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Mats Guldbrand, sekreterare
Justerat den 29 mars 2017.

Kenneth Nilsson, ordförande

Johan Kumlin, justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 30 mars.

2

§ 53 Årsredovisning Örebro kommun 2016
Ärendenummer: Ks 110/2017
Handläggare: Karin Nilsson och Susanne Högling
Ärendebeskrivning
Insatserna i nämnderna under 2016 bedöms bidra till utveckling i rätt
riktning inom samtliga av kommunens fyra strategiska områden. Under
året har vi uppnått 19 av kommunfullmäktiges 26 mål för god ekonomisk
hushållning. Sju av målen har inte klarats men fem av dem står kvar på
samma nivå eller visar en positiv utveckling även om vi inte uppnår
målvärden. För två av indikatorerna utvecklas resultaten i negativ riktning.
Kommunens resultat för 2016 uppgår till 589 miljoner kronor, mnkr, vilket
är 475 mnkr mer än budgeterat. Årets resultat består till stora delar av
jämförelsestörande poster dvs. intäkter som varierar starkt mellan åren,
samt engångsposter som försvårar jämförelser mellan åren. Exklusive de
jämförelsestörande posterna på 247 mnkr uppgår resultatet till 342 mnkr
och avvikelsen från budget blir då 258 mnkr. Kommunens resultatmål för
planperioden 2016-2018 fastställdes till ett överskott över treårsperioden
motsvarande 1 procent av skatteintäkter och utjämning inklusive
avkastning från bolagen och exklusive finansnetto. Utfallet för
planperioden prognostiseras till 1,7 procent. Kostnadsutvecklingen är något
lägre än budget och nämnderna har sammantaget ett överskott på 138
mnkr, där kvarvarande AFA-medel och intraprenadresultat utgör 86 mnkr.
Detta och stora intäkter från exploateringsverksamheten samt erhållen
byggbonus bidrar starkt till årets positiva resultat. Det positiva resultatet
bidrar till att förstärka kommunens eget kapital och en fortsatt stabil
soliditet. Medräknat kommunens samtliga pensionsåtaganden har
soliditeten ökat från 42 procent till 46 procent. Årets resultat efter
balanskravsjusteringar är 580 mnkr. Vilket möjliggör en utökning av
resultatutjämningsreserven med 12 mnkr så att den motsvarar 1 procent av
skatteintäkter och utjämning. Kommunens investeringar för de
skattefinansierade verksamheterna uppgår till 261 mnkr och för de
taxefinansierade verksamheterna till 163 mnkr. Investeringar inom
exploateringsverksamheten uppgår till 76 mnkr.
Under året har planerats för ianspråktagande av delar av årets resultat på ett
sätt som har flerårig effekt. Genom reservering i eget kapital öronmärks
medel för specifika ändamål. Under 2016 har 28 mnkr tagits i anspråk ur
reserveringar inom eget kapital. I 2016 års resultat finns behov av att
reservera medel i det egna kapitalet motsvarande 200 miljoner kronor. (Ks
1026/2016, ÖSB) Medlen ska användas till att effektivisera, modernisera
och digitalisera verksamheten. Åtgärder i form av förebyggande insatser,
omställning av verksamhet och satsningar ska syfta till att bromsa en
framtida kostnadsutveckling.
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-03-03
Årsredovisning för Örebro kommun 2016
Riktlinjer för god ekonomisk hushållning, 2013-08-13
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Årsredovisningen för Örebro kommun år 2016 godkänns.
2. Av årets resultat reserveras 12 mnkr inom det egna kapitalet för
resultatutjämningsreserven.
3. Av årets resultat reserveras 19,6 mnkr för nya överskott inom
Intraprenaderna.
4. Av årets resultat reserveras 200 mnkr inom det egna kapitalet för att
effektivisera, modernisera och digitalisera verksamheten.
5. Årsredovisningen överlämnas till revisorerna för granskning.
Beslutspunkterna 1-4 ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Yrkande
Maria Haglund (M) yrkar att få lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Sara Richert (MP) yrkar bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag
samt att få lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Årsredovisningen för Örebro kommun år 2016 godkänns.
2. Av årets resultat reserveras 12 mnkr inom det egna kapitalet för
resultatutjämningsreserven.
3. Av årets resultat reserveras 19,6 mnkr för nya överskott inom
Intraprenaderna.
4. Av årets resultat reserveras 200 mnkr inom det egna kapitalet för att
effektivisera, modernisera och digitalisera verksamheten.
5. Årsredovisningen överlämnas till revisorerna för granskning.
6. Maria Haglund (M) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
7. Sara Richert (MP) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Beslutspunkterna 1-4 ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Karolina Wallström (L), Yngve Alkman (L) och Murad Artin (V) deltar ej i
beslutet. Daniel Edström (SD) deltar ej i beslutet för beslutspunkterna 2 och 3.
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§ 54 Årsredovisning för Örebro Rådhus AB 2016
Ärendenummer: Ks 303/2017
Handläggare: Tina Hillding och Rickard Samuelsson
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 i Örebrobostäder AB,
Örebroporten Fastigheter AB, Futurum Fastigheter i Örebro AB och
Örebrokompaniet AB samt 91 % av aktierna i Länsmusiken i Örebro AB,
80 % av aktierna i Kumbro Utveckling AB, 52 % av aktierna i
Örebroregionen Science Park AB, 44,95 % av aktierna i Örebro Läns
Flygplats AB, 25 % av aktierna i Oslo-Stockholm 2.55 AB samt 9 % av
aktierna i Länsteatern i Örebro AB. Dessa aktier har ett bokfört värde på
totalt 1 799 mnkr i moderbolagets bokslut för 2016 (1 802 mnkr år 2015).
Under året har 75 % av bolaget Oslo-Stockholm 2.55 AB, som bildades i
december 2015, sålts till Region Örebro län (25 %), Karlstad kommun (25
%) och Region Värmland (25 %).
Bolaget Närkefrakt Fastigheter Mosås 9:1 Ab har per den 27 juni 2016
fusionerat in i moderbolaget Örebro Rådhus AB.
Moderbolagets resultat för år 2016 är en vinst på 13 mnkr efter
bokslutsdispositioner och skatt. Av bolagets samlade vinster föreslås 35
mnkr att delas ut till kommunen. Det totala resultatet för Örebro
Rådhuskoncernen är en vinst på 127 mnkr efter skatt.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse, 2017-03-02
Årsredovisning 2016 för Örebro Rådhus AB
Årsredovisningar 2016 för dotterbolagen, intressebolag och större
dotterdotterbolag
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Årsredovisning 2016 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:
1) fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande
fall koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
2) disponera bolagens vinster eller förluster enligt de fastställda
balansräkningarna;
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3) bevilja ansvarsfrihet gentemot bolagen för styrelseledamöterna och de
verkställande direktörerna; samt att
4) 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.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.

