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§ 63 Information från Krisledningsstaben
Handläggare: Helena Gullberg och Robert Österlund
Ärendebeskrivning

Stabscheferna Helena Gullberg och Robert Österlund ger en lägesrapport
kring Krisledningsstabens arbete. Punkten har under våren varit
återkommande på Kommunstyrelsens sammanträden för att uppdatera
Kommunstyrelsen kring hur arbetet fortskrider.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Ta del av informationen.

§ 64 Information om Kommundirektörens frånvaro
Handläggare: Kenneth Handberg (S)
Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsens ordförande Kenneth Handberg (S) informerar om läget
kring kommundirekörens frånvaro. Kommundirektör Anne Andersson har
varit frånvarande sedan vecka 16 och kommer i ett första skede vara borta till
och med den 26 maj. Under hennes frånvaro är hållbarhetschef Katrin Larsson
utsedd till tillförordnad kommundirektör.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Ta del av informationen.

§ 65 Tilläggsanslag och ombutgeteringar
Ärendenummer: Ks 1625/2019
Handläggare: Johanna Larsson och Sara Jonsson
Ärendebeskrivning

I ärendet redovisas ombudgeteringar mellan nämnder och kommunstyrelsen
samt tilläggsanslag för kostnadsökningar.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2020-04-21
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Tilläggsanslag beviljas med totalt 1 250 tusen kronor för 2020 enligt
kommunstyrelseförvaltningens förslag.
2. Finansiering av tilläggsanslagen sker ur kommunstyrelsens utrymme för
generella kostnadsökningar.
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3. Ombudgeteringar genomförs enligt kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Yrkande

Karolina Wallström (L) yrkar på att Länsmusiken får 650 000 kronor i
lönekompensation istället för föreslagna 1 000 000 kronor, samt att man under
2021 tar höjd för lönekompensationen inom beslutad ram.
Martha Wicklund (V) yrkar på hela det föreslagna tilläggsanslaget på 1 250
000 tillfaller Kulturnämnden, samt yrkar bifall till beslutspunkterna 2 och 3 i
Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Proposition

Ordförande Kenneth Handberg (S) finner att det finns tre förslag till beslut,
det vill säga Kommunstyrelseförvaltningens förslag, samt yrkanden från
Karolina Wallström (L) och Martha Wicklund (V). Ordföranden ställer
förslagen mot varandra och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt
Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
1. Tilläggsanslag beviljas med totalt 1 250 tusen kronor för 2020 enligt
kommunstyrelseförvaltningens förslag.
2. Finansiering av tilläggsanslagen sker ur kommunstyrelsens utrymme för
generella kostnadsökningar.
3. Ombudgeteringar genomförs enligt kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Reservation

Karolina Wallström (L) och Martha Wicklund (V) reserverar sig mot beslutet
till förmån för sina egna yrkanden.

§ 66 Kommunstyrelsens investeringsplan 2021-2024
Ärendenummer: Ks 361/2020
Handläggare: Per Brogevik och Andreas Nylén
Ärendebeskrivning

Investeringsplanen omfattar investeringar som genomförs i Kommunstyrelsens
egen verksamhet. Den totala föreslagna investeringsvolymen för 2021 uppgår
till 60,9 mnkr, och i storleksordningen 13,6–18,8 mnkr årligen för åren 2022–
2024.
Investeringsplanen innehåller investeringsobjekt summerat per avdelning. Det
största enskilda objektet under 2021 är inventarieanskaffning för
kulturkvarteret. Investeringsplanen innefattar också IT-avdelningens
investeringar i servrar och nätverk på kommunövergripande nivå, inventarier
för Kommunstyrelsens egna verksamheter, vilka hanteras av kansli- och
demokratistödsavdelningen samt inventarier på myndighetsavdelningen.
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Investeringsnivåerna är framtagna tillsammans med avdelningarna utifrån en
analys av behoven och de ekonomiska förutsättningar som finns för att
finansiera de driftkostnadskonsekvenser som investeringarna leder till.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2020-03-26
Investeringsplan för Kommunstyrelsen 2021-2024
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Kommunstyrelsen fastställer investeringsplan 2021–2024
2. Kommunstyrelsen överlämnar investeringsplan 2021–2024 för vidare
hantering i budgetprocessen.
Yrkande

