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Mats Guldbrand, sekreterare
Justerat den

april 2019.

Kenneth Nilsson (S), ordförande

Karolina Wallström (L), justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den

april 2019.
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§ 55 Årsredovising 2018 Örebro kommun
Ärendenummer: Ks 208/2019
Handläggare: Johanna Larsson
Ärendebeskrivning

Bedömningen av utvecklingen inom verksamhetens mål för god ekonomisk
hushållning baseras på utfallet för de indikatorer som fastställts i Övergripande
strategier och budget 2018 och hur kommunen arbetat för att nå utveckling
inom de fyra strategiska områdena och de 21 fastställda målen.
Utvecklingen går framåt inom samtliga mål och många utvecklingsarbeten
pågår. Inom arton av målen visar indikatorernas utfall och/eller
målbeskrivningarna att utvecklingen går åt rätt håll. Inom tre av målen är den
sammantagna bedömningen att vi inte når tillräckliga effekter, trots
utvecklingsarbeten. Redogörelserna visar på omfattande insatser och åtgärder,
och det finns planering för en fortsatt utveckling framöver.
Kommunens resultat för 2018 uppgår till 283 miljoner kronor. Det är 7
miljoner kronor mer än budgeterat. Den löpande verksamheten inom
nämnderna visar en avvikelse mot budget på -41 mnkr. Investeringarna i
kommunens verksamhet uppgår till 689 miljoner kronor vilket är 539 miljoner
lägre än budgeterat. De två finansiella målen uppnås.
Kommunkoncernen gör ett resultat på 283 miljoner kronor. Bolagens
investeringar i skattefinansierad verksamhet uppgår till 1 176 miljoner kronor
vilket är 317 miljoner lägre än budgeterat.
Sammantaget görs bedömningen att Örebro kommun uppfyller kraven på god
ekonomisk hushållning både ur verksamhetsperspektivet och det finansiella
perspektivet.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-03Årsredovisning 2018 Örebro kommun
Portfölj för den växande kommunen, Ks 616/2018
Förslag till ett målinriktat strukturförändringsprogram för hemvården i Örebro
kommun, Ks 646/2018
Äskande från Programnämnd social välfärd avseende 2018 års underskott, Ks
1320/2018
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Årsredovisningen för 2018 godkänns.
2. 2018 års budgetavvikelse inom Vård- och omsorgsnämnderna ska hanteras i
särskild ordning i ärendet Ks 456/2019 – Överförda driftresultat och
investeringsanslag från 2018.
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3. Av årets resultat markera 10,8 miljoner kronor inom det egna kapitalet för
nya överskott och underskott inom intraprenaderna samt årets resultat inom
digital arbetsplats.
4. Av årets resultat markera 7,7 miljoner kronor i det egna kapitalet för
underskott inom VA-verksamheten.
5. Av årets resultat markera 39,6 miljoner kronor inom det egna kapitalet för
Portfölj för den växande kommunen.
6. Av årets resultat markera 25 miljoner kronor inom det egna kapitalet för Ett
målinriktat strukturförändringsprogram för hemvården.
7. Årsredovisningen överlämnas revisorerna för granskning.
Beslutspunkterna 1–6 ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Yrkande

Maria Haglund (M) yrkar bifall till beslutspunkterna 1, 2, 3, 4 och 7 samt avslag
till punkterna 5 och 6 i Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Helena Ståhl (SD) yrkar att få lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Karolina Wallström (L) yrkar avslag på beslutspunkterna 4 och 6, bifall till
punkt 3 under förutsättning att "digital arbetsplats" stryks samt avslag på
punkterna 1,2 och 5.
Proposition

Ordföranden Kenneth Nilsson (S) redovisar förslag till propositionsordning
som Kommunstyrelsen godkänner där Kommunstyrelseförvaltningens förslag
utgör huvudförslag.
Först ställer ordföranden Maria Haglunds (M) yrkande mot Karolina
Wallströms (L) yrkande för att få fram ett motförslag till huvudförslaget.
Ordföranden finner att Kommunstyrelsen utser Maria Haglunds (M) yrkande
är motförslag till huvudförslaget.
Därefter ställer ordföranden huvudförslaget, det vill säga
Kommunstyrelseförvaltningens förslag, mot Maria Haglunds (M) yrkande och
finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens
förslag.
Slutligen ställer ordföranden Helena Ståhl (SD) yrkande om att få lämna ett
särskilt yttrande till protokollet och finner att Kommunstyrelsen bifaller det.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
1. Årsredovisningen för 2018 godkänns.

4 (27)

ÖREBRO

Protokoll

2. 2018 års budgetavvikelse inom Vård- och omsorgsnämnderna ska hanteras i
särskild ordning i ärendet Ks 456/2019 – Överförda driftresultat och
investeringsanslag från 2018.
3. Av årets resultat markera 10,8 miljoner kronor inom det egna kapitalet för
nya överskott och underskott inom intraprenaderna samt årets resultat inom
digital arbetsplats.
4. Av årets resultat markera 7,7 miljoner kronor i det egna kapitalet för
underskott inom VA-verksamheten.
5. Av årets resultat markera 39,6 miljoner kronor inom det egna kapitalet för
Portfölj för den växande kommunen.
6. Av årets resultat markera 25 miljoner kronor inom det egna kapitalet för Ett
målinriktat strukturförändringsprogram för hemvården.
7. Årsredovisningen överlämnas revisorerna för granskning.
8. Helena Ståhl (SD) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Beslutspunkterna 1–6 ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Murad Artin (V) deltar inte i beslutet.
Reservation

Maria Haglund (M), Johan Kumlin (M) och Cecilia Askerskär Philipsson (M)
reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för Maria Haglunds (M)
yrkande.
Karolina Wallström (L) och Yngve Alkman (L) reserverar sig skriftligt mot
beslutet till förmån för Karolina Wallströms (L) yrkande.

