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Mats Guldbrand, sekreterare
Justerat den 9 juni 2017.

Kenneth Nilsson, ordförande

Sara Richert, justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 12 juni 2017.
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§ 104 Beslut om närvaro
Ärendebeskrivning
Enligt Kommunstyrelsens reglemente § 16 Gemensamma bestämmelser
för nämnder, får nämnden besluta att dess sammanträden ska vara
offentliga. Enligt praxis ska beslut om närvaro vid sammanträdet beslutas
enhälligt av nämnden samt protokollföras. Hanna Ulriksson, praktikant hos
Socialdemokraterna, och Anneli Weiner, ny politisk sekreterare för
Miljöpartiet, närvarar under dagens sammanträde med Kommunstyrelsen.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Hanna Ulriksson och Anneli Weiner medges rätt att närvara under dagens
sammanträde med Kommunstyrelsen

§ 105 Information om nuvarande situation gällande asyl
och flyktingmottagande inklusive ensamkommande barn
och unga
Ärendenummer: Ks 551/2017
Handläggare: Susanne Bergström och Rolf Jonsson
Ärendebeskrivning
Socialförvaltningen har sedan starten 2008 haft uppdraget inom Örebro
kommun att sköta drift, återsökning av statsbidrag och ekonomisk
redovisning för verksamheten för ensamkommande.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Socialnämnd öster, 2017-03-23, § 43
Uppföljning ensamkommande barn, 2017-02-28
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Rapporten läggs till handlingarna.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 106 Delårsrapport med prognos 1 2017 för
Kommunstyrelsen
Ärendenummer: Ks 435/2017
Handläggare: Maritta Karhu och Ann-Kristin Norberg
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelseförvaltningens budgetram för 2017 och 2016 har
förändrats med ett omprövningskrav motsvarande totalt ca 17,3 mnkr.
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I takt med att kommunen växer och omvärlden ställer andra krav på
organisationen finns samtidigt en förväntan på att förvaltningens resurser
ska räcka till ökade behov av stöd. För att klara av att möta den faktiska
verkligheten arbetar förvaltningens ledningsgrupp tillsammans med att ta
fram rutiner som skapar förutsättningar för tjänsteleverans utifrån bästa
möjliga resurseffektivitet.
Den ökade andelen externa utförare kräver ett förändrat uppföljningsarbete
så att kommunen kan garantera en kvalitativ omsorg oavsett vald aktör.
Kommunstyrelsen har även uppsiktsansvar för den egna verksamheten
vilket tar ökade resurser i anspråk när invånarna blir fler till antalet.
En utmaning som kommunen har är att vara en fortsatt attraktiv
arbetsgivare för att klara kompetensförsörjning och konkurrens om
arbetskraften framåt. Genom strategiska insatser och aktiva åtgärder skapas
förutsättningar för att kunna erbjuda goda arbetsvillkor för medarbetare
och chefer.
Beslutsunderlag
Delårsrapport med prognos 1 2017 för Kommunstyrelsen, 2017-05-08
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Kommunstyrelsen fastställer delårsrapport med prognos 1 för 2017.
2. Delårsrapporten överlämnas för handläggning inom ramen för den
kommuntotala delårsrapporten.
3. Kommunstyrelsen ger Kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att till
Kommunstyrelsens sammanträde i september återkomma med förslag på
åtgärder för att reducera prognostiserat underskott.
Yrkande
Anders Åhrlin (M) yrkar att få lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Kommunstyrelsen fastställer delårsrapport med prognos 1 för 2017.
2. Delårsrapporten överlämnas för handläggning inom ramen för den
kommuntotala delårsrapporten.
3. Kommunstyrelsen ger Kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att till
Kommunstyrelsens sammanträde i september återkomma med förslag på
åtgärder för att reducera prognostiserat underskott.
4. Anders Åhrlin (M) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
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Karolina Wallström (L) deltar inte i beslutet för beslutspunkterna 2 och 3.
Jessica Carlqvist (V) deltar inte beslutet.

§ 107 Bokslut för donationsstiftelser
Ärendenummer: Ks 486/2017
Handläggare: Christina Lagergren
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelseförvaltningen har sammanställt bokslut för år 2016 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. Övriga
stiftelser ska göra en förenklad räkenskapssammanställning varje år.
Beslutsunderlag
Bokslut för donationsstiftelser, 2017-03-20
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen
1. Bokslut 2016 för stiftelser med donationsmedel förvaltade av Örebro
kommun inklusive rapport om samförvaltning av donationsstiftelsernas
kapital godkänns.
2. Till uppdraget som revisor för samtliga donationsstiftelser som förvaltas
av Örebro kommun utses för år 2017, Öhrlings Pricewaterhouse Coopers
AB, 556029-6740.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 108 Årsredovisning för donationsstiftelser
Ärendenummer: Ks 487/2017
Handläggare: Christina Lagergren
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelseförvaltningen redovisar årsredovisningar för år 2016 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. Övriga stiftelser ska göra en förenklad
räkenskapssammanställning varje år.
Kommunstyrelsen är styrelse för följande stiftelser:
Stiftelsen J W Gyllanders understödsfond, org.nr. 875001-4527
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Stiftelsen Gottfrid Ericssons fond, org.nr. 875002-1969
Stiftelsen John Sundbergs donation, org.nr. 875001-4501
Stiftelsen C-A och G Carléns minnesfond, org.nr. 875001-4634
Stiftelsen Medinska fonden, org.nr. 875001-4725
Stiftelsen Lars Johan Uhlins fond, org.nr. 875001-4774
Stiftelsen Erik Åqvists stipendiefond, org.nr. 875001-4493
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
Kommunstyrelseförvaltningen förslag till Kommunstyrelsen:
- Årsredovisningar för år 2016 för ovanstående stiftelser fastställs.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 109 Komplettering av ansökan för permutation av
stiftelser
Ärendenummer: Ks 1279/2016
Handläggare: Christina Lagergren
Ärendebeskrivning
Enligt beslut i Kommunstyrelsen den 6 december 2016, Ks 1279/2016,
ansökte Örebro kommun till Kammarkollegiet om att få permutera, ändra,
stadgarna på ett antal av Örebro kommuns förvaltade stiftelser.
För två stiftelser som har kapitalet placerat enbart på bankkonto föreslogs
en ändring av stadgarna för att kunna samförvalta kapitalet med övriga
stiftelser och därmed få en stabil avkastning.
Efter ansökan har Kammarkollegiet, efter att noggrann kontroll av
stadgarna, föreslagit en del kompletteringar och justeringar till yrkandet för
stiftelserna. Denna justering av ansökan kräver nytt beslut av
Kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-05-09
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens, 2016-12-06, § 275
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Skrivelser till och från Kammarkollegiet
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Stiftelsen Adolf Lindgrens stipendiefond justerar yrkandet om
permutation av stadgarna till följande:
"Stiftelsen yrkar
dels att placeringsföreskriften i punkt 4 ändras till Fondens medel förvaltas
av Örebro kommunstyrelse, som har att tillhandahålla den del av
avkastningen, som enligt nedanstående tillämpningsföreskrifter skall
utdelas. Stiftelsens förmögenhet skall vara placerad på ett godtagbart sätt.
dels att de föreskrifter som säger att endast ränta efter avsättning av kapital
får användas upphävs, så att såväl ränta som kapital får användas för
ändamålet."
2. Stiftelsen fonden för barn i skolor i Örebro kommun justerar yrkandet
om permutation av stadgarna till följande:
"Stiftelsen yrkar
dels att yrkandet om placeringsföreskrift återkallas då det inte finns någon
gällande placeringsföreskrift. (Om det inte finns någon gällande föreskrift
ansvarar stiftelsens förvaltare för att förmögenheten är placerad på ett
godtagbart sätt)
dels att de föreskrifter som säger att endast ränta efter avsättning av kapital
får användas upphävs, så att såväl ränta som kapital får användas för
ändamålet."
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 110 Finansiering av seniorfestival
Ärendenummer: Ks 1574/2016
Handläggare: Daniel Jansson Hammargren
Ärendebeskrivning
Seniorfestivalen startades 2009 och syftar till att främja hälsa och
livskvalitet för Örebro kommuns seniorer. Den arrangeras årligen av
Seniorlotsarna i Örebro kommun i samarbete med bl.a. Örebros stora
pensionärsorganisationer. Under en vecka i oktober medverkar olika
företag, föreningar och verksamheter i Örebro kommun samt Region
Örebro län där seniorer har möjlighet att delta i en mängd olika aktiviteter.
Mellan 6000-7000 besökare deltog under Seniorfestivalen 2016 som sedan
avslutades med en stor mässa på Conventum Arena med över 90 utställare.
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Seniorfestivalen är en viktig del i arbetet med att uppnå Sveriges bästa
äldreomsorg.
För att kunna vidhålla kvalitén på Seniorfestivalen och samtidigt kunna
marknadsföra mässan på Conventum Arena ytterligare föreslår
Kommunstyrelseförvaltningen att utöka nuvarande resurs på 300 tkr till
600 tkr för seniorfestivalen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-03-21
Seniorfestivalen, program 2016
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. För en ökad budgetram till Seniorfestivalen anslås 300 tkr per år för
perioden 2017-2019.
2. Finansiering sker ur utrymmet för generella kostnadsökningar.
Yrkande
Sara Richert (MP) yrkar bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag
samt att få lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Beslut
Kommunstyrelsens beslutar:
1. För en ökad budgetram till Seniorfestivalen anslås 300 tkr per år för
perioden 2017-2019.
2. Finansiering sker ur utrymmet för generella kostnadsökningar.
3. Sara Richert (MP) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.

