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Mats Guldbrand, sekreterare
Justerat den 30 augusti 2017.

Kenneth Nilsson, ordförande

Daniel Edström, justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 31 augusti 2017.
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§ 158 Information om innovationsupphandlingar
Ärendenummer: Ks 866/2017
Handläggare: Eva Nordlund, Ola Eklöf och Mikael Sköld
Ärendebeskrivning
Begreppet innovationsupphandling har sin bakgrund i den statliga
offentliga utredningen Innovationsupphandling och definieras i Den
nationella innovationsstrategin (SOU 2010:56, Regeringskansliet 2010,
N2012.27, Regeringskansliet 2012) som:
"Innovationsupphandling: upphandling som främjar utveckling och
införande av nyskapande och bärkraftiga lösningar, innovationer"
Innovation kan handla om en ny vara, tjänst eller process, nya sätt att
organisera affärsverksamhet, arbetsorganisation eller externa lösningar. Det
kan vara lösningar som innebär förbättring, förändring eller transformation
inom ett verksamhetsområde. När det gäller innovation i upphandling är
det viktiga att öppna upp och efterfråga marknadens förslag på alternativ
kopplat till verksamhetens behov. Då kan det offentliga nå en högre
måluppfyllelse och bidra till att lösa samhällsutmaningar.
Ordet innovation i innovationsupphandling syftar inte på att en innovation
upphandlas. Det är inte möjligt, eftersom det inte går att veta om en ny
vara eller tjänst är en innovation innan den kommit till lyckad användning i
slutet av processen. Innovationsupphandling handlar istället om avsikten:
att en upphandlande myndighet eller enhet i sin upphandlingsprocess
främjar innovation genom att efterfråga eller tillåta nya lösningar.
Offentlig verksamhet har behov av varor, tjänster och byggentreprenader
för att kunna producera och erbjuda samhällsservice till medborgarna.
Vanligtvis används offentlig upphandling av varor, tjänster och
byggentreprenader för att tillgodose dessa behov. Ibland kan marknaden
dock inte möta behoven på ett ändamålsenligt sätt; varor eller tjänster är
inte tillräckligt effektiva, har för låg kvalitet, är för dyra, eller saknas helt.
Då kan det finnas anledning att uppmuntra till innovation i en upphandling.
Upphandlings- och uppföljningsavdelningen har nu i nära samarbete med
Tekniska förvaltningen initierat en första innovationsupphandling. Målet är
att utveckla en återvinningsbar matavfallspåse som håller för väta och som
klarar hela återvinningsprocessen för att bli en del av den biomull som
återstår efter utvinning av biogas.
Fler innovationsupphandlingar planeras då som partnerskapsprojekt mellan
Örebro kommun, Alfred Nobels Science Park och Örebro universitet.
Målet är att i ett större tvärsektoriellt samarbete främja
innovationsupphandlingar med fokus på logistik och/eller livsmedel, hälsa.
Bidrag planeras att söka via Horisont 2020 EU:s ramprogram för forskning
och innovation. Programmet har under perioden 2014-2020 en totalbudget
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på ca 80 miljarder euro.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-06-17
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Ge kommundirektören i uppdrag att fullfölja arbetet med
innovationsupphandlingar
2. Ärendet återrapporteras till Kommunstyrelsen under våren 2018.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 159 Tilläggsanslag och ombudgetering augusti 2017
Ärendenummer: Ks 1315/2016
Handläggare: Marie Hellgren
Ärendebeskrivning
I och med beslut av ÖSB 2017 kompenserades nämnderna för förväntad
löneökning 2017 samt helårseffekt av löneökningar 2016. Kvar för
utfördelning finns utrymme för särskilda satsningar. Finansiering sker ur
utrymmet för generella kostnadsökningar.
Örebro kommun har fått 5 miljoner kronor i kompensation för höjt
personalkostnadspåslagför unga. Tidigare beslutad kompensation till
nämnderna baserades på utbetalda löner under 2015. Samma underlag till
fördelning används nu för kvarvarande 5 miljoner kronor. Finansiering
sker ur utrymmet för avsatta medel för höjt PO-påslag unga.
