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ÖREBRO

Kommunstyrelsen
2018-02-13
Datum:
Klockan: 14.15 – 15.15
Dialogen, Rådhuset
Plats:
Närvarande ledamöter
Lennart Bondeson (KD)
Anders Åhrlin (M)
Ullis Sandberg (S)
Jessica Ekerbring (S)
Linda Smedberg (S)
Roger Andersson (S)
Per-Åke Sörman (C)
Murad Artin (V)
Maria Haglund (M)
Johan Kumlin (M)
Sara Richert (MP)
Daniel Edström (SD)
Karolina Wallström (L)
Tjänstgörande ersättare
Lars Johansson (C)
Marie Brorson (S)

Ersätter Fisun Yavas (S).
Ersätter Kenneth Nilsson (S).

Närvarande ersättare
Marlene Jörhag (KD)
Cecilia Askerskär Philipsson (M)
Yngve Alkman (L)
Övriga
Anne Andersson, kommundirektör
Paragraf 25-55

Lena Claeson, sekreterare
Justerat den 26 februari 2018.
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Lennart Bondeson (KD), ordförande

Sara Richert (MP), justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 27 februari
2018.
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§ 25 Justerad budget utifrån ny skatteprognos
Ärendenummer: Ks 1252/2017
Handläggare: Johanna Larsson
Ärendebeskrivning
Under år 2017 har Örebro kommuns invånarantal ökat med 3 600 vilket är
mer än vad tidigare befolkningsprognoser visat.
Den stora befolkningsökningen innebär att den skatteintäkt som bedömdes
i och med beslut om 2018 års Övergripande Strategi och budget, ÖSB, har
förändrats och uppgår nu till 8 502,3 miljoner kronor vilket är 86,8
miljoner kronor högre än vid beslut.
I och med det bedömda utökade totala budgetutrymmet för Örebro
kommun på 86,8 miljoner kronor föreslås tilläggsanslag på 39 miljoner
kronor. Kvarvarande 47,8 miljoner kronor reserveras inom utrymmet för
Kommunstyrelsens förfogande.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-02-05
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Tilläggsanslag enligt förslag beviljas på 39 miljoner kronor
2. Outnyttjat utökat utrymme på 47,8 miljoner kronor reserveras inom
kommunstyrelsens utrymme till förfogande.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Yrkande
Anders Åhrlin (M) yrkar avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag
till förmån för eget yrkande om att reservera hela det utökade utrymmet på
87,9 miljoner kronor inom Kommunstyrelsens utrymme till förfogande och
ge förvaltningen i uppdrag att utreda en sänkning av kommunalskatten
under kommande mandatperiod med 50 öre.
Daniel Edström (SD) yrkar bifall till eget förslag om fördelning av
tilläggsanslag.
Murad Artin (V) yrkar bifall till eget förslag om storlek och fördelning av
tilläggsanslag.
Sara Richert (MP) yrkar bifall till eget förslag om fördelning av
tilläggsanslag.
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Proposition
Ordförande Lennart Bondeson (KD) redovisar förlag till
propositionsordning som Kommunstyrelsen godkänner.
Ordföranden finner att det finns fem förslag till beslut, d.v.s.
Kommunstyrelseförvaltningens förslag, Anders Åhrlins (M) yrkande,
Daniel Edströms (SD) yrkande, Murad Artins (V) yrkande och Sara
Richerts (MP) yrkande och behandlar dessa ett i taget. Ordföranden finner
att Kommunstyrelsen beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens
förslag.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Tilläggsanslag enligt förslag beviljas på 39 miljoner kronor
2. Outnyttjat utökat utrymme på 47,8 miljoner kronor reserveras inom
kommunstyrelsens utrymme till förfogande.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Karolina Wallström (L) deltar inte i beslutet.
Reservation
Anders Åhrlin (M), Maria Haglund (M), och Johan Kumlin (M) reserverar
sig skriftligt mot beslutet till förmån för Anders Åhrlins (M) yrkande om
avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag till förmån för eget
yrkande om att reservera hela det utökade utrymmet på 87,9 miljoner
kronor inom Kommunstyrelsens utrymme till förfogande och ge
förvaltningen i uppdrag att utreda en sänkning av kommunalskatten under
kommande mandatperiod med 50 öre.
Daniel Edström (SD) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för
sitt yrkande om fördelningen av tilläggsanslag.
Murad Artin (V) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för sitt
yrkande om storleken på och fördelningen av tilläggsanslag.
Sara Richert (MP) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för sitt
yrkande om fördelningen av tilläggsanslag.
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§ 26 Information om Kommuninvest samt val av ombud
vid bolagsstämma i Kommuninvest Ekonomisk Förening
2018
Ärendenummer: Ks 83/2018
Handläggare: Johanna Larsson
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har att utse ombud och ersättare för bolagsstämma
i Kommuninvest Ekonomisk Förening.
Beslutsunderlag
Förfrågan från Kommuninvest om ombud och ersättare 2018
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Kommuninvest behandlar på årsstämman förslag om ändrad prisstrategi
och Kommundirektören får utifrån det i uppdrag att göra en översyn över
kommunens strategier för upplåning inklusive tidigare beslut om finansiell
samordning inom kommunkoncernen samt om behov finns arbeta fram
förslag till förändrad finanspolicy.
2. Utse Agneta Blom (S) till ombud och Jan Zetterqvist (S) till ersättare vid
bolagsstämmor i Kommuninvest Ekonomisk Förening för tiden 13
februari- 31 december 2018.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 27 Rapport om Open Art
Ärendenummer: Ks 55/2018
Handläggare: Anne Andersson
Ärendebeskrivning
På uppdrag av kommundirektören har en utvärdering tagits fram med
huvudsyftet att "visa möjlig väg till alternativ organisering och finansiering
av Open Art med målet att behålla Open Art på en hög nivå".
Arbetets inriktning har varit att analysera de värden som Open Art kan
skapa hos olika samhällsgrupper via engagemang och delaktighet i den
kulturella upplevelsen. Särskilt intressant är påverkan på grupper som
annars är svårare att nå t ex socioekonomiskt svagare grupper och grupper
som inte normalt söker sig till organiserad kultur.
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Som en konsekvens av konceptets form och höga konstnärliga innehåll har
Open Art under kort tid etablerat sig som ett betydande besöksmål och ett
självständigt varumärke för Örebro. Den turistekonomiska effekten har
därför blivit betydande.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-02-12
Rapport om Open Art
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Rapporten om Open Art läggs till handlingarna.
2. Kommundirektören får i uppdrag att arbeta vidare med att visa möjlig
väg till alternativ organisering och finansiering av Open Art med målet att
behålla Open Art på en hög nivå.
Yrkande
Lennart Bondeson (KD) yrkar att beslutspunkt 2 kompletteras med "och
återkomma till Kommunstyrelsen senast i juni 2018."
Proposition
Ordförande Lennart Bondeson (KD) finner att det endast finns ett förslag
till beslut, det vill säga Kommunstyrelseförvaltningens reviderade förslag
och att Kommunstyrelsen beslutar enligt detta.
Beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Rapporten om Open Art läggs till handlingarna.
2. Kommundirektören får i uppdrag att arbeta vidare med att visa möjlig
väg till alternativ organisering och finansiering av Open Art med målet att
behålla Open Art på en hög nivå, och återkomma till Kommunstyrelsen
senast i juni 2018.