§ 111 Bedömning av verksamheterna i Örebro kommuns
hel- och delägda aktiebolag under 2016
Ärendenummer: Ks 479/2017
Handläggare: Rickard Samuelsson
Ärendebeskrivning
Enligt kommunallagen 6 kap 1 a § 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.
Mot bakgrund av den information som har lämnats av lekmannarevisorerna
8

och den information som Kommunstyrelseförvaltningen i övrigt har
tillgång till bedöms att bolagens verksamheter under år 2016 har varit
förenligt med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen
för de kommunala befogenheterna.
Beslutet ska anmälas till Kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-04-03
Förteckning över bolag som avses i 6 kap 1 a § kommunallagen, 2017-04
03
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Verksamheterna under år 2016 för de aktiebolag som anges i förteckning,
daterad 2017-04-03, har varit förenligt med det fastställda kommunala
ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Karolina Wallström (L) deltar inte i beslutet.

§ 112 ÖrebroBostäders försäljning av Studentbostäder i
Bottenhavet AB
Ärendenummer: Ks 595/2017
Handläggare: Tina Hillding
Ärendebeskrivning
ÖrebroBostäder AB (ÖBO) fick ett direktiv i 2016 års övergripande
strategier och budget att under 2016-2018 sälja cirka 300 studentlägenheter
för att frigöra kapital för en fortsatt hög investeringsnivå.
För att genomföra försäljningen har ÖBO förvärvat ett vilande bolag
Studentbostäder i Bottenhavet AB, org.nr 559071-9919, som ska äga del av
fastigheten Örebro Bottenhavet 4 vilken innehåller 306 studentlägenheter.
Transaktionskonsulten Catella AB fick genom en upphandling uppdraget
att genomföra försäljningsprocessen. Indikativa bud har tagits in och efter
förhandlingar har ÖBO ingått överlåtelseavtal med köparen
Kunskapsmiljön 3 Holding AB, org.nr 556955-9536, om att sälja aktierna i
Studentbostäder i Bottenhavet AB. Avtalet är bl.a. villkorat av att ÖBO:s
styrelse och kommunfullmäktige i Örebro godkänner försäljningen. ÖBO:s
styrelse har 2017-04-19 godkänt försäljningen.
Köpet sker mot en preliminär köpeskilling om 125 048 972 kr baserat på
ett överenskommet värde på fastigheten om 125 000 000 kr. I
överlåtelseavtalet förbinder sig köparen genom ett särskilt åtagande att
under en period om minst tio år från tillträdesdagen att upplåta
lägenheterna som studentlägenheter med hyresrätt samt medverka
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tillsammans med säljaren i studentbostadsgarantin. Övriga villkor framgår
av överlåtelseavtal 2017-04-05.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-04-26
Undertecknat överlåtelseavtal 2017-04-05 med bilaga 2.2 och 5.3
Protokoll från Örebrobostäder AB:s styrelsemöte 2017-04-19 inklusive
skrivelse från VD
Köpande bolags koncernstruktur
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Örebro kommun godkänner att Örebrobostäder AB säljer samtliga aktier i
Studentbostäder i Bottenhavet AB till Kunskapsmiljön 3 Holding AB i
enlighet med överlåtelseavtal 2017-04-05.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Yrkande
Jessica Carlqvist (V) yrkar avslag på Kommunstyrelseförvaltningens
förslag.
Anders Åhrlin (M), Lennart Bondeson (KD) och Karolina Wallström (L)
yrkar bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Proposition
Ordförande Kenneth Nilsson (S) finner att det finns två förslag till beslut,
det vill säga bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag respektive
Jessica Carlqvists (V) yrkande om avslag på
Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Ordföranden ställer dessa mot varandra och finner att Kommunstyrelsen
beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Örebro kommun godkänner att Örebrobostäder AB säljer samtliga aktier i
Studentbostäder i Bottenhavet AB till Kunskapsmiljön 3 Holding AB i
enlighet med överlåtelseavtal 2017-04-05.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Reservation
Jessica Carlqvist (V) reserverar sig skriftligt mot beslutet.
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§ 114 Digitaliseringsstrategi
Ärendenummer: Ks 1461/2016
Handläggare: Catharina Centerfjäll
Ärendebeskrivning
I Örebro kommuns "Övergripande strategier och budget" för
mandatperioden 2015-2018 anges att kommunen ska ta fram en strategi för
e-samhället. Motivet för strategin är att Örebro kommun ska medverka till
en ökad samverkan såväl regionalt som nationellt för att skapa en modern
e-förvaltning som förenklar, förnyar och förbättrar tjänster för medborgare,
organisationer och näringsliv.
Den strategi som nu föreslås tar ett vidare grepp om den framtida
utvecklingen och blir i stället en Digitaliseringsstrategi för Örebro kommun
2017-2020. Digitaliseringsstrategin tar sin utgångspunkt i "Med
medborgaren i centrum - Regeringens strategi för en digitalt samverkande
förvaltning", SKLs "Strategi för e-samhället", "Utvecklingsstrategi för
Örebroregionen", "Örebro läns regionala digitala agenda 20142020" och
"Övergripande strategier och budget för Örebro kommun".
Syftet med strategin är att vara ett stöd till kommunens nämnder och
verksamheter och ge vägledning i att nå kommunens mål med hjälp av
digitalisering.
Kommunens ambition med strategin är att skapa förutsättningar för
digitalisering, både vad gäller ökad service och tillgänglighet och i arbetet
med att bygga den smarta staden. Med individen i centrum vill kommunen
skapa förutsättningar för god digital välfärd. I skolans värld ska digitala
verktyg ses som en naturlig del i det pedagogiska arbetet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-04-03
Digitaliseringsstrategi för Örebro kommun år 2017-2020 "Örebro kommun
- med digitala förtecken", 2017-04-03.
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Digitaliseringsstrategi för Örebro kommun 2017-2020 antas.
2. Kommundirektören får i uppdrag att ta fram årliga handlingsplaner
utifrån strategin som kommunstyrelsen informeras om.
3. Uppföljning av Digitaliseringsstrategin sker till Kommunstyrelsen i den
årliga temarapporten om kommunens digitalisering.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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§ 115 Information om digitaliseringsprojektet
Ärendenummer: Ks 1461/2016
Handläggare: Catharina Centerfjäll och Sofia Persson
Ärendebeskrivning
I Övergripande strategier och budget 2017-2019 (ÖSB) avsätts 200 mnkr
för att få driv i utvecklingen att bli en effektiv, modern och digital
kommun. Utgångspunkten för verksamhetsutvecklingen är regeringens
uppdrag om digital förnyelse av det offentliga Sverige, "Digitalt först".
Satsningen på digitalisering ska leda till att Örebro kommun kan erbjuda en
enklare vardag för privatpersoner, företag och organisationer, smartare och
öppnare förvaltning som stödjer innovation och delaktighet samt
effektivitet i verksamheten.
Prioriterade utvecklingsprojekt hålls samman inom ramen för en
kommungemensam utvecklingssatsning. Avsatta pengar hålls ihop i en
gemensam utvecklingsportfölj som kommundirektören ansvarar för.
Kommundirektören beslutar, med hjälp av sin styrgrupp, om vilka
utvecklingsprojekt som ska prioriteras och i vilken takt detta ska ske. En
digitaliseringskommitté bestående av tre utvecklingsledare
(kvalitetsdirektör, IT-direktör och förvaltningschef/förändringsledare) får
till uppdrag att samordna och driva arbetet.
Digitaliseringskommitténs arbete löper fram till sista december 2019.
Beslutsunderlag
Muntlig information