Vuxenutbildning och arbetsmarknadsnämnden kompenseras för ökade
kostnader inom försörjningsstöd på 1,4 miljoner kronor samt statsbidrag
för vuxnas lärande 2017 på 2 miljoner kronor. Finansiering sker ur
utrymmet för generella kostnadsökningar.
En kvarvarande tjänst från omorganisationen av förvaltningskontoren
ombudgeteras 0,4 miljoner kronor från Vuxenutbildning och
arbetsmarknadsnämnden till Kommunstyrelsen. Helårseffekt justeras i och
med budget 2018.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, reviderad 2017-08-10
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Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Tilläggsanslag beviljas med 15,6 miljoner kronor för löneökningar i
samband med särskilda satsningar 2017 i enlighet med
Kommunstyrelseförvaltningens förslag. Finansiering sker ur utrymmet för
generella kostnadsökningar.
2. Tilläggsanslag för höjt ungdoms PO-påslag beviljas med 5 miljoner
kronor i enlighet med Kommunstyrelseförvaltningens förslag, finansiering
sker ur utrymmet för avsatta medel för höjt PO-påslag unga.
3. Tilläggsanslag beviljas Vuxenutbildning och arbetsmarknadsnämnden
för normökning hyror, försörjningsstöd på 1,4 miljoner kronor samt
statsbidrag för vuxnas lärande på 2 miljoner kronor i enlighet med
Kommunstyrelseförvaltningens förslag. Finansiering sker ur utrymmet för
generella kostnadsökningar.
4. För tjänst inom ombudgeteras 0,4 miljoner kronor från Vuxenutbildning
och arbetsmarknadsnämnden till Kommunstyrelsen.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 160 Utökat driftbidrag 2017 till Oslo-Stockholm 2.55 AB
Ärendenummer: Ks 922/2017
Handläggare: Jonas Karlsson (VD) och Tina Hillding
Ärendebeskrivning
Oslo-Stockholm 2.55 AB uppdrag är att försöka skapa en snabb och
driftsäker järnväg mellan Oslo och Stockholm med en restid på högst tre
timmar. Järnvägsförbindelsen ska förverkligas inom kortast möjliga tid och
ha den sträckning, utformning, standard och kvalitet som ägarna önskar.
För att uppfylla detta har bolaget genomfört många viktiga och avgörande
aktiviteter under våren och därmed förbrukat mer resurser än budgeterat.
För att kunna fullfölja uppdraget har bolagets styrelse vänt sig till ägarna
och ansöka om ett tillfälligt utökat driftbidrag för 2017.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-06-22
Utökat driftbidrag Oslo-Sthlm 2017, äskande från bolaget, 2017-06-21
Reviderad budget 2017 Oslo-Sthlm
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Driftbidraget till Oslo-Stockholm 2.55 AB för 2017 utökas med
ytterligare 500 000 kr utöver det tidigare beslutade ägarbidraget.
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2. Finansiering sker via Kommunstyrelsens oförutsedda.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 161 Bolagsbildning för Vätternvattenprojektet
Ärendenummer: Ks 1434/2015
Handläggare: Lars Ferbe och Rickard Samuelsson
Ärendebeskrivning
Åtta kommuner i Örebro län har sedan 2008 i ett samarbete, som
samordnas av Länsstyrelsen, utrett möjligheten till regional
vattenförsörjning från Vättern, det så kallade Vätternvattenprojektet. Idag
har flera av kommunerna vattentäkter där det är eller finns påtaglig risk för
problem med vattenkvaliteten. Kommunerna saknar idag också i hög grad
möjlighet till reservvattenförsörjning.
Ett genomförande med att ta vatten från Vättern skulle göra sjön Vättern
till ordinarie vattentäkt och nuvarande vattentäkter skulle tjäna som
reserver. Det skulle också innebära möjlighet till utveckling av
gemensamma driftsformer, vilket kan ge ekonomiska och organisatoriska
fördelar särskilt för de mindre kommunerna.
