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§ 113 Genomgång av kommunens informationssäkerhet Ledningens genomgång av Ledningssystemet för
informationssäkerhet (LIS)
Ärendenummer: Ks 573/2020
Handläggare: Tobias Ander, Per Brogevik
Ärendebeskrivning

Ledningens genomgång är en viktig beståndsdel i kommunens ledningssystem
för informationssäkerhet. Det ska ge högsta ledningen en årlig bild av hur
verksamhetens information skyddas och även ge ett underlag för beslut om hur
arbetet ska bedrivas fortsättningsvis.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2020-08-19
Rapport för ledningens genomgång av LIS 2020 v01.00
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Ta del av rapporten.
2. Kommundirektören får i uppdrag att ta fram en handlingsplan innehållande
de rekommendationer rapporten innehåller. Handlingsplanen ska beslutas av
Kommunstyrelsen 2020-12-08 och ska vara genomförd senast 2021-12-31.
3. Kommundirektören får i uppdrag att varje halvår återkomma till
Kommunstyrelsen med lägesrapport kring hur arbetet med att åtgärda
utpekade utvecklingsområden i rapporten fortskrider.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 114 Rapport om identifierade risker vid
personuppgiftsbehandling i Örebro kommun
Ärendenummer: Ks 652/2020
Handläggare: Amanda Kristofersson
Ärendebeskrivning

Dataskyddsombudets ställning och uppgifter regleras i artikel 38–39
dataskyddsförordningen. Dataskyddsombudet har en oberoende roll och ska
bland annat övervaka efterlevnaden av dataskyddsförordningen och rapportera
direkt till personuppgiftsansvariga (till exempel nämnder och aktiebolag).
Rapporten tas fram efter förfrågan från kommunens
informationssäkerhetsstrateg som ska lyfta berörda punkter i Ledningens
genomgång av ledningssystemet för informationssäkerhet som ska presenteras
för Kommunstyrelsen och kommundirektören. Rapporten ska inte tolkas som
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en slutrapport där samtliga risker lyfts efter en total genomlysning av samtliga
verksamheter. I rapporten presenteras de generella risker som
dataskyddsombud hittills uppmärksammat efter kontakt med olika
förvaltningar. Syftet med rapporten är därmed att rapportera de generella risker
som hittills har identifierats till de personuppgiftsansvariga nämnderna. Vissa
av nämndernas verksamheter berörs av dessa och andra inte. Rapporten
skickas till samtliga personuppgiftsansvariga nämnder. Personuppgiftsansvariga
nämnder förväntas undersöka i vilken grad de berörs av berörd risk och i
tillämpliga fall vidta åtgärder för att säkerställa att personuppgiftsbehandling
sker i enlighet med dataskyddslagstiftningen.
De risker som rapporten behandlar är kapningar av konton som inte utreds, att
bristfällig information om personuppgiftsbehandling lämnas inom vissa
verksamheter, att dataskyddsombud och informationssäkerhetsstrateg måste
kontaktas tidigare i processer, att rutiner vid upphandling av IT-drift måste
förbättras, att lång epostkorrespondens med personuppgifter (s.k. mailormar)
inom vissa verksamheter vidarebefordras i onödan, att personuppgiftsansvariga
måste säkerställa att ett elektroniskt utlämnande av personuppgifter sker i
enlighet med dataskyddsförordningen och att kommunen bör anställa fler
dataskyddsombud.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2020-07-29
Rapport till personuppgiftsansvariga nämnder. 2020-05-15
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Ta del av informationen.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 115 Tilläggsanslag och ombudgeteringar
Ärendenummer: Ks 1625/2019
Handläggare: Johanna Larsson
Ärendebeskrivning