§ 55 Resultat intern kontroll 2016
Ärendenummer: Ks 894/2016
Handläggare: Ann-Kristin Sundelius
Ärendebeskrivning
Örebro kommun arbetar för att säkra att nämnderna och bolagen
upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll med en tydlig
ansvarsfördelning och på ett strukturerat sätt. 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.
Kommunens modell för intern kontroll bygger på riskanalyser som ligger
till grund för de områden som prioriteras för tillsyner.
Nämndernas tillsynsrapporter för 2016 håller en god och utvecklad kvalitet
och följer genomgående struktur och arbetsordning utifrån modellen för
intern kontroll.
Resultatet från nämndernas tillsynsrapporter visar att kommunens modell i
grunden utgör ett effektivt stöd för nämndernas ansvar att ha kontroll över
sin verksamhet.
Granskningsresultaten visar att det förekommer brister i nämndernas
rutiner inom de beslutade tillsynsområdena. Åtgärder för att komma till
rätta med bristerna är bland annat att utarbeta och uppdatera rutiner och
arbetssätt, utbilda i rutiner och regelverk, förbättra och utveckla
systemfunktioner samt fortsatt uppföljning. Nämndernas bedömningar och
beslut om åtgärder är genomtänkta och relevanta.
Bolagen har rapporterat sin interna kontroll eller arbetat med
implementering av kraven och metoderna för intern kontroll inom Örebro
kommun.
Metoden för bedömning är utvecklingstrappan som tagits fram för att få en
bild av kommunens utveckling inom intern kontroll. Samtliga nämnder har
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för första gången kunnat få en placering i trappan utifrån årets
tillsynsarbete. Bolagen är under införandet av kommunens metoder och
bedöms således ännu inte utifrån utvecklingstrappan.
Genomsnittet för nämnderna visar att kommunens interna kontroll
utvecklas till att nu befinna sig mellan steg fem och sex vilket är en
förbättring mot året före då bedömningen var på steg fem.
För de bolag som lämnat sin rapportering visar resultaten på god intern
kontroll.
Visselblåsarfunktionen i kommunen har under 2016 tagit emot ett 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 och utvecklas på ett bra sätt.
Beslutsunderlag
Övergripande tillsynsrapport för intern kontroll 2016, 2017-03-02
Nämndernas tillsynsrapporter för intern kontroll 2016
Presentation
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Kommundirektören får i uppdrag att utveckla de nämndövergripande
processerna inom personal och verksamhet utifrån nämndernas lämnade
förslag samt fortsätta kommunens systematiska arbete med intern kontroll.
2. Rapporten godkänns och överlämnas till Stadsrevisionen.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 56 Revidering av informationssäkerhetspolicy
Ärendenummer: Ks 412/2016
Handläggare: Per Oscarsson
Ärendebeskrivning
Sedan 2003 finns i Örebro kommun en informationssäkerhetspolicy och
riktlinjer för informationssäkerhet. De nu gällande versionerna är beslutade
av Kommunstyrelsen respektive kommundirektören i september 2013.
Dessa båda dokument föreslås uppdateras med nya versioner för beslut i
Kommunstyrelsen (informationssäkerhetspolicy) respektive av
kommundirektören (riktlinjer för informationssäkerhet) på samma sätt som
de nuvarande versionerna.
Uppdatering av dokumenten motiveras av flera faktorer:
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- Externa förändringar som digitalisering, hotbild och legala krav.
- Interna förändringar som organisation, ansvar, roller, digitalisering och
arbetssätt (t.ex. förvaltningsstyrning av IT).
- Rekommendationer från bl.a. SKL och MSB att arbeta mot ett
systematiskt arbete med informationssäkerhet.
- Behov av att införa informationsklassning i syfte att nå en anpassad och
verksamhetsdriven informationssäkerhet.
- Nya versioner av de standarder som dokumenten delvis baseras på (SS
ISO/IEC 27001:2014 resp. 27002:2014).
- Behov av förbättrad läsbarhet och målgruppsanpassning (gäller
riktlinjerna) för att nå bättre efterlevnad (beslutades i Kommunstyrelsen
den 4 februari 2016 som svar på Stadsrevisionens granskning av Treserva).
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-03-14
Förslag till Informationssäkerhetspolicy
Förslag till Riktlinjer för informationssäkerhet
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Informationssäkerhetspolicy för Örebro kommun antas.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 57 Tillsättande av dataskyddsombud
Ärendenummer: Ks 966/2016
Handläggare: Per Oscarsson
Ärendebeskrivning
Den 25 maj 2018 kommer en ny EU-förordning om dataskydd att gälla
som lag i alla medlemsstater och ersätter i Sverige den nuvarande
personuppgiftslagen (PuL). Den nya dataskyddsförordningen ställer nya
och högre krav på organisationers hantering av personuppgifter.
Förordningen ställer också krav på arbetsuppgifter och kompetens hos ett
dataskyddsombud.
Förslag till beslut är att tillsätta ett i kommunen centralt placerat
dataskyddsombud som kan stödja alla kommunens
personuppgiftsansvariga nämnder.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-03-03
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt Kommunstyrelseförvaltningen
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att skyndsamt tillsätta ett dataskyddsombud i enlighet med bestämmelserna
i EU:s dataskyddsförordning.
2. Dataskyddombudet bör organisatoriskt vara placerad på
Kommunstyrelseförvaltningen.
3. Kostnad för Dataskyddsombud uppskattas till 750 tkr/år. Finansiering
sker ur kommunstyrelsens utrymme för generella kostnadsökningar.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 58 OpenART 2017
Ärendenummer: Ks 136/2017
Handläggare: Marie Hellgren
Ärendebeskrivning
Sedan årsskiftet 2015/2016 bedrivs OpenART som en del i Kultur- och
fritidsförvaltningens ordinarie verksamhet. Tidigare år har OpenART
drivits i projektform vilket inneburit att temporära lösningar har
accepterats. Detta är inte längre möjligt. Dessa lösningar har varit både
ekonomiska och i form av arbetskraft utan belastning för kommunen.
Med OpenART som en del i kultur och fritidsförvaltningen ökar därför
kostnaderna för lokaler och material men främst för personal. OpenART
har en budget under mellanåren på cirka 2 mnkr och en förstärkning på 2,5
mnkr under biennalåren.
Bedömningen är att ytterligare 2,5 miljoner kronor kan komma att behövas
under biennalåren för att upprätthålla OpenART som den friluftsutställning
med internationell modern konst som den nu är.
Kulturförvaltningen (OpenART) behöver dessutom utrymme för en
engångsinvestering på 700 tkr för verktyg och annan utrustning till
verkstaden. För det fortsatta arbetet med OpenART föreslås att
diskussioner förs i och med budgetarbetet 2018.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-03-07
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Som en garanti avsätts 2,5 miljoner kronor för eventuella underskott i
och med OpenART 2017. Medlen reserveras inom ramen för
kommungemensamt och får efter avslutad utställning 2017 avropas av
Kultur- och fritidsförvaltningen. Förvaltningen förutsätts arbeta för ökade
intäkter och kostnadsbalans. Finansiering sker ur Kommunstyrelsens
utrymme för generella kostnadsökningar.
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2. Investeringsutrymmet för Kulturnämnden utökas med 700 tkr för en
engångsinvestering av verktyg och annan utrustning. Finansiering av
kommande kapitalkostnader finansieras inom Kulturnämnden.
Yrkande
Sara Richert (MP) yrkar bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag
samt att få lämna ett särkskilt yttrande till protokollet tillsammans med
Vänsterpartiet.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Som en garanti avsätts 2,5 miljoner kronor för eventuella underskott i
och med OpenART 2017. Medlen reserveras inom ramen för
kommungemensamt och får efter avslutad utställning 2017 avropas av
Kultur- och fritidsförvaltningen. Förvaltningen förutsätts arbeta för ökade
intäkter och kostnadsbalans. Finansiering sker ur Kommunstyrelsens
utrymme för generella kostnadsökningar.
2. Investeringsutrymmet för Kulturnämnden utökas med 700 tkr för en
engångsinvestering av verktyg och annan utrustning. Finansiering av
kommande kapitalkostnader finansieras inom Kulturnämnden.
3. Sara Richert (MP) och Murad Artin (V) får lämna ett särskilt yttrande
till protokollet.