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 116 Svar på remiss om Regional utvecklingsstrategi för
Örebro län
Ärendenummer: Ks 1462/2016
Handläggare: Julia Runesson
Ärendebeskrivning
Region Örebro län har arbetat fram ett förslag till regional
utvecklingsstrategi för Örebro län som man nu vill få in synpunkter på.
Syftet med den regionala utvecklingsstrategin är att skapa hållbar regional
tillväxt och utveckling. En hållbar utveckling är avgörande för att garantera
framtida generationer en god livskvalitet. Social hållbarhet är målet,
ekologin sätter ramarna och ekonomin är medlet.
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Strategin pekar ut hur vi - Region Örebro län, kommuner, näringsliv,
myndigheter, universitet och civilsamhälle - tillsammans vill möta vår
regions utmaningar och utveckla vårt län.
Örebro kommun har i remissvaret tittat på strategins olika delar (bl.a.
vision, mål, prioriterade områden) och utifrån det lämnat synpunkter.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-04-10
Yttrande, 2017-04-10
Remissversion av Regional utvecklingsstrategi för Örebro län
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Remissvaret på den regionala utvecklingsstrategin antas och överlämnas
till Region Örebro län.
Yrkande
Sara Richert (MP) yrkar på två stycken tillägg i Örebro kommuns
remissvar:
Under "Synpunkter på kapitel 5 - Hållbar konsumtion och försörjning",
punkt 8, ska följande läggas till: "Det är bra att strategin uttrycker att vi
behöver öka länets produktion av livsmedel och öka lönsamhet, export och
innovationskraft i livsmedelskedjan. Men det är också viktigt att strategin
tydliggör att det är lika viktigt att främja efterfrågan av lokalt/regionalt
producerade livsmedel för att öka konsumtionen. Först då kan den ökade
livsmedelsproduktionen bidra till att minska den sårbarhet kring
livsmedelsförsörjningen som identifierades i avsnitt 4.3.2.".
Under "Sammanfattande synpunkter på Bilaga 1" ska följande läggas till:
Ett effektmål behöver formuleras för ökad livsmedelsproduktion- och
konsumtion samt följas upp med en indikator. Utan ett tydligt mål är det
inte troligt att vi lyckas få till den regionala kraftsamling och innovation
som krävs för att de gröna näringarna ska växa och bli lönsamma, eller att
vi faktiskt minskar vår sårbarhet i livsmedelsförsörjningen.
Kenneth Nilsson (S) och Jessica Carlqvist (V) yrkar bifall till Sara Richerts
(MP) yrkande.
Anders Åhrlin (M) yrkar i första hand att remissvaret återremitteras till
förvaltningen för revidering och komplettering, då den Regionala
utvecklingsstrategin lägger för mycket fokus på ett snävt
hållbarhetsperspektiv och alldeles för lite på tillväxt och utveckling. I andra
hand yrkar Anders Åhrlin (M) bifall till eget förslag i enlighet med
inlämnat skriftligt yrkande.
Karolina Wallström (L) yrkar bifall till Anders Åhrlins yrkanden och Sara
Richerts (MP) första del av eget yrkande, det vill säga att under
"Synpunkter på kapitel 5 - Hållbar konsumtion och försörjning", punkt
8, lägga till följande: "Det är bra att strategin uttrycker att vi behöver öka
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länets produktion av livsmedel och öka lönsamhet, export och
innovationskraft i livsmedelskedjan. Men det är också viktigt att strategin
tydliggör att det är lika viktigt att främja efterfrågan av lokalt/regionalt
producerade livsmedel för att öka konsumtionen. Först då kan den ökade
livsmedelsproduktionen bidra till att minska den sårbarhet kring
livsmedelsförsörjningen som identifierades i avsnitt 4.3.2.".
Anders Åhrlin (M) yrkar bifall till Sara Richerts (MP) första del av eget
yrkande, det vill säga att under "Synpunkter på kapitel 5 - Hållbar
konsumtion och försörjning", punkt 8, lägga till följande: "Det är bra att
strategin uttrycker att vi behöver öka länets produktion av livsmedel och
öka lönsamhet, export och innovationskraft i livsmedelskedjan. Men det är
också viktigt att strategin tydliggör att det är lika viktigt att främja
efterfrågan av lokalt/regionalt producerade livsmedel för att öka
konsumtionen. Först då kan den ökade livsmedelsproduktionen bidra till att
minska den sårbarhet kring livsmedelsförsörjningen som identifierades i
avsnitt 4.3.2.".
Proposition
Ordförande Kenneth Nilsson (S) ställer först Anders Åhrlins (M) yrkande
om återremiss under proposition och finner att Kommunstyrelsen beslutar
att ärendet ska avgöras idag.
Därefter ställer ordföranden Sara Richerts (MP) yrkande om två stycken
tillägg i framlagt remissvar mot Anders Åhrlins (M) yrkande om bifall till
eget förslag i enlighet med inlämnat skriftligt yrkande och finner att
Kommunstyrelsen beslutar enligt Sara Richerts (MP) yrkande.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Remissvar på den Regionala utvecklingsstrategin, reviderat av
Kommunstyrelsen vid dagens sammanträde den 9 maj 2017, antas och
överlämnas till Region Örebro län.
Reservation
Anders Åhrlin (M), Cecilia Askerskär Philipson (M) och Johan Kumlin
(M) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för Anders Åhrlins (M)
yrkande om att i första hand återremittera ärendet till förvaltningen för
revidering och komplettering, då den Regionala utvecklingsstrategin lägger
för mycket fokus på ett snävt hållbarhetsperspektiv och alldeles för lite på
tillväxt och utveckling och i andra hand bifall till eget förslag i enlighet
med inlämnat skriftligt yrkande.
Karolina Wallström (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för Anders
Åhrlins (M) yrkande om att i första hand återremittera ärendet till
förvaltningen för revidering och komplettering, då den Regionala
utvecklingsstrategin lägger för mycket fokus på ett snävt
hållbarhetsperspektiv och alldeles för lite på tillväxt och utveckling och i
andra hand bifall till eget förslag i enlighet med inlämnat skriftligt yrkande.
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§ 117 Vattenskyddsområde Svartån
Ärendenummer: Ks 605/2017
Handläggare: Stefan Sjögren
Ärendebeskrivning
Svartån utgör råvattentäkt för Örebros vattenförsörjning. Vatten tas från ån
vid Karlslund och behandlas först i Skråmsta vattenverk och därefter i
infiltrationsbassänger i Eker, Bista och Jägarbacken innan det pumpas upp
som konstgjort grundvatten. Vattenverket förser 120 000 personer med
dricksvatten från Svartån och i dagsläget saknar Örebro tätort
reservråvattentäkt. Svartåns sårbarhet är hög, enbart på grund av
avsaknaden av en reservråvattentäkt, och behovet av skyddsåtgärder är
stort. Ett viktigt led i skyddet av Svartån kan åstadkommas genom att ett
vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter skapas.
Ärendet behandlades av Programnämnd samhällsbyggnad den 6 april 2017.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Programnämnd samhällsbyggnad, 2017-04-06, § 45
Tjänsteskrivelse till Programnämnd samhällsbyggnad, 2017-02-27
Karta över vattenskyddsområde Svartån
Föreskrifter för vattenskyddsområde Svartån
Motiv till föreskrifter för VSO Svartån
Tekniskt underlag vattenskyddsområde Svartån
Brev till fastighetsägare, 2017-02-28
Förslag till beslut
Programnämnd samhällsbyggnads förslag till Kommunstyrelsen:
- Till Länsstyrelsen inlämna ansökan om inrättande av vattenskyddsområde
för Svartån med skyddsföreskrifter enligt bifogat förslag och enligt bifogat
tekniskt underlag och karta.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Programnämnd samhällsbyggnads förslag.

