Ks 970/2018

Protokoll

Kommunstyrelsen
Datum:
2018-08-28
Klockan: 14:15 – 14:25
Plats:
Dialogen, Rådhuset
Närvarande ledamöter
Kenneth Nilsson (S)
Lennart Bondeson (KD)
Anders Åhrlin (M)
Ullis Sandberg (S)
Jessica Ekerbring (S)
Fisun Yavas (S)
Linda Smedberg (S)
Roger Andersson (S)
Per-Åke Sörman (C)
Murad Artin (V)
Maria Haglund (M)
Johan Kumlin (M)
Sara Richert (MP)
Daniel Spiik (SD)
Karolina Wallström (L)
Närvarande ersättare
Yngve Alkman (L)
Jessica Carlqvist (V)
Lars Johansson (C)
Marie Brorson (S)
Jonas Håård (S)
Marlene Jörhag (KD)
Cecilia Askerskär Philipsson (M)
Övriga
Anne Andersson

kommundirektör

Paragraf 161-162
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Mats Guldbrand, sekreterare
Justerat den 28 augusti 2018.

Kenneth Nilsson, ordförande

Sara Richert, justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 30 augusti 2018.
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§ 161 Svar på revisionsrapport av löpande
redovisningsrutiner - löner och
leverantörsregister/utbetalningar
Ärendenummer: Ks 531/2018
Handläggare: Anna Pettersson
Ärendebeskrivning
PwC har på uppdrag av Stadsrevisionen genomfört en granskning av den
interna kontrollen i ett antal redovisningsrutiner. De rutiner som omfattas
är löner samt leverantörsregister/-utbetalningar.
Stadsrevisionens bedömning är att den interna kontrollen är
tillfredsställande inom området löner, medan den interna kontrollen inom
området leverantörsregister/-utbetalningar bedöms som delvis
tillfredsställande. Den sammanfattande bedömningen är dock att den
interna kontrollen är tillfredsställande inom granskade områden, men att
den interna kontrollen kan stärkas ytterligare på ett antal punkter.
Stadsrevisionen önskar Kommunstyrelsens yttrande över genomförd
granskning.
Beslutsunderlag
Revisionsrapport Granskning av löpande redovisningsrutiner - löner och
leverantörsregister/utbetalningar, 2018-04-06
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse/yttrande, 2018-07-30
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Kommunstyrelsen överlämnar yttrandet till Stadsrevisionen.
2. Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att genomföra föreslagna
åtgärder.
3. Paragrafen justeras omedelbart.
Beslut
Kommunstyrelsens beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 162 Ansökan om bidrag för multiarena i Varberga
Ärendenummer: Ks 750/2018
Handläggare: Anders Edlund
Ärendebeskrivning
Syrianska föreningen i Örebro har till kommunen inkommit med en
ansökan om medel för att färdigställa en Multiarena och ett utomhusgym.
Arenan och gymmet ska vara placerade i Varberga bredvid Syrianska
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föreningens föreningslokal på Varbergagatan 258. Etableringen syftar till
att fungera som mötesplats och stärka möjligheterna för föreningar,
organisationer och enskilda att på olika sätt och i olika sammanhang
motionera och stärka sin hälsa. Arenan syftar också till att stärka arbetet i
området med jämställdhet, integration, delaktighet och sysselsättning.
Föreningen har tidigare sökt och beviljats medel från Boverket med
1 168 750 kr och från ÖLIF med 400 000 kr. Föreningen söker nu bidrag
från kommunen med resterande belopp för den totala investeringen. Det
sökta beloppet från Örebro kommun uppgår till 768 750 kr.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-08-20
Ansökan från Syrianska föreningen om bidrag för multiarena och gym,
2018-03-14
Beslut från Boverket enligt förordningen (2016:398) om stöd till utemiljöer
i vissa bostadsområden, 2017-12-04
Beslut från Sisu idrottsutbildarna gällande stöd från idrottslyftet Anläggningar och idrottsmiljöer, 2018-02-01
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Syrianska föreningen beviljas medel om 768 750 kr för investering i
Multiarena och gym under förutsättning att de nedan angivna kraven är
uppfyllda. Medlen finansieras genom Kommunstyrelsens anslag till
förfogande.
2. Syrianska föreningen beviljas medel under förutsättning att
anläggningen görs tillgänglig för allmänheten. Kultur- och
fritidsförvaltningen får i uppdrag att samverka med Syrianska föreningen i
Örebro för att säkerställa det.
3. Följande villkor för stödet ska vara uppfyllda:
- Föreningen ska visa att slutrapporten till Boverket är godkänd.
4. Paragrafen justeras omedelbart.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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