§ 59 SM i orientering 2017
Ärendenummer: Ks 261/2017
Handläggare: Alf Lindblad
Ärendebeskrivning
Tre orienteringsklubbar i Örebro har fått förtroendet att arrangera SM i
orientering 2017. En av dessa tävlingar sker i centrala Örebro.
Arrangörerna söker arenastöd för detta uppgående till 2,4 mnkr.
SM-tävlingarna bedöms ha ett relativt högt besöks- och
marknadsföringsvärde och dessutom bjuds örebroarna på ytterligare ett
centralt idrottsevenemang med delar av världseliten som deltagare.
Örebro kommun föreslås gå in med ett stöd till detta evenemang med 0,4
mnkr i utbyte mot tillgång till kartmaterialet och att Örebro ges hög grad av
synlighet före och under tävlingarna.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-02-17
Ansökningar från SM-arrangörerna
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
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1. Anslå 0,4 mnkr till de tre örebroföreningarna som arrangerar SM i
orientering 2017, finansieringen görs från Kommunstyrelsens anslag för
oförutsedda utgifter.
2. Ge kommundirektören i uppdrag att göra en överenskommelse med
föreningarna om användning av kartmaterialet.
Yrkande
Karolina Wallström (L), Sara Richert (MP) och Murad Artin (V) yrkar att
SM i orientering får 200 000 kr från Kommunstyrelsen för att få igång det
som förvaltning och kommunen ska stötta med i form av kartor m.m. samt
att Örebrokompaniet tar över beslutet om ytterligare resurser på 200 000 kr
för den biten som avser marknadsföring, besök och turistnäring.
Daniel Edström (SD) yrkar bifall till Kommunstyrelseförvaltningens
förslag samt att få lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Proposition
Ordförande Kenneth Nilsson (S) finner att det finns två förslag till beslut,
det vill säga bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
samt Karolina Wallströms (L), Sara Richerts (MP) och Murad Artins (V)
yrkande om att SM i orientering får 200 000 kr från Kommunstyrelsen för
att få igång det som förvaltning och kommunen ska stötta med i form av
kartor m.m. samt att Örebrokompaniet tar över beslutet om ytterligare
resurser på 200 000 kr för den biten som avser marknadsföring, besök och
turistnäring.
Ordföranden ställer dessa två mot varandra och finner att
Kommunstyrelsen beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Anslå 0,4 mnkr till de tre örebroföreningarna som arrangerar SM i
orientering 2017, finansieringen görs från Kommunstyrelsens anslag för
oförutsedda utgifter.
2. Ge kommundirektören i uppdrag att göra en överenskommelse med
föreningarna om användning av kartmaterialet.
3. Daniel Edström (SD) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Karolina Wallström (L), Yngve Alkman (L), Murad Artin (V) och Sara
Richert (MP) reserverar sig mot beslutet till eget yrkande om att SM i
orientering får 200 000 kr från Kommunstyrelsen för att få igång det som
förvaltning och kommunen ska stötta med i form av kartor m.m. samt att
Örebrokompaniet tar över beslutet om ytterligare resurser på 200 000 kr för
den biten som avser marknadsföring, besök och turistnäring.

§ 60 Revidering av plantaxa
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Ärendenummer: Ks 369/2017
Ärendebeskrivning
Taxan för Byggnadsnämndens verksamhet justeras för den del som avser
områdesbestämmelser och detaljplaner. Nuvarande taxa beslutades av
Kommunfullmäktige den 17 juni 2015 och gäller från och med 1 augusti
2015.
I förslag till plantaxa för 2017 har de delar som berör utstakning och
nybyggnadskarta plockats bort och flyttats till taxan som omfattar bygglov.
Nivån för tidsersättning har justerats för att ligga på samma nivå som i nya
bygglovstaxan.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Programnämnd samhällsbyggnad, 2017-02-02, § 13
Protokollsutdrag från Byggnadsnämnden, 2016-12-22, § 393
Stadsbyggnads tjänsteskrivelse, 2017-01-26
Förslag till Plantaxa för Örebro kommun
Förslag till beslut
Programnämnd samhällsbyggnads förslag till Kommunstyrelsen:
1. Förslag till ny plantaxa antas.
2. Den nya taxan tillämpas från och med 1 april 2017.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.