§ 28 Information om jämställdhetspriset
Ärendenummer: Ks 1076/2017
Handläggare: Mia Stålgren Patiño
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens jämställdhetsdelegation delar årligen ut ett
jämställdhetspris för att uppmärksamma en verksamhet eller person som i
sitt arbete bidrar till en varaktig jämställdhet mellan kvinnor och män,
flickor och pojkar. Syftet med priset är att lyfta fram goda exempel som
kan inspirera andra och på så sätt förbättra jämställdhetsarbetet inom
Örebro kommun.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-01-23
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 29 Verksamhetsberättelse Jämställdhetsdelegationen
2017
Ärendenummer: Ks 1472/2017
Handläggare: Mia Stålgren Patiño
Ärendebeskrivning
Jämställdhetsdelegationen är en delegation under Kommunstyrelsen och
samordnar jämställdhetsfrågorna i Örebro kommun.
Jämställdhetsdelegationen redovisar varje år en verksamhetsberättelse för
Kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-12-06
Kommunstyrelsens jämställdhetsdelegations verksamhetsberättelse för
2017
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Fastställa Jämställdhetsdelegationens verksamhetsberättelse för år 2017
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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§ 30 Verksamhetsplan Jämställdhetsdelegationen 2018
Ärendenummer: Ks 1472/2017
Handläggare: Mia Stålgren Patiño
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
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-01-24
Kommunstyrelsens jämställdhetsdelegations verksamhetsplan för 2018
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Fastställa jämställdhetsdelegationens verksamhetsplan för år 2018.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 31 Val till samt arbetsordning för Kommunstyrelsens
utskott för socialt förebyggande arbete
Ärendenummer: Ks 1373/2016
Handläggare: Catharina Centerfjäll
Ärendebeskrivning
Ett prioriterat utvecklingsarbete under mandatperioden är att motverka
social oro och öka människors möjligheter till en trygg vardag.
Kommunledningen vill på ett bättre sätt kunna följa det socialt
förebyggande arbetet i kommunen och se effekterna av gjorda insatser.
Kommunstyrelsen beslutade den 14 november 2017 att inrätta ett utskott
för socialt förebyggande arbete och att ärendet skulle återkomma till
Kommunstyrelsen i januari 2018 för val av ledamöter och ersättare i
utskottet för socialt förebyggande arbete.
Utskottet föreslås bestå av sju ordinarie ledamöter (2 S, C, KD, M, MP, L)
och tre ersättare (S, V, SD).
Utskottet får sitt tjänstemannastöd från Kommunstyrelseförvaltningen.
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Samtliga nämnder har kvar sitt uppdrag och ansvar enligt respektive
reglemente. Utskottets uppgift är att följa det samlade socialt förebyggande
arbetet i kommunen och initiera åtgärder om det bedöms behövas.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-01-23
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2017-11-14, § 215
Förslag till beslut
Kommunledningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Förslag till arbetsordning och delegation för Kommunstyrelsens utskott
för socialt förebyggande arbete godkänns.
2. Till ordförande i utskottet utses…
3. Till ledamöter i utskottet utses…
4. Till ersättare i utskottet utses…
5. Omkostnader för utskottet på XX kronor under år 2018 tas ur
Kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter och tas sedan med i
kommande budgetarbete.
Yrkande
Lennart Bondeson (KD) yrkar att beslutspunkt 5 ändras till att lyda "5.
Frågan om arvoden för utskottet remitteras till FOA (förtroendevaldas
Organisation och Arbetsformer) för partiöverläggningar.
Till utskottet anmäls följande personer:
Ordförande och tillika ledamot: Per-Åke Sörman (C)
Ledamöter: Ullis Sandberg (S), Jessica Ekerbring (S), Marlene Jörhag
(KD), Maria Haglund (M), Niclas Persson (MP) och Karolina
Wallström (L).
Ersättare: Linda Smedberg (S), Daniel Edström (SD) och Murad Artin (V).
Proposition
Ordförande Lennart Bondeson (KD) finner att det endast finns ett förslag
till beslut, d.v.s. Kommunledningens reviderade förslag och att
Kommunstyrelsen beslutar enligt detta.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Förslag till arbetsordning och delegation för Kommunstyrelsens utskott
för socialt förebyggande arbete godkänns.
2. Till ordförande och tillika ledamot i utskottet utses Per-Åke Sörman (C)
för tiden 13 februari 2018- 31 december 2018.
3. Till ledamöter i utskottet utses Ullis Sandberg (S), Jessica Ekerbring (S),
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Marlene Jörhag (KD), Maria Haglund (M), Niclas Persson (MP) och
Karolina Wallström (L) för tiden 13 februari 2018- 31 december 2018.
4. Till ersättare i utskottet utses Linda Smedberg (S), Daniel Edström (SD)
och Murad Artin (V) för tiden 13 februari 2018- 31 december 2018.
5. Frågan om arvoden för utskottet remitteras till FOA (förtroendevaldas
Organisation och Arbetsformer) för partiöverläggningar.

