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§ 132 Investeringsprogram 2020
Ärendenummer: Ks 1052/2019
Handläggare: Johanna Larsson
Ärendebeskrivning

Kommunen beslutar varje år om ett reviderat investeringsprogram
innehållande kommunens investeringsutgifter och driftkostnadskonsekvenserna av samtliga investeringar i den kommunala verksamheten.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2020-08-30
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Från Programnämnd barn och utbildning återförs 161 tkr till KS utrymme
för kompensation investeringar.
2. Beslutet om reviderat investeringsprogram hänskjuts till i samband med
beslutet om ÖSB 2021 med plan för 2022–2023.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 133 Delårsrapport med prognos 2 2020,
Kommunstyrelsens egen verksamhet
Ärendenummer: Ks 982/2020
Handläggare: Anne Andersson, Ann-Kristin Norberg, Mats Brantsberg och
Ann-Catrin Svantes Ohlson
Ärendebeskrivning

Kommunstyrelseförvaltningen har sammanställt Kommunstyrelsens
delårsrapport med prognos 2, 2020 Prognosen visar på att verksamheten under
Kommunstyrelsen trots coronapandemins påverkan i allt väsentligt bedrivits
utifrån givet reglemente, egna styrregler, givna uppdrag och levererat positiva
bidrag till Örebro kommuns samlade utveckling och ekonomiska ställning.
Bedömningen grundar sig på Kommunstyrelseförvaltningens uppföljning
utifrån av Kommunfullmäktige fastställda målområden och bidrag till
kommunfullmäktigemål för god ekonomisk hushållning med tillhörande
åtaganden. Ett antal åtaganden har fått stå tillbaka på grund av situationen med
pandemin men planeras att omhändertas under resterande del av året.
Prioriterade områden inom ramen för Kommunstyrelsens uppsiktsplikt har
hanterats genom styrelsens och programnämndernas beredningsordning.
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Kommunstyrelsen prognostiserar en negativ budgetavvikelse på 97,8 mnkr,
vilket till stor del beror på att de prognostiserade statsbidragen är lägre än
budgeterat samt av ianspråktagande av eget kapital på grund av de
portföljsatsningar som genomförs. Kommunstyrelseförvaltningen
prognostiserar en positiv budgetavvikelse om 5,1 mnkr och kommunledning
prognostiserar med en positiv avvikelse om 9,6 mnkr.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens delårsrapport med prognos 2, 2020 Ks 982/2020
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, Ks 982/2020
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Kommunstyrelsen fastställer Delårsrapport med prognos 2, 2020 för
Kommunstyrelsens egen verksamhet.
2. Delårsrapporten överlämnas för vidare hantering inom ramen för Örebro
kommuns delårsrapport med prognos 2 2020.
Yrkande

Anders Åhrlin (M) yrkar att få lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Proposition

Ordförande Kenneth Handberg (S) finner att det finns ett förslag till beslut,
det vill säga Kommunstyrelseförvaltningens förslag och att Kommunstyrelsen
beslutar enligt detta.
Därefter ställer ordföranden Anders Åhrlins (M) yrkande om att få lämna ett
särskilt yttrande till protokollet och finner att Kommunstyrelsen godkänner
detta.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
1. Kommunstyrelsen fastställer Delårsrapport med prognos 2, 2020 för
Kommunstyrelsens egen verksamhet.
2. Delårsrapporten överlämnas för vidare hantering inom ramen för Örebro
kommuns delårsrapport med prognos 2 2020.
3. Anders Åhrlin (M) får lämna särskilt yttrande till protokollet.
Martha Wicklund (V) och Karolina Wallström (L) deltar inte i beslutet.
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§ 134 Säsongsavgift för markupplåtelse
Ärendenummer: Ks 985/2020
Handläggare: Mimmi Hodzic
Ärendebeskrivning