§ 118 Förlängning av reservationsavtal avseende
fastigheten Vägvälten
Ärendenummer: Ks 756/2016
Ärendebeskrivning
LIDL Sverige KB, 969667-6312, avser att uppföra sitt tredje centrallager i
Sverige och har valt Västra Pilängen i Örebro.
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Reservationsavtalet innebär att området, omfattande ca 177 300 m²,
reserveras fram till 2017-09-30. Kommunen avser sedan att överlåta
området.
Ärendet behandlades av Programnämnd samhällsbyggnad den 6 april 2017.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktig för beslut.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Programnämnd samhällsbyggnad, 2017-04-06, § 47
Tjänsteskrivelse till Programnämnd samhällsbyggnad, 2017-03-16
Reservationsavtal
Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige, 2016-06-15, § 180
Förslag till beslut
Programnämnd samhällsbyggnads förslag till Kommunstyrelsen:
1. Uppdra åt Programnämnd samhällsbyggnads ordförande att godkänna
justeringar och förändringar på situationsplanens utformning och
byggnadens storlek i enlighet med avtalet.
2. Godkänna föreliggande reservationsavtal samt uppdra åt Programnämnd
samhällsbyggnads ordförande att för kommunens del underteckna
reservationsavtalet.
3. Uppdra åt Programnämnd samhällsbyggnads ordförande att förlänga
föreliggande reservationsavtal, samt om nödvändigt, besluta om ytterligare
förlängning.
4. Uppdra åt Programnämnd samhällsbyggnads ordförande att för
kommunens del godkänna och underteckna överlåtelseavtal avseende
Vägvälten 1.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Programnämnd samhällsbyggnads förslag.

§ 119 Riktlinjer för markanvisning
Ärendenummer: Ks 644/2017
Handläggare: Erik Blohm
Ärendebeskrivning
Enligt lag ska alla kommuner som tillämpar markanvisningar ha antagna
riktlinjer för hur dessa genomförs. Örebro kommun antog dessa riktlinjer
under år 2014. Med anledning av nya uppdrag i kommunens
"Övergripande strategier och budget" måste riktlinjerna uppdateras.
Förslaget innebär tillägg i bestämmelserna om att kommunen som säljare
har rätt att hyra eller köpa en viss del av bostäderna i de
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markanvisningarna.
Ärendet behandlades av Programnämnd samhällsbyggnad den 6 april 2017.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Programnämnd samhällsbyggnad, 2017-04-06, §
Tjänsteskrivelse från Programnämnd samhällsbyggnad, 2017-03-30
Förslag till reviderade Riktlinjer för markanvisning
Förslag till beslut
Programnämnd samhällsbyggnads förslag till Kommunstyrelsen:
- Godkänna reviderade riktlinjer för markanvisning inklusive
Programnämnd samhällsbyggnad tillägg och justeringar.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Yrkande
Anders Åhrlin (M) och Karolina Wallström (L) yrkar avslag på
Programnämnd samhällsbyggnads förslag.
Jessica Carlqvist (V), Sara Richert (MP) och Lennart Bondeson (KD) yrkar
bifall till Programnämnd samhällsbyggnads förslag.
Daniel Edström (SD) yrkar att stryka ett tillägg på sidan 5 i Riktlinjer för
markanvisning som lyder: "Kommunen ska vid markanvisning ges
möjlighet att hyra eller köpa 5-20 procent av bostäderna. Örebro kommun
ska stå som hyresgäst eller köpare till bostaden, utifrån beslut i
Kommunstyrelsen om inriktning eller policy för bostäder för olika sociala
ändamål. Kommunen ska alltid ha sex veckors svarstid. Möjligheten ska
ges under tiden för reservationsavtal innan kommunen avyttrar marken då
erforderliga avtal om detta upprättas.".
Proposition
Ordförande Kenneth Nilsson (S) ställer först Programnämnd
samhällsbyggnads förslag mot Anders Åhrlins (M) och Karolina
Wallströms (L) yrkande om avslag och finner att Kommunstyrelsen
beslutar enligt Programnämnd samhällsbyggnads förslag.
Därefter ställer ordföranden Daniel Edströms (SD) ändringsyrkande om att
stryka ett tillägg på sidan 5 som lyder "Kommunen ska vid markanvisning
ges möjlighet att hyra eller köpa 5-20 procent av bostäderna. Örebro
kommun ska stå som hyresgäst eller köpare till bostaden, utifrån beslut i
Kommunstyrelsen om inriktning eller policy för bostäder för olika sociala
ändamål. Kommunen ska alltid ha sex veckors svarstid. Möjligheten ska
ges under tiden för reservationsavtal innan kommunen avyttrar marken då
erforderliga avtal om detta upprättas." under proposition och finner att
Kommunstyrelsen avslår det.
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Beslut
Kommunstyrelsens beslutar:
- Godkänna reviderade riktlinjer för markanvisning, inklusive
Programnämnd samhällsbyggnad tillägg och justeringar.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Reservation
Anders Åhrlin (M), Cecilia Askerskär Philipsson (M) och Johan Kumlin
(M) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för Anders Åhrlins (M)
yrkande om avslag på Programnämnd samhällsbyggnads förslag.
Karolina Wallström (L) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för
eget yrkande om avslag på Programnämnd samhällsbyggnads förslag.
Daniel Edström (SD) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för
eget yrkande om att stryka ett tillägg på sidan 5 i Riktlinjer för
markanvisning.