§ 32 Revidering av delegationsordning för
Kommunstyrelsen
Ärendenummer: Ks 176/2016
Handläggare: Lena Claeson
Ärendebeskrivning
En delegationsordning är de ärendegrupper där nämnden beslutat att
delegera sin beslutanderätt. Listan över ärendegrupperna benämns
delegationsförteckning.
Syftet med en delegationsordning är att avlasta nämnden vissa
rutinmässiga beslut genom att överlåta dessa beslut till någon annan.
Organisationen blir då mer effektiv genom att beslutsvägarna blir kortare
och handläggningen snabbare. Detta skapar också utrymme för mer
behandling av principiellt viktiga ärenden och ärenden av större vikt i
nämnden. Delegering är en nödvändighet för att den kommunala
organisationen och förvaltningen ska kunna fungera på ett effektivt sätt.
Det är dock viktigt att poängtera att ansvaret för delegerade beslut inte
följer med beslutanderätten vid delegering. Delegaten fattar beslut på
nämndens vägnar och det är därför nämnden själv som är juridiskt ansvarig
för de beslut som fattas av någon annan genom delegation.
Delegationsordningen för Kommunstyrelsen antogs den 27 mars 2003 och
reviderades senast den 10 oktober 2017. Aktuella revideringar berör
kapitlen Allmänna ärenden, Ekonomi samt ett nytt kapitel om delegation
för Kommunstyrelsens utskott för socialt förebyggande arbete.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-01-24
Förslag till ny delegationsförteckning (med ändringar markerade i gult),
2018-01-24
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Anta reviderad delegationsordning enligt Kommunstyrelseförvaltningens
förslag.
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 33 Information om upplägget för Kommunstyrelsens
beredningssammanträde
Ärendenummer: Ks 151/2018
Handläggare: Catharina Centerfjäll
Ärendebeskrivning
I en tid av en starkt växande kommun och ständigt pågående
förändringsarbete kan kommunstyrelsen behöva följa vissa områden på ett
mer nära sätt.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därför att Kommunstyrelsens
beredning använder del av sin tid till fördjupning och dialog kring några
viktiga områden, såsom ledning och styrning av kommunkoncernen,
kommunens utmaningar kring kompetensförsörjning och
verksamhetsutveckling med hjälp av digitalisering.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-01-23
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Förslag till arbetsordning för kommunstyrelsens beredning godkänns.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 34 Instruktion för kommundirektör
Ärendenummer: Ks 1476/2017
Handläggare: Lena Larsson
Ärendebeskrivning
Kommundirektören är kommunens ledande tjänsteman och ska ha en
drivande roll för att utveckla och effektivisera kommunens organisation
och verksamhet. Kommundirektören ska ägna särskild uppmärksamhet åt
strategisk planering och policyfrågor. Uppdraget för kommundirektören
utgår från Kommunallagen kap 7 §§ 1-3, reglementet och delegationen för
kommunstyrelsen.
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Beslutsunderlag
Instruktion för kommundirektör, 2017-12-11
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Instruktionen för kommundirektör antas.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 35 Tillsättning av förvaltningschef för Vård- och
omsorgsförvaltningen
Ärendenummer: Ks 1358/2017
Handläggare: Lena Larsson
Ärendebeskrivning
Efter att tidigare befattningshavare slutat i Örebro kommun har en
rekrytering genomförts. Resultatet av rekryteringsprocessen är att Annika
Roman, f n verksamhetschef för Kumla Vårdcentral föreslås förordnas som
förvaltningschef för Vård och omsorg fr. o m den 15 april 2018 t o m 14
april 2022.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-01-26
Slutrapport rekrytering
Kravprofil
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Annika Roman förordnas som förvaltningschef för Vård och omsorg
från den 15 april 2018 till den 14 april 2022.
2. Förslaget finansieras inom ramen för vård och omsorgsnämndernas
befintliga budgetram.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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§ 36 Tillsättning av förvaltningschef för Förvaltningen för
utbildning, försörjning och arbete (FUFA)
Ärendenummer: Ks 1337/2017
Handläggare: Lena Larsson
Ärendebeskrivning
Uppdraget som förvaltningschef för FUFA har varit vakant sedan oktober
2017. En rekryteringsprocess har genomförts och resultatet av den är att
Nima Poushin föreslås förordnas om förvaltningschef för FUFA från den 1
juni 2018 till den 30 maj 2022.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-01-26
Slutrapport
Kravprofil
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Nima Poushin förordnas som förvaltningschef för FUFA från den 1 juni
2018 till den 30 maj 2022.
2. Förslaget finansieras inom berörda nämnders befintliga budgetram.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 37 Arbetsordning för Kommunfullmäktige i Örebro
kommun
Ärendenummer: Ks 1376/2017
Handläggare: Lena Claeson
Ärendebeskrivning
Enligt kommunallagen ska fullmäktige ha en arbetsordning.
Arbetsordningen ska innehålla de föreskrifter, utöver de som finns i
kommunallagen, som behövs för fullmäktiges sammanträden och
handläggning av ärenden.
Den 1 januari 2018 började en ny kommunallag att gälla och nuvarande
arbetsordning har därför reviderats för att vara förenlig med gällande
lagstiftning.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-01-24
Förslag till reviderad arbetsordning för Kommunfullmäktige
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Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Arbetsordning för Kommunfullmäktige i Örebro kommun antas.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Yrkande
Karolina Wallström (L) yrkar avslag på Kommunstyrelseförvaltningens
förslag till paragraf 23 i arbetsordningen och att paragrafen istället ska
lyda "Kommunalråd som inte är ledamot i fullmäktige får delta i
överläggningen i alla ärenden och framställa förslag".
Proposition
Ordförande Lennart Bondeson (KD) finner att det finns två förslag till
beslut, d.v.s. Kommunstyrelseförvaltningens förslag respektive Karolina
Wallströms (L) yrkande och ställer dessa mot varandra. Ordföranden finner
att Kommunstyrelsen beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens
förslag.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Arbetsordning för Kommunfullmäktige i Örebro kommun antas.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Murad Artin (V) deltar inte i beslutet.
Reservation
Karolina Wallström (L) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för
sitt yrkande om avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag till
paragraf 23 i arbetsordningen och att paragrafen istället ska
lyda "Kommunalråd som inte är ledamot i fullmäktige får delta i
överläggningen i alla ärenden och framställa förslag".

§ 38 Nya avgiftsnivåer för maxtaxa inom förskola och
fritidshem 2018
Ärendenummer: Ks 1534/2017
Ärendebeskrivning
Förordningen om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom
förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem har ändrats och ändringen
innebär att inkomsttaket indexeras.
De nya högsta avgiftsnivåerna för maxtaxa föreslås tillämpas i Örebro
kommun från och med 1 mars 2018.
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Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Programnämnd barn och utbildning, 2017-12-05,
§ 203
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-11-22
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Örebro kommun tillämpar de av Skolverket föreslagna högsta
avgiftsnivåerna för maxtaxa inom förskola och fritidshem.
2. Avgiftsnivåerna i Örebro kommun tillämpas från och med 1 mars 2018.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.

