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§ 41 Tilläggsanslag och ombudgeteringar
Ärendenummer: Ks 1625/2019
Handläggare: Johanna Larsson och Sara Jonsson
Ärendebeskrivning

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

Tjänsteskrivelse, 2020-03-09
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Tilläggsanslag beviljas med totalt 36,9 miljoner kronor för 2020 enligt
kommunstyrelseförvaltningens förslag.
2. Finansiering av tilläggsanslagen sker ur kommunstyrelsens utrymme för
generella kostnadsökningar med 21,3 miljoner kronor samt kommunstyrelsens
utrymme för kompensation av investeringar med 15,6 miljoner kronor.
3. Ombudgeteringar genomförs enligt kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Yrkande

Murad Artin (V) yrkar på att tilläggsanslag beviljas med totalt 35,9 mnkr för
2020, att finaniseringen av tilläggsanslagen sker ur Kommunstyrelsens
utrymme för generella kostnadsökningar med 20,3 mnkr samt genom
Kommunstyrelsens utrymme för kompensation av investeringar med 15,6
mnkr och att ombudgeteringar därutöver genomförs enligt
Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Proposition

Ordförande Per-Åke Sörman (C) finner att det till beslutpunkterna 1 och 2
finns två förslag till beslut, det vill säga Kommunstyrelseförvaltningens förslag
och Murad Artins (V) yrkanden. Ordföranden ställer förslagen mot varandra
och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt
Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Därefter finner ordföranden att det till beslutspunkt 3 endast finns ett förslag
till beslut, det vill säga Kommunstyrelseförvaltningens förslag och att
Kommunstyrelsen beslutar enligt detta.
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Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
1. Tilläggsanslag beviljas med totalt 36,9 miljoner kronor för 2020 enligt
kommunstyrelseförvaltningens förslag.
2. Finansiering av tilläggsanslagen sker ur kommunstyrelsens utrymme för
generella kostnadsökningar med 21,3 miljoner kronor samt kommunstyrelsens
utrymme för kompensation av investeringar med 15,6 miljoner kronor.
3. Ombudgeteringar genomförs enligt kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Karolina Wallström (L) avstår från att delta i beslutet.

§ 42 Presentation av verksamhetsresultat - Årsredovisning
Ärendenummer: Ks 135/2020
Handläggare: Johanna Larsson
Ärendebeskrivning

Ekonomidirektör Johanna Larsson presenterar delar av årsredovisningen med
fokus på verksamhetsmålen.
Beslutsunderlag

Presentation från KS Beredning 2020-03-10
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 43 Information om samverkan mellan Örebro kommun
och Statens servicecenter
Ärendenummer: Ks 358/2020
Handläggare: Margareta Wall
Ärendebeskrivning

Den 24 januari skriver Örebro kommun och Statens servicecenter under en
avsiktsförklaring för att starta ett gemensamt servicecenter i Örebro. Målet är
att medborgarna ska få en samlad service från stat och kommun genom det
gemensamma servicecentret. Dessutom kommer samverkan mellan stat och
kommun stärkas och utvecklas.
Beslutsunderlag

Presentation från KS Beredning 2020-03-10
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Informationen läggs till handingarna.
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§ 46 Jämställdhetsdelegationens verksamhetsberättelse
2019
Ärendenummer: Ks 1914/2019
Handläggare: Mia Patino Stålgren
Ärendebeskrivning

Jämställdhetsdelegationen är en delegation under Kommunstyrelsen och
samordnar jämställdhetsfrågorna i Örebro kommun. Jämställdhetsdelegationen
redovisar varje år en verksamhetsberättelse för Kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2020-02-04
Kommunstyrelsens jämställdhetsdelegations verksamhetsberättelse 2019.
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen
- Jämställdhetsdelegationens verksamhetsberättelse för 2019 fastställs.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 47 Jämställdhetsdelegationens verksamhetsplan 2020
Ärendenummer: Ks 1914/2019
Handläggare: Mia Patino Stålgren
Ärendebeskrivning