Anders Åhrlin (M) och Karolina Wallström (L) yrkar i första hand på
återremittera ärendet avseende kulturkvarterets inventarier, i andra hand
avslag på investeringen för Kulturkvarterets inventarier, samt i övrig bifall till
Kommunstyrelsens investeringsplan 2021-2024.
Helena Ståhl (SD) yrkar bifall till Anders Åhrlins (M) och Karolina Wallströms
(L) yrkande.
Proposition

Ordförande Kenneth Handberg (S) ställer först Anders Åhrlins (M) och
Karolina Wallströms (L) yrkande om återremiss under proposition och finner
att Kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras idag.
Därefter finner ordföranden att det finner ordföranden att det finns två förslag
till beslut, det vill säga Kommunstyrelseförvaltningens förslag och Anders
Åhrlins (M) och Karolina Wallströms (L) yrkande om avslag på investeringen
för Kulturkvarterets inventarier men i övrigt bifall till investeringsplanen.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att Kommunstyrelsen
beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
1. Kommunstyrelsen fastställer investeringsplan 2021–2024
2. Kommunstyrelsen överlämnar investeringsplan 2021–2024 för vidare
hantering i budgetprocessen.
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Reservation

Anders Åhrlin (M), Maria Haglund (M), Johan Kumlin (M), Cecilia Askerskär
Philipsson (M) och Karolina Wallström (L) reserverar sig mot beslutet till
förmån för Anders Åhrlins (M) och Karolina Wallström (L) yrkande. En
skriftlig reservation biläggs protokollet.
Helena Ståhl (SD) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till
Sverigedemokraternas budgetförslag.

§ 67 Bokslut samt årsredovisning för donationsstiftelser
2019
Ärendenummer: Ks 107/2020
Handläggare: Johanna Larsson och Christina Garneij
Ärendebeskrivning

Kommunstyrelseförvaltningen har sammanställt bokslut för år 2019 för de
stiftelser med donationsmedel som förvaltas av Örebro kommun.
Stiftelser med donationsmedel där värdet av tillgångarna överstiger en och en
halv miljon kronor är enligt bokföringslagen skyldiga att upprätta
årsredovisning samt ha en godkänd eller auktoriserad revisor. För jämförelse
skull redovisas alla stiftelser 2019 enligt årsredovisningslagen även om värdet
understiger 1,5 milj.
Stiftelsens årsredovisning har upprättats enligt årsredovisningslagen
(1995:1554) och Bokföringsnämndens BFNAR 2012:1 Årsredovisning och
koncernredovisning (K3). Redovisningsprinciperna är oförändrade i jämförelse
med föregående år om inget annat anges.
Kommunstyrelseförvaltningen redovisar årsredovisningar för år 2019 för de
stiftelser med donationsmedel som förvaltas av Örebro kommun och där
värdet av tillgångarna överstiger en och en halv miljon kronor. Dessa är enligt
bokföringslagen skyldiga att upprätta årsredovisning samt ha en godkänd eller
auktoriserad revisor.
Beslutsunderlag

Bokslut för donationsstiftelser 2019
Bilaga 1, Sammanställning av stiftelsernas kapital
Bilaga 2, Specifikation tillgångar
Bilaga 3, Andel per stiftelse
Årsredovisningar för:
• Stiftelsen J W Gyllanders understödsfond, org.nr. 875001-4527
• Stiftelsen Gottfrid Ericssons fond, org.nr. 875002-1969
• Stiftelsen John Sundbergs donation, org.nr. 875001-4501
• Stiftelsen Medinska fonden, org.nr. 875001-4725
• Stiftelsen Lars Johan Uhlins fond, org.nr. 875001-4774
• Stiftelsen Erik Åqvists stipendiefond, org.nr. 875001-4493
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Stiftelsen handlanden Johan Daniel Broms fond, org.nr. 875002-2108
Stiftelsen Gustav Claesons donation, org.nr. 875001-7082
Stiftelsen Erik Åqvist fond för blygsamma fattiga, org.nr. 875002-2215
Stiftelsen Social Samfond I, org.nr. 875001-4618
Stiftelsen Social Samfond II, org.nr. 875002-2140
Stiftelsen Johannes Rudbeckius stiftelse, org.nr. 875000-9048
Stiftelsen Social Samfond III, org.nr. 875002-1548
Stiftelsen Samfond II för grundskolan, org.nr. 875002-1563
Stiftelsen Karolinska skolans samfond, org.nr. 875002-1571
Stiftelsen Rudbecksskolans samfond, org.nr 875002-1597
Stiftelsen Skolsamfonden, org.nr. 875002-1621

Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Bokslut 2019 för stiftelser med donationsmedel förvaltade av Örebro
kommun inklusive rapport om samförvaltning av donationsstiftelsernas kapital
godkänns.
2. Årsredovisningar för år 2019 för stiftelser med donationsmedel förvaltade av
Örebro kommun och där värdet av tillgångarna överstiger en och en halv
miljon kronor fastställs och påtecknas.
3. Till uppdraget som revisor för samtliga donationsstiftelser som förvaltas av
Örebro kommun utses för år 2020, Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB,
556029-6740.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 68 Revidering av låne- och borgensramar för
kommunkoncernen för år 2020–2022 och avgifter för
koncerninterna lån och borgen
Ärendenummer: Ks 1586/2019
Handläggare: Mats Rodenfelt
Ärendebeskrivning

Enligt den koncerngemensamma finanspolicyn ska Kommunfullmäktige
årligen fastställa en ram för externa lån till kommunkoncernen. Den externa
låneramen ska inrymma internbankens lån, kommunens egna lån och beslutad
borgen till de kommunägda bolagen.
Kommunstyrelsen ska varje år besluta om ramar för koncerninterna lån till de
kommunala bolagen.
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Kommunstyrelsen ska varje år besluta om storleken på den kortfristiga
likviditetsportföljen. Den kortfristiga likviditetsportföljen ska täcka kommande
budgetårs likviditetsbehov utifrån budgeterat kassaflöde.
Kommunfullmäktige ska fastställa borgensavgift och motsvarande avgift
(räntetillägg) för koncerninterna lån till bolagen för att neutralisera den
konkurrensfördel som bolagen får genom kommunalt stöd vid sin finansiering.
Nivån på avgiften prövas av kommunstyrelsen.
Ärendet behandlades av Kommunstyrelsen den 3 december 2019. I beslutet
angavs fel summor i bolagens ramar för låneskuld på grund av ett skrivfel.
Summorna stämmer inte överens med rambeslutet för kommunkoncernens
samlade totala låneskuld. Därmed behöver beslutet revideras.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2020-04-20
Kommunstyrelseförvaltningens beslut 2019-12-03, § 62
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Ramen för Örebro kommuns låneskuld fastställs till 19 650 miljoner kronor
för perioden 2020–2022.
2. Koncernintern låneram för Örebrobostäder AB med dotterbolag fastställs
10 288 miljoner kronor för perioden 2020–2022. Örebrobostäder AB har rätt
inom sin låneram att utnyttja kommunal borgen på högst 1 000 miljoner
kronor.
3. Koncernintern låneram för Örebroporten fastigheter AB med dotterbolag
fastställs 3 317 miljoner kronor för perioden 2020–2022.
4. Koncernintern låneram för Futurum fastigheter i Örebro AB fastställs 5 425
miljoner kronor för perioden 2020–2022.
5. Koncernintern låneram för Kumbro Vind AB fastställs 440,8 miljoner
kronor för perioden 2020–2022.
6. Koncernintern låneram för Kumbro Stadsnät AB fastställs 168 miljoner
kronor för perioden 2020–2022.
7. Koncernintern låneram för Vätternvatten AB fastställs 206,2 miljoner
kronor för perioden 2020–2022.
8. Nivå på checkkredit inom koncernkontot fastställs till: 8 miljoner kronor för
Länsmusiken i Örebro AB, 5 miljoner för Alfred Nobel Science Park AB och 5
miljoner för Örebro Parkering AB
9. Storleken på den kortfristiga likviditetportföljen fastställs till 660 miljoner
kronor vid ingången av år 2020.
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Yrkande