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

Tjänsteskrivelse, 2020-08-11
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Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Tilläggsanslag beviljas med totalt 120,1 miljoner kronor för 2020 enligt
kommunstyrelseförvaltningens förslag, varav 1 miljon kronor avseende sänkt
serviceavgift för markupplåtelser beslutas under förutsättning att
kommunfullmäktige beslutar sänka avgiften.
2. Tidigare under våren beslutat tilläggsanslag avseende Open Arts verksamhet
med 1 miljon kronor 2020, dras tillbaka från Programnämnd samhällsbyggnad
och förstärkt plan om 2,5 miljoner kronor för biennalår flyttas från 2021 till
2022.
3. Finansiering av tilläggsanslagen sker ur kommunstyrelsens utrymme för
generella kostnadsökningar med 113,7 miljoner kronor, kommunstyrelsens
utrymme för kompensation av investeringar med 1,6 miljoner kronor, samt
kommunstyrelsens utrymme för oförutsedda behov med 4,8 miljoner kronor.
4. Ombudgeteringar genomförs enligt kommunstyrelseförvaltningens förslag,
innebärande att Programnämnd social välfärds ram sänks med 1,4 miljoner och
att Programnämnd samhällsbyggnads ram höjs i motsvarande mån, samt att
Programnämnd barn och utbildnings ram sänks med 7,0 miljoner.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 116 Revidering av plantaxa för Örebro kommun
Ärendenummer: Ks 605/2020
Handläggare: Hanna Bäckgren
Ärendebeskrivning

Plan- och bygglagen (PBL) ger möjligheter för Byggnadsnämnden att ta ut en
avgift i ärenden om plan, lov, förhandsbesked och anmälan samt för
nybyggnadskarta, framställning av arkivbeständiga handlingar eller andra tidseller kostnadskrävande åtgärder. Byggnadsnämnden kan dessutom ta ut en
avgift för planbesked. I ärenden om detaljplan ska avgiften även täcka
kostnader för program, om ett sådant behövs.
Förslaget till ny plantaxa är förtydligat för att skapa en tydlighet för mottagaren
av dokumentet. Timersättning för handläggning, ersättning vid planbesked
samt justeringsfaktorn har justerats för att bättre motsvara nedlagd tid samt för
att ta höjd för nödvändig verksamhetsutveckling kopplat till
Byggnadsnämndens uppdrag kring planavgift enligt planavtal och planavgift
genom tillämpning av 12 kap. 9 § PBL.
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Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2020-03-10
Förslag till plantaxa för Örebro kommun
Protokollsutdrag från Byggnadsnämnden, 2020-03-26, § 45
Protokollsutdrag från Programnämnd samhällsbyggnad, 2020-04-30, § 73
Förslag till beslut

Programnämnd samhällsbyggnads förslag till Kommunstyrelsen:
1. Förslag till plantaxa för Örebro kommun antas.
2. Taxan ska tillämpas från och med den 1 januari 2021.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Programnämnd samhällsbyggnads förslag.

§ 117 Taxa för bygglov, strandskyddsdispens,
nybyggnadskarta, utstakning m.m.
Ärendenummer: Ks 797/2020
Handläggare: Jennifer Welin
Ärendebeskrivning