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

Tjänsteskrivelse, 2020-02-04
Jämställdhetsdelegationens verksamhetsplan 2020
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Jämställdhetsdelegationens verksamhetsplan för 2020 fastställs.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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§ 48 Strategi för krisberedskap 2020-2024
Ärendenummer: Ks 1158/2019
Handläggare: Helena Gullberg
Ärendebeskrivning

Kommunens strategi för krisberedskap ska uppdateras var fjärde år. Under
2019 har därför säkerhetsenheten med stöd av kommunikationsavdelningen
och krisberedskapskompetens ute i förvaltningarna reviderat detta dokument.
Det nya dokumentet innehåller förslag på förtydliganden med syfte att skapa
en bättre krisledningsförmåga.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2020-02-10
Strategi för krisberedskap 2020–2024
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Anta förslag till Strategi för krisberedskap 2020–2024.
2. Införa en funktion för kommunikatör i beredskap (KIB).
Beslutspunkt 1 ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Yrkande

Anders Åhrlin (M) yrkar bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Anta förslag till Strategi för krisberedskap 2020–2024.
2. Införa en funktion för kommunikatör i beredskap (KIB).
Beslutspunkt 1 ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.

§ 49 Krisledningsplan för Örebro kommun
Ärendenummer: Ks 1158/2019
Handläggare: Helena Gullberg
Ärendebeskrivning

Kommunens krisledningsplan ska uppdateras var fjärde år. Under 2019 har
därför säkerhetsenheten med stöd av kommunikationsavdelningen och
krisberedskapskompetens ute i förvaltningarna reviderat detta dokument. Det
nya dokumentet innehåller förslag på förenklingar med syfte att skapa en bättre
krisledningsförmåga.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2020-02-10
Krisledningsplan för Örebro kommun
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Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Anta förslag till Krisledningsplan för Örebro kommun.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 50 Svar på motion från Sverigedemokraterna om
narkotikahundar i skolan
Ärendenummer: Ks 246/2019
Ärendebeskrivning

Helena Ståhl (SD), David Larsson (SD), Magnus Ingwall (SD) och Sigvard
Blixt (SD) har inkommit med en motion som anmäldes i Kommunfullmäktige
den 30 januari 2019 gällande att samarbete med polisen för att söka av
gymnasieskolor med polishundar efter narkotika.
Gymnasienämnden har beslutat om en handlingsplan där sök med polishundar
ingår varför förslaget är att motionen anses tillgodosedd.
Programnämnd barn och utbildning hanterade ärendet den 4 september 2019.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2019-07-02
Motion från SD, 2019-02-06
Beslut från programnämnd barn och utbildning, 2019-09-04 § 159.
Förslag till beslut

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

Murad Artin (V) yrkar avslag på motionen.
Proposition

Ordförande Per-Åke Sörman (C) finner att det finns två förslag beslut, det vill
säga Programnämnd barn och utbildnings förslag om att motionen är
tillgodosedd och Murad Artins (V) avslagsyrkande. Ordföranden ställer
förslagen mot varandra och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt
Programnämnd barn och utbildnings förslag.
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Beslut

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

Murad Artin (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget
avslagsyrkande.

§ 51 Svar på motion från Liberalerna om aktivitetstöd för
alla
Ärendenummer: Ks 341/2017
Ärendebeskrivning

Liberalernas fullmäktigegrupp inkom med en motion om aktivitetsstöd till alla
som anmäldes till Kommunfullmäktige den 15 februari 2017.
I motionen föreslår Liberalerna att förslaget ska utredas samt ett försöksår med
ett lokalt aktivitetsstöd utan åldersgräns.
Ärandet hanterades av Programnämnd samhällsbyggnad den 30 november
2017 och av Programnämnd social välfärd den 8 mars 2018.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2020-01-13
Liberalernas fullmäktigegrupp, motion om aktivitetsstöd till alla, 2017-02-20
Programnämnd samhällsbyggnad, beslut, 2017-11-30, § 147, Sam 380/2017
Programnämnd social välfärd, beslut, 2018-03-08, § 31, SoV 221/2017
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Motionen avslås.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Yrkande