§ 61 Revidering av taxa för bygglov, strandskyddsdispens,
nybyggnadskarta samt utstakning m.m.
Ärendenummer: Ks 370/2017
Ärendebeskrivning
2015 antogs en ny taxa för Byggnadsnämndens verksamhet, för den del
som avser bygglov. Syftet var att få en tydligare och mer transparant taxa.
Då taxan antogs så beslutades även att en utvärdering av taxan skulle ske
löpande och vid behov uppdatera taxan om det visar sig att något behöver
justeras eller att nya ärendetyper ska upprättas. Vid utvärderingen av taxan
har det framgått att vissa justeringar behöver ske. Detta främst beroende på
de effektiviseringar som skett på avdelningen utifrån den digitala kedjan.
Taxan enligt plan- och bygglagen (PBL) bygger på Sveriges Kommuners
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och Landstings (SKL) förslag från 2014, såsom tidigare.
I taxan inarbetas nu även avgifter för utstakning och nybyggnadskartor. De
jämförande beräkningar som gjorts mellan föreslagen och befintlig taxa
visar att det förväntas generellt sett bli en sänkning av taxan men också att
intäkterna mellan de olika ärendetyperna omfördelas. De förändringar som
föreslås medför lägre kostnad för den sökanden då det gäller flertalet av
bygglovsärenden samt något lägre intäkter för avdelningen, marginella
förändringar då det gäller utstakning och nybyggnadskartor. Timkostnaden
höjs med cirka 3 procent, enligt index, vilket motsvarar förändringen i
löne- och prisutvecklingen i fasta löner och priser under det senaste året.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Programnämnd samhällsbyggnad, 2017-02-02, § 14
Protokollsutdrag från Byggnadsnämnden, 2016-12-22, § 392
Stadsbyggnads tjänsteskrivelse, 2016-01-26
Förslag till taxa för bygglov, strandskyddsdispens, nybyggnadskarta samt
utstakning m.m.
Förslag till beslut
Programnämnd samhällsbyggnads 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 april 2017.
3. Byggnadsnämnden får varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja de i
denna taxa antagna avgifterna samt handläggningskostnaden per timme
med den procentsats som anges för det innevarande kalenderåret i den
version av Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som finns
publicerad på SKL:s hemsida i oktober månad. Utgångspunkt för
indexuppräkningen är oktober månad 2016.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.

§ 62 Slutrapport för satsningen Samverkan för
teckenspråkiga
Ärendenummer: Ks 182/2014
Handläggare: Aina Rundgren
Ärendebeskrivning
Den 1 april 2014 startade första sociala investeringen, Samverkan för
teckenspråkiga. Satsningen pågår fram till 31 mars och har syftat till att
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identifiera och ge stöd till de teckenspråkiga individer som uppbär
försörjningsstöd, men som med rätt insats tros ha möjlighet att nå
arbetsmarknaden, alternativt genom stöd till utredning och diagnostisering
ha rätt till ersättning från Försäkringskassan då arbetsförmåga saknas.
Satsningen har nått uppsatt syfte, målsättning och ekonomisk effektivitet,
trots att antagandet om antalet deltagare lämpliga för verksamheten inte
uppnåtts. Av 22 deltagare har fyra gått till Försäkringskassan och en till
arbete. Det resulterar i ett utfall om 23 procent, vilket innebär att den
kvantitativa målsättningen med satsningen har uppnåtts. Resultatet
genererar i sin tur ekonomiska effekter som uppgår till 7 875 tkr under en
28-årsperiod och satsningen kan räknas hem ekonomiskt. Bakom det
lyckade utfallet kan konstateras att satsningen erbjudit en fullt tillgänglig
teckenspråkig miljö där deltagarna har kunnat kommunicera obehindrat.
Därtill har det funnits en teckenspråks- och kulturkompetens, i
kombination med särskild kompetens, som gjort det möjligt att bedöma
vilken problematik hos individen som härrört från dövheten i sig och vad
som bottnat i annan problematik. På så sätt har individens kapacitet och
förmåga att nå arbetsmarknaden kunnat fastslås och rätt stöd ges. För de
individer som har saknat arbetsförmåga har tids- och resurskrävande
insatser kunnat erbjudas, för att genom att "leda vid handen" hjälpa
individen till utredning för ersättning från Försäkringskassan. Därigenom
har en förflyttning av individuell ekonomisk ersättningsform från
försörjningsstöd till Försäkringskassan eller arbete uppnåtts.
Förslaget är att satsningen implementeras i ordinarie verksamhet genom att
säkerställa handläggare med teckenspråkskompetens inom
försörjningsstöd, erbjuda en lågtröskelverksamhet inom Förvaltningen för
utbildning, försörjning och arbete där individernas arbetsförmåga kan
bedömas och genom att köpa in extern resurs erbjuda intensivt stöd som
kan "leda vid handen" för att nå utredning för de som bedöms sakna
arbetsförmåga.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-01-09
Ansökan Samverkan för teckenspråkiga, SöT, 2014-03-03
Löpande delårs- och årsredovisningar för satsningen
Slutrapport - Samverkan för teckenspråkiga, SöT, 2017-01-09
Förslag till beslut
Utvärderingsteamet för sociala investeringar föreslår Kommunstyrelsen:
1. Kommunstyrelsen godkänner slutrapporten för satsningen Samverkan
för teckenspråkiga, SöT.
2. Kommunstyrelsen ger Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden i
uppdrag att genomföra implementering i ordinarie verksamhet, i enlighet
med förslag till implementering i slutrapporten.
3. Kommunstyrelsen ålägger Vuxenutbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden att återföra 3 850 tkr, i enlighet med planen för
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återföring i slutrapporten.
4. Kommunstyrelsen ger Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden i
uppdrag att finansiera en fortsättning av Kultiveras verksamhet fram till 30
juni 2017. Detta för att undvika glapp och säkerställa överlämning till
ordinarie verksamhet.
5. Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att hantera
identifierade utvecklingsområden kopplade till målgruppen.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 63 Naturum Oset 2019
Ärendenummer: Ks 1193/2011
Handläggare: Inga-Greta Carneland Hörnström
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt beslutade den 22 maj
2012 att godkänna projektdirektiv för en förstudie av projektet att bygga ett
naturum vid naturreservaten Oset och Rynningeviken. Förstudien skulle
inkludera den totala investeringsutgiften för ett naturum, kommunens del
av investeringsutgiften samt driftkostnadskonsekvens för kommunen med
förslag till finansiering av denna.
En förstudie genomfördes om möjligheten att inrätta ett naturum i Örebro.
Ambitionen är att naturum ska ha ett länsperspektiv och därför önskas
samverkan med andra aktörer i länet.
Under 2015 avslutades ärendet rörande naturum i området OsetRynningeviken i Örebro med hänvisning till att medel för genomförande
inte anslagits av Kommunfullmäktige i Övergripande strategier och budget
för år 2016, plan för åren 2017-2018.
Kommunfullmäktige beslutade den 26-27 oktober 2016 om Övergripande
strategier och budget för år 2017 och plan för åren 2018-2019. Av
strategidokumentet framgår att projektet ska återupptas tillsammans med
Region Örebro och andra aktörer samt att medel avsatts för byggnation av
ett naturum med start år 2019. För år 2019 har avsatts 15 miljoner kronor,
för år 2020 finns avsatt 30 miljoner kronor och för åren 2021-2023 finns
avsatt 5,5 miljoner kronor.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-12-28
Avsiktsförklaring, 2017-01-09
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt
den 22 maj 2012, § 28
Förstudie av naturum i Örebro, reviderad 2014-04-01
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen den 21 april 2015, § 77
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PM "Internationellt kompetenscentrum för ekologisk restaurering av störda
naturmiljöer - En viktig del av naturum"
PM "Samhällsekonomisk analys av naturums effekter på näringsliv och
hälsa - Samhällsekonomisk analys av naturum Oset"
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Föreliggande förslag till "Avsiktsförklaring rörande byggnation av
naturum vid naturreservaten Oset och Rynningeviken" godkänns.
Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att återkomma med en
nulägesredovisning samt efter samråd med programnämnderna återkomma
med förslag till projektdirektiv för det fortsatta arbetet.
Yrkande
Maria Haglund (M) yrkar avslag på Kommunstyrelseförvaltningens
förslag.
Karolina Wallström (L) yrkar i första hand att ärendet återremitteras för att
återkomma till Kommunstyrelsen med mer fakta om vad som ska byggas,
kostnader och bidrag och i andra hand avslag på
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till förmån för Liberalernas tidigare
lagda prioriteringar och ramar.
Murad Artin (V) och Sara Richert (MP) yrkar bifall till
Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Proposition
Ordförande Kenneth Nilsson (S) ställer först yrkandet om återremiss under
proposition och finner att Kommunstyrelsen ska avgöra ärendet idag.
Därefter finner ordföranden att det finns två förslag till beslut, det vill säga
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut samt Maria Haglunds
(M) och Karolina Wallströms (L) yrkande om avslag på
Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Ordföranden ställer dessa mot varandra och finner att Kommunstyrelsen
beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Föreliggande förslag till "Avsiktsförklaring rörande byggnation av
naturum vid naturreservaten Oset och Rynningeviken" godkänns.
Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att återkomma med en
nulägesredovisning samt efter samråd med programnämnderna återkomma
med förslag till projektdirektiv för det fortsatta arbetet.
Maria Haglund (M) och Johan Kumlin (M) reserverar sig skriftligt mot
beslutet till förmån för eget yrkande om avslag på
Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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Karolina Wallström (L) och Yngve Alkman (L) reserverar sig mot beslutet
till förmån eget yrkande om avslag på Kommunstyrelseförvaltningens
förslag.