Det utredningsprojekt som pågår leds av en styrgrupp bestående av
kommunalråd från respektive kommun med Länsstyrelsens länsråd som
sammankallande samt genom en arbetsgrupp med sakkunniga tjänstemän
från berörda kommuner och Länsstyrelsen. Deltagande kommuner är
Askersund, Hallsberg, Kumla, Laxå, Lekeberg, Lindesberg, Nora och
Örebro.
Det är nu aktuellt att bilda ett gemensamt kommunalt bolag. Utredning av
detta startade senhösten 2015.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-08-09
Information om Vätternvattenprojektet
Förslag till beslut, 2017-04-20
Förslag till aktieöverlåtelseavtal, 2017-04-20
Förslag till aktieägaravtal med bilagor, 2017-04-20
Förslag till bolagsordning, 2017-04-20
Förslag till ägardirektiv, 2017-04-20
Fördelning aktier och borgen, 2017-03-29
Förstudie regional vattenförsörjning från Vättern steg 2 och 3, 2011-10-11
Protokollsutdrag och tjänsteskrivelser från Tekniska nämnden,
Programnämnd samhällsbyggnad, Kommunstyrelsen och
Kommunfullmäktige
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Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Örebro Rådhus AB förvärvar samtliga aktier i ett nybildat aktiebolag (ett
s.k. lagerbolag) (nedan kallat "Bolaget") för en köpeskilling om 50 000
kronor jämte administrationsavgift.
2. Örebro Rådhus AB överlåter aktier i Bolaget till Askersunds kommun,
Hallsberg kommun, Kumla kommun, Laxå Vatten AB, Lekebergs
kommun, Lindesbergs kommun och Nora kommun för en kontant
köpeskilling motsvarande Örebro Rådhus AB:s anskaffningsvärde på
aktierna med sådana antal och på övriga villkor som framgår av förslag till
aktieöverlåtelseavtal.
3. Örebro Rådhus AB får i uppdrag att ingå aktieägaravtal avseende
ägandet i Bolaget huvudsakligen enligt förslag till aktieägaravtal.
4. Örebro Rådhus AB får i uppdrag att vid bolagsstämma i Bolaget rösta
för att
- anta föreslagen bolagsordning;
- anta föreslaget ägardirektiv; samt att
- öka Bolagets aktiekapital med 11 950 000 kronor till 12 000 000 kronor
genom nyemission av 119 500 aktier samt att för Örebro Rådhus AB
teckna 72 211 aktier för aktiens kvotvärde om 100 kronor och en överkurs
med 100 kronor per aktie.
5. Bolaget får i uppdrag att besluta om annat lämpligt namn samt göra
sådana eventuella mindre ändringar i bolagsstämmans beslut som kan
erfordras enligt lag för registrering av bolagsordningen och nyemissionen
enligt punkt 4 ovan hos Bolagsverket.
6. Örebro kommun ingår borgen såsom för egen skuld för Bolagets
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 179 500 000
kronor jämte därpå löpande ränta och kostnader.
7. Bolaget ska betala en årlig borgensavgift som fastställs till 0,35 %.
8. Kostnaderna för förvärvet av Bolaget enligt punkt 1 om 50 000 kr och
för tecknande av aktier enligt punkt 4 ovan om 14 442 200 kr finanserias
genom att Örebro Rådhus AB upptar lån, vilket ryms inom Örebro Rådhus
AB:s låneram.
9. Örebro kommuns del av utgifterna för drift enligt preliminär
kostnadsbudget för Fas 1 enligt bilaga 3 till aktieägaravtalet ska beaktas
inför arbetet med budgetförutsättningarna för Tekniska förvaltningen för
2018 och framåt.
10. Låneramen för Örebro kommuns ägarandel i Bolaget fastställs till
179 500 000 kronor för perioden 2017-2019, vilket inryms i den fastställda
låneramen för kommunkoncernen.
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Beslutspunkterna 1-9 ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslutspunkterna 1-9 ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.