Örebro kommun har tidigare fattat beslut om ett antal lättnader riktade mot
näringslivet. Bland annat fattades i mars 2020 ordförandebeslut om att redan i
mars möjliggöra uteserveringar, samt möjlighet att ansöka om uppskov
avseende betaltid. Ytterligare åtgärder föreslås för att underlätta för det lokala
näringslivet och två miljoner kronor avsätts till detta, se bifogat
pressmeddelande.
Förslaget innebär nedsättning av markupplåtelseavgiften för uteserveringar,
med 25 % av debiterad säsongsavgift. Förslaget innebär också avgiftsfritt för
det inom markupplåtelsetaxan som avser exponering utanför butik, dvs. att
butiker får ställa upp bord eller liknande och ha försäljning utanför sina butiker
utan kostnad. Ovanstående åtgärder kräver en ändring i rådande avgifter för
upplåtelse av offentlig platsmark, antagna av kommunfullmäktige den 22
oktober 2019.
Finansiering av intäktsbortfall för neddragning med 100 % av avgiften, för
exponering av varor sker inom Tekniska nämndens ram. Åtgärder för
nedsättning av avgifter för uteserveringar ryms inte inom Tekniska nämndens
befintliga ram.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2020-09-01
Förslag till beslut

Förslag till Kommunstyrelsen:
1. Säsongsavgiften för markupplåtelse för uteserveringar för år 2020, sätts ned
med 25 procent.
2. Exponering av varor utanför butik avgiftsbefrias för år 2020.
3. Tekniska nämnden kompenseras för intäktsbortfallet för nedsättning
säsongsavgiften med 800 000 kronor. Finansiering sker ur Kommunstyrelsens
medel för oförutsedda händelser.
Beslutspunkterna 1 och 2 ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Yrkande

Martha Wicklund (V) yrkar att beslutspunkt 1 ändras till att avgiften för
markupplåtelse återgår till den ursprungliga nivån och bifall
till beslutspunkterna 2 och 3.
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Proposition

Ordförande Kenneth Handberg (S) finner att det finns ett förslag till beslut för
beslutspunkterna 2 och 3, det vill säga bifall till förslag och att
Kommunstyrelsen beslutar enligt detta. Därefter finner ordföranden att det
finns två förslag till beslut för beslutspunkt 3, det vill säga Martha Wicklunds
(V) ändringsyrkande respektive förslag till Kommunstyrelsen och finner att
Kommunstyrelsen beslutar enligt förslag till Kommunstyrelsen.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
1. Säsongsavgiften för markupplåtelse för uteserveringar för år 2020, sätts ned
med 25 procent.
2. Exponering av varor utanför butik avgiftsbefrias för år 2020.
3. Tekniska nämnden kompenseras för intäktsbortfallet för nedsättning
säsongsavgiften med 800 000 kronor. Finansiering sker ur Kommunstyrelsens
medel för oförutsedda händelser.
Beslutspunkterna 1 och 2 ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Reservation

Martha Wicklund (V) reserverar sig skriftligt mot beslutspunkt 1 till förmån sitt
eget yrkande om att ändra avgiften till den ursprungliga nivån.

§ 135 Inrättande av förvaltarenhet
Ärendenummer: Ks 689/2020
Handläggare: Catharina Centerfjäll
Ärendebeskrivning

