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Justerat den 26 september 2018

Kenneth Nilsson (S), ordförande

Murad Artin (V), justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 28 september
2018.
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§ 178 Information om stöd för att främja samverkan och
kunskapsutbyte för att minska och motverka segregation
Ärendenummer: Ks 753/2018
Handläggare: Anders Edlund, Anne Andersson
Ärendebeskrivning
Delegationen mot segregation fördelar statsbidrag i enlighet med
förordning (2018:118) till kommuner och landsting för att minska och
motverka segregation. Denna utlysning avser statsbidrag för att bidra till en
sektorsövergripande samordning av arbetet med att minska och motverka
segregation på lokal och regional nivå.
Delegationen mot segregation har i uppdrag att främja ökad samverkan
mellan myndigheter, landsting, kommuner, organisationer inom det civila
samhället, näringsliv, forskare och andra relevanta aktörer. Myndigheten
ska även bidra till kunskaps- och erfarenhetsutbyte, följa forskning och
annan kunskapsutveckling i frågor som rör segregation. Som en del av
detta uppdrag fördelar myndigheten statsbidrag i syfte att minska och
motverka segregation.
Planerare Anders Edlund informerar om aktuell status för Örebro
kommuns ansökan till Tillväxtverket om medel för att främja kommunens
integrationsarbete. Ansökan ska vara inne 30 september 2018 och kommer
att innehålla en grov beskrivning av projektet, eftersom de konkreta
aktiviteterna kommer att kunna tas fram efter att kartläggning och
behovsanalys är färdiga, vilket blir i början av år 2019.
Kommunstyrelsen framhåller vikten av fortsatt förankring i
Kommunstyrelsen och övriga nämnder. Ärendet kommer att hanteras både
i Kommunstyrelsen och i Kommunstyrelsens utskott för socialt
förebyggande arbete framöver.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Informationen tas till protokollet.

§ 179 Tilläggsanslag och ombudgeteringar 2018
Ärendenummer: Ks 1252/2017
Handläggare: Johanna Larsson
Ärendebeskrivning
I ärendet redovisas tilläggsanslag för kostnadsökningar för 2018 samt
ombudgeteringar.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-08-27
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Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Tilläggsanslag på 29,6 miljoner kronor beviljas enligt
kommunstyrelseförvaltningens förslag.
2. Finansiering av tilläggsanslagen sker ur Kommunstyrelsens utrymme för
generella kostnadsökningar.
3. För kostnadsökningar i samband med driftstart av investeringar
ombudgeteras 8,0 miljoner kronor enligt förslag.
Yrkande
Murad Artin (V), Daniel Spiik (SD) och Sara Bronner (MP) yrkar att
det utökade driftsbidraget (indexreglering för 2018) till Örebro
Läns Flygplats AB stryks.
Proposition
Ordförande Kenneth Nilsson (S) finner att det finns två förslag till beslut,
d.v.s. Kommunstyrelseförvaltningens förslag respektive Murad Artins (V),
Daniel Spiiks (SD) och Sara Bronners (MP) yrkanden om att det utökade
driftsbidraget (indexreglering för 2018) till Örebro Läns Flygplats
AB stryks. Ordföranden ställer dessa mot varandra och finner att
Kommunstyrelsen beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Tilläggsanslag på 29,6 miljoner kronor beviljas enligt
kommunstyrelseförvaltningens förslag.
2. Finansiering av tilläggsanslagen sker ur Kommunstyrelsens utrymme för
generella kostnadsökningar.
3. För kostnadsökningar i samband med driftstart av investeringar
ombudgeteras 8,0 miljoner kronor enligt förslag.
Reservation
Murad Artin (V) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för sitt
yrkande om att det utökade driftsbidraget (indexreglering för 2018) till
Örebro Läns Flygplats AB stryks.
Daniel Spiik (SD) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för sitt
yrkande om att det utökade driftsbidraget (indexreglering för 2018) till
Örebro Läns Flygplats AB stryks.
Sara Bronner (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt yrkande
om att det utökade driftsbidraget (indexreglering för 2018) till Örebro
Läns Flygplats AB stryks.
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§ 180 Kommunstyrelsens delårsrapport med prognos 2
2018
Ärendenummer: Ks 986/2018
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelseförvaltningen har sammanställt delårsrapport med prognos
2 2018 för Kommunstyrelsen egen verksamhet.
Kommunstyrelseförvaltningen sammanställer en prognos för helåret som är
en budgetavvikelse med cirka -5,4 mnkr. Exklusive Centralt skolstöd och
Myndighetsetsavdelningen är avvikelsen cirka -3,7 mnkr. Detta kan
framförallt härledas till det omställnings- och effektiviseringsarbete
kopplat till digitalisering och ett antal nya tjänster som enligt plan
finansieras via medel från Digitaliseringsportföljen. Det är en utmaning
likaså en möjlighet att balansera reducering av befintliga arbetsformer och
samtidigt investera i och satsa på nya moderna arbetsformer.
Kommunstyrelseförvaltningens budgetram inför 2018 innebar krav om
effektiviseringsåtgärder motsvarande 14,3 mnkr, varav cirka 5 mnkr ålagts
avdelningarna inför budgetarbetet 2018. Återstående reduceringskrav
motsvarar 9,3 mnkr mot budget. Överfört resultat från 2017 (+3,3 mnkr)
har lagts in i ramavstämning vilket minskar årets reduceringsbehov till
cirka 6 mnkr. Utifrån pågående verksamhetseffektiviseringar, reduceringar
av ett antal tjänster, generell ramreducering samt allmän återhållsamhet är
bedömningen att effektiviseringskravet vid årets slut kommer att realiseras.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse, 2018-09-07
Delårsrapport med prognos 2 2018 för Kommunstyrelsens egen
verksamhet
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Kommunstyrelsen fastställer delårsrapport med prognos 2 2018.
2. Delårsrapporten överlämnas för vidare hantering inom ramen för
kommuntotal delårsrapport med prognos 2 2018 Örebro kommun.
Yrkande
Anders Åhrlin (M) yrkar att få lämna ett särskilt yttrande som tas till
protokollet.
Proposition
Ordförande Kenneth Nilsson (S) finner att det endast finns ett förslag till
beslut, d.v.s. Kommunstyrelseförvaltningens förslag, och
att Kommunstyrelsen beslutar enligt detta.
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Därefter ställer ordföranden Anders Åhrlin (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. Kommunstyrelsen fastställer delårsrapport med prognos 2 2018.
2. Delårsrapporten överlämnas för vidare hantering inom ramen för
kommuntotal delårsrapport med prognos 2 2018 Örebro kommun.
3. Anders Åhrlin (M) får lämna ett särskilt yttrande som tas till protokollet.
Murad Artin (V) deltar inte i beslutet.