§ 162 Bildande av parkeringsbolag
Ärendenummer: Ks 684/2016
Handläggare: Tina Hillding och Rickard Samuelsson
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade den 17 juni 2016 att ge
Kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att ta fram ägardirektiv och
förslag till finansiering för ett parkeringsbolag. Den växande och alltmer
förtätade staden har behov av ytterligare möjligheter för parkering för
besökare och boende. Syftet med bolagsbildningen framgår av
Stadsbyggnads tjänsteskrivelse, 2016-05-07, med tillhörande utredning.
Sammanfattningsvis är motivet till bolagsbildning att det:
- Möjliggör hantering av friköp.
- Inkomsterna från friköpen kan användas till att anlägga effektiva
parkeringsanläggningar.
- Byggherrarna kan använda mark för att bygga bostäder istället för
parkeringar, vilket kan skapa möjligheter för fler bostäder samt mer
utrymme för grönytor.
- Marken utnyttjas effektivare, vilket betyder att kommunen kan planera
för en tätare och grönare stad.
- Kvantitativ styrning - Kommunen får ett verktyg för att styra den
övergripande parkeringssituationen i Örebro.
- Kvalitativ styrning - Kommunen får ett styrinstrument att använda i
stadsplaneringen för att uppnå mål inom samhällsbyggandet, till exempel
trafikmål, stadsmiljömål etc.
Kommunstyrelseförvaltningen har utarbetat förslag på beslut om
bolagsbildning, bolagsordning och kapitalisering av bolaget i ett
inledningsskede.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-06-28
Förslag på bolagsordning, 2017-05-31
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2016-06-17, § 152, med
tillhörande beslutsunderlag daterat 2016-05-27
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Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Örebro Rådhus AB förvärvar samtliga aktier i ett nybildat aktiebolag (ett
s.k. lagerbolag) (nedan kallat "Bolaget") för en köpeskilling om 50 000
kronor jämte administrationsavgift.
2. Örebro Rådhus AB får i uppdrag att vid bolagsstämma i Bolaget rösta
för att:
- anta föreslagen bolagsordning;
- öka Bolagets aktiekapital med 2 950 000 kronor till 3 000 000 kronor
genom emission av nya aktier samt att för Örebro Rådhus AB teckna dessa
nya aktier för aktiens kvotvärde och en överkurs som sammanlagt utgör
3 000 000 kronor; samt
- fastställa de ägardirektiv som framgår av rubriken "1.3 Ägardirektiv" i
tjänsteskrivelsen som ligger till grund för detta beslut.
3. Bolaget får i uppdrag att besluta om annat lämpligt namn samt göra
sådana eventuella mindre ändringar i bolagsstämmans beslut som kan
erfordras enligt lag för registrering av bolagsordningen och nyemissionen
enligt punkt 2 ovan hos Bolagsverket.
4. Kostnaderna för förvärvet av Bolaget enligt punkt 1 om 50 000 kr och
för tecknande av aktier enligt punkt 2 ovan om 6 000 000 kr finanserias
genom att Örebro Rådhus AB upptar lån, vilket ryms inom Örebro Rådhus
AB:s låneram.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Nämndens behandling
Efter diskussion finner Kommunstyrelsen att en femte beslutspunkt om att
kommundirektören får i uppdrag att inleda en dialog med företrädare för
centrumhandelns aktörer om samverkan i parkeringsfrågor samt
parkeringsbolagets kommande verksamhet och syfte ska läggas till i
förslag till beslut.
Yrkande
Daniel Edström (SD) yrkar avslag på Kommunstyrelseförvaltningens
justerade förslag.
Proposition
Ordförande Kenneth Nilsson (S) finner att det finns två förslag till beslut,
det vill säga bifall till Kommunstyrelseförvaltningens justerade förslag och
Daniel Edströms (SD) yrkande om avslag på
Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Ordföranden ställer dessa mot varandra och finner att Kommunstyrelsen
beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens justerade förslag.
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Örebro Rådhus AB förvärvar samtliga aktier i ett nybildat aktiebolag (ett
s.k. lagerbolag) (nedan kallat "Bolaget") för en köpeskilling om 50 000
kronor jämte administrationsavgift.