§ 39 Försäljning genom friköp avseende tomträtten
Vesslan 30
Ärendenummer: Ks 171/2018
Ärendebeskrivning
Stadsbyggnadskontoret har i uppdrag att förvalta och administrera
kommunens tomträtter samt handha och se till att friköp av dessa
genomförs på ett ändamålsenligt sätt. Under nästan tre år har samtal förts
med HSB Brf Vesslan i Örebro som är tomträttsinnehavare i Örebro
kommun. Parterna har nu enats om en köpeskilling för friköpet av
tomträtten och för att affären ska kunna avslutas krävs nu ett godkännande
från Kommunfullmäktige samt att föreningen enligt sina stadgar fattar
stämmobeslut om att genomföra friköpet.
Ärendet behandlades av Programnämnd samhällsbyggnad den 8 februari
2018.
Beslutsunderlag
Stadsbyggnads tjänsteskrivelse, 2018-01-22
Förslag till beslut
Programnämnd samhällsbyggnads förslag till Kommunstyrelsen:
1. Friköpet avseende tomträtt Vesslan 30 godkänns och genomförs i
enlighet med köpekontrakt.
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2. Programnämnd samhällsbyggnads ordförande får i uppdrag att
underteckna köpekontrakt och andra eventuellt tillkommande handlingar.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Programnämnd samhällsbyggnads förslag.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.

§ 40 Försäljning genom friköp avseende tomträtten Räven
15
Ärendenummer: Ks 172/2018
Ärendebeskrivning
Stadsbyggnadskontoret har i uppdrag att förvalta och administrera
kommunens tomträtter samt handha och se till att friköp av dessa
genomförs på ett ändamålsenligt sätt. Under nästan tre år har samtal förts
med HSB Brf Räven i Örebro som är tomträttsinnehavare i Örebro
kommun. Parterna har nu enats om en köpeskilling för friköpet av
tomträtten och för att affären ska kunna avslutas krävs nu ett godkännande
från kommunfullmäktige samt att föreningen enligt sina stadgar fattar
stämmobeslut om att genomföra friköpet.
Ärendet behandlades av Programnämnd samhällsbyggnad den 8 februari
2018.
Beslutsunderlag
Stadsbyggnads tjänsteskrivelse, 2018-01-22
Förslag till beslut
Programnämnd samhällsbyggnads förslag till Kommunstyrelsen:
1. Friköpet avseende tomträtt Räven 15 godkänns och genomförs i enlighet
med köpekontrakt.
2. Programnämnd samhällsbyggnads ordförande får i uppdrag att
underteckna köpekontrakt och andra eventuellt tillkommande handlingar.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Programnämnd samhällsbyggnads förslag.
1

Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.

§ 41 Försäljning genom friköp avseende tomträtten Gillet
17
Ärendenummer: Ks 173/2018
Ärendebeskrivning
Stadsbyggnadskontoret har i uppdrag att förvalta och administrera
kommunens tomträtter samt handha och se till att friköp av dessa
genomförs på ett ändamålsenligt sätt. Under nästan tre år har samtal förts
med Parterna har nu enats om en köpeskilling för friköpet av tomträtten
och för att affären ska kunna avslutas krävs nu ett godkännande från
kommunfullmäktige samt att föreningen enligt sina stadgar fattar
stämmobeslut om att genomföra friköpet.
Ärendet behandlades av Programnämnd samhällsbyggnad den 8 februari
2018.
Beslutsunderlag
Stadsbyggnads tjänsteskrivelse, 2018-01-22
Förslag till beslut
Programnämnd samhällsbyggnads förslag till Kommunstyrelsen:
1. Friköpet godkänns och genomförs i enlighet med köpekontrakt.
2. Programnämnd samhällsbyggnads ordförande får i uppdrag att
underteckna köpekontrakt och andra eventuellt tillkommande handlingar.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Programnämnd samhällsbyggnads förslag.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.

§ 42 Reservationsavtal för fastigheten Hissmontören 4
(Södra Vattentornet - Källerudsparken)
Ärendenummer: Ks 1540/2017
Ärendebeskrivning
Stadsbyggnad har tillsammans med Örebroporten och lokala byggherrar
arbetat fram underlag för ny byggnation av 96st lägenheter och en
kontorsbyggrätt vid Södra vattentornet. Under 2010 beslutade
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kommunstyrelsen att utvecklingen av Gustavsvikområdet skulle ledas av
Örebroporten.
I slutet av 2011 undertecknades en överenskommelse om utveckling av
Gustavsviksområdet till förmån för Örebroporten. Överenskommelsen
innebär bland annat att Örebro kommun förbinder sig att överlåta mark i
Gustavsviksområdet för utvecklingen av Gustavsviksområdet. I detta avtal
framgår att varje försäljning inom området ska godkännas av
Kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Programnämnd samhällsbyggnad, 2017-11-30, § 154
Tjänsteskrivelse, 2017-11-08
Bilaga:
Förstudie som visar bebyggelsens utformning
Reservationsavtal för undertecknande
Värdering av parkeringsplatser
Trädinventering
Förslag till beslut
Programnämnd samhällsbyggnads förslag till Kommunstyrelsen:
1. Godkänna föreliggande bebyggelseförslag och reservationsavtal mellan
Örebro kommun och Gustavsvik Utvecklingsbolag AB.
2. Uppdra åt Programnämnd samhällsbyggnads ordförande att för
Örebro kommuns del godkänna och underteckna reservationsavtal och alla
efterkommande avtal för att försäljningen och projektet skall genomföras.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Programnämnd samhällsbyggnads förslag.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.

§ 43 Ej verkställda beslut SoL och LSS kvartal 2 2017
Ärendenummer: Ks 1543/2017
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
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(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, kommunens revisorer och Kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Programnämnd social välfärd, 2017-12-08, §158
Rapport om ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 2 2017
Sammanställning statistik samtliga nämnder kvartal 2 2017
Förslag till beslut
Programnämnd social välfärds 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.

§ 44 Svar på motion från Murad Artin (V) m.fl. om att ta
ansvar för sunda könsroller
Ärendenummer: Ks 1535/2016
Ärendebeskrivning
Murad Artin (V), Martha Wiklund (V), Jessica Carlqvist (V) och Cecilia
Lönn Elgstrand (V) har kommit in med en motion som anmäldes i
Kommunfullmäktige den 14 december 2016.
Motionen tar upp behovet av att inför ett utbildningsmaterial för att
motverka osunda könsroller och skapa trygghet för flickor och pojkar.
Vänsterpartiet föreslår i motionen att alla högstadieskolor ska köpa in och
tillämpa ett utbildningsmaterial Machofabriken eller likvärdigt material för
att motverka orättvisor bland eleverna.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Programnämnd barn och utbildning, 2017-11-08, §
190
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-10-26
Motion från Vänsterpartiet
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Förslag till beslut
Programnämnd barn och utbildnings förslag till Kommunstyrelsen:
- Motionen anses besvarad. Det råder ett politiskt samförstånd om att det
behöver arbetas vidare med sunda könsroller inom skolan.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Yrkande
Murad Artin (V) och Sara Richert (MP) yrkar bifall till motionen.
Proposition
Ordförande Lennart Bondeson (KD) finner att det finns två förslag till
beslut, d.v.s. Programnämnd barn och utbildnings förslag om att motionen
anses besvarad respektive Murad Artins (V) och Sara Richerts (MP)
yrkande om bifall till motionen, och ställer dessa mot varandra.
Ordföranden finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt Programnämnd
barn och utbildnings förslag.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Motionen anses besvarad. Det råder ett politiskt samförstånd om att det
behöver arbetas vidare med sunda könsroller inom skolan.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Reservation
Murad Artin (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt yrkande om
bifall till motionen.