§ 181 Svar på remiss om brott mot förtroendevalda
Ärendenummer: Ks 874/2018
Handläggare: Liselotte Bergqvist
Ärendebeskrivning
Justitiedepartementet har inkommit till Örebro kommun med en remiss
gällande, Brott mot förtroendevalda (Ds 2018:29). Svar ska ha inkommit
till Justitiedepartementet senast den 2 oktober 2018.
Förekomsten av brott mot förtroendevalda är ett problem i samhället och
det är ett allvarligt angrepp mot demokratin och kan aldrig accepteras. Av
politikernas trygghetsundersökning 2017 som genomfördes av
Brottsförebyggande rådet (Brå) på uppdrag av regeringen framgår att var
fjärde förtroendevald utsattes för trakasserier, hot eller våld under 2016. År
2012 var motsvarande andel en femtedel. Under senare år har det
genomförts flera reformer på straffrättens område som har stärkt det
straffrättsliga skyddet även för personer som utövar förtroendeuppdrag.
Dessa åtgärder har emellertid inte varit tillräckliga för att motverka
utvecklingen. Utsattheten för förtroendevalda ökar. I promemorian föreslås
att det införs en särskild straffskärpningsgrund i 29 kap. 2 § brottsbalken
för brott som begåtts mot en person på grund av att hen utövat ett uppdrag
som förtroendevald i stat, kommun eller landsting, eller som begåtts mot en
närstående till en sådan person på grund av förtroendeuppdraget.
Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 juli 2019.
Örebro kommun ser positivt på förslaget och ställer sig bakom förslaget.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-08-22
Förslag till yttrande, 2018-08-22
Remiss Brott mot förtroendevalda (Ds 2018:29)
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Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Förslag till yttrande antas och överlämnas till Justitiedepartementet.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 182 Samverkan med KIF Örebro om folkhälsa
Ärendenummer: Ks 926/2018
Ärendebeskrivning
I samverkan mellan Örebro kommun, ÖLIF, Örebro universitet,
Specialpedagogiska skolmyndigheten, Region Örebro län m.fl. pågår ett
arbete att bygga upp ett nätverk för ökad folkhälsa, dvs. Rörelsenätverket. I
nätverkets utåtriktade arbete bör KIF Örebro DFF ha en funktion som
ambassadörer. Det är viktigt att kommunen via samarbeten med kvinnliga
idrottsförebilder kan stödja folkhälsoarbetet mot framför allt flickor och
kvinnor.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-09-03
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. KIF Örebro DFF ingår samverkan med Örebro kommun om folkhälsa,
bland annat inom ramen för Rörelsenätverket. Föreningens spelare
fungerar som ambassadörer i olika uppdrag för att uppmuntra medborgare
till fysisk aktivitet, framför allt barn och ungdomar.
2. Kommundirektören får i uppdrag att föra dialogen vidare med
föreningen om hur samverkan ska utformas.
3. Finansiering för samverkan med KIF Örebro DFF med 300 000 kronor
sker från Kommunstyrelsens utrymme för oförutsedda kostnader.
Yrkande
Anders Åhrlin (M) yrkar i första hand att ärendet återremitteras med
motiveringen att ärendet behöver kompletteras genom att fler föreningar
tillfrågas om de är intresserade av att delta i projektet och i andra hand
avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Sara Bronner (MP) yrkar på en ytterligare beslutspunkt om att
Kommunstyrelsen innan årets slut ska få en återrapportering om hur
medlen har använts.
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Kenneth Nilsson (S), Karolina Wallström (L) och Murad Artin (V) yrkar
bifall till Sara Bronners (MP) tilläggsyrkande som utgör
Kommunstyrelseförvaltningens justerade förslag.
Proposition
Ordförande Kenneth Nilsson (S) finner att det finns tre förslag till beslut,
d.v.s. Kommunstyrelseförvaltningens justerade förslag, Anders Åhrlins
(M) förstahandsyrkande om återremiss samt Anders Åhrlins
(M) andrahandsyrkande om avslag på Kommunstyrelseförvaltningens
förslag.
Ordföranden redovisar förslag till propositionsordning som
Kommunstyrelsen godkänner.
Ordföranden ställer först Anders Åhrlins (M) yrkande om återremiss under
proposition och finner att Kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska
avgöras idag.
Därefter ställer ordföranden Kommunstyrelseförvaltningens
justerade förslag mot Anders Åhrlins (M) yrkande om avslag på
Kommunstyrelseförvaltningens förslag och finner att Kommunstyrelsen
beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens justerade förslag.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. KIF Örebro DFF ingår samverkan med Örebro kommun om folkhälsa,
bland annat inom ramen för Rörelsenätverket. Föreningens spelare
fungerar som ambassadörer i olika uppdrag för att uppmuntra medborgare
till fysisk aktivitet, framför allt barn och ungdomar.
2. Kommundirektören får i uppdrag att föra dialogen vidare med
föreningen om hur samverkan ska utformas.
3. Finansiering för samverkan med KIF Örebro DFF med 300 000 kronor
sker från Kommunstyrelsens utrymme för oförutsedda kostnader.
4. Kommunstyrelsen ska innan årets slut få en återrapportering om hur
medlen har använts.
Reservation
Anders Åhrlin (M), Maria Haglund (M) och Johan Kumlin (M) reserverar
sig skriftligt mot beslutet till förmån för Anders Åhrlins (M) yrkande om i
första hand att ärendet återremitteras med motiveringen att
ärendet behöver kompletteras genom att fler föreningar tillfrågas om de är
intresserade av att delta i projektet och i andra hand avslag på
Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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§ 183 Studentpolicy för Örebro kommun
Ärendenummer: Ks 1508/2017
Handläggare: Renée Andersson, Catharina Centerfjäll
Ärendebeskrivning
Ärendet utgår från Kommunstyrelsens sammanträde den 18 september.