Örebro kommun har i en taxa reglerat vilka avgifter som ska tas ut vid
prövningar av bygglov och strandskydd. Avgifternas storlek baseras på den
genomsnittliga nedlagda handläggningstiden inom en viss kategori av ärenden
och bygger på en taxemodell framtagen av Sveriges Kommuner och Regioner
(SKR). För att säkerställa att taxan täcker kommunens kostnader för sin lovoch strandsskyddsverksamhet behöver den kontinuerligt ses över.
Utifrån att kommunens bygglovsverksamhet visade ett underskott 2019 har
Stadsbyggnad genomfört en översyn. Stadsbyggnad konstaterar att de angivna
handläggningstiderna för större ny- och tillbyggnader av och på exempelvis
industrier och flerbostadshus är lägre än andra jämförbara kommuner. De
angivna tiderna överensstämmer inte heller med kommunens egen registrerade
tid. Stadsbyggnad föreslår att handläggningstiderna för dessa åtgärder justeras,
vilket kommer få till följd att avgifterna för åtgärderna höjs.
Vidare föreslår Stadsbyggnad att ytterligare storleksintervall med tillhörande
avgift för tillbyggnader på andra byggnader än en- och tvåbostadshus förs in i
taxan. I dag hamnar alla tillbyggnader över 50 kvm inom samma intervall,
oavsett om det rör sig om 55 kvm eller 2 000 kvm. Stadsbyggnad bedömer att
detta inte speglar den skillnad i handläggningstid som i realitet föreligger.
Stadsbyggnad föreslår också att införa tillägg i taxan för att tydliggöra att
kommunen tar betalt för interimistiska slutbesked i ärenden som sker etappvis
och därför kräver fler beslut och därmed mer handläggningstid. Exempelvis
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kommer en nybyggnation av en industri som är över 100 kvm öka i kostnad
med 6 timmar (7 500 kronor) och landa på totalt 42 500 kronor. En byggnation
över 1 000 kvm ökar med 14 timmar (17 500 kronor) och landar på totalt 71
250 kronor. Exempelärendenas timantal är hämtade från SKR:s undersökning
av kommunernas taxor. Stadsbyggnad föreslår att Örebro kommuns taxa ska
ligga på medelkostnad utifrån den undersökningen. Timantalen motsvarar
också statistik från Örebro kommuns tidskrivning för ärendetypen.
Taxan enligt plan- och bygglagen bygger på SKR:s förslag från 2014, såsom
tidigare med de revideringar av texten till taxan som gjordes av SKR i
december 2019.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2020-04-09
Förslag till taxa för bygglov, strandskyddsdispens, nybyggnadskarta, utstakning
m.m.
Protokollsutdrag från Programnämnd samhällsbyggnad, 2020-05-28, § 88
Reservation från Vänsterpartiet i Programnämnd samhällsbyggnad, 2020-0528, § 88
Protokollsutdrag från Byggnadsnämnden, 2020-04-23, § 68
Reservation från Markus Allard (ÖrP) i Byggnadsnämnden, 2020-04-23, § 68
Förslag till beslut

Programnämnd samhällsbyggnad förslag till Kommunstyrelsen:
1. Förslag till taxa för prövning av ärenden enligt plan- och bygglagen och
miljöbalken antas.
2. Taxan gäller från och med den 1 januari 2021.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Yrkande

Martha Wicklund (V) yrkar på följande förändringar i Programnämnd
samhällsbyggnads förslag till beslut:
- Att det i tabell 1 efter rad 1.24 läggs till en rad "solceller som innebär
fasadändring i ett kulturskyddat område"
- Att kostnaden för detta sätts till 5 000 kronor
- Att det i tabell 2 på rad 2.37 och 2.39 förtydligas att fasadändring även
omfattar solceller som innebär fasadändring i ett kulturskyddat område”
Proposition

Ordförande Kenneth Handberg (S) finner att det finns två förslag till beslut,
det vill säga Programnämnd samhällsbyggnads förslag respektive Martha
Wicklunds (V) yrkande. Ordföranden ställer dessa mot varandra och finner att
Kommunstyrelsen beslutar enligt Programnämnd samhällsbyggnads förslag.
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Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
1. Förslag till taxa för prövning av ärenden enligt plan- och bygglagen och
miljöbalken antas.
2. Taxan gäller från och med den 1 januari 2021.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Reservation

Martha Wicklund (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
En skriftig reservation biläggs protokollet.