§ 56 Årsredovisning för Örebro Rådhus AB och
dotterbolagen 2018
Ärendenummer: Ks 311/2019
Handläggare: Krister Frödin
Ärendebeskrivning

Örebro Rådhus AB ägs till 100 % av Örebro kommun. Bolaget har till uppgift
att äga och förvalta kommunens aktier i kommuns hel- och delägda aktiebolag,
svara för ekonomisk uppföljning av dotterbolagen samt förmedla information
om dotterbolagens verksamhet till kommunstyrelsen.
Örebro Rådhus AB äger samtliga aktier i ÖrebroBostäder AB, Örebroporten
Fastigheter AB, Futurum Fastigheter i Örebro AB, Örebrokompaniet AB och
Örebro Parkering AB samt 91 % av aktierna i Länsmusiken i Örebro AB, 80 %
av aktierna i KumBro Utveckling AB, 74,43 % av aktierna i Vätternvatten AB,
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52 % (38 % fr o m 2019-01-01) av aktierna i Alfred Nobel Science Park AB,
44,95 % av aktierna i Örebro Läns Flygplats AB, 16,67 % av aktierna i OsloStockholm 2.55 AB samt 9 % av aktierna i Länsteatern i Örebro AB. Dessa
aktier har ett bokfört värde på totalt 1 826 mnkr i moderbolagets bokslut för
2018 (1 794 mnkr 2017).
Moderbolagets resultat för år 2018 är en vinst på 49 mnkr efter
bokslutsdispositioner och skatt (37 mnkr 2017). Av bolagets samlade vinster
föreslås 44 mnkr att delas ut till kommunen. Det totala resultatet för Örebro
Rådhuskoncernen är en vinst på 45 mnkr efter skatt (291 mnkr 2017).
Beslutsunderlag

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-03-08
Årsredovisning 2018 för Örebro Rådhus AB
Årsredovisningar 2018 för dotterbolagen, intressebolag och större
dotterdotterbolag.
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen:
1. Årsredovisning 2018 för Örebro Rådhus AB och de dotterbolag,
intressebolag och dotterdotterbolag som ingår i Örebro Rådhus-koncernen
läggs med godkännande till handlingarna.
2. Kommunens stämmoombud får i uppdrag att vid årsstämman för Örebro
Rådhus AB och de dotterbolag, intressebolag och dotterdotterbolag som ingår
i Örebro Rådhuskoncernen rösta för att:
a) fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande
fall koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
b) disponera bolagens vinster eller förluster enligt de fastställda
balansräkningarna;
c) bevilja ansvarsfrihet gentemot bolagen för styrelseledamöterna och de
verkställande direktörerna; samt att
d) arvode ska utgå till de styrelseledamöter, suppleanter och
lekmannarevisorer som utsetts av kommunfullmäktige i Örebro i
enlighet med av kommunfullmäktige i Örebro beslutade bestämmelser
om arvoden och ersättningar till förtroendevalda samt att arvode till
revisor ska utgå enligt godkänd räkning.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Yrkande

Murad Artin (V) yrkar bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag samt att
få lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
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Proposition

Ordförande Kenneth Nilsson (S) finner att det finns endast ett förslag till
beslut, det vill säga Kommunstyrelseförvaltningens förslag och finner att
Kommunstyrelsen beslutar enligt det. Därefter ställer ordföranden Murad
Artins (V) yrkande om att få lämna ett särskilt yttrande till protokollet och
finner att Kommunstyrelsen bifaller det.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
1. Årsredovisning 2018 för Örebro Rådhus AB och de dotterbolag,
intressebolag och dotterdotterbolag som ingår i Örebro Rådhus-koncernen
läggs med godkännande till handlingarna.
2. Kommunens stämmoombud får i uppdrag att vid årsstämman för Örebro
Rådhus AB och de dotterbolag, intressebolag och dotterdotterbolag som ingår
i Örebro Rådhuskoncernen rösta för att:
a) fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande
fall koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
b) disponera bolagens vinster eller förluster enligt de fastställda
balansräkningarna;
c) bevilja ansvarsfrihet gentemot bolagen för styrelseledamöterna och de
verkställande direktörerna; samt att
d) arvode ska utgå till de styrelseledamöter, suppleanter och
lekmannarevisorer som utsetts av kommunfullmäktige i Örebro i
enlighet med av kommunfullmäktige i Örebro beslutade bestämmelser
om arvoden och ersättningar till förtroendevalda samt att arvode till
revisor ska utgå enligt godkänd räkning.
3. Murad Artin (V) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.

§ 57 Årsredovisning Örebro läns trädgåd AB 2018
Ärendenummer: Ks 312/2019
Handläggare: Krister Frödin
Ärendebeskrivning

Örebro läns trädgårdsaktiebolag AB har i uppgift att förvärva, äga och
underhålla konstverk i Stadsparken, Skytteparken och Stora Holmen i Örebro.
Årets resultat 2018 är 82 754 kronor. Ett nytt konstverk invigdes under året.
Bolagets årsredovisning för 2018 överlämnas till Kommunstyrelsen för
godkännande.
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Beslutsunderlag

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-03-11
Årsredovisning Örebro läns trädgårdsbolag AB 2018
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Lägga Örebro läns trädgårdsaktiebolags årsredovisning för räkenskapsåret
2018 till handlingarna.
2. Kommunens stämmoombud får i uppdrag att vid årsstämman för Örebro
läns trädgårdsaktiebolag rösta för att:
a) fastställa resultaträkningen och balansräkningen;
b) disponera bolagens vinster enligt den fastställda balansräkningen;
c) bevilja ansvarsfrihet gentemot bolagen för styrelseledamöterna och den
verkställande direktören; samt att
d) arvode ska utgå till de styrelseledamöter, suppleanter och lekmannarevisorer
som utsetts av Kommunfullmäktige i Örebro i enlighet med av
Kommunfullmäktige i Örebro beslutade gällande bestämmelser om arvoden
och ersättningar till förtroendevalda samt att arvode till revisor ska utgå enligt
godkänd räkning.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 58 Årsredovisning Nerikes brandkår 2018
Ärendenummer: Ks 313/2019
Handläggare: Krister Frödin
Ärendebeskrivning

Nerikes Brandkår är ett kommunalförbund som har till uppgift att svara för
räddningstjänsten för de nio kommunerna Askersund, Hallsbergs, Kumla,
Laxå, Lekeberg, Lindesberg, Ljusnarsberg, Nora och Örebro.
Nerikes Brandkår redovisar ett överskott på 1,5 mnkr vilket är 3,1 mnkr bättre
än föregående år (förlust på 1,6 mnkr 2017). Balanskravsresultatet är 1,0 mnkr
för år 2018 då 0,5 mnkr i reavinster räknats bort från årets resultat.
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Årsredovisningen för 2018 överlämnas till Kommunstyrelsen för
godkännande.
Beslutsunderlag