§ 184 Revidering av reglemente för Kommunala
Tillgänglighetsrådet (KTR)
Ärendenummer: Ks 811/2018
Handläggare: Lena Claeson
Ärendebeskrivning
Tillgänglighetsrådet är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig
information mellan kommunen och företrädare för
funktionshindersorganisationerna i Örebro. Rådet är inrättat av
Kommunstyrelsen.
I ett förslag till revidering av reglementet för Kommunala
tillgänglighetsrådet (KTR) i Örebro kommun föreslås att
Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt ska följa upp frågor
från Kommunala tillgänglighetsrådet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-08-14
Reglemente för Kommunala tillgänglighetsrådet (KTR) i Örebro kommun
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Revidering av reglemente för Kommunala tillgänglighetsrådet (KTR) i
Örebro kommun antas.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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§ 185 Instruktion och delegation för Kommunstyrelsens
utskott för näringsliv och tillväxt
Ärendenummer: Ks 725/2018
Handläggare: Lena Claeson
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen antog arbetsordning och delegation för
Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt den 24 mars 2015, §
56. Det finns ett behov av att renodla och förtydliga delegationen när det
gäller miljö- och hållbarhetsfrågor samt arbetsmarknadspolitiska frågor och
ett förslag till instruktion och delegation för utskottet har tagits fram.
Beslutsunderlag
Instruktion och delegation för Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och
tillväxt, 2018-08-14
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Instruktion och delegation för Kommunstyrelsens utskott för näringsliv
och tillväxt antas.
Instruktion och delegation för Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och
tillväxt gäller från och med 1 januari 2019 och ersätter tidigare
arbetsordning och delegation.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 186 Sammanträdestider för Kommunstyrelsen och
Kommunfullmäktige 2019
Ärendenummer: Ks 561/2018
Handläggare: Lena Claeson
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat förslag till sammanträdestider
för år 2019.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-09-03
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Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Ordinarie beslutssammanträden med Kommunstyrelsen ska under år
2019 hållas tisdagar klockan 14.15 den 22 januari, 12 februari, 12 mars, 9
april, 14 maj, 11 juni, 27 augusti, 17 september, 15 oktober (beslut budget
2020), 12 november och 3 december med beredningssammanträden
tisdagar klockan 09.00-12.00 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. Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt sammanträder
under år 2019 tisdagar kl. 09.00-12.00 den 22 januari, 12 februari, 12 mars,
9 april, 14 maj, 11 juni, 27 augusti, 17 september, 15 oktober, 12 november
och 3 december.
3. Programnämnderna rekommenderas att under år 2019 förlägga sina
sammanträden till veckorna 3, 6, 10, 14, 19, 22, 36, 40, 45 och 49.
Programnämnderna rekommenderas att under år 2019 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 2019 förlägga sina
sammanträden till veckorna 4, 7, 11, 15, 20, 24, 34, 37, 41, 46 och 50.
Driftsnämnderna rekommenderas att under år 2019 undvika att förlägga
mötestider som kolliderar med Kommunstyrelsens sammanträden samt
undvika att förlägga mötestider på onsdagar.
5. Ordinarie sammanträden med Kommunfullmäktige ska under år 2019
hållas klockan 09.00- ca 17.00 den 30 januari, 27 februari, 27 mars, 24
april, 22 maj, 19 juni, 25 september, 21 och 22 oktober (budget), 20
november och 10 december. Tid för eventuella extra sammanträden
reserveras till den 28 mars och den 28 augusti, klockan 09.00- ca 17.00.
Beslutspunkt 5 ska vidare till Kommunfullmäktige.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslutspunkt 5 ska vidare till Kommunfullmäktige.
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§ 187 Uppdrag att underteckna köpekontrakt avseende
överlåtelser av fastigheter till ÖBO omsorgsfastigheter AB
Ärendenummer: Ks 236/2018
Handläggare: Per Undén
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 20 juni 2018, § 107 beslutspunkt 1 att
ge ordföranden vid Programnämnd Samhällsbyggnad i uppdrag att
underteckna köpekontrakt avseende överlåtelse av fastigheter till ÖBO
Omsorgsfastigheter AB. Av beslutshandlingarna från kommun-fullmäktige
framgår emellertid inte tydligt vilka fastigheter som ska överlåtas till ÖBO
Omsorgsfastigheter AB. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därför att
ärendet tas upp igen för prövning.
Kommunfullmäktige beslutade den 25 april 2012 § 95 att de fastigheter
som framgår av köpekontrakt i bilaga 1 ska överlåtas till ÖBO
Omsorgsfastigheter AB. Fastigheterna har i enlighet härmed överlåtits till
ÖBO Omsorgsfastigheter AB genom upprättade köpekontrakt. Köpets
fullbordan har emellertid i dessa köpekontrakt varit villkorat av att vissa
markområden inom två år skulle ha fastighetsreglerats in i fastigheter som
ÖBO Omsorgsfastigheter AB ägt sedan tidigare. Detta villkor har inte
kunnat efterlevas inom två år och säljaren, kommunen, har därför blivit
ägare till fastigheterna igen.
I enlighet med kommunfullmäktiges beslut den 25 april 2012 § 95 ska ett
nytt köpekontrakt upprättas.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-08-24
Köpekontrakt
Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige den 14 december 2011 § 119
Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige den 25 april 2012 § 95
Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige den 20 juni 2012 § 185
Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige den 28 januari 2015 § 9
Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige den 20 juni 2018 § 107
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Ordföranden i Programnämnd Samhällsbyggnad får i uppdrag att
underteckna köpekontrakt som framgår av bilaga 1, avseende överlåtelser
av fastigheter till ÖBO Omsorgsfastigheter AB 556800-5432.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.