Karolina Wallström (L) yrkar bifall till motionen.
Proposition

Ordförande Per-Åke Sörman (C) finner att det finns två förslag beslut, det vill
säga Kommunstyrelseförvaltningens förslag om att motionen avslås och
Karolina Wallströms (L) bifallsyrkande till motionen. Ordföranden ställer
förslagen mot varandra och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt
Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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Beslut

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

Karolina Wallström (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget
bifallsyrkande till motionen.

§ 52 Fyllnadsval till Kommunala pensionärsrådet (KPR)
Ärendenummer: Ks 231/2020
Ärendebeskrivning

Ny ersättare i Kommunala pensionärsrådet (KPR) för PRO Samorganisation
behöver utses efter Agneta Hedlund. PRO Samorganisations förslag till
Kommunstyrelsen är att utse Stig Ottosson till ny ersättare för PRO
Samorganisation i Kommunala pensionärsrådet (KPR).
Beslutsunderlag

Avsägelse, 2020-02-11
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Stig Ottosson utses till ny ersättare i Kommunala pensionärsrådet (KPR) för
PRO Samorganisation efter Agneta Hedlund.

§ 53 Kommunens beredskap kring Coronaviruset
Ärendenummer: Ks 360/2020
Handläggare: Helena Gullberg
Ärendebeskrivning

Säkerhetssamordnare Helena Gullberg ger en lägesbild kring Coronaviruset i
Örebro kommun för Kommunstyrelsen den 10 mars 2020.
Beslutsunderlag

Presentation från KS Beredning 2020-03-10
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.
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§ 54 Tillsättning av tillförordnad förvaltningschef till
Förvaltning förskola och skola
Ärendenummer: Ks 299/2020
Handläggare: Anne Andersson
Ärendebeskrivning

I samband med att nuvarande förvaltningschef för Förvaltning förskola och
skola planerar att avgå med pension den 30 juni 2020 har rekrytering av ny
förvaltningschef genomförts. Med anledning av den organisationsöversyn som
ska genomföras under 2020 föreslås att tjänsten tillsätts med en tillförordnade
förvaltningschef med ett förordnande på två år. Efter genomförd intern
rekrytering föreslås att Katarina Arkehag för närvarande biträdande
förvaltningschef i förvaltningen förskola och skola förordnas som tillförordnad
förvaltningschef.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2020-02-25
Rekryteringsrapport
Lokalt kollektivavtal om chefsuppdrag
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen.
1. Katarina Arkehag förordnas som tillförordnad förvaltningschef för
Förvaltningen förskola och skola från och med 1 juli 2020 till och med 30 juni
2022.
2. Förslaget finansieras inom förvaltningens befintliga budgetram.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

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

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

Månadsrapport ekonomi, personal och verksamhet februari 2020
Förslag till beslut

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

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

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

Styrelsen i Örebro Rådhus AB ska enligt ägardirektivet hålla Kommunstyrelsen
löpande informerad om sin egen och dotterbolagensverksamhet samt om
åtgärder av större vikt.
Information om ekonomiskt resultat och investeringar för bolagen i Örebro
Rådhuskoncernen ingår i Örebro kommuns delårsrapporter. Årsredovisningar
för Örebro Rådhus AB och dotterbolagen redovisas i sin helhet till
Kommunstyrelse och Kommunfullmäktige.
I denna rapport lämnas övrig information om moderbolagets och
dotterbolagets verksamhet utifrån de ärenden som har behandlats i bolagens
styrelser. Ärenden som ska behandlas av Kommunstyrelsen redovisas inte i
denna rapport.
Beslutsunderlag

Rapport från Örebro Rådhus AB
Förslag till beslut

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

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut.