Årsredovisning 2018 för Nerikes Brandkår
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet för verksamheten under år 2018.
2. Årsredovisningen för Nerikes Brandkår år 2018 läggs med godkännande till
handlingarna.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 59 Överförda driftresultat och investeringsanslag från
2018
Ärendenummer: Ks 456/2019
Handläggare: Marie Hellgren
Ärendebeskrivning

I ärendet redovisas förslag till överförda driftresultat samt överförda
investeringsanslag från 2018.
Totala driftanslag på 3,6 miljoner kronor fördelas för överfört resultat enligt
kommunstyrelsens förslag.
Vård- och omsorgsnämnd väster och öster föreslås undantas från regelverket
om överföring av 10 procent av 2018 års underskott. Resultatöverföringen har
i övrigt skett i enlighet med de regler som Kommunstyrelsen beslutat om i
ÖSB 2018.
För driftsnämndernas Intraprenader innebär det att 100 procent av både
ekonomiskt över- och underskott reserveras i eget kapital till nästkommande
år. Ingen prövning sker mot måluppfyllelsen men maximalt kan 7 procent av
årsbudgeten markeras. I eget kapital är 46,6 miljoner kronor markerat för
Intraprenader.
Markerade medel för Intraprenader kommer inte att läggas ut i nämndernas
driftsbudgetramar. Nämnderna ska särredovisa förbrukningen av dessa medel i
sina delårs- och årsbokslut. Årets budgetavvikelse för Intraprenader kommer
utifrån dessa redovisningar justeras med motsvarande belopp.
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Tidigare reserverade medel för särskilda satsningar finansierade av AFA-medel
avslutades i och med beslut om alternativ användning (Ks 208/2019).
För pågående investeringsobjekt överförs 664,4 miljoner kronor.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelser, 2019-03-06
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Vård- och omsorgsnämnd väster och öster undantas från regelverket om
överföring av tio procent av 2018 års underskott.
2. Tilläggsanslag för 2018 års driftresultat, totalt 3,6 miljoner kronor, beviljas i
enligt med Kommunstyrelseförvaltningens förslag. Finansiering sker via avsatta
medel i budget 2019 för överfört resultat.
3. Investeringsanslag på sammanlagt 664,4 mnkr överförs från 2018 i enlighet
med Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslutspunkt 1 ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Yrkande

Murad Artin (V) yrkar bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag samt att
få lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Proposition

Ordförande Kenneth Nilsson (S) finner att det finns endast ett förslag till
beslut, det vill säga Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut och att
Kommunstyrelsen beslutar enligt det. Därefter ställer ordföranden Murad
Artins (V) yrkande om att få lämna ett särskilt yttrande till protokollet och
finner att Kommunstyrelsen bifaller det.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
1. Vård- och omsorgsnämnd väster och öster undantas från regelverket om
överföring av tio procent av 2018 års underskott.
2. Tilläggsanslag för 2018 års driftresultat, totalt 3,6 miljoner kronor, beviljas i
enligt med Kommunstyrelseförvaltningens förslag. Finansiering sker via avsatta
medel i budget 2019 för överfört resultat.
3. Investeringsanslag på sammanlagt 664,4 mnkr överförs från 2018 i enlighet
med Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
4. Murad Artin (V) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
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Beslutspunkt 1 ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.

§ 60 Ombudgeteringar och tillläggsanslag april 2019
Ärendenummer: Ks 1467/2018
Handläggare: Marie Hellgren
Ärendebeskrivning

I ärendet redovisas tilläggsanslag för kostnadsökningar och indexuppräkningar
för 2019 samt ombudgeteringar.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-03-25
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Tilläggsanslag/avdrag för indexuppräkningar och andra generella
kostnadsökningar/ minskningar beviljas med totalt 235,4 miljoner kronor
enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
2. Ombudgeteringar genomförs enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
3. Finansiering av tilläggsanslagen sker ur Kommunstyrelsens utrymme för
generella kostnadsökningar på 148,3 miljoner kronor, 65,8 miljoner kronor ur
utrymmet för kompensation investeringar, 13,5 miljoner kronor via ökade
intäkter interna kapitalkostnader samt 1,0 miljoner kronor via ökat
personaförsäkringsnetto.
Yrkande

Karolina Wallström (L) yrkar bifall till beslutspunkterna 1 och 3 samt avslag till
punkt 2.
Proposition

Ordförande Kenneth Nilsson (S) finner att det finns två förslag till beslut, det
vill säga Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen samt
Karolina Wallströms (L) yrkande om avslag på beslutspunkt 2. Ordföranden
ställer dessa mot varandra och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt
Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
1. Tilläggsanslag/avdrag för indexuppräkningar och andra generella
kostnadsökningar/ minskningar beviljas med totalt 235,4 miljoner kronor
enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
2. Ombudgeteringar genomförs enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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3. Finansiering av tilläggsanslagen sker ur Kommunstyrelsens utrymme för
generella kostnadsökningar på 148,3 miljoner kronor, 65,8 miljoner kronor ur
utrymmet för kompensation investeringar, 13,5 miljoner kronor via ökade
intäkter interna kapitalkostnader samt 1,0 miljoner kronor via ökat
personaförsäkringsnetto.
Reservation

Karolina Wallström (L) och Yngve Alkman (L) reserverar sig mot beslutet till
förmån för Karolina Wallströms (L) yrkande om avslag på beslutspunkt 2.

§ 61 Ansvarig nämnd för utdelning av stiftelsemedel
Ärendenummer: Ks 529/2019
Handläggare: Christina Lagergren
Ärendebeskrivning

Örebro kommun förvaltar f.n. 42 stiftelser med bokförda tillgångar på 158,6
mkr i bokslut 2018. Utdelning av stiftelsemedel uppgick till 5,7 mkr.
Kommunstyrelseförvaltningen ansvarar för den ekonomiska förvaltningen av
stiftelserna. Nämnder eller särskilda styrelser ansvarar för utdelning av
disponibla stiftelsemedel. Inför år 2019 krävs en anpassning av ansvarig nämnd
för utdelning av disponibla stiftelsemedel på grund av förändring i kommunens
nämndorganisation.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-03-11
Bilaga 1, förteckning
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Ansvaret för utdelning av disponibla stiftelsemedel delegeras nämnderna
enligt förteckning i bilaga 1.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 62 Övergripande tillsynsrapport för intern kontroll 2018
Ärendenummer: Ks 1037/2018
Handläggare: Ann-Kristin Sundelius
Ärendebeskrivning