Uppdraget som ställföreträdare har under senare år blivit alltmer komplicerat
då gruppen huvudmän med en mer komplex sammansatt problematik har ökat.
Detta har medfört att det blivit allt svårare för Överförmyndarnämnden att
leva upp till sitt lagstadgade uppdrag att rekrytera och föreslå ställföreträdare i
de ärenden där det finns behov. En allvarlig följd blir att det finns personer i
kommunen som riskerar att inte få den hjälp de har behov av och rätt till inom
rimlig tid.
Mot bakgrund av detta tillsatte Programnämnd social välfärd i början av 2019
en utredning med syfte att se över förutsättningar för ett inrättande av en
förvaltarenhet i Örebro kommun. En enhet med anställda kommunala
tjänstemän som inom ramen för sin anställning åtar sig de mest svåra och
komplicerade förvaltarskapsärenden.
Förvaltarenheten föreslås placeras inom Kommunstyrelseförvaltningens
verksamhet för förebyggande och stödjande arbete.
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Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2020-08-30
Rapport ”Förslag Förvaltarenhet Örebro”
Rapport ”Redogörelse Förvaltarenhet”
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. En kommunal förvaltarenhet inrättas med placering i
kommunstyrelseförvaltningens verksamhet för förebyggande och stödjande
arbete.
2. Programnämnd Social välfärd blir ansvarig nämnd för förvaltarenhetens
uppdrag.
3. Överförmyndarnämnden finansierar förvaltarenhetens verksamhet och
ersätter Programnämnd social välfärd för utförande av uppdraget.
Beslutspunkt 2 ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslutspunkt 2 ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.

§ 136 Uppdragsdirektiv för Konstpolicy
Ärendenummer: Ks 929/2020
Handläggare: Anna-Karin Wulgué
Ärendebeskrivning

Kulturnämnden ansvarar för kommunens konstsamling, genomför konstinköp
och konstnärliga utsmyckningar och gestaltningsprojekt enligt 1% regeln.
I ett försök att samordna arbetet mellan förvaltningarna startades det under
2017 ett konstnärligt råd bestående av tjänstepersoner med kunskap om
offentlig konst, arkitektur och samhällsplanering från tekniska förvaltningen,
kulturförvaltningen och stadsbyggnad.
Samarbetet har underlättat det kontinuerliga arbetet men har också gjort det
tydligare att avsaknaden av förvaltningsövergripande regler och riktlinjer kring
konstinköp och förvaltning försvårar en långsiktig och hållbar planering av
konsten i det offentliga rummet, både centralt, på landsbygden och i
kommunens bostadsområden.
I Örebro kommun saknas en konstpolicy med rutiner och riktlinjer som
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beskriver processer för upphandling, inköp och förvaltning av offentlig konst i
kommunen och detaljerad ansvarsfördelning mellan förvaltningar och
kommunala bolag.
En annan viktig aspekt är att Örebro kommun har de senaste åren vuxit snabbt
med nya stadsdelar och en stor ökning av innevånare. I samband med det har
konstärendena stadigt ökat. Det är ett komplext förvaltningsövergripande
arbete inom kommunkoncernen, som inbegriper kommunala bolag och flera
nämnder.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2020-08-11
Förslag till beslut

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Kommunstyrelsen ger i uppdrag till kommundirektören att ta fram en
kommunövergripande konstpolicy samt riktlinjer för arbetet med konst i
kommunen.
Yrkande

Anders Åhrlin (M) yrkar på ett i tillägg i beslutet om att omvärdera 1procentsregeln för inköp av konst till ny- och ombyggnation i syfte att minska
anslagen.
Helena Ståhl (SD) yrkar bifall till Anders Åhrlins (M) tilläggsyrkande.
Proposition

Ordförande Kenneth Handberg (S) finner att det finns två förslag till beslut,
det vill säga Kultur- och fritidsförvaltningens förslag respektive Anders Åhrlins
(M) m.fl. tilläggsyrkande. Ordföranden ställer dessa mot varandra och finner
att Kommunstyrelsen beslutar enligt Kultur- och fritidsförvaltningens förslag.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Kommunstyrelsen ger i uppdrag till kommundirektören att ta fram en
kommunövergripande konstpolicy samt riktlinjer för arbetet med konst i
kommunen.
Reservation

Anders Åhrlin (M), Maria Haglund (M), Johan Kumlin (M) och Cecilia
Askerskär Philipsson (M) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för
Anders Åhrlins (M) tilläggsyrkande om att omvärdera 1-procentsregeln för
inköp av konst till ny- och ombyggnation i syfte att minska anslagen.
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§ 139 Rapport - Villkoren i politiken för kvinnor och män i
Örebro kommun
Ärendenummer: Ks 499/2020
Handläggare: Mia Patiño Stålgren
Ärendebeskrivning