§ 120 Delegationsordning för Kommunstyrelsen
Ärendenummer: Ks 176/2016
Handläggare: Mats Guldbrand
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 dock viktigt att poängtera att ansvaret för delegerade beslut inte
följer med beslutanderätten vid delegering. Delegaten fattar beslut på
nämndens vägnar 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 sin helhet den 20 september 2016. Aktuell revidering
berör kapitlen Allmänna ärenden, Ekonomi, Personal och
Lokalförsörjning.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-04-10
Förslag till ny delegationsförteckning (med markerade ändringar i gult),
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2017-04-17
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Anta reviderad delegationsordning enligt Kommunstyrelseförvaltningens
förslag.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 121 Arvoden och ersättningar till förtroendevalda i
Örebro kommun och partigruppsresurser för
mandatperioden 2014-2018 samt partistöd
Ärendenummer: Ks 689/2014
Handläggare: Tina Hillding
Ärendebeskrivning
Ärendet utgår.

§ 122 Information om vattenförsörjningen
Ärendenummer: Ks 1428/2016
Handläggare: Måns Lundh och Anne Andersson
Ärendebeskrivning
Måns Lundh, konsult från Ramböll Sverige AB, redogör för den utredning
som kommundirektören har beställt på uppdrag av Kommunstyrelsen.
Utredningen fokuserar på två stycken frågor; har kommunen varit
tillräckligt förutseende i sitt planeringsarbete samt är aktuell planering för
åtgärder framåt adekvat? Metod för utredningen har varit intervjuer med
personal på Tekniska förvaltningen och analys av kommunens
dokumentation.
Beslutsunderlag
Rapport om Örebros framtida vattenförsörjning, 2017-05-02
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-05-09
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Kommunstyrelsen överlämnar rapporten till Tekniska nämnden för
fortsatt hantering.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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§ 123 Delägarskap Inera
Ärendenummer: Ks 522/2017
Handläggare: Anne Andersson
Ärendebeskrivning
Företaget Inera AB bildades 1999 och har hittills ägts gemensamt av alla
landsting och regioner och verksamheten har varit inriktad på utveckling
av e-hälsa. Verksamheten riktar sig till både invånare och medarbetare
inom vård och omsorg. Genom bolaget sker samverkan kring
gemensamma lösningar, gemensam infrastruktur och stöd för
digitalisering. Bland de gemensamt utvecklade tjänsterna finns till exempel
1177 Vårdguiden, UMO (Ungdomsmottagning på nätet) och Journal via
nätet.
Genom att Örebro kommun blir delägare i företaget, blir det möjligt att
köpa tjänster från Inera AB, utan föregående upphandling (genom det så
kallade Teckal-undantaget i upphandlingslagstiftningen). Som delägare kan
kommunen också vara med och påverka utvecklingen av digitalisering i
offentlig sektor. Ett breddat ägande ligger också i linje med SKL:s uppdrag
är att främja och stödja samverkan mellan medlemmarna i
verksamhetsutveckling genom digitala lösningar.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-04-17
Aktieöverlåtelseavtal, bilaga 1
Anslutningsavtal, bilaga 2
Aktieägaravtal, bilaga 3
Bolagsordning, bilaga 4
Ägardirektiv, bilaga 5
Årsredovisning Inera AB 2015, bilaga 6
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår Kommunstyrelsen:
1. Av SKL Företag AB förvärva 5 (fem) aktier i Inera AB för en
köpeskilling om 42 500 kronor, i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet.
2. Godkänna i ärendet redovisat aktieägaravtal och att inträda som part i
aktieägaravtalet genom redovisat anslutningsavtal.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
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§ 124 Rekrytering av ekonomidirektör
Ärendenummer: Ks 710/2017
Handläggare: Anne Andersson och Lena Larsson
Ärendebeskrivning
Rekrytering av ekonomidirektör har genomförts. Efter genomförd
rekrytering föreslås Johanna Larsson, f n ekonomichef inom
Kommuninvest, förordnas som ekonomidirektör med en förordnandetid på
fyra år.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-05-05
Slutrapport
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Johanna Larsson förordnas som ekonomidirektör från den 1 september
2017 t o m den 31 augusti 2021. Förslaget finansieras inom ramen för
kommunstyrelseförvaltningens budget.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 125 Rekrytering av förvaltningschef Stadsbyggnad tillika
programdirektör Samhällsbyggnad
Ärendenummer: Ks 671/2017
Handläggare: Anne Andersson och Lena Larsson
Ärendebeskrivning
I samband med att tidigare befattningshavare har lämnat sitt uppdrag har en
rekrytering genomförts. Resultatet av rekryteringsprocessen är att Ulrika
Jansson föreslås förordnas som förvaltningschef Stadsbyggnad tillika
programdirektör samhällsbyggnad med en förordnandeperiod på fyra år.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-04-27
Slutrapport
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Ulrika Jansson förordnas som förvaltningschef Stadsbyggnad tillika
programdirektör samhällsbyggnad från den 1 juni 2017 t o m den 31 maj
2021. Förslaget finansieras inom befintlig budgetram.
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 126 Svar på motion från Johan Kumlin (M) och Linn
Andersson (M) om vindslägenheter i centrala Örebro
Ärendenummer: Ks 384/2016
Ärendebeskrivning
Johan Kumlin (M) och Linn Andersson (M) har inkommit med en motion
som anmäldes vid Kommunfullmäktige den 30 mars 2016.
Motionen innehåller ett förslag om att ge förvaltningen inom
programområde Samhällsbyggnad i uppgift att inom ramen för ordinarie
verksamhet inventera vindsbeståndet i centrala Örebro med syfte att främja
en ombyggnation av dessa till lägenheter, att utvärdera potentiella
målgrupper för dessa lägenheter, att ge förvaltningen i uppdrag att bidra
med rådgivning till fastighetsägare och bostadsrättsföreningar kring
bygglov för vindsinredning samt att skapa ett snabbspår för
bygglovshandlingar gällande vindsombyggnation i centrala Örebro.
Ärendet behandlades av Programnämnd samhällsbyggnad den 6 oktober
2016.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Programnämnd samhällsbyggnad, 2016-10-06
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse till Programnämnd
samhällsbyggnad, 2016-09-12
Motion från Johan Kumlin (M) och Linn Andersson (M) om
vindslägenheter i centrala Örebro, 2016-03-30
Förslag till beslut
Programnämnd samhällsbyggnads förslag till Kommunstyrelsen:
- Motionen avslås.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Yrkande
Anders Åhrlin (M) och Karolina Wallström (L) yrkar bifall till motionen.
Sara Richert (MP) yrkar bifall till Programnämnd samhällsbyggnads
förslag.
Proposition
Ordförande Kenneth Nilsson (S) finner att det finns två förslag till beslut,
det vill säga bifall till Programnämnd samhällsbyggnads förslag om att
avslå motionen respektive Anders Åhrlin (M) och Karolina Wallström (L)
yrkande om att bifall motionen.
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Ordföranden ställer dessa mot varandra och finner att Kommunstyrelsen
beslutar enligt Programnämnd samhällsbyggnads förslag.
Beslut
Kommunstyrelsens beslutar:
- Motionen avslås.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Reservation
Anders Åhrlin (M), Cecilia Askerskär Philipsson (M) och Johan Kumlin
(M) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för Anders Åhrlins (M)
yrkande om att bifalla motionen.
Karolina Wallström (L) reserverar sig mot beslutet.