§ 64 Svar på remiss från Kulturdepartementet om Värna
demokratin mot våldsbejakande extremism - Nationell
samordning och kommunernas ansvar
Ärendenummer: Ks 267/2017
Handläggare: Sven-Göran Wetterberg
Ärendebeskrivning
Regeringen beslutade den 26 juni 2014 att tillkalla en särskild utredare att i
rollen som nationell samordnare förbättra samverkan mellan myndigheter,
kommuner och organisationer på nationell, regional och lokal nivå när det
gäller arbetet med att värna demokratin mot våldsbejakande extremism.
Den nationella samordnaren ska även analysera och föreslå hur det
förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism bör samordnas och
organiseras nationellt inom ramen för befintlig myndighetsstruktur från
och med januari 2018.
Det har bedömts att betänkandets huvudförslag när det gäller vilken
myndighet som samordna arbetet med att förebygga våldsbejakande
extremism inte är tillräckligt analyserat. Det gäller vilken myndighet som
skulle kunna vara aktuella och skälen för dessa. De myndigheter som
betänkandet sett som möjliga är:
- Forum för levande historia
- Myndigheten för ungdoms och civilsamhällesfrågor
- Brottsförebyggande rådet
- Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Remissinstanserna ombeds därför att ytterligare belysa frågan om lämplig
myndighet utifrån ett par särskilda frågeställningar.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-03-03
Yttrande över remiss om Värna demokratin mot våldsbejakande
extremism - Nationell samordning och kommunernas ansvar, 2017-03-03
Remiss Värna demokratin mot våldsbejakande extremism - Nationell
samordning och kommunernas ansvar (SOU 2016:92), 2017-02-06
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Yttrandet över remissen om Värna demokratin mot våldsbejakande
extremism - Nationell samordning och kommunernas ansvar antas och
överlämnas till Kulturdepartementet.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
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- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 65 Återrapportering aktuellt läge vattenförsörjning
Ärendenummer: Ks 1428/2016
Handläggare: Anne Andersson
Ärendebeskrivning
Leif Rehnberg, verksamhetschef Tekniska förvaltningen, och Anne
Andersson, kommundirektör, rapporterar om det aktuella läget för
vattenförsörjningen i Örebro kommun. En konsult har upphandlats som har
i uppdrag att titta på de utredningar som gjorts för att få fram ett fylligare
underlag för kommande beslut i frågan om vattenförsörjning, både vad
gäller kortsiktiga och långsiktiga åtgärder och alternativ. Uppdraget
innefattar genomgång av befintliga utredningar och intervjuer med
ansvariga inom kommunens VA-verksamhet samt med länsstyrelsens
sakkunniga inom området.
Beslutsunderlag
Muntlig information
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Informationen tas till protokollet.
Yrkande
Sara Richert (MP) tilläggsyrkar att Kommunstyrelseförvaltningen
tillsammans med Tekniska förvaltningen får i uppdrag att ta fram en
beredskapsplan för dricksvattenförsörjningen som rapporteras till
Kommunstyrelsen.
Kenneth Nilssons (S) yrkar att Sara Richerts (MP) tilläggsyrkande blir ett
medskick till kommundirektören i det fortsatta arbetet med
vattenförsörjning för Örebro kommun.
Proposition
Ordförande Kenneth Nilsson (S) finner att det finns endast ett förslag till
beslut, det vill säga sitt eget yrkande om att Sara Richerts (MP)
tilläggsyrkande blir ett medskick till kommundirektören i det fortsatta
arbetet med vattenförsörjning för Örebro kommun och finner att
Kommunstyrelsen beslutar enligt det.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Informationen tas till protokollet.
2. Kommundirektören får Sara Richerts (MP) yrkande som medskick i det
fortsatta arbetet med vattenförsörjning för Örebro kommun.
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§ 66 Svar på motion från Anders Åhrlin (M) om att
Oxhagen behöver mer än betong
Ärendenummer: Ks 732/2015
Ärendebeskrivning
Anders Åhrlin (M) har inkommit med en motion som anmäldes i
Kommunfullmäktige den 25 april 2015.
Motionen påtalar behovet av en riktad ansträngning för att läka bort både
de fysiska och mentala barriärer som håller utanförskapsområdena i
utanförskap. Konkreta förslag presenteras för att lyfta våra miljonområden
med särskilt fokus på Oxhagen. Det som enligt motionären behövs är
upprustning, socialt arbete och satsningar på skolan. En stor och bred
satsning bör initieras och insatsen ska ge lärdom till fortsatt utveckling i
andra ytterstadsområden. Målet ska vara "Ett Örebro 2035". Målet är att
prestera en bred politisk enighet bakom ett åtgärdsprogram för de här
områdena som dessutom håller över tid. Att ha ett långsiktigt mål står inte i
vägen för att förbättra här och nu, men det behövs en plan för trivsamma
trygga områden med en skola för alla och fler jobb.
Ärendet behandlades av Programnämnd samhällsbyggnad den 1 december
2015, Programnämnd barn och utbildning den 2 december 2015 och av
Programnämnd social välfärd den 10 november 2016.
Beslutsunderlag
Motion från Anders Åhrlin (M) om att Oxhagen behöver mer än betong,
2015-04-25
Kommunstyrelsestyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-02-17
Protokollsutdrag från Programnämnd samhällsbyggnad, 2015-12-01, § 145
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2015-11-11
Protokollsutdrag från Programnämnd barn och utbildning, 2015-12-02, §
201
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2015-11-11
Protokollsutdrag från Programnämnd social välfärd, 2016-11-10, § 178
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-09-15
Svar från ÖBO på motion, 2015-10-01
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Motionen är tillgodosedd.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Yrkande
Maria Haglund (M) yrkar i första hand att motionen ska återremitteras till
Kommunstyrelseförvaltningen så att den kan komplettering med aktuellt
svar och i andra hand att bifalla motionen.
Sara Richert (MP) och Karolina Wallström (L) yrkar bifall till Maria
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Haglunds () yrkande om återremiss.
Kenneth Nilsson (S) yrkar avslag på Maria Haglunds (M) yrkande samt
Sara Richerts (MP) och Karolina Wallströms (L) yrkande om återremiss.
Proposition
Ordförande Kenneth Nilsson (S) ställer först yrkandet om återremiss under
proposition och finner att Kommunstyrelsen ska avgöra ärendet idag.
Därefter finner ordföranden att det finns två förslag till beslut, det vill säga
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut samt Maria Haglunds
(M) yrkande om att bifalla motionen. Ordföranden ställer dessa mot
varandra och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt
Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Motionen är tillgodosedd.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.