Intern kontroll innebär att nämnderna och bolagen bedriver en ändamålsenlig
och effektiv verksamhet, har en tillförlitlig rapportering och information om
verksamheten samt följer tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m. Örebro
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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.
Resultatet från nämndernas tillsynsrapporter 2018 visar att kommunens modell
i grunden utgör ett effektivt stöd för nämndernas ansvar att ha kontroll över
sin verksamhet. Nämndernas tillsynsrapporter håller en god kvalitet och följer
genomgående struktur och arbetsordning utifrån modellen för intern kontroll.
Metoden för bedömning av nämndernas arbete är internkontrolltrappan i sju
steg som 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 samma nivå som förra året det vill
säga mellan steg fem och sex.
Granskningsresultaten visar 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 genomtänkta och relevanta.
Bolagen följer nu nästan helt kommunens metoder men bedöms inte utifrån
utvecklingstrappan. För de bolag som lämnat sin rapportering visar resultaten
på god intern kontroll.
Visselblåsarfunktionen i kommunen har under 2018 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
intern kontroll. Bedömningen är att den interna kontrollen i kommunen är
god.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelseförvaltningen skrivelse, 2019-03-11
Bilaga ”Övergripande resultat och bedömning för nämndernas tillsyn inom
intern kontroll 2018 med uppföljning av områden från tidigare år” samt
nämndernas tillsynsrapporter för intern kontroll 2018
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 kommunens systematiska arbete med intern kontroll.
2. Rapporten godkänns och överlämnas till Stadsrevisionen.
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Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 63 Revidering av nämndreglementet
Ärendenummer: Ks 608/2018
Handläggare: Inga-Greta Carneland Hörnström
Ärendebeskrivning

Nämndreglementena i Örebro kommun ses löpande över för att säkra att
reglementena är ändamålsenliga och i takt med omvärldens förändringar.
Senaste ändring av nämndreglementen gjordes i januari 2019 – då främst
ansvaret enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) tydliggjordes.
Nu föreslås justering i reglementena för Kommunstyrelsen, Programnämnd
barn och utbildning, Grundskolenämnden, Förskolenämnden,
Vuxenutbildning och arbetsmarknadsnämnden (Vuxam), Byggnadsnämnden,
Miljönämnden och Tekniska nämnden.
Ansvaret för att förse kommunens skolenheter med modersmålslärare föreslås
flyttas från Vuxenutbildning och arbetsmarknadsnämnden till
Grundskolenämnden.
Förslaget innefattar även ett utpekat ansvar för kommunens samlade
kostproduktion. Ansvaret föreslås läggas på Grundskolenämnden.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-03-28
Nämndreglemente för Örebro kommun (ändringar markerade med gult)
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Kommundirektören får i uppdrag att förbereda för en organisatorisk
förändring av modersmålsundervisningen.
2. Ändringar i kommunens nämndreglemente godkänns enligt
Kommunstyrelsens förslag.
3. Kommunstyrelsen får i uppdrag att omfördela resurser för
modersmålsundervisning från Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden
till Grundskolenämnden.
Beslutspunkterna nummer 2 och 3 ska vidare till Kommunfullmäktige för
beslut.
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Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslutspunkterna nummer 2 och 3 ska vidare till Kommunfullmäktige för
beslut.

§ 64 Revidering av Kommunstyrelsens delegationsordning
Ärendenummer: Ks 1444/2018
Handläggare: Inga-Greta Carneland Hörnström
Ärendebeskrivning

Beslut enligt artiklarna 12.5, 15-21 EU:s dataskyddsförordning (GDPR) som
har meddelats av en myndighet i egenskap av personuppgiftsansvarig får
överklagas till förvaltningsdomstol enligt 7 kap. 2 § lag (2018:218) med
kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning. Den
personuppgiftsansvarige (d.v.s. nämnden) kan därför utse någon tjänsteperson
som har rätt att via delegation fatta sådana beslut. Rätten att överklaga
omfattar således beslut som en personuppgiftsansvarig myndighet fattat med
anledning av att en registrerad utövar sina rättigheter enligt GDPR.
Därutöver behöver nämnden i egenskap av personuppgiftsansvarig besluta om
vissa åtgärder ska eller inte ska vidtas i enlighet med skyldigheter som åvilar
den personuppgiftsansvarige enligt GDPR såsom att t.ex. fatta beslut om en
personuppgiftsincident ska eller inte ska anmälas till Datainspektionen m.m.
Den nya kommunallagen, som började gälla juni 2017, innehåller bestämmelser
som innebär att kommundirektören ska vara förvaltningschef för
kommunstyrelsens förvaltning. Ansvaret för det operativa ansvaret kan
delegeras till annan tjänsteperson och detta gjorde Kommunstyrelsen vid en
revidering 2018-03-13, § 67, då ansvaret delegerades till biträdande
förvaltningschef för Kommunstyrelseförvaltningen. Föreslagen revidering
förtydligar den biträdande förvaltningschefens roll i delegationsordningen för
att inte riskera att sammanblandas med kommundirektören i rollen som ytterst
ansvarig för förvaltningen.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-03-18
Förslag till reviderad delegationsordning (med förändringar i gult), 2019-03-18
Utdrag ur GDPR med aktuella artiklar
Instruktion för hantering av personuppgiftsincidenter
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Kommunstyrelsens delegationsordning revideras enligt bilaga.
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Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 65 Revidering av koncerngemensam finanspolicy
Ärendenummer: Ks 458/2019
Handläggare: Mats Rodefelt och Johanna Larsson
Ärendebeskrivning

Kommundirektören har från Kommunstyrelsen fått i uppdrag utifrån
Kommuninvest ändrade prisstrategi att göra en översyn över kommunens
strategier för upplåning inklusive tidigare beslut om finansiell samordning inom
kommunkoncernen samt om behov finns arbeta fram förslag till förändrad
finanspolicy.
Efter beskedet om ändrad prisstrategi från Kommuninvest så visar inte det
senaste årets prissättning från Kommuninvest, samtidigt som det är svårt att
göra en bedömning av framtida prissättning från Kommuninvest, att det i
dagsläget skulle vara motiverat att göra några förändringar av ovanstående.
Däremot utifrån den växande låneskulden som ställer högre krav på hantering
av finansiella risker behöver förändringar göras i koncerngemensam
finanspolicy. Finanskommittén har tagit fram ett förslag till reviderad
koncerngemensam finanspolicy för att hantera dessa risker. De huvudsakliga
förändringarna i policyn som föreslås är:
•
•
•
•

Enligt klimatstrategin ska kommunens låneskuld till så stor del
förpackas som grön obligation. Ett tillägg i policyn är att det även ska
omfatta gröna lån från Kommuninvest eller annan långivare.
Ett nytt avsnitt om Leasing ersätter befintlig riktlinje för leasing.
Måtten för hantering av finansieringsrisk ändras och utgår från en
normportfölj istället för mått på genomsnittlig kapitalbindningstid.
Ränteriskmodellen utökas från 1 år till 3 år.