§ 127 Svar på motion från Daniel Edström m.fl. (SD) om att
förbättra trafiksäkerheten i staden
Ärendenummer: Ks 87/2016
Ärendebeskrivning
Daniel Edström (SD), Anna Spiik (SD) och Sigvard Blixt (SD) har
inkommit med en motion som anmäldes i Kommunfullmäktige 27 januari
2016.
Motionen innehåller förlag på förbättringar av trafiksäkerheten i staden.
Motionärernas förslag är att kommunen ska köpa in eller hyra några
hastighetsvisare som ska användas på lämpliga platser i kommunen.
Tekniska förvaltningen har ett långtgående arbete med att vid skolor sätta
upp elektroniska skyltar som upplyser förare att de kör för fort. Detta görs
vid behov samt utifrån ett fastställt schema.
Ärendet behandlades av Programnämnd samhällsbyggnad den 2 mars
2017.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Programnämnd samhällsbyggnad, 2017-03-02
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse till Programnämnd
samhällsbyggnad, 2017-02-13
Motion från Daniel Edström m.fl. (SD) om att förbättra trafiksäkerheten i
staden, 2016-01-27
Förslag till beslut
Programnämnd samhällsbyggnads förslag till Kommunstyrelsen:
- Motionen är tillgodosedd.
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Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Yrkande
Daniel Edström (SD) yrkar bifall till Programnämnd samhällsbyggnads
förslag.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Programnämnd samhällsbyggnads förslag.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.

§ 128 Remittering av motioner
Ärendenummer: Ks 4/2017
Handläggare: Mats Guldbrand
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har den 26 april 2017 överlämnat följande motioner
till Kommunstyrelsen för beredning:
- Motion från Martha Wicklund m.fl. (V) om att utreda "henpower" i
äldreomsorgen remitteras till Programnämnd social välfärd
- Motion från Martha Wicklund (V) om att förebygga matsvinnet
remitteras till Kommunstyrelseförvaltningen.
Beslutsunderlag
Motion från Martha Wicklund m.fl. (V) om att utreda "henpower" i
äldreomsorgen, Ks 706/2017
Motion från Martha Wicklund (V) om att förebygga matsvinnet, Ks
707/2017
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Motion från Martha Wicklund m.fl. (V) om att utreda "henpower" i
äldreomsorgen remitteras till Programnämnd social välfärd.
2. Motion från Martha Wicklund (V) om att förebygga matsvinnet
remitteras till Kommunstyrelseförvaltningen.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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§ 129 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt, månadsrapport
Ärendenummer: Ks 6/2017
Ärendebeskrivning
Ärendet utgår.

§ 130 Kommundirektörens rapport
Ärendenummer: Ks 5/2017
Handläggare: Anne Andersson
Ärendebeskrivning
Kommundirektören redogör i en rapport för nyheter inom förvaltningen.
Beslutsunderlag
Kommundirektörens rapport, april 2017
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Rapporten läggs till handlingarna.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 131 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Ks 640/2017
Handläggare: Mats Guldbrand
Ärendebeskrivning
Alla beslut fattade med stöd av delegation av tjänsteman, ordförande eller
utskott ska anmälas till Kommunstyrelsen på närmast följande
sammanträde enligt 6 kap. 35 § 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 20 september 2016. Inför Kommunstyrelsens
sammanträde den 9 maj 2017 redovisar Kommunstyrelseförvaltningen
beslut som tagits med stöd av delegation under april 2017.
Beslutsunderlag
Sammanställning över delegationsbeslut inom finansverksamheten under
perioden 1- 30 april 2017
Protokoll från Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt, 2017
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04-18
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Anmälan av delegationsbeslut läggs till handlingarna.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 132 Anmälan av handlingar
Ärendenummer: Ks 3/2017
Handläggare: Mats Guldbrand
Ärendebeskrivning
Varje månad anmäler Kommunstyrelseförvaltningen handlingar som
inkommit och bedöms relevanta för Kommunstyrelsen att få kännedom
om.
Beslutsunderlag
Svar på skrivelse "Äldreomsorg på finska", 2017-04-03
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Anmälan läggs till handlingarna.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 133 Övrigt fråga om inkomna skrivelser
Ärendenummer: Ks 775/2017
Ärendebeskrivning
Sara Richert (MP) anmäler en övrig fråga om två stycken skrivelser från
Vård- och omsorgsnämnd väster respektive Vård- och omsorgsnämnd öster
som har expedierats till Kommunstyrelsen Skrivelserna beskriver
nämndernas ekonomiska situation för 2017. Sara Richert (MP) undrar hur
Kommunstyrelsen kommer att hantera skrivelserna.
Ordförande Kenneth Nilsson (S) svarar att skrivelserna är ställda till
Programnämnd social välfärd för hantering och till Kommunstyrelsen för
kännedom. Då handlingarna inkom till Kommunstyrelsen efter att
handlingarna hade skickats ut till dagens sammanträde, så kommer de att
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anmälas till Kommunstyrelsens sammanträde den 30 maj 2017.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Informationen tas till protokollet.
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~moderaterna
Särskilt yttrande
Ärende 3
Ks 435/2017
"Delårsrappmt med prognos 1 2017 för
Kommunstyrelsen ( egen verksamhet)"

Kommunstyrelsen
Örebro kommun
9 maj 2017

Trygghet, välfärd och respekt för medborgarnas pengar
Örebro kommun har i uppdrag att leverera en god välfärd till örebroarna. Det förutsätter att
kommunen nyttjar skatteresurserna på ett klokt sätt så att örebroarnas pengar går till en trygg
vård, en bra skola, säker infrastruktur och ett tryggt samhälle.
Idag väljer de styrande paitierna med Socialdemokraterna i spetsen att lägga pengar på
skrytprojekt som kommunala kulturkvarter och ombyggnation av fungerande gator, samt
förlustaffärer som kommunala vindkraftsparker. Samtidigt ser örebroaina sjunkande
skolresultat, en otrygg hemvård och systematisk vanskötsel på ett kommunalt äldreboende.
Moderaterna uppmanar de styrande paitierna, framför allt Socialdemokraterna, att tänka om
och respektera kommunens egentliga uppdrag och värdet av medborgarnas pengar. Vi har lagt
fram upprepade budgetförslag som styr tillbaka Örebro kommun till välfärdsuppdraget.
Eftersom delårsrapporten är ett dokument som beskriver utfallet hittills under året väljer vi
moderater att bifalla förslaget till beslut.
För Nya Moderaternas grupp i kommunstyrelsen

Anders Åhrlin (M)

170509_KS03_SY_Delårsrapport 1.doc
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Särskilt yttrande
Ärende: Finansiering av Seniorfestivalen
Ärendenummer: KS 1574/2016
Inledningsvis vill vi klargöra att Miljöpartiet är positiva till Seniorfestivalen och ställer oss bakom att
Kommunstyrelsen skjuter till ytterligare medel för att evenemanget ska öppnas upp för fler utställare.
Vi bifaller därför beslutet att öka budgetramen med 300 tkr/år för perioden 2017-2019.
Däremot anser vi inte att det är förenligt med festivalens syfte att marknadsföra festivalen utanför
kommunen. Seniorfestivalen ska i första hand vara till för invånare i Örebro kommun. Den ökade
budgetramen bör därför bidra till att öka kvalitén och tillgängligheten för dem.