Martha Wicklund (V) yrkar på att få lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Helena Ståhl (SD) yrkar på att återremittera ärendet för att räkna om ramarna
efter Sverigedemokraternas budgetförslag.
Proposition

Ordförande Kenneth Handberg (S) ställer först Helena Ståhls (SD) yrkande
om återremiss under proposition och finner att Kommunstyrelsen beslutar att
ärendet ska avgöras idag.
Därefter finner ordförande att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
Kommunstyrelseförvaltningens förslag och att Kommunstyrelsen beslutar
enligt detta.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
1. Ramen för Örebro kommuns låneskuld fastställs till 19 650 miljoner kronor
för perioden 2020–2022.
2. Koncernintern låneram för Örebrobostäder AB med dotterbolag fastställs
10 288 miljoner kronor för perioden 2020–2022. Örebrobostäder AB har rätt
inom sin låneram att utnyttja kommunal borgen på högst 1 000 miljoner
kronor.
3. Koncernintern låneram för Örebroporten fastigheter AB med dotterbolag
fastställs 3 317 miljoner kronor för perioden 2020–2022.
4. Koncernintern låneram för Futurum fastigheter i Örebro AB fastställs 5 425
miljoner kronor för perioden 2020–2022.
5. Koncernintern låneram för Kumbro Vind AB fastställs 440,8 miljoner
kronor för perioden 2020–2022.
6. Koncernintern låneram för Kumbro Stadsnät AB fastställs 168 miljoner
kronor för perioden 2020–2022.
7. Koncernintern låneram för Vätternvatten AB fastställs 206,2 miljoner
kronor för perioden 2020–2022.
8. Nivå på checkkredit inom koncernkontot fastställs till: 8 miljoner kronor för
Länsmusiken i Örebro AB, 5 miljoner för Alfred Nobel Science Park AB och 5
miljoner för Örebro Parkering AB
9. Storleken på den kortfristiga likviditetportföljen fastställs till 660 miljoner
kronor vid ingången av år 2020.
10. Martha Wicklund (V) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Reservation

Helena Ståhl (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande
om att återemittera ärendet.
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§ 69 Övergripande tillsynsrapport för intern kontroll 2019 i
Örebro kommun
Ärendenummer: Ks 1786/2019
Handläggare: Ann-Kristin Sundelius
Ärendebeskrivning

Med en bra ”Intern kontroll” bedriver nämnderna och bolagen en
ändamålsenlig och effektiv verksamhet, har en tillförlitlig rapportering och
information om verksamheten samt följer tillämpliga lagar, föreskrifter,
riktlinjer med mera. Örebro kommun arbetar för att säkra att nämnderna och
bolagen upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll med en tydlig
ansvarsfördelning och på ett strukturerat sätt. Kommunens modell för intern
kontroll bygger på riskanalyser som ligger till grund för de områden som
prioriteras för granskning. I denna rapport följs nämndernas och bolagens
arbete med intern kontroll under 2019 upp och bedöms.
Resultatet från nämndernas tillsynsrapporter 2019 visar att kommunens modell
i grunden utgör ett effektivt stöd för nämndernas ansvar att ha kontroll över
sin verksamhet. Nämndernas tillsynsrapporter följer genomgående struktur och
arbetsordning utifrån modellen för intern kontroll.
Samlat har nämnderna haft tillsyn över drygt 100 valda tillsynsområden. Dessa
är utvalda i förebyggande syfte det vill säga att uppmärksamma brister innan
konsekvenser uppstår.
Metoden för bedömning av nämndernas arbete är internkontrolltrappan i sju
steg som och tagits fram för att få en bild av kommunens utveckling inom
detta område. Samtliga nämnder kan följa sin utveckling av placering i trappan
utifrån det gångna årets tillsynsarbete. Genomsnittet för nämnderna visar att
kommunens interna kontroll befinna sig på något lägre nivå jämfört med förra
året vilket innebär vid steg fem mot tidigare mellan steg fem och sex.
Granskningsresultaten visar både på områden utan brister men också att det
förekommer brister i nämndernas rutiner inom de beslutade tillsynsområdena.
Åtgärder som redovisas för att komma till rätta med bristerna är bland annat
att utarbeta och förnya rutiner och arbetssätt, utbilda i rutiner och regelverk,
förbättra och utveckla systemfunktioner samt skapa en systematisk
uppföljning. Nämndernas bedömningar och beslut om åtgärder är i de flesta
fall genomtänkta och relevanta.
Bolagen följer nu helt kommunens metoder men bedöms inte utifrån
utvecklingstrappan. För de bolag som omfattas av rapportering visar resultaten
på god intern kontroll.
Visselblåsarfunktionen i kommunen har under 2019 inte tagit emot något nytt
ärende.
Örebro kommun har med fastställd riktlinje, tydlig ansvarsgrund i
nämndreglementen och bolagspolicy samt genom handbok för intern kontroll
byggt en stadig grund för ett systematiskt, tydligt och utvecklande arbete med
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intern kontroll. Bedömningen är att den interna kontrollen i kommunen är
fortsatt god men behöver stärka styrningen av processen för att få en fortsatt
utveckling i av kommunens samlade interna kontroll.
Beslutsunderlag