Sedan 2017 har Kommunstyrelsens jämställdhetsdelegation haft i uppdrag att
fokusera på jämställda villkor inom lokalpolitiken. Under 2017 gjordes en
första enkätundersökning bland förtroendevalda politiker i Örebro kommun
som konstaterade att det finns skillnader i villkor för kvinnor och män i
lokalpolitiken. En ny enkätundersökning genomfördes under vintern 2019 för
att följa upp 2017 års enkät. Den nya enkätundersökningen har sammanställts
till en rapport.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Enkätundersökning, Villkor i politiken för kvinnor och män i Örebro
kommun, 2020-06-16
Jämställdhetsdelegationens rapport, Villkor i politiken för kvinnor och män i Örebro
kommun, 2020-06-12
Förslag till beslut

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

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 140 Bestämmelser om omställningsstöd och pension till
förtroendevalda (OPF-KL18)
Ärendenummer: Ks 82/2019
Handläggare: Lena Larsson
Ärendebeskrivning

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) styrelse har den 14 september 2018
antagit förslag till reviderade bestämmelser om omställningsstöd och pension
till förtroendevalda (OPF-KL18). OPF-KL18 gäller för förtroendevalda som
tidigare omfattats av OPF-KL eller som tillträdde vid valet 2018 och som inte
tidigare omfattats av PBF eller PRF-KL i kommunen, regionen eller
kommunalförbund. OPF-KL18 gäller, i likhet med tidigare OPF-KL inte för
förtroendevalda som avgått 2014-12-31 eller senare med rätt till
visstidspension, annan pensionsförmån, avgångsersättning eller livränta. För
dessa förtroendevalda fortsätter PBF-KL och PRF-KL att gälla. För att äga
giltighet behövs ett lokalt antagande av bestämmelserna.
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Beslutsunderlag

Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för
förtroendevalda (OPF-KL18)
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda, OPFKL18 antas att tillämpas på förtroendevalda som tidigare omfattats av OPFKL14 och som inte omfattas av tidigare pensionsbestämmelser.
2. Beslutet gäller från 1 oktober 2020.
3. Ekonomiskt omställningsstöd och förlängt ekonomiskt omställningsstöd
enligt kap 2 § 4 och § 5 beräknas utifrån samma princip, d v s med
utgångspunkt i den förtroendevaldas årsarvode året innan avgångstidpunkten.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Beslut

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

§ 141 Återrapportering av tillväxt- och
arbetsmarknadspaket
Ärendenummer: Ks 495/2020
Handläggare: Göran Dahlén och Nima Poushin
Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen beslutade den 5 maj 2020 om ett uppdragdirektiv med
förslag till särskilda insatser med anledning av Covid-19. Uppdraget skulle
redovisas till Kommunstyrelsen fyra gånger per år och på Kommunstyrelsens
beredning den 8 september gjordes en första redovisning sen uppdraget gavs.
Beslutsunderlag

Presentation "Tillväxtpaket", 2020-09-08
Förslag till beslut

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

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 142 Låneram Örebrokompaniet
Ärendenummer: Ks 258/2020
Handläggare: Krister Frödin och Mats Rodenfelt
Ärendebeskrivning