§ 67 Svar på motion från Sara Richert (MP) och Niclas
Persson (MP) om jämställda feriejobb
Ärendenummer: Ks 421/2016
Handläggare: Mia Stålgren Patiño
Ärendebeskrivning
Sara Richert (MP) och Niclas Persson (MP) har inkommit med en motion
som anmäldes till Kommunfullmäktige den 4 april 2016.
I motionen föreslås att Örebro kommun tar del av erfarenheter från andra
kommuner och inför metoder för att fördela feriejobb jämställt. Motionen
föreslår också att kommunen ser över möjligheten att samverka med
Örebro universitet för att locka fler ungdomar att välja feriejobb jämställt.
Motionen har beretts av Kommunstyrelseförvaltningen.
Beslutsunderlag
Motion från Sara Richert (MP) och Niclas Persson (MP) om jämställda
feriejobb, 2016-04-04
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-02-10
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Motionens första att-sats om att kommunen tar del av erfarenhet från
andra kommuner och inför metoder för att fördela feriejobb jämställt är
tillgodosedd.
2. Motionens andra att-sats om att kommunen ser över möjligheten att
samverka med Örebro universitet för att locka fler ungdomar att välja
feriejobb jämställt avslås.
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Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Yrkande
Sara Richert (MP) yrkar att ärendet ska återremitteras då förslag till svar
inte återspeglar motionens intentioner.
Proposition
Ordföranden Kenneth Nilsson (S) finner att det finns endast ett förslag till
beslut, det vill säga Sara Richerts (MP) yrkande om återremiss och finner
att Kommunstyrelsen beslutar enligt det.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Motionen återremitteras till Kommunstyrelseförvaltningen för ny
beredning av ärendet då förslag till svar inte återspeglar motionens
intentioner.

§ 68 Beslut som inte är verkställda enligt socialtjänstlagen
(SoL) och lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS), kvartal 4 2016
Ärendenummer: Ks 310/2017
Ärendebeskrivning
En rapporteringsskyldighet för ej verkställda gynnande beslut enligt 4
kapitlet 1 § socialtjänstlagen (SoL) infördes den 1 juli 2006.
Rapporteringsskyldigheten gäller beslut i verksamheterna vård och
omsorg, socialtjänst och stöd till funktionshindrade.
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, utdömas 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 (fr o m 2013-06-01 tidigare Socialstyrelsen),
kommu-nens revisorer och Kommunfullmäktige.
Antal biståndsbeslut för vård och omsorg som ej verkställts inom tre
månader är 36 stycken, 19 fler än kvartal 3:2016. Alla beslut avser precis
som vid tidigare rapporteringar permanent plats på särskilt boende.
Nämnden för funktionshindrade rapporterade 11 SoL-beslut som ej
verkställt inom tre månader kvartal 4:2016, lika många som under kvartal
3:2016. Nämnden rapporterar 47 ej verkställda beslut enligt LSS kvartal
4:2016, vilket är lika många som vid det förra rapporteringstillfället.
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Totalt rapporterar socialnämnderna 6 beslut, som inte verkställts inom tre
månader från beslutet, under kvartal 4:2016, vilket är 11 färre än kvartal
3:2016.
Beslutsunderlag
Statistikrapport ej verkställda beslut för kvartal 4 2016
Förslag till beslut
Programnämnd social välfärd förslag till Kommunstyrelsen:
- Informationen tas till protokollet.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Programnämnd social välfärds förslag.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.