Finanskommittén tillstyrkte 2019-02-25 förslaget till reviderad
koncerngemensam finanspolicy.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-03-15
Förslag till koncerngemensam finanspolicy, 2019-03-15
Förslag till koncerngemensam finanspolicy, 2019-03-15 (med
ändringsmarkeringar)
Finansstrategi 2019
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Förslag till beslut

Finanskommitténs förslag till Kommunstyrelsen:
- Förslag till koncerngemensam finanspolicy, daterad 2019-03-15, fastställs att
gälla för kommunen och kommunens bolag från och med den 1 maj 2019.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Beslut

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

§ 68 Nulägesrapport Kulturkvaretet
Ärendenummer: Ks 548/2017
Handläggare: Lars Thornberg
Ärendebeskrivning

Lars Thornberg, projektledare Kulturkvarteret, redogör för nuläget kring
Kulturkvarteret. Idéen om ett kulturkvarter började vid 2008 när en vision om
ett "kulturellt kraftverk" som skulle samla bibliotek, kulturskola, restaurang,
kontor för uthyrning med mera. Vid 2012 påbörjades en mer konkret
utredning av ett kulturkvarter som sedan resulterade i ett igångsättningsbeslut.
Projekteringen är nu i slutfasen och bottenplattan är klar. Stommen påbörjas
nu och montering av fasaden påbörjas under sommaren. Kulturkvarteret ska
vara färdigställd till årsskiftet 2020/2021.
15 workshops har genomförts under januari och februari 2019 där 110
personer från allmänhet, pensionärsföreningar, Kulturnämnden, föreningar,
studieförbund, verksamhetschefer, fritidsklubbar och fritidsgårdar.
Det pågår nu ett arbete kring organisation; ska det vara i förvaltningsform eller
bolagsform? Till sommaren ska det finnas ett förslag att ta ställning till.
Förslag till beslut

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

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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§ 69 Social investering Brobyggare i Vivalla och
Baronbackarna
Ärendenummer: Ks 1224/2016
Handläggare: Yvonne Haneskog och Simon Björhed
Ärendebeskrivning

För att skapa bättre förutsättningar för de boende i Vivalla och Baronbackarna
beviljades satsningen Brobyggare 7,8 miljoner kronor för genomförande från
hösten 2016 till december 2018. Satsningen har syftat till att erbjuda familjerna
det stöd de behöver för att barnen ska närvara i förskolan och skolan och
genomföra skolan med uppnådd måluppfyllelse samt att familjerna tidigare
identifieras för stöd från Socialförvaltningen.
Satsningens målgrupp har varit identifierade familjer med minst ett barn 0–12
år boende i Vivalla och Baronbackarna som talar något av språken somaliska
eller romani. Nio brobyggare med språkkompetens i somaliska och romani har
varit en kulturell och språklig länk mellan föräldrar och professionella och
funnits med som ett muntligt stöd till familjerna. Brobyggarna har arbetat för
att höja kultur-kompetensen hos personal i förskola och skola samt
inledningsvis byggt upp relationen mellan brobyggare och föräldrar för att
därefter kunna stödja familjerna. Den somaliska målgruppen har erbjudits
utbildning om hur det är att vara förälder i Sverige. Elever och föräldrar i den
romska målgruppen har fått stöd för att den ogiltiga frånvaron ska minska.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-02-27
Slutrapport "Brobyggare i Vivalla och Baronbackarna", 2019-02-27
Ansökan "Brobyggare i Vivalla och Baronbackarna"
Löpande delårs- och årsredovisningar för satsningen
Förslag till beslut

Utvärderingsteamet för sociala investeringar föreslår Kommunstyrelsen:
1. Kommunstyrelsen godkänner slutrapporten för satsningen Brobyggare i
Vivalla och Baronbackarna.
2. Kommunstyrelsen beslutar att satsningen Brobyggare inte implementeras.
3. Kommunstyrelsen ger Grundskolenämnden, Förskolenämnden,
Socialnämnden och Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden i uppdrag
att genom Partnerskap Örebro undersöka förutsättningar för samverkan kring
föräldrautbildningar i enlighet med förslaget i slutrapporten.
4. Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att hantera identifierade
utvecklingsområden kopplade till målgruppen.
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Yrkande

Helena Ståhl (SD) yrkar att få lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Murad Artin (V) yrkar att få lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Proposition

Ordförande Kenneth Nilsson (S) finner att det finns endast ett förslag till
beslut, det vill säga Kommunstyrelseförvaltningen förslag och att
Kommunstyrelsen beslutar enligt det. Därefter ställer ordföranden Helena
Ståhls (SD) och Murad Artins (V) yrkanden om att få lämna varsitt särskilt
yttrande till protokollet och finner att Kommunstyrelsen beslutar bifalla dessa.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
1. Kommunstyrelsen godkänner slutrapporten för satsningen Brobyggare i
Vivalla och Baronbackarna.
2. Kommunstyrelsen beslutar att satsningen Brobyggare inte implementeras.
3. Kommunstyrelsen ger Grundskolenämnden, Förskolenämnden,
Socialnämnden och Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden i uppdrag
att genom Partnerskap Örebro undersöka förutsättningar för samverkan kring
föräldrautbildningar i enlighet med förslaget i slutrapporten.
4. Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att hantera identifierade
utvecklingsområden kopplade till målgruppen.
5. Helena Ståhl (SD) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
6. Murad Artin (V) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.