- Övergripande tillsynsrapport för intern kontroll 2019 i Örebro kommun inkl.
bilagan ”Övergripande resultat och bedömning för nämndernas tillsyn inom
intern kontroll 2019 med uppföljning av områden från tidigare år.
- Nämndernas tillsynsrapporter för intern kontroll 2019.
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Kommundirektören får i uppdrag att utveckla de nämndövergripande
processerna inom verksamhetsstöd och personal utifrån nämndernas lämnade
förslag samt fortsätta arbetet med kommunens systematiska interna kontroll.
2. Rapporten godkänns och överlämnas till Stadsrevisionen.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 70 Bedömning av verksamheterna i Örebro kommuns
hel- och delägda aktiebolag under 2019
Ärendenummer: Ks 428/2020
Handläggare: Rickard Samuelsson
Ärendebeskrivning

Enligt kommunallagen 6 kap 9 § ska kommunstyrelsen i årliga beslut, för
sådana aktiebolag i vilka kommunen direkt eller indirekt äger samtliga aktier,
pröva om den verksamhet som bolaget har bedrivit under föregående
kalenderår har varit förenligt med det fastställda kommunala ändamålet och
utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Detsamma gäller för
sådana delägda aktiebolag eller handelsbolag som kommunen bestämmer över
tillsammans med någon annan. Om kommunstyrelsen finner att så inte är
fallet, ska den lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder.
Utifrån den granskning av relevant dokumentation som
kommunstyrelseförvaltningen har gjort för respektive bolag bedöms att
bolagens verksamheter under år 2019 har varit förenligt med det fastställda
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala
befogenheterna.
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Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2020-03-25
Förteckning över bolag som avses i 6 kap 9 § kommunallagen, daterad 202003-25.
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Verksamheterna under år 2019 för de aktiebolag som anges i förteckning
daterad 2020-03-25 har varit förenligt med det fastställda kommunala
ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 71 Revidering av nämndreglemente för Örebro kommun:
Överföring av ansvaret för hälso- och sjukvården från
Funktionsstödsnämnden till Hemvårdsnämnden, samt
tillägg om ordförandens rätt att ställa in sammanträden
Ärendenummer: Ks 608/2018
Handläggare: Åsa Tiderman, Sahra Strandberg, Joacim Bock
Ärendebeskrivning

Ärendet utgår från Kommunstyrelsens sammanträde den 5 maj 2020.