§ 69 Remittering av motioner
Ärendenummer: Ks 4/2017
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har den 15 februari 2017 överlämnat följande
motioner till Kommunstyrelsen för beredning:
- Motion från Daniel Granqvist (M) om att ta cykeln till flyget remitteras
till Programnämnd samhällsbyggnad.
- Motion från Karolina Wallström (L) om aktivitetsstöd till alla remitteras
till Programnämnd samhällsbyggnad, Programnämnd social välfärd och
Kommunstyrelseförvaltningen.
- Motion från Daniel Spiik (SD) om välfärd före flygplats remitteras till
Kommunstyrelseförvaltningen.
- Motion från Murad Artin m.fl. (V) om kommunanställdas hälsa
remitteras till Kommunstyrelseförvaltningen
Beslutsunderlag
Motion från Daniel Granqvist (M) om att ta cykeln till flyget remitteras till
Programnämnd samhällsbyggnad, Ks 272/2017
Motion från Karolina Wallström (L) om aktivitetsstöd till alla remitteras
till Programnämnd samhällsbyggnad, Programnämnd social välfärd och
Kommunstyrelseförvaltningen, Ks 341/2017
Motion från Daniel Spiik (SD) om välfärd före flygplats remitteras till
Kommunstyrelseförvaltningen, Ks 342/2017
Motion från Murad Artin m.fl. (V) om kommunanställdas hälsa remitteras
till Kommunstyrelseförvaltningen, Ks 343/2017
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Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Motion från Daniel Granqvist (M) om att ta cykeln till flyget remitteras
till Programnämnd samhällsbyggnad.
2. Motion från Karolina Wallström (L) om aktivitetsstöd till alla remitteras
till Programnämnd samhällsbyggnad, Programnämnd social välfärd och
Kommunstyrelseförvaltningen.
3. Motion från Daniel Spiik (SD) om välfärd före flygplats remitteras till
Kommunstyrelseförvaltningen.
4. Motion från Murad Artin m.fl. (V) om kommunanställdas hälsa
remitteras till Kommunstyrelseförvaltningen.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

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

§ 71 Rapport över finansverksamheter under februari 2017
Ärendenummer: Ks 8/2017
Handläggare: Mats Rodenfelt
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelseförvaltningen redovisar i rapport finansverksamheten
under februari 2017.
Beslutsunderlag
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Rapport över Finansverksamheten under februari 2017
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
-Rapporten läggs till handlingarna.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 72 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Ks 309/2017
Handläggare: Mats Guldbrand
Ärendebeskrivning
Alla beslut fattade med stöd av delegation av tjänsteman, ordförande eller
utskott ska anmälas till Kommunstyrelsen på närmast följande 27
sammanträdeenligt 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 27 mars 2003 och
reviderades senast 6 mars 2012. Inför Kommunstyrelsens sammanträde den
9 februari 2016 redovisar Kommunstyrelseförvaltningen beslut som tagits
med stöd av delegation under februari 2017.
Beslutsunderlag
Sammanställning över delegationsbeslut inom övrig verksamhet under
perioden 1 februari - 28 februari 2017
Sammanställning över delegationsbeslut inom finansverksamheten under
perioden 1 februari - 28 februari 2017
Protokoll från Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt, 2017
02-07
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Anmälan av delegationsbeslut läggs till handlingarna.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 73 Anmälan av handlingar
Ärendenummer: Ks 3/2017
Handläggare: Mats Guldbrand
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Ärendebeskrivning
Varje månad anmäler Kommunstyrelseförvaltningen handlingar som
inkommit och bedöms relevanta för Kommunstyrelsen att få kännedom
om.
Beslutsunderlag
Rapport från Stadsrevisionen om flyktingmottagande, Ks 276/2017
Skrivelse från Suomi Koti föreningen m.fl., Ks 323/2017
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Anmälan läggs till handlingarna.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

25

~ moderaterna
Yrkande
Ärende 12
Ärendenummer: Ks 1193/20 11
"Naturum Oset 2019"

Kommunstyrelsen
Örebro kommun
14 mars 2017

Örebro behöver välfärd, inte fler kommunala byggnader
Naturum är ett koncept som tagits fram av Naturvårdsverket. Det är en typ av naturnära
byggnad som fungerar som utställnings- och aktivitetslokal för människor som vill komma ut
i naturen. Det finns ett antal Naturum runt om i landet, dock inget i Örebro län.
Att främja friluftsliv och skapa förståelse för naturen är både bra och önskvärt, men det
behöver ske med utgångspunkt i en rimlig ekonomisk avvägning. Idag har Örebro kommun
inte råd att investera över 50 milj oner kronor i en naturnära byggnad, i synnerhet med tanke
på att kommunala byggprojekt nästan alltid blir dyrare än vad som var tänkt.
Det är dessutom rimligt att Kommunstyrelsen, innan den förkunnar sin avsikt att investera en
sådan omfattande summa pengar i ett projekt, har fått all nödvändig information om ägande,
driftansvar och verksamhetsansvar. Dessa frågor har ännu inte blivit besvarade på ett
tillfredsställande sätt.
Eventuella ersättningsanspråk från arkitektfirman som vann arkitekttävlingen 2014 kan
regleras utan att kommtmen behöver fatta beslut om en avsiktsförklaring för själva
byggnationen.

Med hänvisning till ovanstående föreslår Nya Moderaterna att Kommunstyrelsen
beslutar
att

avslå förslaget "Avsiktsförklaring rörande byggnation av naturum vid
naturreservaten Oset och Rynningeviken".

Om Kommunstyrelsen beslutat annat gäller ovanstående som reservation till förmån för eget
förslag.