§ 70 Jämställdhetsdelegationens verksamhetsplan 2019
Ärendenummer: Ks 111/2019
Handläggare: Mia Stålgren Patiño
Ärendebeskrivning

Jämställdhetsdelegationen är en delegation under Kommunstyrelsen och
samordnar jämställdhetsfrågorna i Örebro kommun. Jämställdhetsdelegationen
redovisar varje år en verksamhetsplan för Kommunstyrelsen.
För jämställdhetsdelegationens kostnader finns 50 000 kr per år avsatta.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-01-17
Jämställdhetsdelegationens verksamhetsplan 2019
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Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Jämställdhetsdelegationens verksamhetsplan för 2019 fastställs.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 71 Granskning av nämndernas efterlevnad av GDPR
Ärendenummer: Ks 346/2019
Handläggare: Erik Sahlin
Ärendebeskrivning

Dataskyddsombudet ska i sin roll bland annat övervaka nämndernas
efterlevnad av EU:s dataskyddsförordning. I en skrivelse daterad 2018-10-10
efterfrågar dataskyddsombudet Kommunstyrelseförvaltningens
registerförteckning och svar på frågor rörande rutiner om hur
registerförteckningen hålls uppdaterad och om det finns
personuppgiftsbiträdesavtal.
Kommunstyrelseförvaltningen har påbörjat ett omfattande arbete att upprätta
registerförteckningar och att sätta en organisation för att hålla dem
uppdaterade. Förvaltningen har även upprättat personuppgiftbiträdesavtal med
flera av leverantörerna.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-02-21
Bilaga
Granskning av nämndernas efterlevnad av GDPR, 2018-10-10
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningen förslag till Kommunstyrelsen:
- Kommunstyrelsen överlämnar Kommunstyrelseförvaltningens
tjänsteskrivelse, 2019-02-21, som svar på granskningen.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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§ 72 Motioner som inte är färdigberedda april 2019
Ärendenummer: Ks 506/2019
Ärendebeskrivning

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

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-03-17
Sammanställning av obesvarade motioner, 2019-03-17
Förslag till beslut

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

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

§ 73 Svar på motion från Karolina Wallström (L) om
busskort eller skolskjuts till elever i grundskolan
Ärendenummer: Ks 302/2018
Ärendebeskrivning

Karolina Wallström (L) har inkommit med en motion som anmäldes i
Kommunfullmäktige den 28 februari 2018. Motionen innehåller förslag om att
alla elever från förskoleklass till årskurs 9 som har mer än tre kilometer till
skolan erbjuds busskort eller skolskjuts.
Beslutsunderlag

Protokollsutdrag från Programnämnd barn och utbildning, 2019-02-06, § 15
Särskilt yttrande från Maria Haglund (M), 2019-02-06
Skriftlig reservation från David Larson (SD), 2019-02-06
Programnämnd barn och utbildnings tjänsteskrivelse, 2018-11-19
Motion av Karolina Wallström (L), 2018-02-18
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Bilaga "Underlag till svar på motion om ändrade riktlinjer för skolskjuts och
busskort till skolelever", 2018-10-31
Förslag till beslut

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

Karolina Wallström (L) yrkar att motionen ska bifallas.
Helena Ståhl (SD) yrkar att svaret på motionen ska återremitteras för en mer
noggrann utredning av kostnaderna.
Proposition

Ordförande Kenneth Nilsson (S) ställer först Helena Ståhls (SD) yrkande om
återremiss under proposition och finner att Kommunstyrelsen beslutar att
ärendet ska avgöras idag.
Därefter ställer ordföranden Programnämnd barn och utbildnings förslag om
att avslå motionen mot Karolina Wallströms (L) yrkande om att motionen ska
bifallas och finner att Kommunstyrelsen beslutar att motionen avslås.
Beslut

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

Helena Ståhl (SD) reserverar sig skriftligt mot beslutet att ärendet ska avgöras
idag.
Karolina Wallström (L) och Yngve Alkman (L) reserverar sig mot beslutet till
förmån för eget yrkande om att motionen ska bifallas.

§ 74 Ej verkställda beslut SoL och LSS kvartal 4 2018
Ärendenummer: Ks 596/2019
Ärendebeskrivning

En rapporteringsskyldighet för ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kapitlet 1
§ Soci-altjänstlagen (SoL) infördes den 1 juli 2006. Rapporteringsskyldigheten
gäller beslut i verksamheterna vård och omsorg, socialtjänst och stöd till
funktionshindrade.
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Från och med den 1 juli 2008 infördes samma rapporteringsskyldighet för
beslut enligt 9 § i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum.
En särskild avgift så kallad sanktionsavgift, kan enligt ändringar i samma lagar,
utdö-mas för de beslut som inte verkställts inom skälig tid. Avgiften är lägst 10
tkr och högst 1 mnkr.
Rapportering av ej verkställda gynnande beslut ska göras till Inspektionen för
vård och omsorg, kommunens revisorer och Kommunfullmäktige.
Avdelning myndighetsutövning ansvarar för sammanställning av nämndernas
statistikrapporter till Kommunfullmäktige och för information till
programnämnden.
Beslutsunderlag

Protokollsutdrag från Programnämnd social välfärd, 2019-03-07, § 27
Rapport om beslut enligt SoL och LSS som ej verkställts inom tre månader kvartal 4, 2018
Förslag till beslut

Programnämnd social välfärds förslag till Kommunstyrelsen:
- Informationen tas till protokollet.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Programnämnd social välfärds förslag.

§ 75 Remittering av motioner
Ärendenummer: Ks 2/2019
Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige har den 27 mars 2019 överlämnat två motioner för
beredning:
Motion från Markus Allard och Peter Springare (ÖrP) om att stoppa pågående
och planerad HBTQ-certifiering, Ks 620/2019
Motion från Sara Bronner (MP) om att starta ett klimatråd i Örebro kommun,
Ks 628/2019
Beslutsunderlag

Motion från Markus Allard och Peter Springare (ÖrP) om att stoppa pågående
och planerad HBTQ-certifiering, Ks 620/2019 Motion från Sara Bronner (MP)
om att starta ett klimatråd i Örebro kommun, Ks 628/2019
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Motion från Magnus Ingwall (SD) om registrering av hjärtstartare, Ks
675/2019
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Motion från Markus Allard och Peter Springare (ÖrP) om att
stoppa pågående och planerad HBTQ-certifiering remitteras till
Kommunstyrelseförvaltningen.
2. Motion från Sara Bronner (MP) om att starta ett klimatråd i Örebro
kommun remitteras till Kommunstyrelseförvaltingen.
3. Motion från Magnus Ingwall (SD) om registrering av hjärtstartare remitteras
till Kommunstyrelseförvaltningen.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 76 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt, månadsrapport mars
2019
Ärendenummer: Ks 3/2019
Ärendebeskrivning

Kommunstyrelseförvaltningen har sammanställt en rapport över utvecklingen
inom ekonomi, personal och verksamhet under februari-mars 2019.
Beslutsunderlag