2. Örebro Rådhus AB får i uppdrag att vid bolagsstämma i Bolaget rösta
för att:
- anta föreslagen bolagsordning;
- öka Bolagets aktiekapital med 2 950 000 kronor till 3 000 000 kronor
genom emission av nya aktier samt att för Örebro Rådhus AB teckna dessa
nya aktier för aktiens kvotvärde och en överkurs som sammanlagt utgör
3 000 000 kronor; samt
- fastställa de ägardirektiv som framgår av rubriken "1.3 Ägardirektiv" i
tjänsteskrivelsen som ligger till grund för detta beslut.
3. Bolaget får i uppdrag att besluta om annat lämpligt namn samt göra
sådana eventuella mindre ändringar i bolagsstämmans beslut som kan
erfordras enligt lag för registrering av bolagsordningen och nyemissionen
enligt punkt 2 ovan hos Bolagsverket.
4. Kostnaderna för förvärvet av Bolaget enligt punkt 1 om 50 000 kr och
för tecknande av aktier enligt punkt 2 ovan om 6 000 000 kr finanserias
genom att Örebro Rådhus AB upptar lån, vilket ryms inom Örebro Rådhus
AB:s låneram.
5. Kommundirektören får i uppdrag att inleda en dialog med företrädare för
centrumhandelns aktörer om samverkan i parkeringsfrågor samt
parkeringsbolagets kommande verksamhet och syfte.
6. Anders Åhrlin (M) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
7. Karolina Wallström (L) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Beslutspunkterna 1-4 ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Reservation
Daniel Edström (SD) reserverar sig skriftligt mot beslutet.

§ 163 Ändring av bestämmelser för hyra av kulturarenan i
Vivalla
Ärendenummer: Ks 1480/2016
Handläggare: Inga-Greta Carneland Hörnström och Ulf Lindin
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade den 7 februari 2017:
- Kulturarenan och matsalen behöver särskilda uthyrningsregler, där
undantag från avgiftsfriheten kan göras. Ett sådant regelverk tas fram av
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Kultur och fritidsförvaltningen i samråd med Folkets Hus och beslutas av
Kommunstyrelsen i juni 2017.
Folkets hus Vivalla har ett samverkansavtal med Örebro kommun (Km
457/2016) och arbetar aktivt för att som paraplyförening skapa en hållbar
och transparant hantering och utveckling av lokalerna.
Grunden för att det ska fungera är möjligheten för Folkets hus föreningen
att lägga den tid som krävs för att bokning, tillsyn och uppföljning ska
fungera samt att använda dispositionsavgift som återbetalas vid kontroll av
städning och återlämnande av nycklar. För detta syfte har en
lokaluthyrningspolicy tagits fram.
Eftersom den största delen av uthyrningen är inom den fria
lokalupplåtelsen får föreningen inga intäkter som kan finansiera det arbete
som de utför för att det ska fungera på ett tillfredställande sätt. Under tiden
som frågan om den fria lokalupplåtelsen utreds (pågående uppdrag hos
Kommunstyrelseförvaltningen) kompenseras Folkets hus föreningen i
Vivalla för det boknings-, tillsyns- och uppföljningsarbete som de
genomför. Avtal tecknas för innevarande år t.o.m. 2018 med ersättning om
100 tkr/år. Kulturnämnden beslutade (§ 44, år 2017) att ur budgeten för
särskilda integrationsinsatser avsätta medel för detta.
Beslutsunderlag
Samarbetsavtal mellan Vivalla Folkets hus och Örebro kommun
Lokaluthyrningspolicy Folkets hus Vivalla
Skrivelse från Kultur- och fritidsförvaltningen
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 164 Information om åtgärdsplan utifrån riskanalys för
projekt Kulturkvarteret
Ärendenummer: Ks 548/2017
Handläggare: Lars Thornberg
Ärendebeskrivning
Den 30 maj beslutade Kommunstyrelsen att en återkoppling bestående av
en åtgärdsplan utifrån riskanalys ska ske vid Kommunstyrelsens
sammanträde i augusti 2017.