Örebrokompaniet ansvarar idag för driften av infartsskyltarna vid E18/E20
med ett välkomnande till staden och information/marknadsföring av olika
event. Skyltarna har funnits sedan 2001 och är i väldigt dåligt skick. Skyltarna
har inte fungerat tillfredställande på flera år vilket uppmärksammas av
förbipasserande och ger en negativ bild av staden Örebro. Idag används
skyltarna genom att vepor sätts upp vid vissa arrangemang. Örebrokompaniet
har med hjälp av upphandlingsenheten påbörjat en upphandling av nya
infartsskyltar.
Investeringen beräknas till ca 3 800 000 kr och lånefinansieras genom att
Örebrokompaniet får en limit på koncernkontots checkräkningskredit.
Investeringen har en avskrivningstid på tio år och skulden på
checkräkningskrediten amorteras i motsvarande takt. Driftskostnaden för
infartsskyltarna sker genom intäkter från aktörer som betalar för
exponeringsutrymme.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att Örebrokompaniet AB får en limit på
högst 4 miljoner kronor på checkräkningskrediten inom koncernkontot för att
genomföra investeringen i infartsskyltar.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2020-09-01
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Nivå på checkkredit inom koncernkontot fastställs till 4 miljoner kronor för
Örebrokompaniet AB
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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§ 143 Organisationsutredning
Ärendenummer: Ks 1521/2019
Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade 2019-10-21, §226, att uppdra till
Kommunstyrelsen att göra en översyn av Örebro kommuns politiska
organisation och förvaltningsorganisation. Översynen ska rapporteras på
Kommunstyrelsens sammanträde i juni 2020, samt slutrapporteras på
Kommunstyrelsens sammanträde i oktober 2020. Vidare beslutade fullmäktige
att översynen ska ledas av extern part med stöd av förvaltningsorganisation.
Utgångspunkten för uppdraget är att Örebro kommun ska möta en framtid där
behoven av hög effektivitet måste prägla arbetet. Effektiva styrprocesser och
effektiv ledning och verkställighet av uppdragen är helt nödvändig för att klara
en ekonomi i balans. Samtidigt är verksamheten både större och mer komplex
än någonsin tidigare, och kraven och förväntningarna från medborgare, företag
och övriga intressenter förändras över tid. Styrningen i Örebro kommun ska
vara ändamålsenlig utifrån olika gruppers behov av kommunal service.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2020-09-09
Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige 2019-10-21, §226
Översyn av nämnder och förvaltningar vid Örebro kommun – Slutrapport, från Effect
Management AB
Förslag till beslut

Kommunledningens förslag till beslut i Kommunstyrelsen:
1. Förslag till tidsplan för den politiska beredningsprocessen av förändrad
nämnd- och förvaltningsorganisationen godkänns.
2. Målbilden är att Kommunfullmäktige under våren 2021, dock senast på juni
sammanträdet får ett beslutsunderlag, komplett med förslag till reglementen,
att ta ställning till för beslut om ny nämnd- och förvaltningsorganisation.
Yrkande

Martha Wicklund (V) yrkar på en ändring i tidsplanen så Kommunfullmäktige
under hösten 2021 tar ställning till beslut om ny nämnd- och
förvaltningsorganisation.
Karolina Wallström (L) och Anders Åhrlin (M) yrkar avslag till Martha
Wicklunds (V) ändringsyrkande.
Proposition

Ordförande Kenneth Handberg (S) ställer först Martha Wicklunds (V)
ändringsyrkande om att Kommunfullmäktige under hösten 2021 tar ställning
till beslut om ny nämnd- och förvaltningsorganisation mot Anders Åhrlins (M)
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och Karolina Wallströms (L) avslagsyrkande och finner att Kommunstyrelsen
avslår Martha Wicklunds (V) ändringsyrkande. Därefter finner ordföranden att
det finns ett förslag till beslut, det vill säga Kommunstyrelseförvaltningens
förslag och att Kommunstyrelsen beslutar enligt detta.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
1. Förslag till tidsplan för den politiska beredningsprocessen av förändrad
nämnd- och förvaltningsorganisationen godkänns.
2. Målbilden är att Kommunfullmäktige under våren 2021, dock senast på juni
sammanträdet får ett beslutsunderlag, komplett med förslag till reglementen,
att ta ställning till för beslut om ny nämnd- och förvaltningsorganisation.
Reservation

Martha Wicklund (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget
ändringsyrkande om att Kommunfullmäktige under hösten 2021 tar ställning
till beslut om ny nämnd- och förvaltningsorganisation.