Månadsrapport ekonomi, personal och verksamhet februari-mars 2019
Förslag till beslut

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

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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§ 77 Rapport från Örebro Rådhus AB
Ärendenummer: Ks 4/2019

§ 78 Rapport över finansverksamheter under mars 2019
Ärendenummer: Ks 5/2019
Handläggare: Mats Rodenfelt
Ärendebeskrivning

Kommunstyrelseförvaltningen redovisar i rapport finansverksamheten under
mars 2019.
Beslutsunderlag

Rapport över finansverksamheten under mars 2019
Förslag till beslut

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

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 79 Kommundirektörens rapport mars 2019
Ärendenummer: Ks 6/2019
Ärendebeskrivning

Kommundirektören redogör i en rapport för nyheter inom förvaltningen.
Beslutsunderlag

Kommundirektörens rapport mars 2019
Förslag till beslut

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

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 80 Anmälan av delegationsbeslut mars 2019
Ärendenummer: Ks 481/2019
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Protokoll

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 22 januari 2019 redovisar Kommunstyrelseförvaltningen beslut som tagits
med stöd av delegation under mars 2019.
Beslutsunderlag

Sammanställning över delegationsbeslut inom övrig verksamhet under
perioden 1 - 31 mars 2019
Sammanställning över delegationsbeslut inom finansverksamheten under
perioden 1 - 31 mars 2019
Protokoll från Kommunstyrelsens utskott för hållbar utveckling, 2019-03-13
Protokoll från Kommunstyrelsens utskott för socialt förebyggande arbete,
2019-04-?
Förslag till beslut

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

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 81 Anmälan av handlingar
Ärendenummer: Ks 1/2019
Ärendebeskrivning

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

Öppet brev om klimatnödläge, Ks 619/2019
Protokoll från Örebro Rådhus AB, 2019-03-26
Förslag till beslut

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

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 82 Tillsättning programdirektör Programområde barn och
utbildning
Ärendenummer: Ks 674/2019
Handläggare: Lena Larsson
Ärendebeskrivning

I samband med att tidigare befattningshavare lämnat uppdraget har rekrytering
av programdirektör för Barn och Utbildning genomförts. Resultatet av
rekryteringsprocessen är att Mikael Carstensen föreslås förordnas som
programdirektör för Barn och Utbildning med en förordnandetid på fyra år.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-04-04
Slutrapport rekrytering
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Mikael Carstensen förordnas som programdirektör för Barn och Utbildning
från den 13 maj 2019 t o m den 12 maj 2023.
Förslaget finansieras inom befintlig budgetram.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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Särskilt yttrande
Ärende: Årsredovisning för Örebro kommun
Ärendenummer: Ks 208/2019
Kommunstyrelsen 9 april 2019

Välfärd före utsvävningar
sverigedemokraterna har i åratal påpekat vikten av alt lindra kommunens kostnadsutveckling och dämpa
den ständigt stigande låneskulden. Inte minst har vi påpekat det ohållbara i alt fortsätta ta emot stora
mängder nyanlända utan arbetsmarknadskompetens, när vi inte ens har bostäder, skolor eller ens lärare till
de som kommer.
Tyvärr har vi talat för döva öron och i kommunens bokslut växer nu de röda siffrorna på område efter
område. Äldreomsorgen får inte de medel de behöver och kan varken tillgodose sina brukares behov av
kvalitativ omsorg eller ens förse sin egen personal med dräglig arbetsmiljö. I skolorna gör den tilltagande
lärarbristen alt behovet av kompetensförsörjning blir allt mer akut, men istället för satsningar för alt stärka
attraktiviteten i yrket aviserar kommunledningen istället besparingar, som snarare riskerar alt göra Örebro
kommun till en än mindre attraktiv arbetsgivare.
Medan resursbristen inom välfärden tilltar, strösslar kommunledningen skattemiljoner över Kulturkvarteret,
flygplatsen, OpenART och konstnärlig utsmyckning, som om det gick att distrahera oroliga kommuninvånare
från det faktum att deras välfärd krackelerar.
Vi sverigedemokrater erbjuder istället en annan väg. Vi lägger nedskärningarna där de hör hemma utanför den kommunala kärnverksamheten. Med vår politik finansierar vi ambitionshöjningar inom skola
och äldreomsorg genom all vi avbeställer kulturkvarteret, avyttrar flygplatsen, avslutar de kommunala
bolagsäventyren i energibranschen, avstår från att subventionera OpenART, avskaffar ineffektiva
arbetsmarknads- och inlegrationsåtgärder och awecklar kommunal byråkrati.
Örebro behöver en ny kommunledning. En ledning som utgår från försiktighet och sparsamhet, som
prioriterar kärnverksamheterna och som inser alt om vi drar ned på utsvävningarna så får vi faktiskt råd till
mer välfärd. Annars riskerar kommande lågkonjunktur att bli brutal för välfärden.
För sverigedemokraterna i Kommunstyrelsen

Helena Ståhl (SDI

c)tJer(j~Kraienta
Orebro

~ moderaterna
Yrkande
Ärende 2
Ärendenummer: Ks 208/2019
"Årsredovisning 2018 Örebro kommun"

Kommunstyrelsen
Örebro kommun
9 april 2019

En ekonomi ur balans
De styrande partierna har tappat kontrollen över Örebro kommuns ekonomi. Moderaterna har
varnat för detta i flera år och manat till återhållsamhet och prioriteringar av utgifterna, från
onödiga skrytbyggen till nödvändig välfärd.

I flera år har Socialdemokraterna, Kristdemokraterna och Centerpmtiet dopat kommunens
ekonomi genom att låta engångsintäkter från tomtförsäljningar och AFA-medel gå till
resultatet. De har misslyckats med att stärka kommunens ekonomi under en högkonjunktur för
att rusta den inför svårare tider. Nu störtdyker resultatet samtidigt som de styrande partierna
aviserm stora nedskärningar på välfärden, istället för att prioritera bland utgifterna och
genomföra de strukturella förändringar som krävs för att få bukt med en skenande
kostnadsutveckling.
Var fjärde elev i Örebro klara inte skolan, var tionde förstaklassare kan inte läsa och
äldreomsorgen har gått back med flera hundra miljoner under den gångna mandatperioden.
Det är tydligt att Örebro behöver ett nytt styre som har mod och kompetens att ta ansvar för
ekonomin och välfärden, både på kort sikt men även inför framtiden. Hade Moderaternas
politiska prioriteringar fått genomslag under mandatperioden hade årsredovisningen sett
annorlunda ut.
Moderaterna har tidigare varit emot att lägga 40 miljoner kronor i en ospecificerad pott, som
sedan ska omfördelas till icke namngivna "prioriterade utvecklingsprojekt". Det är ett onödigt
byråkratiskt mellansteg. Vi efterfrågar även i detta avseende tydligare styrning och ett större
ansvarstagande från de styrande partierna. Vi har även varit emot förslaget att göra extra
utbetalningar till hemvården för att dölja budgetunderskotten i resultatet.