§ 120 Remittering av motioner
Ärendenummer: Ks 42/2020
Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige den 16 maj 2020 har överlämnat följande motioner för
beredning:
- Motion från Martha Wicklund (V), Cecilia Lönn Elgstrand (V) och Linn
Josefsson (V) om att Örebrobostäder (ÖBO) ska vara allmännyttiga.
- Motion från Niclas Persson (MP) om att utse medborgarvittnen för att öka
örebroarnas tillit till polisens arbete.
Beslutsunderlag

Motion från Martha Wicklund (V), Cecilia Lönn Elgstrand (V) och Linn
Josefsson (V) om att Örebrobostäder (ÖBO) ska vara allmännyttiga, Ks
835/2020
Motion från Niclas Persson (MP) om att utse medborgarvittnen för att öka
örebroarnas tillit till polisens arbete, Ks 836/2020
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Motion från Martha Wicklund (V), Cecilia Lönn Elgstrand (V) och Linn
Josefsson (V) om att Örebrobostäder (ÖBO) ska vara allmännyttiga remitteras
till Kommunstyrelseförvaltningen.
2. Motion från Niclas Persson (MP) om att utse medborgarvittnen för att öka
örebroarnas tillit till polisens arbete remitteras till
Kommunstyrelseförvaltningen.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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§ 121 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt, månadsrapport
Ärendenummer: Ks 50/2020
Ärendebeskrivning

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

Månadsrapport ekonomi, personal och verksamhet juni-juli 2020
Förslag till beslut

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

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 122 Rapport över finansverksamheter under juni-juli 2020
Ärendenummer: Ks 55/2020
Ärendebeskrivning

Kommunstyrelseförvaltningen anmäler rapport över finansverksamheter
för juni-juli 2020.
Beslutsunderlag

Finansrapport juni-juli 2020
Förslag till beslut

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

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 123 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Ks 904/2020
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
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också ett sätt att hålla ledamöter och ersättare i Kommunstyrelsen informerade
om vilka beslut som fattats genom delegation. Delegationsförteckningen för
Kommunstyrelsen antogs den 27 mars 2003 och reviderades senast den 9 april
2019.
Inför Kommunstyrelsens sammanträde den 25 augusti 2020 redovisar
Kommunstyrelseförvaltningen beslut som tagits med stöd av delegation
under juni-juli 2020, samt januari 2019.
Beslutsunderlag

Sammanställning över delegationsbeslut inom övrig verksamhet under
perioden 1 juni - 31 juli 2020
Sammanställning över delegationsbeslut inom övrig verksamhet under
perioden 1-31 januari 2019
Sammanställning över delegationsbeslut inom finansverksamhet under
perioden 1 juni - 31 juli 2020
Förslag till beslut

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

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

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

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

Minnesanteckningar från Prognos och samordningsgruppen för asyl- och
flyktingmottagning 13/5 2020, Ks 56/2020
Skrivelse om med uppmaning om att säga upp vänortsamarbetet med Yantai
(Kina), Ks 687/2020
Protokoll från styrelsesammanträde i Örebro Rådhus AB 2020-06-01, Ks
56/2020
Kommundirektörens beslut - Uppdrag - Långsiktig hantering av viss utrustning
för Krisberedskap 2020-07-27, Ks 789/2020
Förslag till beslut

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

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 125 Kommundirektörens rapport
Ärendenummer: Ks 57/2020
Ärendebeskrivning

Ärendet utgår från Kommunstyrelsens sammanträde den 25 augusti 2020.

§ 126 Tackgåva till anställda med anledning av
Coronapandemin
Ärendenummer: Ks 727/2020
Handläggare: Lena Larsson
Ärendebeskrivning