§ 45 Remittering av motioner
Ärendenummer: Ks 4/2018
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har den 31 januari 2018 överlämnat tre motioner för
beredning:
- Motion från Sara Richert (MP) om kommunalt skogsbruk utan
kalhyggen, Ks 190/2018
- Motion från Johan Åqvist (L) om att införa extern granskning av alla
verksamheter inom vård och omsorg i Örebro kommun, Ks 191/2018
- Motion från Patrik Jämtvall och Johan Åqvist (L) om att utveckla och
skydda Örebros gröna stråk från ytterligare exploatering, Ks 192/2018
Beslutsunderlag
Motion från Sara Richert (MP) om kommunalt skogsbruk utan kalhyggen,
Ks 190/2018
Motion från Johan Åqvist (L) om att införa extern granskning av alla
verksamheter inom vård och omsorg i Örebro kommun, Ks 191/2018
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Motion från Patrik Jämtvall och Johan Åqvist (L) om att utveckla och
skydda Örebros gröna stråk från ytterligare exploatering, Ks 192/2018
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Motion från Sara Richert (MP) om kommunalt skogsbruk utan
kalhyggen, remitteras till Programnämnd samhällsbyggnad.
2. Motion från Johan Åqvist (L) om att införa extern granskning av alla
verksamheter inom vård och omsorg i Örebro kommun, remitteras
till Programnämnd social välfärd.
3. Motion från Patrik Jämtvall och Johan Åqvist (L) om att utveckla och
skydda Örebros gröna stråk från ytterligare exploatering, remitteras till
Programnämnd samhällsbyggnad.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 46 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt, månadsrapport
Ärendenummer: Ks 5/2018
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelseförvaltningen har sammanställt en rapport över
utvecklingen inom ekonomi, personal och verksamhet under januari 2018.
Beslutsunderlag
Månadsrapport ekonomi, personal och verksamhet Örebro kommun,
januari 2018
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Rapporten läggs till handlingarna.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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§ 47 Rapport över finansverksamheter under januari 2018
Ärendenummer: Ks 7/2018
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelseförvaltningen redovisar i rapport finansverksamheten
under januari år 2018.
Beslutsunderlag
Rapport över finansverksamheter under januari 2018
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Rapporten läggs till handlingarna.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 48 Kommundirektörens rapport
Ärendenummer: Ks 8/2018
Ärendebeskrivning
Kommundirektören redogör i en rapport för nyheter inom förvaltningen.
Beslutsunderlag
Kommundirektörens rapport januari 2017
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Rapporten läggs till handlingarna.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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§ 49 Fyllnadsval av ersättare i Kommunala
Pensionärsrådet
Ärendenummer: Ks 1314/2014
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har till uppgift att utse ledamöter och personliga
ersättare i Kommunala Pensionärsrådet. Rådet ska enligt sitt reglemente
bestå av högst elva ledamöter och lika många personliga ersättare. Högst
nio ledamöter och nio ersättare ska representera
pensionärsorganisationerna. Resterande ledamöter representerar Örebro
kommun. Ordförande i rådet utses bland kommunens representanter och
vice ordförande utses bland företrädarna för pensionärsorganisationerna.
Anders Edgren, representant SPF Seniorernas Samorganisation, har
inkommit med en avsägelse från sitt uppdrag i Kommunala pensionärsrådet
och ny ersättare behöver därmed utses.
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Anders Edgrens, representant SPF Seniorernas Samorganisation,
begärda entledigande beviljas.
2. Utse Ingrid Gustafsson, representant SPF Seniorernas
Samorganisation, till ny ersättare i Kommunala pensionärsrådet, för tiden
13 februari 2018 - 31 december 2018.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 50 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Ks 177/2018
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
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och reviderades senast den 10 oktober 2017.
Inför Kommunstyrelsens sammanträde den 13 februari 2018 redovisar
Kommunstyrelseförvaltningen beslut som tagits med stöd av delegation
under januari 2018.
Beslutsunderlag
Sammanställning över delegationsbeslut inom övrig verksamhet under
perioden 1 - 31 januari 2018
Sammanställning över delegationsbeslut inom finansverksamheten under
perioden 1 - 31 januari 2018
Protokoll från Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt,
2018-01-16
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Anmälan av delegationsbeslut läggs till handlingarna.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 51 Anmälan av handlingar
Ärendenummer: Ks 3/2018
Ärendebeskrivning
Varje månad anmäler Kommunstyrelseförvaltningen handlingar som
inkommit och bedöms relevanta för Kommunstyrelsen att få kännedom
om.
Beslutsunderlag
Återrapportering om färdtjänst, Ks 123/2018
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Anmälan läggs till handlingarna.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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§ 52 Kommunstyrelsens årsberättelse 2017
Ärendenummer: Ks 131/2018
Handläggare: Tove Rosin och Maritta Karhu
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelseförvaltningen har sammanställt Kommunstyrelsens
årsberättelse 2017. Verksamheten under Kommunstyrelsen har i allt
väsentligt bedrivits utifrån givet reglemente, styrregler, uppdrag och
levererat positiva bidrag till Örebro kommuns samlade utveckling och
ekonomiska ställning.
Bedömningen grundar sig på utfallet av måluppfyllelse utifrån av
Kommunfullmäktige fastställda verksamhetsmål för god ekonomisk
hushållning med tillhörande indikatorer och aktuella utvecklingsuppdrag.
Prioriterade områden inom ramen för Kommunstyrelsens uppsiktsplikt har
hanterats genom styrelsens och programnämndernas beredningsordning.
Det ekonomiska utfallet visar ett positivt nettoresultat motsvarande 19,1
mnkr. Överskottet kan framförallt härledas till ett förbättrat arbetssätt med
periodiseringar, allmän återhållsamhet och vakanta tjänster kopplat till
oförbrukade anslag.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-02-02
Kommunstyrelsens årsberättelse 2017,
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Kommunstyrelsen fastställer årsberättelse 2017.
2. Årsberättelsen överlämnas för handläggning inom ramen för den
kommuntotala årsredovisningen.
Yrkande
Anders Åhrlin (M) yrkar att få lämna ett särskilt yttrande som tas till
protokollet.
Proposition
Ordförande Lennart Bondeson (KD) finner att det endast finns ett förslag
till beslut, d.v.s. Kommunstyrelseförvaltningens förslag och att
Kommunstyrelsen beslutar enligt detta.
Därefter ställer ordföranden Anders Åhrlins (M) yrkande om att få lämna
ett särskilt yttrande, under proposition och finner att Kommunstyrelsen
beslutar att bifalla detta.
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Kommunstyrelsen fastställer årsberättelse 2017.
2. Årsberättelsen överlämnas för handläggning inom ramen för den
kommuntotala årsredovisningen.
3. Anders Åhrlin (M) får lämna ett särskilt yttrande som tas till protokollet.