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi att kommunstyrelsen beslutar
att

bifalla punkterna 1, 2, 3, 4, och 7, samt

att

avslå punkt 5 och 6.

Om kommunstyrelsen beslutm· annat gäller ovanstående som reservation till förmån för eget
förslag.

För Moderaternas gr

Maria Haglund (M)

pi Kommunstyrelsen
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Yrkande / reservation
Kommmunstyrelsen
9 april

Ärende 2: Årsredovisningen för 2018

Nej till att Kommundirektören får 40 miljoner i egen portfölj

Ansvaret att hur medborgarnas pengar används är politikernas. Varje krona ska förvaltas
med respekt och noga prioriteras. Grunden till beslutet om hur och vad pengarna ska gå
till ska föregås av utredningar, konsekvensanalyser. Demokratin vilar på att detta ansvar
inte hastas med. Hela tanken med kommunallagen är att besluten tas i offentligheten
och i demokratiska sammanhang som nämnder eller kommunfullmäktige. Att ge
kommundirektör en egen portfölj 40 miljoner kronor som inte kräver demokratiska beslut är
i det närmaste horribelt.
Dessutom nämns inte kommunens kärnområden, skola och omsorg, som lämpliga
investeringar. Det tillhör inte en växande kommun att investera i våra medarbetare,
elever eller ä ldre.
Vi yrkar avslag på attsats 5 i ärende 2 Årsredovisningen 2018
Av årets resultat markera 39,6 miljoner inom det egna kapitalet för en portfölj för
den växande kommunen.

Skulle Lib ralernas avslagsyrkande falla i kommunstyrelsen är detta tillika en reservation
il ö
n för avs a .
O

Datum: 2019-04-09
Kommunstyrelsen

Särskilt yttrande
Ks 311/2019

§3 – Årsredovisning för Örebro Rådhus AB och
dotterbolaget 2018
I Vänsterpartiets budget har vi yrkat på andra nivåer av vinstuttag
från de kommunala bolagen. Framförallt vill vi se en mycket mindre
utdelning av vinst från allmännyttiga Örebrobostäder AB. ÖBO har en
mycket viktig social funktion i samhället och tillgången på hyresrätter
med rimliga hyror är avgörande för Örebros utveckling. Därför skulle
vi vilja se att en större del av vinsten istället återinvesterades i
hyresbeståndet.
Vi i Vänsterpartiet motsätter oss det kommunala ägandet och
satsningarna på Örebro läns flygplats AB. Satsningarna på
flygplatsen sker samtidigt som flygandet måste minska för att vi ska
klara våra klimatmål. Trots det ser vi att flygandet istället ökar i
Sverige vilket bidrar ytterliga till den globala växthuseffekten. Vi
anser inte att driften av flygplatsen är förenlig med kommunens höga
ambitioner på klimatområdet. Vi skulle heller se större satsningar på
klimatsmarta kollektivtrafiklösningar.
Murad Artin
För Vänsterpartiet

Datum: 2019-04-09
Kommunstyrelsen

Särskilt yttrande
Ks 456/2019

§6 – Överförda driftsresultat och investeringsanslag
från 2018
Sedan privatiseringarna infördes inom hemvården har vi sett en
mycket negativ utveckling inom området. Hemvården har på grund
av LOVen varit rörig och svåröversiktlig och arbetsmiljön har
försämrats markant samtidigt som kommunen haft svårt att
rekrytera och behålla rutinerad personal. Men framförallt har de
ekonomiska underskotten i nämnderna avlöst varandra år efter år
och inga andra nämnder har tillåtits att göra så stora underskott och
fått så mycket extra resurser som vård- och omsorgsnämnderna.
Privatiseringsexperimentet har kostat kommunen hundratals
miljoner skattekronor och nämnderna har haft en närmast omöjlig
uppgift.
Vi i Vänsterpartiet har varnat för utvecklingen i äldreomsorgen under
många år och lagt kraftfulla förslag till förändringar. Men nämnderna
har istället tillåtits gå med underskott på grund av ideologiska
ställningstaganden från de styrande partierna, där företagens
valfrihet att göra vinst på våra skattepengar har varit viktigare än de
äldres rätt till en jämlik äldreomsorg och att kommunens ekonomi
ska gå ihop.

Murad Artin
För Vänsterpartiet

Särskilt yttrande
Ärende: Sociala investeringar Brobyggare i Vivalla och Baronbackarna
Ärendenummer: Ks 1224/2016
Datum: 2019-04-09

När vi år 2016 ställde oss tveksamma inför de sociala satsningarna på vad som närmast kan
beskrivas som stödpersoner fick vi svaret att "man kan inte veta om det går bra om man inte
provar". Givetvis kan inte alla konsekvenser förutses flera år i förväg, men det stod klart för oss att
så som projektet var utformat var riskerna för konsekvenser högre än möjligheterna att lyckas.
Vidare reagerade vi över förslagets låga förväntningar på urvalsgruppen. Behöver jobb skapas
artificiellt för bara en specifik grupp för att råda bot på långtidsarbetslösheten inom gruppen?
Inom kommunen har alla människor likvärdiga möjligheter till att göra karriär och det finns flertalet
olika vägar att bryta långtidsarbetslöshet i både kommunens verksamheter och genom ideellt
arbete inom både kyrkan och föreningslivet - som samtliga präglas av tolerant värdegrund. Vi som
parti tror på likvärdiga karriärmöjligheter framför de låga förväntningarnas särbehandling.
Sparkrav eller "omprövningskrav" som det så populärt kallas har naggat vår välfärd i kanten för att
frigöra utrymme för den här satsningen. Med vår politik hade vi haft kvar 7,8 miljoner kronor till
kärnverksamheten och välfärden hade varit större. Det var därför vi röstade avslag 2016-12-06 i
Kommunstyrelsen.

För Sverigedemokraterna i Kommunstyrelsen:

Helena Ståhl (SD)
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