§ 57 Rapport över finansverksamheter under februari
Ärendenummer: Ks 55/2020
Ärendebeskrivning

Kommunstyrelseförvaltningen anmäler rapport över finansverksamheter
för februari 2020.
Beslutsunderlag

Finansrapport februari 2020
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Förslag till beslut

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

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 58 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Ks 325/2020
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
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 11 februari 2020 redovisar
Kommunstyrelseförvaltningen beslut som tagits med stöd av delegation under
januari 2020.
Beslutsunderlag

Sammanställning över delegationsbeslut inom övrig verksamhet under
perioden 1-29 februari 2020
Sammanställning över delegationsbeslut inom finansverksamhet under
perioden 1-29 februari 2020
Förslag till beslut

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

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

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

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

Meddelande (4/2020) från SKR:s styrelse om Överenskommelse mellan staten
och SKR om Strategi för genomförande av Vision ehälsa 2025, Ks 56/2020
Beslut från Funktionsstödsnämnden 2020-02-13, § 26 - Överföring av del av
negativt resultat från 2019 till 2020, Ks 135/2020
Stadsrevisionen - Revisonsrapport, Granskning av kommunens styrning,
kontroll och uppföljning av projekt och investeringar, Ks 368/2020
Stadsrevisionen - Revisonsrapport, Visselblåsarfunktionen, Ks 367/2020
Förslag till beslut

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

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 60 Kommundirektörens rapport
Ärendenummer: Ks 57/2020
Ärendebeskrivning

Kommundirektören redogör i en rapport för nyheter inom förvaltningen.
Beslutsunderlag

Kommundirektörens rapport februari 2020
Förslag till beslut

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

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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§ 61 Beslut om deltagande på distans på sammanträden
Ärendenummer: Ks 396/2020
Handläggare: Julia Taavela
Ärendebeskrivning

Enligt kommunallagen (2017:725) 5 kap. 16 § får ledamöter delta i fullmäktiges
sammanträden på distans om fullmäktige har beslutat det. Utöver beslutet om
deltagande på distans så ska arbetsordningen reglera i vilken utsträckning
sådant deltagande får ske (5 kap. 72 §). Fullmäktige ska besluta i vilken
utsträckning ledamöter får delta i en nämnds sammanträden på distans (6 kap.
24 §).
Deltagandet ska i sådant fall ske genom ljud- och bildöverföring i realtid samt
på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på
lika villkor. Förutsatt att fullmäktige fattar beslut om deltagande på distans i
fullmäktige och nämnder och det finns en teknisk lösning som möjliggör
deltagandet så ska en ledamot som deltar på distans anses vara närvarande vid
sammanträde.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2020-03-17
Förslag till Arbetsordning för Kommunfullmäktige i Örebro
Nämndreglemente för Örebro kommun
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Kommunfullmäktiges ledamöter får, om särskilda skäl föreligger, delta på
distans.
2. Kommunstyrelsens, övriga nämnders och samtliga utskotts ledamöter får,
om särskilda skäl föreligger, delta på distans.
3. Reviderat förslag till Arbetsordning för Kommunfullmäktige i Örebro antas.
4. Reviderat förslag till Nämndreglemente för Örebro kommun antas.
5. Beslutet gäller till och med den 31 december 2020.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Nämndens behandling

Under sammanträdet uppmärksammade Murad Artin (V) att utskottets
ledamöter inte finns uppräknade i beslutspunkt 2 i förslag till beslut.
Kommunstyrelsen beslutar att utskottens ledamöter läggs till efter förslag från
ordförande.
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Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
1. Kommunfullmäktiges ledamöter får, om särskilda skäl föreligger, delta på
distans.
2. Kommunstyrelsens, övriga nämnders och samtliga utskotts ledamöter får,
om särskilda skäl föreligger, delta på distans.
3. Reviderat förslag till Arbetsordning för Kommunfullmäktige i Örebro antas.
4. Reviderat förslag till Nämndreglemente för Örebro kommun antas.
5. Beslutet gäller till och med den 31 december 2020.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
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