§ 188 Ägarförändring Alfred Nobel Science Park AB
Ärendenummer: Ks 909/2018
Handläggare: Rickard Samuelsson, Göran Dahlén
Ärendebeskrivning
Alfred Nobel Science Park AB (”Bolaget”) ägs för närvarande av Örebro
Rådhus AB med 52 %, Karlskoga kommun med 27 % och Region Örebro
läns förvaltnings AB med 21 %. Örebro Universitet önskar åter bli
delägare i Bolaget genom att det helägda bolaget Örebro Universitet
Holding AB förvärvar 140 aktier i Bolaget (motsvarande 14 % av aktierna
i Bolaget) från Örebro Rådhus AB för aktiernas bokförda kvotvärde om
14 000 kr. De ändrade ägarförhållandena medför att aktieägaravtal,
bolagsordning och ägardirektiv behöver ändras.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-09-06
Aktieöverlåtelseavtal, 2018-09-03
Aktieägaravtal, 2018-09-03
Bolagsordning, 2018-09-03
Ägardirektiv, 2018-09-03
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Örebro Rådhus AB får i uppdrag att överlåta 140 aktier i Bolaget till
Örebro Universitet Holding AB enligt förslag till aktieöverlåtelseavtal samt
ingå nytt aktieägaravtal enligt förslag.
2. Örebro kommuns stämmoombud får i uppdrag att för Örebro Rådhus
AB:s räkning rösta för att anta ny bolagsordning och ägardirektiv för
Bolaget enligt förslag.
3. Bolaget får göra sådana eventuella mindre ändringar i bolagsordningen
om så krävs enligt lag för att bolagsordningen ska kunna registreras hos
Bolagsverket.
4. Beslut enligt 1-3 ovan förutsätter att överlåtelsen godkänns av
kommunfullmäktige i Karlskoga kommun och av regionfullmäktige
Region Örebro län.
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Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.