Sara Richert
Kommunalråd
Miljöpartiet de gröna

Niclas Persson
Kommunalråd
Miljöpartiet de gröna

20170509
Kommunstyre l sen
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9. ÖrebroBostäders försäljning av
studentbostäder i Bottenhavet AB.
Att sälja ut allmännyttan är alltid negativt, men att
sälja just studentlägenheter är extra problematiskt .
Bostadssituationen är kritisk för studenter och
Örebro har länge varit en rödmarkerad stad hos
Sveriges förenade studentkårer för sin oförmåga att
förse alla de studenter som väljer att studera på
Örebro Universitet med bostad.
Det går stick i stäv med kommunens ambitioner a t t
vara en attraktiv studentkommun och misslyckas vi med
bostadsförsörjningen för studenter finns stora risker
att alla de framtida lärare, socionomer,
förskollärare eller läkare etcetera, kanske väljer
bort Örebro för någon annan studieort.
Även om det finns vissa krav i försäljningen sa ar vi
inte garanterade att bostäderna i framtiden kan
omvandlas till andra typer av bostäder, eller till
bostadsrätter.
Försäljningen av lägenheterna i Tybble riskerar att
leda till högre hyror för hyresgästerna. Och vi vet
att studenter redan är en grupp med låga inkomster.
At t privatisera det allmännyttan och samhä ll e t en
gång byggt upp känns igen från andra branscher
tyvärr . Det handlar bara om att samhä llet först står
för de ekonomiska riskerna och privata företag sedan
får ta ut vinsterna .

Vänsterpartie t yrka r a vsl a g p å försäljningen av
studentlägenh eterna i stude ntbostäder Bottenhavet AB.

Jessica Carlqvist
För Vänsterpartiet

Yrkande

Ärende 13
Ärendenummer: Ks 1462/2016
"Svar på remiss om Regional utvecklingsstrategi
för Örebro län"

~moderaterna
Kommunstyrelsen
Örebro kommun
9 maj 2017

Mer fokus på sjukvård, kommunikation, företagsamhet
I detta yrkande framför vi ett antal övergripande synpunkter på den regionala
utvecklingsstrategin. Den lägger enligt vår uppfattning allt för mycket fokus på ett snävt
hållbarhetsperspektiv, och alldeles för lite på tillväxt och utveckling. Det är för mycket
bilfientlighet och för lite tilltro till teknikutveckling och nya drivmedel. Det är för mycket
centralplanering och för lite tilltro till människors egen förmåga att välja boende,
transportmedel och andra viktiga val i livet. Vår kritik av mål och vision innebär att också
delar av övrigt program behöver skrivas om för att passa med ändrade mål.
Allmänt

Förslaget till Regional utvecklingsstrategi (RUS) för Örebro län lägger ett oprop011ionerligt
stort fokus på länsomfattande klimat- och hållbarhetsmål samt åtgärder för att nå dessa.
Moderaterna har tillsammans med Liberalerna i Örebro kommun lagt fram en detaljerad
klimat- samt matstrategi med tydligai-e målsättningar än RUS:en. Vi anser därför att RUS:en
bör fokusera på det som är det offentligas primära uppgift i länet, det vill säga sjukvård och
kommunikationer, samt på att främja ett livslaaftigt företagsklimat. Vi saknar idag tydliga
mål och åtgärder för att främja företagsamhet och entreprenörskap i länet.
Vision

Den föreslagna visionen känns tam. Vi skulle hellre se en skrivning
"Örebroregionen - där människor och företag växer och utvecklas".

1

stil med

Övergripande mål

RUS:en ska vara en strategi för utveckling och tillväxt av regionen, inte bara för hållbarhet.
Vi är tveksamma inför formuleringarna i avsnittet Övergripande mål. De fokuserar alltför
mycket på hållbarhet och alltför lite på utveckling, tillväxt och företagande. Vi anser att
tillväxt, innovation, företagande och entreprenörskap måste prioriteras och vara ett av de
övergripande målen, och nämnas tydligt i avsnittet 3.2.

God resurseffektivitet är mer än enbmt ansvarsfull produktion, minimal miljöpåverkan och
ekosystem i balans, och att beskriva den på det sättet är mycket begränsande. Strategin
behöver förtydliga att resurseffektivitet också handlar om nya effektiva produkter, nya
tillverkningsmetoder, ny kunskap och nya sätt att till exempel organisera och driva offentlig
verksamhet.
Företagande och innovation, attraktiva miljöer och tillgänglighet, kompetensförsörjning samt
internationella samarbeten skulle vara bättre utgångspunkter för 4 Övergripande mål för
Örebro län.
Effektmål

Med tanke på det stora antalet nyanlända som kommit till Örebro län under de senaste åren,
och som är i behov av utbildnings- och arbetsfrämjande insatser, skulle vi vilja ha med ett
länsövergripande och långsiktigt integrationsperspektiv i RUS:en som syftar till att förbättra
matchningen på arbetsmarknaden. Med anledning av detta vore det lämpligt med ett eller
flera effektmål som rör just integrationen.
Vi vill också se ett antal konkreta effektmål som berör kommunernas och Region Örebro
läns effektivitet i sin egen verksamhet, som till exempel att sjuka får vård i tid.
Samhandling

Vi är tveksamma till att införa nya begrepp utan tydlig och självklar innebörd. En strategi
ska vara lättförståelig, och vi föreslår därför att samhandling ersätts med tydligare och mer
etablerade begrepp som till exempel samm·bete eller samverkan.
Hållbara transporter

Utifrån ett kommunikationsperspektiv vill vi lyfta fram behovet av en välutvecklad och
tillgänglig kollektivtrafik, samt en god bilinfrastrnktur, för att binda ihop de olika delarna av
länet och främja människors rörlighet. Bilen är för många ett helt nödvändigt verktyg för att
komma till jobb, utbildning, förskola eller affär. Det är utsläppen från motorfordon som är
problemen, inte fordonen i sig. Strategin ska inte ta ställning för en viss typ av
transportmedel. Det är upp till vmje enskild medborgare att bestämma vilken typ av
transpo1tmedel hon eller han anser vara mest lämpligt. Vi vill även prioritera satsningen på
en ny, snabb tågförbindelse mellan Oslo och Stockholm framför andra tågförbindelser i
länet.
Hög livskvalitet

En stor utmaning för regionen är att alltför många sjuka får vänta alltför länge på nödvändig
vård. Sjukvården står inför stora utmaningar i talet med att den yngre och äldre delen av
befolkningen växer. Vi vill se en tydligare strategi för hur länet ska hantera detta. För oss är
det självklart att privata vårdgivare kommer att vara en viktig del i att möta denna utmaning.