§ 72 Ändring av Kommunstyrelsens delegationsordning –
Omfallsplanering med anledning av Covid-19
Ärendenummer: Ks 1444/2018
Handläggare: Joacim Bock
Ärendebeskrivning

En delegationsordning är de ärendegrupper där nämnden beslutat att delegera
sin beslutanderätt. Listan över ärendegrupperna benämns
delegationsförteckning.
Syftet med en delegationsordning är att avlasta nämnden vissa rutinmässiga
beslut genom att överlåta dessa beslut till någon annan. Organisationen blir då
mer effektiv genom att beslutsvägarna blir kortare och handläggningen
snabbare. Detta skapar också utrymme för mer behandling av principiellt
viktiga ärenden och ärenden av större vikt i nämnden. Delegering är en
nödvändighet för att den kommunala organisationen och förvaltningen ska
kunna fungera på ett effektivt sätt.
Det är viktigt att poängtera att ansvaret för delegerade beslut inte följer med
beslutanderätten vid delegering. Delegaten fattar beslut på nämndens vägnar
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och det är därför nämnden själv som är juridiskt ansvarig för de beslut som
fattas av någon annan genom delegation.
Delegationsordningen för Kommunstyrelsen antogs den 27 mars 2003 och
reviderades senast den 9 april 2019.
Som en del i omfallsplaneringen kring Covid-19 har kommundirektören
uppdragit till samtliga förvaltningschefer och programdirektörer att se över
respektive nämnds delegationsordningen. Detta för att säkerställa möjlighet att
fatta beslut även vid frånvaro.
I Kommunstyrelsens delegationsordning läggs framförallt fler ersättare till som
har möjlighet att fatta beslut vid ordinarie delegats frånvaro.
Ett antal permanenta ändringar genomförs också.
Tilläggen i Delegationsordningen markeras med gult och det som tas bort
markeras med rött.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2020-04-09
Förslag till reviderad delegationsordning, 2019-02-23
Kommunstyrelsens beslut 2020-03-17, 62 – Delegation för finansärenden
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Förslag till reviderad Delegationsordning för Kommunstyrelsen antas.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 73 Reservationsavtal för Logistic Contractor Fastigheter
11 AB gällande fastigheterna del av Mosås 4:16, Mosås 6:6
samt Törsjö 2:47, Paketgatan i Törsjö Logistikområde
Ärendenummer: Ks 519/2020
Handläggare: Anders Nyberg
Ärendebeskrivning

Logistic Contractor Fastigheter 11 AB, Sofierogatan 3 B, 412 51 Göteborg,
med org.nummer 559170-6162, avser att för Dollarstore AB:s räkning uppföra
ett nytt centrallager för deras verksamhet i Sverige. De avser även bedriva övrig
sammanhängande verksamhet, enligt detaljplanens intentioner.
Området är ca 125 000 kvm och är beläget utmed Paketgatan i Törsjö
Logistikområde. Upplåtelseformen är äganderätt, priset är beräknat till ca 24
500 000 kronor.
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Förslaget från Logistic Contractor Fastigheter 11 AB är behandlat hos
Stadsbyggnad, och bygglov ska lämnas in. Logistic Contractor Fastigheter AB
vill påbörja markarbeten så snart bygglov och startbesked erhållits.
Då köpeskillingen överstiger 15 miljoner kronor ska beslut om
reservationsavtal i enlighet med gällande reglemente tas av Kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2020-02-25
Beslut från Programnämnd samhällsbyggnad, 2020-04-02, § 58
Markanvisningsavtal - reservation
Förslag till beslut

Programnämnd samhällsbyggnads förslag till Kommunstyrelsen:
1. Godkänna reservationsavtalet och uppdra åt Programnämnd
samhällsbyggnads ordförande att underteckna avtalet med huvudsaklig lydelse
enligt förslag.
2. Uppdra åt Programnämnd samhällsbyggnads ordförande att fullfölja
reservationsavtalet genom att teckna erforderligt köpeavtal för
markförsäljningen.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Programnämnd samhällsbyggnads förslag.

