem.
Eftersom Kommunfullmäktige efter valet år 2018 består av nio partier,
behöver Kommunfullmäktige fatta beslut om att utöka Valnämnden, så att den
fortsatt kan vara parlamentariskt sammansatt. Antalet ersättare föreslås vara
oförändrat, d.v.s. fem till antalet.
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Beslutsunderlag

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-10-15
Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige, 2013-04-23, § 119
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Valnämnden ska fortsatt vara en parlamentariskt sammansatt nämnd med
representation från samtliga partier som finns representerade i
Kommunfullmäktige.
2. Antalet ersättare i Valnämnden ska vara fem.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Beslut

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

§ 245 Remittering av motioner
Ärendenummer: Ks 4/2018
Handläggare: Lena Claeson
Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige har den 28 februari 2018 överlämnat en motion för
beredning:
Motion från Johan Kumlin (M) om ny organisation för försörjningsstöd, Ks
1227/2018
Beslutsunderlag

Motion från Johan Kumlin (M) om ny organisation för försörjningsstöd, Ks
1227/2018
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Motion från Johan Kumlin (M) om ny organisation för försörjningsstöd,
remitteras till Programnämnd social välfärd och Kommunstyrelseförvaltningen.

14 (18)

ÖREBRO

Protokoll

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

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

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

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

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

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 247 Rapport från Örebro Rådhus AB
Ärendenummer: Ks 6/2018
Handläggare: Krister Frödin
Ärendebeskrivning

Styrelsen i Örebro Rådhus AB ska enligt ägardirektivet hålla Kommunstyrelsen
löpande informerad om sin egen och dotterbolagensverksamhet samt om
åtgärder av större vikt.
Information om ekonomiskt resultat och investeringar för bolagen i Örebro
Rådhuskoncernen ingår i Örebro kommuns delårsrapporter. Årsredovisningar
för Örebro Rådhus AB och dotterbolagen redovisas i sin helhet till
Kommunstyrelse och Kommunfullmäktige.
I denna rapport lämnas övrig information om moderbolagets och
dotterbolagets verksamhet utifrån de ärenden som har behandlats i bolagens
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styrelser. Ärenden som ska behandlas av Kommunstyrelsen redovisas inte i
denna rapport.
Beslutsunderlag

Rapport från Örebro Rådhus AB
Förslag till beslut

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

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 248 Kommundirektörens rapport
Ärendenummer: Ks 8/2018
Handläggare: Anne Andersson
Ärendebeskrivning

Kommundirektören redogör i en rapport för nyheter inom förvaltningen.
Beslutsunderlag

Kommundirektörens rapport oktober 2018
Förslag till beslut

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

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 249 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Ks 1225/2018
Handläggare: Lena Claeson
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
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Kommunstyrelsen som delegationsbesluten kan vinna laga kraft och det är
också ett sätt att hålla ledamöter och ersättare i Kommunstyrelsen informerade
om vilka beslut som fattats genom delegation.
Delegationsförteckningen för Kommunstyrelsen antogs den 27 mars 2003
och reviderades senast den 5 juni 2018. Inför Kommunstyrelsens sammanträde
den 13 november 2018 redovisar Kommunstyrelseförvaltningen beslut som
tagits med stöd av delegation under oktober och november 2018.
Beslutsunderlag

Sammanställning över delegationsbeslut inom övrig verksamhet under
perioden 1 - 31 oktober samt 5 november 2018
Sammanställning över delegationsbeslut inom finansverksamheten under
perioden 1 - 31 oktober 2018
Protokoll från Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt,
2018-10-16
Förslag till beslut

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

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 250 Anmälan av handlingar
Ärendenummer: Ks 3/2018
Handläggare: Lena Claeson
Ärendebeskrivning

Varje månad anmäler Kommunstyrelseförvaltningen handlingar som inkommit
och bedöms relevanta för Kommunstyrelsen att få kännedom om.
Beslutsunderlag

Protokoll Örebro Rådhus AB, 2018-10-09
Förslag till beslut

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

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 251 Rapport över finansverksamheter under oktober
Ärendenummer: Ks 7/2018
Ärendebeskrivning

Kommunstyrelseförvaltningen redovisar i rapport finansverksamheten
under oktober år 2018.
Beslutsunderlag

Rapport över finansverksamheten under oktober 2018
Förslag till beslut

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

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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