§ 189 Riktlinjer för bostadsförsörjning
Ärendenummer: Ks 877/2018
Ärendebeskrivning
Stadsbyggnad har tagit fram nya riktlinjer för bostadsförsörjningen i
Örebro, i och med att förutsättningarna för de antagna riktlinjerna från
2016 har ändrats.
Beslutsunderlag
Stadsbyggnads tjänsteskrivelse, 2018-09-11
Bostadsförsörjning - Riktlinjer för Örebro kommun, 2018-09-11
Förslag till beslut
Stadsbyggnad förslag till Kommunstyrelsen:
- Godkänna riktlinjer för bostadsförsörjning för Örebro kommun.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Yrkande
Anders Åhrlin (M) yrkar att första stycket på sidan 11, "Örebro kommuns
riktlinjer för markanvisning anger vidare..." stryks, att sista punkten på
sidan 25, "Kommunen har utvecklat konceptet "Bostäder för fler" som
innebär..." stryks samt att första punkten på sidan 26, "Kommunens
verksamheter ska vid markanvisning av kommunal mark ges möjlighet..."
stryks.
Karolina Wallström (L) yrkar bifall till Anders Åhrlins (M) yrkande.
Murad Artin (V) yrkar att få lämna ett särskilt yttrande som tas till
protokollet.
Proposition
Ordförande Kenneth Nilsson (S) finner att det finns två förslag till beslut,
d.v.s. Stadsbyggnads förslag respektive Anders Åhrlins (M) och Karolina
Wallströms (L) yrkade och ställer dessa mot varandra. Ordföranden finner
att Kommunstyrelsen beslutar enligt Stadsbyggnads förslag.
Därefter ställer ordföranden Murad Artins (V) yrkande om att få lämna ett
särskilt yttrande som tas till protokollet, under proposition och finner att
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Kommunstyrelsen beslutar att bifalla detta.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Godkänna riktlinjer för bostadsförsörjning för Örebro kommun.
2. Murad Artin (V) får lämna ett särskilt yttrande som tas till protokollet.
Beslutspunkt 1 ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Reservation
Anders Åhrlin (M), Maria Haglund (M) och Johan Kumlin (M) reserverar
sig skriftligt mot beslutet till förmån för Anders Åhrlins (M) yrkande om
att första stycket på sidan 11, "Örebro kommuns riktlinjer för
markanvisning anger vidare..." stryks, att sista punkten på sidan 25,
"Kommunen har utvecklat konceptet "Bostäder för fler" som innebär..."
stryks samt att första punkten på sidan 26, "Kommunens verksamheter ska
vid markanvisning av kommunal mark ges möjlighet..." stryks.
Karolina Wallström (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt
yrkande om att första stycket på sidan 11, "Örebro kommuns riktlinjer för
markanvisning anger vidare..." stryks, att sista punkten på sidan 25,
"Kommunen har utvecklat konceptet "Bostäder för fler" som innebär..."
stryks samt att första punkten på sidan 26, "Kommunens verksamheter ska
vid markanvisning av kommunal mark ges möjlighet..." stryks.

§ 190 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens
område
Ärendenummer: Ks 940/2018
Ärendebeskrivning
Örebro kommuns taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken är
beslutad av Kommunfullmäktige under 2013. Förändringar i lagstiftningen
och ökade kostnader för verksamheten medför att en ändring av taxan bör
göras.
Taxan och beräkningen av kostnaderna är baserade på en modell som
Sveriges kommuner och landsting (SKL) har tagit fram. Det nya förslaget
innebär mindre justeringar av tidsåtgången för några ärendetyper samt att
timavgiften föreslås höjas från 940 kronor/timme till 1 020 kronor/timme.
Taxan föreslås gälla från och med 2019-01-01.
Miljönämnden behandlade ärendet den 5 juni 2018 och Programnämnd
samhällsbyggnad den 30 augusti 2018.
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Beslutsunderlag
Stadsbyggnads tjänsteskrivelse, 2018-08-14
Protokollsutdrag från Miljönämnden, 2018-06-05, § 58
Miljökontorets tjänsteskrivelse, 2018-05-29
Örebro kommuns taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område
Taxebilaga 1 och 2
Förslag till beslut
Programnämnd samhällsbyggnads förslag till Kommunstyrelsen:
1. Förslag till ny taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område
med tillhörande taxebilaga 1 och 2 överlämnas till Kommunfullmäktige.
2. Med stöd av 27 kap. 1 § miljöbalken fastställa föreliggande förslag till
taxa med tillhörande taxebilaga 1 och 2.
3. Taxan ska gälla från och med den 1 januari 2019.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Programnämnd samhällsbyggnads förslag.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.