§ 74 Tillväxt- och arbetsmarknadspaket - Förslag till
uppdragsdirektiv med förslag till särskilda insatser med
anledning av Covid-19
Ärendenummer: Ks 495/2020
Handläggare: Nima Poushin och Göran Dahlén
Ärendebeskrivning

Rådande samhällspåverkan på grund av Coronaviruset (Covid-19) skapar ett
ansträngt läge på både arbetsmarknaden och i näringslivet. Tillväxtfallet är
enligt Regeringen minst jämförbart med finanskrisen 2008 och den
ekonomiska återhämtningen prognosticeras ta flera år.
En stor del av näringslivet lider ekonomisk skada och tvingas permittera, varsla
eller säga upp anställda för att undvika konkurs. I förlängningen påverkas
också kommunens ekonomi i form av minskat skatteunderlag och ökade
kostnader genom bland annat försörjningsstöd.
Samtidigt har företag i andra branscher akut kompetensbrist då till exempel
varuefterfrågan ökat. Ökade krav ställs därför på en snabb omställning och
förmåga att möjliggöra mobilisering av kompetens i syfte att stävja negativa
effekter för såväl individ som näringsliv. Det är därför viktigt att åtgärder
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vidtas snabbt och med ett agilt förhållningssätt för att möta de behov som
kommer finnas.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2020-04-29
Uppdragsdirektiv – Tillväxt- och Arbetsmarknadspaket, 2020-04-29
Presentation - Läget i ekonomin och användningen av regeringens åtgärder
2020-04-24
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Godkänner uppdragsdirektivet.
2. Kommundirektören får i uppdrag att ansvara för genomförandet av
uppdraget.
3. Finansieringen sker under perioden 2020-2022 genom nyttjande av medel
för sociala investeringar enligt följande:
- 2020: 12 925 000 kronor
- 2021: 15 150 000 kronor
- 2022: 11 650 000 kronor
Därefter ansvarar Kommunstyrelsen och Vuxenutbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden för att på annat sätt finansiera kostnaderna för
eventuella förlängda eller permanentade åtgärder.
4. Uppdraget ska löpande redovisas till Vuxenutbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden, samt redovisas till Kommunstyrelsen fyra gånger per
år.
Yrkande

Martha Wicklund (V) yrkar på att få lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
1. Godkänner uppdragsdirektivet.
2. Kommundirektören får i uppdrag att ansvara för genomförandet av
uppdraget.
3. Finansieringen sker under perioden 2020-2022 genom nyttjande av medel
för sociala investeringar enligt följande:
- 2020: 12 925 000 kronor
- 2021: 15 150 000 kronor
- 2022: 11 650 000 kronor
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Därefter ansvarar Kommunstyrelsen och Vuxenutbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden för att på annat sätt finansiera kostnaderna för
eventuella förlängda eller permanentade åtgärder.
4. Uppdraget ska löpande redovisas till Vuxenutbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden, samt redovisas till Kommunstyrelsen fyra gånger per
år.
5. Martha Wicklund (V) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.

§ 75 Val av ombud till Inera ABs Årstämma 2020
Ärendenummer: Ks 445/2020
Ärendebeskrivning

Inera ägs av SKL Företag, regioner och kommuner. Genom att erbjuda
kompetens inom digitalisering stödjer Inera ägarnas verksamhetsutveckling.
Inera koordinerar och utvecklar gemensamma digitala lösningar till nytta för
invånare, medarbetare och beslutsfattare.
Ineras årsstämma föregås av ägarrådet som genomförs den 13 maj. Vid
ägarrådet kommer beslut om verksamhetsplan för år 2021, budget för år 2021
och styrelsens sammansättning att fattas. I Ineras aktieägaravtal står följande
skrivning "Parterna förbinder sig att vid bolagsstämman rösta i enlighet med de
beslut och val som sker vid ägarråd enligt detta Avtal".
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Kvalitetsdirektör Catharina Centerfjäll utses till ombud för Örebro kommun
till årsstämma i Inera AB.
2. Som röstinstruktion ges ombudet att rösta i enlighet med de beslut och val
som sker vid Ineras ägarråd i enlighet med gällande aktieägaravtal.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 76 Svar på motion från Örebropartiet om att lägga ner
merparten av Vivallaskolan
Ärendenummer: Ks 1175/2019
Ärendebeskrivning

Markus Allard (ÖrP) och Peter Springare (ÖrP) har inkommit med en motion
som anmäldes i Kommunfullmäktige 19 juni 2019.
Motionen innehåller ett förslag om att lägga ner åk 2-6 på Vivallaskolan.
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Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2020-02-20
Motion
Beslut från Programnämnd barn och utbildning 2020-03-05
Yttrande över motion från Markus Allard (ÖrP) och Peter Springare (ÖrP),
2020-02-13
Förslag till beslut

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

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Programnämnd barn och utbildnings förslag.