~ ~rnas grupp i Kommunstyrelsen
Maria Haglund (M)

Kommunstyrelsen
Örebro den 14 mars 2017
Ks 136/2017
SÄRSKILT YTTRANDE

§7 OpenART 2017
Vi i Miljöpartiet och Vänsterpartiet står bakom beslutet att bevilja
utökade medel till OpenART 2017. Vi ser mycket positivt på
projektets konstnärliga karaktär och som ett demokratifrämjande
initiativ som ger både Örebroare och tillresta ett stort kulturellt
värde.
OpenARTs värden kan inte bara mätas i pengar och sådana här
projekt kan sällan bära sig själv på kommersiell grund. Därför är vi
måna om att kommunen tar ett stort ansvar för verksamheten, för
att ge stabila förutsättningar för att kunna driva och utveckla
projektet i lugn och ro.
Därför ser vi det som problematiskt att verksamheten ansöker om
så mycket mer medel, än vad man tidigare budgeterat för. Att
OpenART ansöker om garantier för budgetposter som rimligtvis
bör tillhöra den reguljära verksamheten oroar oss, särskilt då det
formuleras som ett förlustbidrag. Det vittnar om att det finns
dolda kostnader i projektet.
Vi vill se ett mer långsiktigt tänk och är måna om att alla kostnader
tydliggörs och planeras för långsiktigt, för att undvika just sådana
här kortsiktiga tillskott. Då tror vi också att Kulturnämnden kan ta
ett tydligare ansvar för hela OpenART på lång sikt.

För Vänsterpartiet
Murad Artin

För Miljöpartiet
Sara Richert

~moderaterna
Särskilt yttrande

Ärende 3
Ärendenummer: Ks 110/20 17
"Årsredovisning Örebro kommun 2016"

Kommunstyrelsen
Örebro kommun
14 mars 2017

Återgå till välfärdsuppdraget och en ansvarsfull ekonomi
Örebro kommun behöver återgå till välfärdsuppdraget. Idag väljer de styrande partierna
att prioritera utgifter som inte faller inom ramen för vare sig kommunens kärnuppdrag
eller den kommunala kompetensen - onödiga skrytbyggen och förlustsatsningar på
vindkraft.
De väljer att bortse från den mycket oroande befolkningsprognosen för de kommande
åren, där allt fåITe kommer att behöva försälja allt fler. Antalet arbetande örebroare ökar
inte i samma takt som antalet barn och äldre. Den demografiska försöijningsbördan
växer.
Arbetsmarknaden är redan idag tydligt tudelad, där personer med utomsvensk bakgrund
och låg utbildning har mycket svårt att hitta arbete. Kommunala insatser för att främja
en god integration och vidareutbildning av våra nyanlända invånare är avgörande för att
Örebro ska klara välfärden de kommande åren.
De styrande partierna har ännu inte fått bukt med de sjunkande skolresultaten. Även
inom äldrevården finns mycket kvar att göra innan Örebro kan leva upp till parollen
"Sveriges bästa äldreomsorg".
Budgetöverskottet tillskrivs i stor del den statliga byggbonusen, exploateringsintäkter
samt, inom nämnderna, kvarvarande AF A-medel och intraprenadernas goda
ekonomiska hushållning. Det finns således anledning att vara orolig för kommunens
framtida ekonomiska resultatmål.
Eftersom årsredovisningen är ett dokument som beskriver utfallet för året väljer vi
moderater att bifalla förslaget till beslut.

·aternas grupp i Kommunstyrelsen

~tn

M ·ia Haglund (M)

'H-r

Ylltande
Ärende: SM i orientering
Ärendenummer: Ks 261/2017
Vi sverigedemokrater är positiva till att SM i orientering anordnas i vår stad och till det stora
marknadsföringsvärde som det medför till kommunen. Vi är dock av åsikten att ansölmingar av det här
slaget bör inkomma i god tid och inte så nära inpå evenemangsstaiten som i det här fallet. Det är till
fördel om den här typen av ansökningar kommer alla partier i kommunfullmäktige till del i god tid för
bästa möjliga beredning.
Med hänvisning till ovanstående yrkar vi

Bifall till kommunstyrelseförvaltningens förslag.

För Sverigedemokraterna i Kommunstyrelsen:

Daniel Edström (SD)

~ 'Sveriaet:Ul1Wlcrater~
J. ÖREBRO KOMMUN

Särskilt yttrande
Ärende: Årsbokslut Örebro kommun
Ärendenummer: KS 110/2017
Det finns mycket positivt i Örebros utveckling just nu. Det är en kommun som många människor trivs
och vill bo i, och en hel del görs för skapa goda, jämlika livsförutsättningar för alla örebroare. Men
från Miljöpartiets perspektiv kan också se att det finns stora utmaningar som kommunledningen inte
helt lyckas möta. I årsredovisningen kan vi läsa att “den genomsnittlige örebroaren förbrukar sin
andel av naturkapitalet på mindre än 100 dagar, vilket innebär att vi använder mer än tre gånger så
mycket som naturen klarar av att reproducera i ett långt perspektiv”. Det är en enorm utmaning, som
vi i politiken måste ha som ett av våra viktigaste fokus.
Satsningarna på fossilfri, lokalproducerad energi måste öka. Tyvärr ser vi inte att utvecklingen går
tillräckligt snabbt framåt på området. De kommunala bolagen har inte nått sina mål, och utbyggnaden
av solel i kommunen går för långsamt.
Kommunens arbete utifrån den beslutade klimatstrategin fortsätter på ett positivt sätt. Men vi vet att
klimatförändringarna är oundvikliga, och det samlade arbetet med klimatanpassning borde därför
bedrivas med större resurser och fokus än idag.
Det är positivt att bostadsbyggandet har tagit fart i Örebro. Utvecklade och förbättrade processer i den
kommunala organisationen har bidragit betydligt till det. Men vi ser från Miljöpartiets sida att kraven
på innovativa lösningar för miljö och hållbarhet kommit i skymundan för målet om antalet nya
bostäder. De kommunala fastighetsbolagen tar inte heller på sig den ledartröja de borde ha när det
gäller hållbart byggande.

Det ojämställda företagandet är fortfarande ett mycket stor utmaning för näringslivet i
Örebro. Endast 29% av de nystartade företagen i kommunen drivs av kvinnor. Det är
uppenbart att kommunens arbete med näringslivsutveckling har mycket att förbättra och
fokusera på här.
De sociala utmaningarna är fortsatt stora i Örebro, och klyftorna ökar mellan olika grupper när det
gäller utbildning, sysselsättning och hälsa. Därför är det oroande att kommunen inte har kommit
längre i arbetet med det program för social hållbarhet som inleddes 2015.
Miljöpartiet har också sett behovet av en fondering av medel för att komma tillrätta med de kraftigt
ökande kostnaderna. När kommunen nu går med ett betydande överskott är det ett bra tillfälle. Vi ser
positivt på kommunledningens satsning på effektivisering genom digitalisering, men vi ser också
behovet att förebyggande sociala insatser som kan minska kostnader för framtida utanförskap.

Sara Richert
Kommunalråd
Miljöpartiet de gröna

Niclas Persson
Kommunalråd
Miljöpartiet de gröna