§ 144 Meetings+
Ärendenummer: Ks 986/2020
Handläggare: Johanna Vikström
Ärendebeskrivning

Informationsärende om införandet av Meetings+, som kommer ersätta
Meetings som det system förtroendevalda får handlingar i inför sammanträden.
Beslutsunderlag

Presentation
Förslag till beslut

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

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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§ 145 Lägesrapport från Krisledningsstaben
Ärendenummer: Ks 360/2020
Handläggare: Helena Gullberg och Robert Österlund
Ärendebeskrivning

Informationsärende från Krisledningsstaben.
Beslutsunderlag

Presentation
Förslag till beslut

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

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Krisledningsstabens förslag.

§ 146 Årsredovisning Erik Rosenberg Naturvårdsfond
Ärendenummer: Ks 884/2020
Ärendebeskrivning

Stiftelsen Erik Rosenbergs Naturvårdsfond har inkommit med sin
årsredovisning.
Årsredovisningen överlämnas till Kommunstyrelsen för godkännande.
Beslutsunderlag

Årsredovisning 2019 för Stiftelsen Erik Rosenbergs Naturvårdsfond
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Årsredovisningen för Stiftelsen Erik Rosenbergs Naturvårdsfond läggs med
godkännande till handlingarna..
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
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§ 147 Svar på motion från Sverigedemokraterna om
krafttag mot åldersbedrägerierna
Ärendenummer: Ks 1370/2016
Ärendebeskrivning

Daniel Spiik m.fl. (SD) har inkommit med en motion som anmäldes i
Kommunfullmäktige den 23 november 2016.
Motionen innehåller följande förslag:
Örebro kommun granskar åldern hos samtliga ensamkommande barn i
kommunens omsorg och i misstänkta fall begär omprövning av
Migrationsverket.
I de fall en ensamkommande placerats på skola och det sedan efter
åldersbedömning visar sig att vederbörande aldrig skulle haft rätt till det, så ska
denne omgående stängas av från skolan.
Örebro kommun utreder möjligheten att upphandla egna medicinska
ålderskontroller.
Det som efterfrågas i motionen tillgodoses i stora delar redan idag.
Bedömningen är också att förslaget om att Örebro kommun ska utreda
möjligheten att upphandla egna medicinska åldersbedömningar inte är förenligt
med den kommunala kompetensen. Förslaget är att motionen avslås.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse till Kommunstyrelsen, 202005-14
Protokollsutdrag från Programnämnd barn och utbildning 2020-04-29, § 77
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse till Programnämnd barn och
utbildning, Bou 2136/2016, 2020-04-17
Daniel Spiik m.fl. (SD), motion om krafttag mot åldersbedrägerierna, 2016-1118
Förslag till beslut

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

Helena Ståhl (SD) yrkar att motionen ska bifallas.
Proposition

Ordförande Kenneth Handberg (S) finner att det finns två förslag till beslut,
det vill säga Helena Ståhls (SD) yrkande om att bifalla motionen respektive
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Kommunstyrelseförvaltningens förslag om att avslå motionen. Ordföranden
ställer dessa mot varandra och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt
Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslut

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

Helena Ståhl (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande
om att bifalla motionen.

§ 148 Svar på motion från Sverigedemokraterna om
uppdaterat ersättningsreglemente
Ärendenummer: Ks 244/2019
Ärendebeskrivning

Daniel Spiik (SD), har inkommit med en motion som anmäldes i
Kommunfullmäktige den 6 februari, 2019, § 25.
Motionen innehåller ett förslag om att ersättningsreglementet för
förtroendevalda ska uppdateras med utgångspunkt i riktlinjerna rörande
egenföretagare.
Beslutsunderlag

Motion från Daniel Spiik (SD) om uppdaterat ersättningsreglemente, 2019-0206
Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige, 2019-01-20, § 17
Riktlinjer för arvoden och ersättningar till förtroendevalda, partigruppsresurser
och partistöd
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Motionens första beslutssats avslås.
2. Motionens andra beslutssats avslås.
3. Motionens tredje beslutssats är tillgodosedd.
4. Motionens fjärde beslutssats avslås.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
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Yrkande