Genom en tillfällig lagstiftning finns möjlighet att skattefritt ge gåvor till
anställda till ett värde av högst 1000 kr. Denna möjlighet föreslås nyttjas till att
ge en tackgåva till kommunens medarbetare i form av värdecheckar som kan
användas hos lokala företag. Därigenom kan även det lokala näringslivet stöttas
i den svåra situation som uppstått p g a Covid-19 pandemin. Gåvan föreslås
uppgå till ett värde av 500 kr och omfatta medarbetare i kommunen som haft
anställning under perioden 1 mars – 1 juni 2020. För hantering av digitala
värdecheckar förslås att en extern leverantör upphandlas.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2020-08-17
Lag 2020:374 om tillfällig skatte- och avgiftsfrihet för förmån av fri parkering
och gåva till anställda
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Alla medarbetare i Örebro kommun som haft anställning i kommunen
någon gång under perioden 1 mars till 1 juni 2020 ska erbjudas en tackgåva i
form av värdecheckar till ett värde av 500 kr.
2. Värdecheckarna ska kunna omsättas hos de företag som efter erbjudande
anslutit sig till det för ändamålet särskilda framtagna digitala systemet för
användning av värdecheckarna, och som i övrigt lever upp till kriterier enligt
redovisat förslag
3. Tackgåvan finansieras ur Kommunstyrelsens utrymme för förfogande år
2020. Kostnaden beräknas uppgå till 8 mnkr.
4. Kommundirektören får i uppdrag att verkställa beslutet.
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Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 127 Låglönesatsning
Ärendenummer: Ks 912/2020
Handläggare: Niklas Camén
Ärendebeskrivning

Kommunstyrelseförvaltningen har fått i uppdrag att se över förutsättningarna
för en låglönesatsning som syftar till att höja lönerna för de lägre avlönade
yrkesgrupperna i Örebro kommun. En politisk ambition med satsningen är att
det ska bidra till målet om att vara en attraktiv arbetsgivare.
Den politiska ledningen har avsatt 10 miljoner kronor för att genomföra
satsningen. Uppdraget innebär vidare att satsningen ska genomföras utanför
ordinarie löneöversyn och inte baseras på medarbetares prestation.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2020-06-30
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Lågelönesatsningen genomförs. 10 miljoner kromor finns avsatta till en
satsning på att höja grundlönen för de lägre avlönade yrkesgrupperna i Örebro
kommun.
2. Satsningen omfattar månadsavlönade medarbetare med en aktiv anställning
den 1 september 2020.
3. Höjningen av grundlönen görs utanför ordinarie löneöversyn.
Yrkande

Anders Åhrlin (M) och Karolina Wallström (L) yrkar på att förslaget om
låglönesatsningen förs in i avtalsrörelsen enligt den svenska modellen.
Proposition

Ordförande Kenneth Handberg (S) finner att det finns två förslag till beslut,
det vill säga Kommunstyrelseförvaltningens förslag respektive Anders Åhrlins
(M) och Karolina Wallströms (L) yrkande. Ordföranden ställer dessa mot
varandra och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt
Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
1. Lågelönesatsningen genomförs. 10 miljoner kromor finns avsatta till en
satsning på att höja grundlönen för de lägre avlönade yrkesgrupperna i Örebro
kommun.
2. Satsningen omfattar månadsavlönade medarbetare med en aktiv anställning
den 1 september 2020.
3. Höjningen av grundlönen görs utanför ordinarie löneöversyn.
Reservation

Anders Åhrlin (M), Maria Haglund (M), Johan Kumlin (M), Cecilia Askerskär
Philipsson (M) och Karolina Wallström (L) reserverar sig mot beslutet till
förmån för Anders Åhrlins (M) och Karolina Wallströms (L) yrkande.

§ 128 Skobidrag till yrkesgrupper inom Förvaltning för
förskola och skola, Förvaltning för sociala insatser och
Vård- och omsorgsförvaltningen
Ärendenummer: Ks 913/2020
Handläggare: Niklas Camén
Ärendebeskrivning

Kommunstyrelseförvaltningen har av den politiska ledningen fått uppdraget att
ta fram förslag på hur en satsning på bidrag till skor för vissa yrkesgrupper ska
kunna verkställas. Efter diskussioner med representanter från respektive
förvaltning är det tydligt att det mest lämpliga tillvägagångsättet är att utbetala
bidraget på lön. Skobidraget ska enligt uppdraget omfatta förskolelärare och
barnskötare inom förskolenämden och undersköterskor och medarbetare med
likvärdiga yrken inom funktionsstödsnämnden och Vård och
omsorgsförvaltningen. HR-avdelningen har tillsammans med representanter
från Förvaltning för sociala insatser och Vård och omsorg identifierat vilka
benämningar som är likvärdiga undersköterska.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2020-08-19
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Ett skobidrag motsvarande sammanlagt ca 2 miljoner kronor utbetalas på lön
till cirka hälften av aktuella medarbetare vartannat år från och med 2020.
Yrkande