Beslutsunderlag
Delrapport, 2017-08-14
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2017-05-30, § 147
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Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Rapporten läggs till handlingarna.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 165 Remiss om valkretsindelning i Region Örebro län
Ärendenummer: Ks 919/2017
Handläggare: Johan Hellsten
Ärendebeskrivning
Regionstyrelsen föreslår att nuvarande valkretsindelning av Region Örebro
Län behålles oförändrad till valet 2018.
De fyra valkretsarna är:
Askersunds, Hallsbergs, Kumla och Laxå kommuner.
Degerfors och Karlskoga kommuner.
Hällefors, Ljusnarsbergs, Lindesbergs och Nora kommuner.
Örebro och Lekebergs kommuner.
Inför beslut i Regionfullmäktige begär Region Örebro Län in synpunkter
på förslaget från länets kommuner.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-07-03
Remiss från Region Örebro län, 2017-06-20
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Örebro kommun har inga synpunkter på Region Örebro läns förslag till
valkretsindelning.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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§ 166 Svar på motion från Daniel Granqvist (M) om
protokollsjustering genom elektronisk signatur
Ärendenummer: Ks 97/2017
Ärendebeskrivning
Den 26 januari 2017 anmälde Daniel Granqvist (M) in en motion till
Kommunfullmäktige där man föreslår att skapa möjlighet för politiker och
tjänstemän i kommunen att underteckna protokoll från
Kommunfullmäktige samt kommunala nämnder och styrelser med
elektronisk signatur. Kommunstyrelsen remitterade motionen till
Kommunstyrelseförvaltning för besvarande.
En elektronisk justering av protokoll ligger i linje med
Digitaliseringsstrategin för Örebro kommun och en pilot kommer att
påbörjas under hösten 2017.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-06-15
Motion från Daniel Granqvist (M) om protokollsjustering genom
elektronisk signatur, 2017-01-26
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Motionen bifalles.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 167 Svar på motion från Murad Artin m.fl. (V) om
jämställd rätt till SFI
Ärendenummer: Ks 1409/2016
Ärendebeskrivning
Ärendet utgår från Kommunstyrelsens sammanträde den 22 augusti 2017.
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§ 168 Beslut som inte är verkställda enligt
socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till
vissa funktionshindrade (LSS), kvartal 1 2017
Ärendenummer: Ks 918/2017
Ärendebeskrivning
En rapporteringsskyldighet för ej verkställda gynnande beslut enligt 4
kapitlet 1 § socialtjänstlagen (SoL) infördes den 1 juli 2006.
Rapporteringsskyldigheten gäller beslut i verksamheterna vård och
omsorg, socialtjänst och stöd till funktionshindrade.
Från och med den 1 juli 2008 infördes samma rapporteringsskyldighet för
beslut enligt 9 § i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
(LSS) som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum.
En särskild avgift så kallad sanktionsavgift, kan enligt ändringar i samma
lagar, utdömas för de beslut som inte verkställts inom skälig tid. Avgiften
är lägst 10 tkr och högst 1 mnkr.
Rapportering av ej verkställda gynnande beslut ska göras till Inspektionen
för vård och omsorg, kommunens revisorer och Kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Rapport för kvartal 1 2017
Förslag till beslut
Programnämnd social välfärd förslag till Kommunstyrelsen:
- Informationen tas till protokollet.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.

§ 169 Fyllnadsval styrgrupp Fairtrade City Örebro
Ärendenummer: Ks 998/2017
Ärendebeskrivning
Behcet Barsom (KD) har inkommit med en avsägelse från uppdraget som
ordförande för Styrgrupp Fairtrade City Örebro.
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
1. Behcet Barsoms (KD) begärda entledigande beviljas.
2. Utse Marie Magnusson (KD) till ordförande i styrgrupp Fairtrade City
Örebro, för tiden 22 augusti 2017 - 31 december 2018.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt förslag.