§ 53 Övrig fråga - inbjudan till Demokratidagarna
Ärendebeskrivning
Den 14 mars 2018 arrangerar Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
Demokratidagen 2018 - mötesplatsen för demokratifrågor.
Sista anmälningsdag är den 16 februari.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Informationen tas till protokollet.

§ 54 Övrig fråga - påminnelse om inkomstintyg för förlorad
arbetsförtjänst
Ärendebeskrivning
Personer som hade ett förtroendemannauppdrag 2017 i Örebro kommun
och fått ersättning för förlorad arbetsförtjänst, behöver nu inkomma med
intyg som styrker den förlorade inkomst som de fått ersättning för under
året. Samtliga förtroendevalda har fått information om detta via epost.
Kommunstyrelsen påminns om att inkomstintygen om 2017 års
inkomstbortfall ska lämnas in senast den 28 februari 2018.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Informationen tas till protokollet.
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§ 55 Förutsättningar för eventuell försäljning av aktier i
Biogasbolaget i Mellansverige AB
Ärendenummer: Ks 144/2018
Handläggare: Peter Lilja
Ärendebeskrivning
Biogasbolaget i Mellansverige AB (nedan benämnt Bolaget) ägs till 50 %
av KumBro Utveckling AB (nedan benämnt KumBro) och till 50 % av
Karlskoga Energi & Miljö AB som ägs till 100 % av Karlskoga kommun
genom Karlskoga Kommunhus AB. KumBro Utveckling AB ägs till 80 %
av Örebro Kommun genom Örebro Rådhus AB och till resterande 20 % av
Kumla kommun.
KumBro har utrett förutsättningarna för en eventuell försäljning av sina
aktier i Bolaget. KumBro förordar försäljning under de förutsättningar som
redovisas i beslut av styrelsen 2018-01-26. Ett eventuellt beslut om
försäljning av KumBro:s aktier i Bolaget kan enligt KumBros
bolagsordning fattas först efter det att Kommunfullmäktige i Örebro och
Kumla har beretts möjlighet att ta ställning till beslutet.
Kommunstyrelseförvaltningen anser att det är lämpligt att genomföra
försäljning under de förutsättningar som KumBro redovisar.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-01-30
Protokoll styrelsebeslut i KumBro 2018-01-26 med tillhörande underlag
till beslutspunkt § 5 (bilaga 1).
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Godkänna att KumBro överlåter sina aktier i Bolaget under följande
förutsättningar:
a) Köpeskillingen ska utgöra minst 0,5 * (120 mnkr (plus/minus 4%)
minus Bolagets nettoskuld).
b) Lån som Bolaget har upptagit och som Örebro och Kumla kommun har
gått i borgen för, samt eventuella lån som bolaget har direkt till KumBro
eller närstående till KumBro, ska lösas.
c) Köparen ska vara en aktör som KumBro bedömer lämplig för den
fortsatta verksamheten.
d) Att försäljning sker senast 2018-12-31.
2. Ovanstående beslut gäller under förutsättning att kommunfullmäktige i
Kumla fattar motsvarande beslut.
Ajournering
Kommunstyrelsen ajournerar sig kl. 14.50. Sammanträdet återupptas kl.
15.05.
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Yrkande
Daniel Edström (SD) yrkar att få lämna ett särskilt yttrande som tas till
protokollet.
Sara Richert (MP) yrkar att få lämna ett särskilt yttrande som tas till
protokollet.
Proposition
Ordförande Lennart Bondeson (KD) finner att det endast finns ett förslag
till beslut, d.v.s. Kommunstyrelseförvaltningens förslag och att
Kommunstyrelsen beslutar enligt detta.
Därefter ställer ordföranden Daniel Edströms (SD) yrkande om att få lämna
ett särskilt yttrande, under proposition och finner att Kommunstyrelsen
beslutar att bifalla detta.
Slutligen ställer ordföranden Sara Richerts (MP) yrkande om att få lämna
ett särskilt yttrande, under proposition och finner att Kommunstyrelsen
beslutar att bifalla detta.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Godkänna att KumBro överlåter sina aktier i Bolaget under följande
förutsättningar:
a) Köpeskillingen ska utgöra minst 0,5 * (120 mnkr (plus/minus 4%)
minus Bolagets nettoskuld).
b) Lån som Bolaget har upptagit och som Örebro och Kumla kommun har
gått i borgen för, samt eventuella lån som bolaget har direkt till KumBro
eller närstående till KumBro, ska lösas.
c) Köparen ska vara en aktör som KumBro bedömer lämplig för den
fortsatta verksamheten.
d) Att försäljning sker senast 2018-12-31.
2. Ovanstående beslut gäller under förutsättning att kommunfullmäktige i
Kumla fattar motsvarande beslut.
3. Daniel Edström (SD) får lämna ett särskilt yttrande som tas till
protokollet.
4. Sara Richert (MP) får lämna ett särskilt yttrande som tas till protokollet.
Beslutspunkterna 1 (a-d) och 2 ska vidare till Kommunfullmäktige.
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~ moderaterna
Yrkande

Ärende 2
Ärendenummer: Ks 1252/2017
"Justerad budget utifrån ny skatteprognos"

Kommunstyrelsen
Örebro kommun
13 februari 2018

Ge örebroarna tillbaka deras pengar
Den rådande högkonjunkturen har lett till att Örebro kommun fått in större skatteintäkter än
vad som varit beräknat. Det är pengar som Socialdemokraterna valt att ta ifrån örebroarna i
onödan i samband med skattehöjningen 2016. Moderaterna var emot skattehöjningen redan
då, med motiveringen att kommunens skatteintäkter räcker för att finansiera välfärden och
kommunens kärnverksamhet förutsatt att de används på rätt sätt. Detta gäller än, och därför är
det också rätt att ge örebroarna tillbaka deras pengar. En lägre skattenivå är bra för
näringslivet, det stimulerar en ökad tillväxt i kommunen och skapar fler arbetstillfällen.
Kommunen ska inte ta ut mer i skatt än vad som är nödvändigt. Det är hög tid att Örebro
kommun genomför omfattande reformer på samtliga verksamhetsområden för att skapa
effektiva förvaltningar och garantera välfärd av hög kvalitet till örebroarna.
Med hänvisning till ovanstående föreslår vi att Kommunstyrelsen beslutar

att

avslå punkterna 1 och 2, samt

att

reservera hela det utökade utrymmet på 87,9 miljoner kronor inom
kommunstyrelsens utrymme till förfogande, och

att

ge förvaltningen i uppdrag att utreda en sänkning av kommunalskatten under
kommande mandatperiod med 50 öre.