§ 191 Taxa för tillsynsverksamhet enligt lagen om
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare
Ärendenummer: Ks 941/2018
Ärendebeskrivning
När taxan för tillsynsverksamhet enligt lagen om elektroniska cigaretter
och påfyllningsbehållare var uppe för beslut i Kommunfullmäktige 2017,
baserades förslaget på kommunens taxa för tillsyn inom tobakslagens
område, eftersom dessa två områden bedömdes ligga nära varandra. Taxan
för tillsyn inom tobakslagens område togs fram 2013. Sedan dess har dock
kostnaderna för tillsynsverksamheten ökat, vilket medför ett behov av att
ändra taxan.
Taxan och beräkningen av kostnaderna baseras på en modell som Sveriges
kommuner och landsting (SKL) har tagit fram. Det nya förslaget innebär
att timavgiften höjs från 940 kronor/timme till 1 020 kronor/timme. Taxan
föreslås gälla från och med 2019-01-01.
Miljönämnden behandlade ärendet den 5 juni 2018 och Programnämnd
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samhällsbyggnad den 30 augusti 2018.
Beslutsunderlag
Stadsbyggnads tjänsteskrivelse, 2018-08-17
Protokollsutdrag från Miljönämnden, 2018-06-05, § 59
Miljökontorets tjänsteskrivelse, 2018-05-29
Örebro kommuns taxa för tillsynsverksamhet enligt lagen om elektroniska
cigaretter och påfyllningsbehållare
Förslag till beslut
Programnämnd samhällsbyggnads förslag till Kommunstyrelsen:
1. Förslag till ny taxa för tillsynsverksamhet enligt lagen om elektroniska
cigaretter och påfyllningsbehållare överlämnas till Kommunfullmäktige.
2. Med stöd av 46 § lagen (2017:425) om elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare fastställa föreliggande förslag till taxa.
3. Taxan ska gälla från och med den 1 januari 2019.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Programnämnd samhällsbyggnads förslag.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.

§ 192 Taxa för tillsyn inom strålskyddslagens område
Ärendenummer: Ks 942/2018
Ärendebeskrivning
Den 1 juni 2018 trädde en ny strålskyddslag i kraft. Örebro kommuns taxa
för tillsyn inom strålskyddslagens område antogs under 2013. Med
anledning av den nya lagen och ökade kostnader för tillsynsverksamheten
bör en ny taxa antas, som ersätter tidigare gällande taxa.
Taxan och beräkningen av kostnaderna är baserade på en modell som
Sveriges kommuner och landsting (SKL) har tagit fram. Det nya förslaget
innebär att timavgiften höjs från 940 kronor/timme till 1 020 kronor/timme.
Taxan föreslås gälla från och med 2019-01-01.
Miljönämnden behandlade ärendet den 5 juni 2018 och Programnämnd
samhällsbyggnad den 30 augusti 2018.
Beslutsunderlag
Stadsbyggnads tjänsteskrivelse, 2018-08-17
Protokollsutdrag från Miljönämnden, 2018-06-05, § 60
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Miljökontorets tjänsteskrivelse, 2018-05-29
Örebro kommuns taxa för tillsyn inom strålskyddslagens område
Förslag till beslut
Programnämnd samhällsbyggnads förslag till Kommunstyrelsen:
1. Förslag till ny taxa för tillsyn inom strålskyddslagens område
överlämnas till Kommunfullmäktige.
2. Med stöd av 10 kap. 4 § strålskyddslagen (2018:396) fastställa
föreliggande förslag till taxa.
3. Taxan ska gälla från och med den 1 januari 2019.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Programnämnd samhällsbyggnads förslag.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.

§ 193 Taxa för kontrollverksamhet enligt lagen om handel
med vissa receptfria läkemedel
Ärendenummer: Ks 943/2018
Ärendebeskrivning
Senast Kommunfullmäktige antog en taxa för kommunens
kontrollverksamhet enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel
var år 2013. Sedan dess har verksamhetens kostnader ökat, vilket medför
ett behov av en förändrad taxa.
Den nya taxan och beräkningen av kostnaderna baseras på en modell som
Sveriges kommuner och landsting (SKL) har tagit fram. Det nya förslaget
innebär att timavgiften föreslås höjas från 940 kronor/timme till 1 020
kronor/timme. Taxan föreslås gälla från och med 2019-01-01.
Miljönämnden behandlade ärendet den 5 juni 2018 och Programnämnd
samhällsbyggnad den 30 augusti 2018.
Beslutsunderlag
Stadsbyggnads tjänsteskrivelse, 2018-08-17
Protokollsutdrag från Miljönämnden, 2018-06-05, § 61
Miljökontorets tjänsteskrivelse, 2018-05-29
Örebro kommuns taxa för kontrollverksamhet enligt lagen om handel med
vissa receptfria läkemedel
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Förslag till beslut
Programnämnd samhällsbyggnads förslag till Kommunstyrelsen:
1. Förslag till ny taxa för kontrollverksamhet enligt 23 § lagen (2009:730)
om handel med vissa receptfria läkemedel överlämnas till
Kommunfullmäktige.
2. Med stöd av lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel
fastställa föreliggande förslag till taxa.
3. Taxan ska gälla från och med den 1 januari 2019.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Programnämnd samhällsbyggnads förslag.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.