Anders Åhrlin (M) och Karolina Wallström (L) yrkar på att förslaget om
skobidrag förs in i avtalsrörelsen enligt den svenska modellen.
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ÖREBRO

Protokoll

Proposition

Ordförande Kenneth Handberg (S) finner att det finns två förslag till beslut,
det vill säga Kommunstyrelseförvaltningens förslag respektive Anders Åhrlins
(M) och Karolina Wallströms (L) yrkande. Ordföranden ställer dessa mot
varandra och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt
Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Ett skobidrag motsvarande sammanlagt ca 2 miljoner kronor utbetalas på lön
till cirka hälften av aktuella medarbetare vartannat år från och med 2020.
Reservation

Anders Åhrlin (M), Maria Haglund (M), Johan Kumlin (M), Cecilia Askerskär
Philipsson (M) och Karolina Wallström (L) reserverar sig mot beslutet till
förmån för Anders Åhrlins (M) och Karolina Wallströms (L) yrkande.

§ 130 Förlängning av förordnande som kommundirektör
Ärendenummer: Ks 692/2020
Handläggare: Kenneth Handberg
Ärendebeskrivning

Örebro kommuns kommundirektör Anne Andersson har ett fyraårigt
förordnande som gället t o m 2020-12-31. Sex månader innan förordnandet
upphör ska beslut fattas om förlängning. Inför beslut om förlängning har
uppföljande samtal förts med kommunstyrelsens ordförande. I samband med
en förlängning av uppdraget som kommundirektör görs en förändring av
anställningsvillkoren för kommundirektören till ett s k VD-avtal som inte
omfattas av LAS.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2020-06-01
Förslag till beslut

Kommunstyrelsens ordförandes förslag till Kommunstyrelsen:
1. Anne Anderssons uppdrag som kommundirektör förlängs tillsvidare.
2. Förslaget finansieras inom kommunstyrelsens befintliga budgetram.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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ÖREBRO

Protokoll

§ 131 Ledamotsinitiativ av av Anders Åhrlin (M) angående
en krisberedskap med mellansverige i fokus
Ärendenummer: Ks 975/2020
Ärendebeskrivning

Anders Åhrlin (M) initierar ett ärendet till Kommunstyrelsen om krisberedskap
med Mellansverige i fokus. I ärendet föreslås att Kommundirektören får i
uppdrag att utreda ett centrallager för skyddsutrustning vid Örebro flygplats
samt att att inleda samtal med omkringliggande kommuner och regioner samt
statliga aktörer med syfte att hitta en lösning för ett skyddslager för
Mellansverige i Örebro.
Beslutsunderlag

Ledamotsinitiativ från Anders Åhrlin (M), 2020-08-25
Yrkande

Kenneth Handberg (S) yrkar på att uppdra till Kommundirektören att ta med
ledamotsinitiativet i beredningen kring redan beslutat uppdrag på
Kommunstyrelsen 2020-04-14, § 36 om att utreda beredskapslager.
Anders Åhrlin (M) och Martha Wicklund (V) yrkar bifall till Kenneth
Handbergs (S) förslag.
Proposition

Ordförande Kenneth Handberg (S) finner att det endast finns ett förslag till
beslut, d.v.s. att uppdra till Kommundirektören att ta med ledamotsinitiativet i
beredningen kring redan beslutat uppdrag på Kommunstyrelsen 2020-04-14, §
36 om att utreda beredskapslager.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Kommundirektören får uppdrag att ta med ledamotsinitiativet i beredningen
kring redan beslutat uppdrag på Kommunstyrelsen 2020-04-14, § 36 om att
utreda beredskapslager.
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