Företagande

Ett skäl till att länet har en låg andel kvinnor som driver företag är den negativa attityd till
alternativa . utförare i offentlig verksamhet som genomsyrar delar av regionen och
kommunerna, och där majoriteten av företagarna är kvinnor. Vi vill att strategin tar tydlig
ställning för fler alternativa utförare inom välfärdssektorn, för att en gång för alla bryta den
principiella diskrimineringen av kvinnodominerad företagsamhet.
Självkörande bilar

Ett starkt utvecklingsområde är autonoma transportsystem, som till exempel självkörande
bilar. Det kommer sannolikt att dramatiskt förändra behoven av parkeringsytor, vägytor och
gatuutrymmen inom en inte alltför avlägsen framtid. Potentialen är störst i medelstora och
större städer. RUS:en behöver innehålla planeringsförutsättningar för denna omställning, i
synnerhet med fokus på konsekvenserna för Örebro kommun.
Integration

Vi saknar texter om integration, som sannolikt kommer att vara en av de riktigt stora
utmaningarna de närmaste 10 åren. Detta är ett område där alla länets aktörer behöver
samverka för att driva utvecklingen i positiv riktning.
Med hänvisning till ovanstående föreslår vi att kommunstyrelsen beslutar

att

åten-emittera remissvaret till förvaltningen för revidering och komplettering
utifrån de synpunkter som vi för fram i detta yrkande.

Om kommunstyrelsen beslutar annat gäller ovanstående som reservation till förmån för eget
förslag.
För Nya Moderaternas grupp i kommunstyrelsen

~moderaterna
Yrkande

Ärende 16
Ärendenummer: Ks 644/2017
"Riktlinjer för markanvisning"

Kommunstyrelsen
Örebro kommun
9 maj 2017

Låt markanvisningspolicyn vara oförändrad
Moderaterna anser att det föreslagna tillägget till riktlinjerna för markanvisning är onödigt,
kontraproduktivt och riskerar att fördyra nybyggnationen av hyresrätter i Örebro. Vi ser även en
stor risk att förslaget kan spä på den redan nu problematiska bostadssegregationen i kommunen
genom att skapa områden med tydlig låghyresprägel.
Örebro kommun har redan en fungerande markanvisningspolicy. Kommunen har dessutom ett
allmännyttigt bostadsbolag, ÖBO, som har i uppdrag att tillhandahålla bostäder för sociala
ändamål. Vad gäller hyresrätter med lägre hyror än bruksvärdeshyran så finns goda
förutsättningar för samverka med privata fastighetsägare via Handslag för Örebro.
Det är vidare en fråga av principiell beskaffenhet att kommuner inte ska bestämma hyresnivåer
för privata fastighetsägare, och inte heller villkora hur privata investerare väljer att göra och
förvalta sina investeringar.

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi att kommunstyrelsen beslutar
att

avslå förslaget till reviderade riktlinj er för markanvisning.

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

För Nya Moderaternas grupp i Kommunstyrelsen

Anders Åhrlin (M)

AVSLAGSYRKANDE

Liberalerna

KOMMUNSTYRELSEN
9maj2017
Ärende 16 Ks 644/2017

Onödiga tillägg i riktlinjerna för markanvisning

Liberalerna a nser att Örebro kommun redan har en fungerande markanvisningspolicy.
Det som t.ex. Örebro kommuns a llmännyttiga bostadsbolag eller andra fastighetsbolag
önskar beslutat att göra i syfte att få till billigare hyresrätter kan de göra inom sina
bolagsformer.
Bolagsaffärer ska skötas inom bolagen och kommunen ska inte generellt ändra
markanvisningen för att skapa olikvärdiga avtal i markaffärer.

Liberalerna yrkar därför avslag
vslag till ändringen är detta tillika en reservation till förmån för eget yrkande

Karolina Wallström (L)

Li beralerna Örebro • Mats-Olof Liljegren • Pressekreterare • Tel. 0 70 360 19 19 • e-post: mats-olof.liljegren@libe ralerna.se

Yrkande/reservation
Ärende: Riktlinjer för markanvisning
Ärendenummer: Ks 644/2017
Datum: 2017-05-09
Den styrande minoriteten föreslår revideringar i kommunens riktlinjer för markanvisning. Bland annat
föreslås ett tillägg som lyder "Kommunen ska vid markanvisning ges möjlighet att hyra eller köpa 5
20 procent av bostäderna. Örebro kommun ska stå som hyresgäst eller köpare till bostaden, utifrån
beslut i Kommunstyrelsen om inriktning eller policy för bostäder för olika sociala ändamål.
Kommunen ska alltid ha sex veckors svarstid. Möjligheten ska ges under tiden för reservationsavtal
innan kommunen avyttrar marken då erforderliga avtal om detta upprättas." Från
Sverigedemokraternas sida anser vi att detta är ett orimligt krav att ställa i sammanhanget. Vi menar
att de som förser Örebro med bostäder ska vara fria att själva välja vem man ska sälja och hyra ut
lägenheterna till. Den styrande minoritetens förslag liknar ett desperat försök att lägga beslag på
bostäder att fördela till nyanlända och på så sätt ge dem förtur på bostadsmarknaden.
Med hänvisning till ovanstående väljer unde1teclrnad att yrka på att det nämnda tillägget stryks . I det
fall yrkandet faller gäller ovanstående som reservation.

För Sverigedemokraterna i Kommunstyrelsen:

Daniel Edström (SD)

~ 'Sverhedeu,wlcrater~
J ÖREBRO KOMMUN

~moderaterna
Yrkande

Ärende 23
Ärendenummer: Ks 384/2016
"Svar på motion från Johan Kumlin (M) och Linn
Andersson (M) om vindslägenheter i centrala Örebro"

Kommunstyrelsen
Örebro kommun
9 maj 2017

Bygg om vindarna till attraktiva lägenheter
Örebro är en stad med stor potential. Den är en centralt belägen knutpunkt med närhet till
huvudstaden, goda järnvägs- och vägförbindelser samt en attraktiv stadskäma. Tyvärr saknas
bostäder, i synnerhet i stadens centrala delar. Detta gäller framför allt små bostäder som skulle
passa ungdomar och singelhushåll som vill bo centralt. Vi vet att det idag råder stor brist på små
lägenheter i Örebro.

I centrala Örebro finns i dag många kvadratmeter vindar som står obebodda och oanvända. De
skulle kunna göras om till mycket attraktiva ungdomslägenheter och skapa arbetstillfällen på de
byggföretag som drabbats av minskad orderingång på grund av sänkt ROT-avdrag.
Kommunen behöver därför aktivt främja ombyggnationen av stadens vindsutrymmen. Det skulle
skapa ett antal attraktiva lägenheter mitt i staden, vilket skulle innebära en möjlighet för fler att
flytta in i stadskärnan och på så sätt frigöra lägenheter i andra områden.

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi att kommunstyrelsen beslutar
att

bifalla motionen.

Om k01mnunstyrelsen beslutar annat gäller ovanstående som reservation till fö1mån för eget
förslag.

För Moderaternas grupp i Kommunstyrelsen