§ 77 Svar på motion från Vänsterpartiet om att anlägga en
staty av Katarina Taikon
Ärendenummer: Ks 1106/2015
Ärendebeskrivning

Vänsterpartiet har lämnat in en motion till Kommunfullmäktige den 30
september 2015, om att uppföra en staty av Katarina Taikon.
Motionen innehåller ett förslag om att upprätta en staty på lämplig plats som
hedrar Katarina Taikons gärning. Hon är född i Örebro och skrev de kända
barn– och ungdomsböckerna om Katitzi som delvis är självbiografiska och
speglar hur det var att växa upp som rom i Sverige.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2020-02-11
Motion
Beslut från Programnämnd samhällsbyggnad 2020-03-05. § 41
Särskilt yttrande från Vänsterpartiet
Förslag till beslut

Programnämnd Samhällsbyggnads förslag till Kommunstyrelsen:
- Motionen är besvarad
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige.
Yrkande

Martha Wicklund (V) yrkar bifall till Programnämnd samhällsbyggnads förslag
till beslut, samt på att få lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
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Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
1. Motionen är besvarad
2. Martha Wicklund (V) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Beslutspunkt 1 ska vidare till Kommunfullmäktige.

§ 78 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt, månadsrapport
Ärendenummer: Ks 50/2020
Ärendebeskrivning

Kommunstyrelseförvaltningen har sammanställt en rapport över utvecklingen
inom ekonomi, personal och verksamhet under april 2020.
Beslutsunderlag

Månadsrapport ekonomi, personal och verksamhet april 2020
Förslag till beslut

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

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 79 Rapport från Örebro Rådhus AB
Ärendenummer: Ks 52/2020
Ärendebeskrivning

Ärendet utgår från Kommunstyrelsens sammanträde den 5 maj 2020.

§ 80 Rapport över finansverksamheter under april 2020
Ärendenummer: Ks 55/2020
Ärendebeskrivning

Ärendet utgår från Kommunstyrelsens sammanträde den 5 maj 2020.

§ 81 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Ks 592/2020
Ärendebeskrivning

Alla beslut fattade med stöd av delegation av tjänsteman, ordförande,
presidium eller utskott ska anmälas till Kommunstyrelsen på närmast följande
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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 9 april
2019. Inför Kommunstyrelsens sammanträde den 5 maj 2020 redovisar
Kommunstyrelseförvaltningen beslut som tagits med stöd av delegation
under april 2020.
Beslutsunderlag

Sammanställning över delegationsbeslut inom övrig verksamhet under
perioden 1-30 april 2020
Sammanställning över delegationsbeslut inom finansverksamhet under
perioden 1-30 april 2020
Förslag till beslut

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

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 82 Anmälan av handlingar
Ärendenummer: Ks 56/2020
Ärendebeskrivning

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

Protokoll från Kommunstyrelsens utskott för socialt förebyggande arbete
2020-01-14
Protokoll från Kommunstyrelsens utskott för socialt förebyggande arbete
2020-03-10
Protokoll från Direktionen Nerikes Brandkår 2020-03-05
Protokoll från styrelsesammanträde i Örebro Rådhus AB 2020-02-13
Protokoll från styrelsesammanträde i Örebro Rådhus AB 2020-03-17
Information från SKR - Ändrade anslutningsvillkor i de kommunala
tjänstepensionsavtalen m.m. | Viktig information från SKR (cirkulär 20:17)
Förslag till beslut

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

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 83 Kommundirektörens rapport
Ärendenummer: Ks 57/2020
Ärendebeskrivning

Kommundirektören redogör i en rapport för nyheter inom förvaltningen.
Beslutsunderlag

Kommundirektörens rapport april 2020
Förslag till beslut

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

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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