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

Yrkande/reservation
Ärende: Tilläggsanslag 2018 med anledning av ökade skatteintäkter
Diarienummer: Ks 1252/2017

Den stora befolkningsökningen innebär att den skatteintäkt som bedömdes i och med
beslut om 2018 års budget har förändrats och nu uppgår till ett belopp som är 86,8
miljoner kronor högre än vid beslut. Precis som den styrande minoriteten väljer vi att
fördela ut 39 miljoner kronor i tilläggsanslag, men vi riktar dem delvis annorlunda. Istället
för mer resurser till ensamkommande, utbyggnad av el Sistema och ökade resurser till
kulturföreningar, så väljer vi att satsa på ökad bemanning inom äldreomsorgen och på att
tillskapa goda och trygga miljöer, bland annat på landsbygden.

Programområde Barn och utbildning, totalt

9 750

Kvalitetsförstärkning, utrymme att fördela inom programområdet

7 000

Fysiska trygghetsåtgärder skola

2 000

Familjecentraler, personalförstärkning

750

Programområde Social Välfärd, totalt

21250

Förstärkning, utrymme att fördela inom äldreomsorgen

10 000

Förstärkning, för funktionshindrade

1500

Stöd till uppsökande verksamhet ungdomar

4 000

Familjecentraler, personalförstärkning

750

Ökad bemanning inom äldreomsorgen

5 000

Programområde Samhällsbyggnad, totalt

6 000

Goda och trygga miljöer i befintliga områden och på landsbygden

6 000

Kommunstyrelseförvaltningen, totalt

2 000

Förstärkning välfärdens utbyggnad

2 000

För Sverigedemokraterna i kommunstyrelsen:

Daniel Edström (SO)
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miljöpartiet de gröna
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Yrkande:
Justerad budget utifrån ny skatteprognos
KS 1252/2017

Örebro kommuns stora befolkningsökning under 2017 har inneburit att prognosen för
skatteintäkten under 2018 har ökat. Den uppgår nu till 8 502 mkr, vilket är ca 87 mkr högre än
tidigare. Den styrande minoriteten föreslår ett tilläggsanslag på 39 mkr för verksamheten, och
att resterande 48 mkr reserveras till kommunstyrelsens förfogande. Miljöpartiet delar
uppfattningen att en betydande del av de ökade skatteintäkterna behöver reserveras för att
kunna täcka upp eventuella bortfall av andra beräknade intäkter i budgeten.
Det är glädjande att se att flera av Miljöpartiets förslag i vår egen budget för 2018 finns med i de
satsningar som en styrande minoriteten föreslår. Det handlar bl a om en utökning av El Sistema
till ytterligare en skola, resursförstärkning till Familjecentraler och ökat stöd till uppsökande
verksamhet för unga. Miljöpartiet vill också se en förstärkning av resurser till äldreomsorgen,
och vi föreslår att hela denna förstärkning används till ett pilotprojekt för arbetstidsförkortning.
Sänkt arbetstid är en viktig åtgärd för att förbättra arbetsmiljön för de anställda, och det är hög
tid att Örebro kommun nu prövar fungerande modeller för detta.
Förstärkningarna till Skola och förskola ska främst riktas till utveckling av hållbarhetsarbetet,
samt till att säkerställa jämlikheten genom en resursförstärkning till skolor och förskolor med
störst behov. Den välbehövliga förstärkningen till Kultur och Fritid ska främst användas till att
förbättra tillgången till fritidsverksamhet för unga tjejer. Det finns fortfarande stora skillnader i
hur killar och tjejer nyttjar kommunens kultur- och fritidsverksamheter, och detta behöver
åtgärdas.
Miljöpartiet vill också göra andra prioriteringar än minoritetens förslag. Jämställdhetsarbetet
behöver stärkas för barn och unga, och vi föreslår därför att 2 mkr går till en kompetenssatsning
kring normkritiskt arbete inom förskola och skola. För att åtgärda den utsatta situation som
många ensamkommande befinner sig i under våren 2018 föreslår vi också 2 mkr till
boendeplatser så att inga unga ska bli hemlösa och tvingas att sova utomhus för att kunna
fullfölja sin skolgång i Örebro kommun.

Miljöpartiet i Örebro kommun yrkar därför att tilläggsanslaget på 39 mkr fördelas enligt nedan:
Programnämnden Barn och Utbildning
El Sistema - utökning med en skola
Familjecentraler, personalförstärkning
Kompetensutveckling normer och genus i skolan
Kvalitetsförstärkning hållbarhetsfrågor, skola/förskola
Kvalitetsförstärkning jämlikhet, skola

11750
2000
750
2000
3000
4000

Programnämnden Social Välfärd
Försöksverksamhet sänkt arbetstid, äldreomsorg
Förstärkning arbete ensamkommande
Boende ensamkommande Våren 2018
Förstärkning funktionshindrade
Stöd till uppsökande verksamhet ungdomar
Familjecentraler, personalförstärkning

18250
10000
2000
2000
1500
4000
750

Programnämnden Samhällsbyggnad
Förstärkning jämställdhet Kultur och fritid
Utökat stöd folkbildning, integration

7000
3000
2000

Kommunstyrelseförvaltningen
Förstärkning välfärdens utbyggnad

2000
2000

Totalt

39000

Om detta yrkande inte bifalls av kommunstyrelsen är detta även Miljöpartiets reservation mot
beslutet.