§ 194 Taxa för tillsynsverksamhet enligt alkohollagens
område för folköl
Ärendenummer: Ks 944/2018
Ärendebeskrivning
Senast Kommunfullmäktige antog en taxa för tillsynsverksamhet enligt
alkohollagens område för folköl var 2013. Sedan dess har kostnaderna för
tillsynsverksamheten ökat, vilket medför ett behov av att ändra taxan.
Taxan och beräkningen av kostnaderna baseras på en modell som Sveriges
kommuner och landsting (SKL) har tagit fram. Det nya förslaget innebär
att timavgiften höjs från 940 kronor/timme till 1 020 kronor/timme. Taxan
föreslås gälla från och med 2019-01-01.
Miljönämnden behandlade ärendet den 5 juni 2018 och Programnämnd
samhällsbyggnad den 30 augusti 2018.
Beslutsunderlag
Stadsbyggnads tjänsteskrivelse, 2018-08-17
Protokollsutdrag från Miljönämnden, 2018-06-05, § 62
Miljökontorets tjänsteskrivelse, 2018-05-29
Örebro kommuns taxa för tillsynsverksamhet enligt alkohollagens område
för folköl
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Förslag till beslut
Programnämnd samhällsbyggnads förslag till Kommunstyrelsen:
1. Förslag till ny taxa för tillsynsverksamhet enligt alkohollagens område
för folköl överlämnas till Kommunfullmäktige.
2. Med stöd av 8 kap. 10 § alkohollagen (2010:1622) fastställa
föreliggande förslag till taxa.
3. Taxan ska gälla från och med den 1 januari 2019.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Programnämnd samhällsbyggnads förslag.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.

§ 195 Taxa för anmälan och tillsyn enligt tobakslagen
Ärendenummer: Ks 945/2018
Ärendebeskrivning
Örebro kommuns taxa för anmälan och tillsyn inom tobakslagens område
antogs av Kommunfullmäktige under 2013. Ökade kostnader för
verksamheten medför att en ändring av taxan bör göras.
Taxan och beräkningen av kostnaderna är baserade på en modell som
Sveriges kommuner och landsting (SKL) har tagit fram. Det nya förslaget
innebär mindre justeringar av tidsåtgången för några ärendetyper samt att
timavgiften föreslås höjas från 940 kronor/timme till 1 020 kronor/timme.
Taxan föreslås gälla från och med 2019-01-01.
Miljönämnden behandlade ärendet den 5 juni 2018 och Programnämnd
samhällsbyggnad den 30 augusti 2018.
Beslutsunderlag
Stadsbyggnads tjänsteskrivelse, 2018-08-17
Protokollsutdrag från Miljönämnden, 2018-06-05, § 63
Miljökontorets tjänsteskrivelse, 2018-05-29
Örebro kommuns taxa för anmälan och tillsyn enligt tobakslagen
Förslag till beslut
Programnämnd samhällsbyggnads förslag till Kommunstyrelsen:
1. Förslag till ny taxa för anmälan och tillsyn enligt tobakslagen
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överlämnas till Kommunfullmäktige.
2. Med stöd av 19 b § tobakslagen (1993:581) fastställa föreliggande
förslag till taxa.
3. Taxan ska gälla från och med den 1 januari 2019.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Programnämnd samhällsbyggnads förslag.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.

§ 196 Fyllnadsval av ledamot till styrelsen för stiftelsen
Activa
Ärendenummer: Ks 12/2017
Ärendebeskrivning
Stiftelsen Activa i Örebro län har till syfte att skapa varaktigt arbete främst
åt unga personer med funktionsnedsättningar, genom bildningsinsatser och
annat stöd förbereda personerna för arbetslivet, integrera dem i näringsliv
och övrig arbetsmarknad samt inom sitt område utveckla samverkan
mellan stiftarna.
Stiftarnas angelägenheter handhas av en styrelse, som består av lägst tre
ledamöter med lika många ersättare. Minst halva antalet ledamöter och
ersättare utses av Kommunstyrelsen medan resterande antal utses
av regionens styrelse för psykiatri respektive habilitering. Uppdraget gäller
till dess nya ledamöter och ersättare utsetts.
Örebro kommuns representanter i styrelsen är Sofia R Persson, Mikael
Ramnerö och Patrik Jonsson.
Eftersom Sofia R Persson nu gått vidare till en annan tjänst inom
kommunen föreslås Johanna Viberg utses till ny ledamot.
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Sofia R Persson entledigas från sitt uppdrag som ledamot i styrelsen för
stiftelsen Activa.
2. Johanna Viberg väljs till ny ledamot i styrelsen för stiftelsen Activa
efter Sofia R Persson.
21