Helena Ståhl (SD) yrkar att motionen ska bifallas.
Proposition

Ordförande Kenneth Handberg (SD) finner att det finns två förslag till beslut,
det vill säga Helena Ståhls (SD) yrkande om att bifalla motionen respektive
Kommunstyrelseförvaltningens förslag. Ordföranden ställer dessa mot
varandra och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt
Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslut

Kommunstyrelsen:
1. Motionens första beslutssats avslås.
2. Motionens andra beslutssats avslås.
3. Motionens tredje beslutssats är tillgodosedd.
4. Motionens fjärde beslutssats avslås.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Reservation

Helena Ståhl (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande
om att bifalla motionen.

§ 149 Svar på motion från Örebropartiet om att stoppa all
pågående och planerad HBTQ-certifiering
Ärendenummer: Ks 620/2019
Ärendebeskrivning

Örebropartiets fullmäktigegrupp inkom med en motion om att stoppa all
pågående och planerad HBTQ-certifiering som anmäldes till
Kommunfullmäktige den 28 mars 2019.
I motionen föreslår Örebropartiet att all pågående och planerad HBTQcertifiering inom Örebro kommuns bolag och verksamheter ska stoppas.
Beslutsunderlag

Örebropartiets fullmäktigegrupp, motion om att stoppa all pågående och
planerad HBTQ-certifiering, 2019-03-28
Förslag till beslut

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

Anders Åhrlin (M) yrkar att motionen ska bifallas.
Helena Ståhl (SD) yrkar att motionen ska bifallas med tillägget att det även
ska gälla HBTQ-diplomering och liknande.
Martha Wicklund (V) och John Johansson (S) yrkar bifall till
Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Proposition

Ordförande Kenneth Handberg (S) finner att det finns tre förslag till beslut,
Anders Åhrlins (M) yrkande om att bifalla motionen, Helena Ståhls (SD)
yrkande om att bifalla motionen med tillägget att det även ska gälla HBTQdiplomering och liknande samt John Johanssons (S) och Martha Wicklunds
(V) yrkande om bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag om att
motionen avslås. Ordföranden ställer dessa mot varandra och finner att
Kommunstyrelsen beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslut

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

Anders Åhrlin (M), Maria Haglund, Johan Kumlin (M) och Cecilia Askerskär
Philipsson (M) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån Anders Åhrlins
(M) yrkande om att bifalla motionen.
Helena Ståhl (SD) reseverar sig mot beslutet till förmån sitt eget yrkande om
att bifalla motionen med tillägget att det även ska gälla HBTQ-diplomering och
liknande.

§ 150 Rapport över finansverksamheter under augusti
Ärendenummer: Ks 55/2020
Ärendebeskrivning

Kommunstyrelseförvaltningen anmäler rapport över finansverksamheter för
augusti 2020.
Beslutsunderlag

Finansrapport augusti 2020
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Förslag till beslut

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

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 151 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Ks 995/2020
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 5 maj
2020. Inför Kommunstyrelsens sammanträde den 15 september 2020 redovisar
Kommunstyrelseförvaltningen beslut som tagits med stöd av delegation
under augusti 2020.
Beslutsunderlag

Sammanställning över delegationsbeslut inom övrig verksamhet under
perioden 1-31 augusti 2020
Sammanställning över delegationsbeslut inom finansverksamhet under
perioden 1- 31 augusti 2020
Förslag till beslut

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

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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§ 152 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

Genomlysning Samordningsförbunden (Finsam) 2020, 2020-06-01
Förslag till beslut

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

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 153 Kommundirektörens rapport
Ärendenummer: Ks 57/2020
Ärendebeskrivning

Kommundirektören redogör i en rapport för nyheter inom förvaltningen.
Beslutsunderlag

Kommundirektörens rapport september 2020 - handling tillkommer
Förslag till beslut

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

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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