Sara Richert, ledamot i kommunstyrelsen
Miljöpartiet de gröna i Örebro kommun

Datum: 20180212
Kommunstyrelsen

Yrkande

TILLÄGGSBUDGET
Vänsterpartiet har i sin budget för 2018 andra prioriteringar än styrande
partier och har det även nu i denna tilläggsbudget även om det finns flera
förslag som är bra och rimliga och som vi ställer oss bakom.
Däremot gör vi en större satsning om 21 mnkr för att sänka arbetstiden
inom tre områden: förskolan, äldreomsorgen och socialtjänsten. Exakt
hur detta ska gå till bör framarbetas tillsammans med våra medarbetare
och fackförbund.
Vi lägger också en satsning om 7 miljoner kronor på förskolan eftersom
att forskning visar att ju tidigare insatser som läggs desto större resultat i
barnens utveckling och kunskaper längre fram i livet.
Servicen behöver förbättras för personer som behöver färdtjänst (6
mnkr) och vi vill utöka nattbemanningen med fler team genom en
satsning om 2 mnkr (utöver redan prioriterade medel i vårt
budgetförslag) och förstärka folkbildningen med 1 mnkr ytterligare (finns
även medel i ordinarie budget). Vi gör en satsning om 2 mnkr för
investeringar i belysning och trygghetsskapande åtgärder med fokus på
lekplatser, pulkabackar och gemensamhetsytor utanför tätorten.

Tusentals kronor
Social välfärd
Arbetstidsförkortn ing socialtjänst
Arbetstidsförkortning äldreomsorg
Nattbemanning (utöver 3 mnkr i V:s budget)
Ensamkommande
Uppsökande verksamhet ungdomar

7 000
7 000
2 000
2 000
4 000

Bou
Förstärkning av budget för förskolan
Arbetstidsförkortning förskolan

7 000
7 000

SB
El sistema
Belysning och trygghet i lekparker och landsbygd
Folkbildning (utöver 1 mnkr i V-budget för 2017)
Färdtjänsten

2 000
2 000
1000
6 000

Vuxam
SFI på familjecentralen

SUMMA

2 000
49000

I händelse av att det här yrkandet faller, fungerar den här skrivningen som
en reservation.

MuradArtin
För Vänsterpartiet

YRKANDE/RESERVATION

Liberalerna

Kommunstyrelsen
Ärende 14 KS 1376/2017

Arbetsordning för Kommunfullmäktige i Örebro kommun

Liberalerna ställer sig bakom förslaget till ny arbetsordning på samtliga
paragrafer utom paragraf 23.
Liberalerna gör helt enkelt en annan tolkning än Örebro kommun om rätten för
kommunalråd, ej invalda i kommunfullmäktige, att yrka bifall eller avslag.
Kommunallagen ger kommunalråd rätten att tala i kommunfullmäktige samt
framställa förslag. Kommunallagen nämner inget om rätten att yrka. Liberalerna
anser att rätten att yrka ja eller nej enbart ska gälla för folkvalda.
Liberalerna yrkar därför avslag till kommunstyrelsens förslag till paragraf 23 till
förmån för eget förslag:
-

Kommunalråd som inte är ledamot i fullmäktige får delta i överlägg
ningen i alla ärenden och framställa förslag.

Om Liberalernas förslag faller i kommunstyrelsens är detta tillika en reservation
till förmån ör eget yrkandet.

Karolina Wallström (L)

~ moderaterna
Särskilt yttrande

Ärende 30
Ärendenummer: K.s 131/2018
"Kommunstyrelsens årsberättelse 2017"

Kommunstyrelsen
Örebro kommun
13 februari 2018

Mer fokus på välfärdens kärna
Moderaterna menar att kommunledningen ska verka för att välfärdsuppdraget alltid
prioriteras i Örebro kommuns verksamheter. Skattemedel ska användas på ett riktigt och
kostnadseffektivt sätt. Ett viktigt led i detta är att konkurrensutsätta fler och stö1Te delar
av Örebro kommuns verksamheter. Det kan till exempel ske genom att handla upp
tjänster eller utöka samarbetet med andra utförare.
Örebro är en stor kommun med en omfattande organisation. För att den ska fungera
effektivt och tjäna medborgarna på ett tillfredsställande sätt behöver förvaltningen i
högre utsträckning kopplas till den politiska styrningen. Medborgarna måste kunna
utkräva ansvar för olämpliga eller olagliga beslut.
Vi vill minska både den politiska organisationen och den tillhörande kommunala
förvaltningen för att tydliggöra ansvarshierarkin och frigöra resurser till välfärden.
Genom att minska antalet nämnder blir ansvarsfördelningen tydligare samtidigt som
kostanden för den politiska organisationen minskar.
Vi moderater har påpekat vikten av omfattande effektiviseringar inom kommunen för
att klara en god ekonomisk hushållning på sikt. Ett led i detta är att se över kommunens
idag väldigt kostsamma IT-hantering och utreda möjligheterna att lägga över
verksamheten på entreprenad.
Eftersom årsberättelsen är ett dokument som beskriver utfallet för året väljer vi
moderater att bifalla förslaget till beslut.
För Moderaternas grupp i Kommunstyrelsen

Särskilt yttrande
Ärende: Beslut om Biogasbolaget
Diarienummer: Ks 144/2018

Vi sverigedemokrater har länge drivit frågan om en försäljning av biogasbolaget. Så sent
som för ett år sedan ställde vi en enkel fråga i fullmäktige till de styrande partierna om de
verkligen tyckte det var en bra ide att utöka biogasproduktionen trots minskad efterfrågan,
och då var svaret ja.
Nu tycks verkligheten ha hunnit ikapp de styrande partierna och man har anammat vårt
synsätt även på detta område. Vi välkomnar den här tillnyktringen och ser fram emot att
framöver slippa pumpa in mer skattepengar i detta förlusttyngda bolag. Det är tydligt att
sverigedemokraterna gör skillnad i politiken.

För Sverigedemokraterna i kommunstyrelsen:

Daniel Edström (SO)

~ ~verhdeuwbaterftd;
J ÖREBRO KOMMUN

miljöpartiet de gröna

Q)

Särskilt yttrande:
Förutsättningar för försäljning av biogasbolaget
KS 144/2018

Miljöpartiet yrkar bifall till att ge KumBros styrelse mandat att sälja bolaget enligt förslag, men
vill också lämna följande yttrande.
För oss i Miljöpartiet är det oerhört viktigt att den eventuella försäljningen av biogasbolaget inte
äventyrar kommunens möjligheter att nå de klimatmål som fastställts i klimatstrategin.
Om försäljningen av biogasbolaget ger Örebro kommun ett ekonomiskt överskott ska därför
köpeskillingen återinvesteras i sin helhet i åtgärder som kompenserar för biogasens uteblivna
nytta, t ex solenergi, laddinfrastruktur och biokolsproduktion, i linje med de ägardirektiv som
Kumbro Utveckling har.

Sara Richert, ledamot i kommunfullmäktige
Miljöpartiet de gröna i Örebro kommun