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 197 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt, månadsrapport
Ärendenummer: Ks 5/2018
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelseförvaltningen har sammanställt en rapport över
utvecklingen inom ekonomi, personal och verksamhet under augusti 2018.
Beslutsunderlag
Månadsrapport ekonomi, personal och verksamhet Örebro
kommun, augusti 2018
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Rapporten läggs till handlingarna.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 198 Rapport över finansverksamheter under augusti
Ärendenummer: Ks 7/2018
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelseförvaltningen redovisar i rapport finansverksamheten
under augusti år 2018.
Beslutsunderlag
Rapport över finansverksamheter under augusti 2018
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Rapporten läggs till handlingarna
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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§ 199 Kommundirektörens rapport
Ärendenummer: Ks 8/2018
Ärendebeskrivning
Kommundirektören redogör i en rapport för nyheter inom förvaltningen.
Beslutsunderlag
Kommundirektörens rapport augusti 2018
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Rapporten läggs till handlingarna.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 200 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Ks 1008/2018
Ärendebeskrivning
Alla beslut fattade med stöd av delegation av tjänsteman, ordförande,
presidium eller utskott ska anmälas till Kommunstyrelsen på närmast
följande sammanträde enligt 6 kap. 40 § KL. Det är först efter
återrapporteringen till Kommunstyrelsen som delegationsbesluten kan
vinna laga kraft och det är också ett sätt att hålla ledamöter och ersättare i
Kommunstyrelsen informerade om vilka beslut som fattats genom
delegation.
Delegationsförteckningen för Kommunstyrelsen antogs den 27 mars 2003
och reviderades senast den 5 juni 2018. Inför Kommunstyrelsens
sammanträde den 18 september 2018 redovisar
Kommunstyrelseförvaltningen beslut som tagits med stöd av delegation
under augusti 2018.
Beslutsunderlag
Sammanställning över delegationsbeslut inom övrig verksamhet under
perioden 1 - 31 augusti 2018
Sammanställning över delegationsbeslut inom finansverksamheten under
perioden 1 - 31 augusti 2018
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Protokoll från Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt, 201808-28
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Anmälan av delegationsbeslut läggs till handlingarna.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 201 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
Minnesanteckningar från arbetsgruppen Samarbete, samordning och
planering kring flyktingmottagning,
2018-08-22
Rapporter från Mälardalsrådet, 2018-08-20
Länstal för nyanlända 2019, Ks 930/2018, 2018-08-15
Verksamhetsuppföljning ensamkommande juli 2018 från Socialnämnd
väster
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Anmälan läggs till handlingarna.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 202 Entledigande av kommunalråd
Ärendenummer: Ks 1051/2014
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige fastställde den 24 september 2014 regler för arvoden
och ersättningar till förtroendevalda i Örebro kommun för kommande
mandatperiod. Av dessa framgår vilka kommunalrådsresurser som
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tilldelats partierna.
Daniel Spiik (SD) har nu inkommit med begäran om entledigande från
uppdraget som kommunalråd, fr.o.m. den 1 oktober 2018.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Entlediga Daniel Spiik (SD) från uppdraget som kommunalråd, fr.o.m.
den 1 oktober 2018.
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Datum: 2018-09-18

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen

13. Riktlinjer för bostadsförsörjning
Vänsterpartiet har tidigare efterfrågat ett bostadspolitiskt program för
bostadsbyggande och dessa riktlinjer tillsammans med Bostadssocial
handlingsplan uppfyller i princip det behov som vårt förslag var menat att täcka
upp för. Det hade dock varit att föredra att det var ett samlat dokument.
Det är också viktigt att riktlinjerna utmynnar i praktisk skillnad i kommunens
strategiska samt praktiska arbete kring bostadsfrågor.
Segregationen är ett fortsatt stort problem i våra bostadsområden. Ett ensidigt
byggande under lång tid har gjort att blandningen av boendeformer är dålig i
många områden och likriktningen av vart människor från olika samhällsgrupper
bor cementeras.
Nu börjar man tänka om när man planerar vissa nya områden och olika
boendeformer, med villor, radhus och flerbostadshus planeras blandat. I
tidigare ensidiga områden med uteslutande flerbostadshus sprängs ibland
radhus in bland flerbostadshus. Men vi ser fortfarande ett jätteproblem med
segregation då det som byggs nytt är dyrt, även hyreslägenheter. Vi måste se
till att det finns bostäder, i blandade områden, för personer med olika
ekonomiska förutsättningar.
Det är oerhört viktigt att kommunen vet vilket behov som finns, både när det
gäller hur stora eller vilken typ av bostäder som behövs, och vad de får kosta.
I vissa andra kommuner finns ett samlat dokument för bostadsförsörjning, oftast
kallad bostadsförsörjningsplan, vilket Örebro kommun bör ta efter.

Murad Artin
Vänsterpartiet
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