§ 170 Information från kommundirektören kring olika
förvaltningsuppdrag
Ärendenummer: Ks 1030/2017
Handläggare: Anne Andersson
Ärendebeskrivning
Kommundirektör Anne Andersson informerar om olika
förvaltningsuppdrag inom Örebro kommun.
Rekrytering av ny näringslivdirektör är påbörjad. Som tillförordnad
näringslivdirektör har kommundirektören anställt Åza Zastell.
Lokalförsörjningsavdelningen ses över och kan eventuellt byta
organisatorisk tillhörighet. I samband med behöver i sådana fall aktuella
reglementen ses över.
Rekrytering av programdirektör Social välfärd och förvaltningschef Vårdoch omsorg är påbörjad.
Kostorganisationen ska läggas samman i effektiviseringssyfte. Skolchef
Margareta Borg har i uppdrag att rekrytera en kostchef, vilket är en
förutsättning för att skapa en sådan organisation.
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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§ 171 Remittering av motioner
Ärendenummer: Ks 4/2017
Handläggare: Mats Guldbrand
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har den 14 juni 2017 överlämnat följande motioner
till Kommunstyrelsen för beredning:
- Motion från Daniel Granqvist (M) om inventering av vägmärken och
lokala trafikföreskrifter, Ks 892/2017
- Motion från Lars Elamson (M) om flytta felaktigt uppställda bilar i
Örebro kommun, Ks 891/2017
Beslutsunderlag
Motion från Daniel Granqvist (M) om inventering av vägmärken och
lokala trafikföreskrifter, Ks 892/2017
Motion från Lars Elamson (M) om flytta felaktigt uppställda bilar i Örebro
kommun, Ks 891/2017
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Motion från Daniel Granqvist (M) om inventering av vägmärken och
lokala trafikföreskrifter, remitteras till Programnämnd samhällsbyggnad.
2. Motion från Lars Elamson (M) om flytta felaktigt uppställda bilar i
Örebro kommun, remitteras till Programnämnd samhällsbyggnad.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

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

§ 173 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt, månadsrapport
Ärendenummer: Ks 6/2017
Handläggare: Karin Nilsson
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelseförvaltningen har sammanställt en rapport över
utvecklingen inom ekonomi, personal och verksamhet under juli 2017.
Beslutsunderlag
Månadsrapport ekonomi, personal och verksamhet Örebro kommun, juli
2017
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Rapporten läggs till handlingarna.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 174 Rapport från Örebro Rådhus AB
Ärendenummer: Ks 7/2017
Handläggare: Tina Hillding
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, 2017-06-13
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Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Rapporten läggs till handlingarna.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

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

§ 176 Anmälan av delegationsbeslut, maj-juli 2017
Ärendenummer: Ks 848/2017
Handläggare: Mats Guldbrand
Ärendebeskrivning
Alla beslut fattade med stöd av delegation av tjänsteman, ordförande eller
utskott ska anmälas till Kommunstyrelsen på närmast följande
sammanträde enligt 6 kap. 35 § KL. Det är först efter återrapporteringen till
Kommunstyrelsen som delegationsbesluten kan vinna laga kraft och det är
också ett sätt att hålla ledamöter och ersättare i Kommunstyrelsen
informerade om vilka beslut som fattats genom delegation.
Delegationsförteckningen för Kommunstyrelsen antogs den 27 mars 2003
och reviderades senast den 9 maj 2017. Inför Kommunstyrelsens
sammanträde den 22 augusti 2017 redovisar Kommunstyrelseförvaltningen
beslut som tagits med stöd av delegation under maj, juni och juli 2017.
Beslutsunderlag
Sammanställning över delegationsbeslut inom övrig verksamhet under
perioden 27 maj-31 juli 2017
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Sammanställning över delegationsbeslut inom finansverksamheten under
perioden 1 maj -31 maj 2017
Protokoll från Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt, 201705-30
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
-Anmälan av delegationsbeslut läggs till handlingarna.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 177 Anmälan av handlingar
Ärendenummer: Ks 3/2017
Handläggare: Mats Guldbrand
Ärendebeskrivning
Varje månad anmäler Kommunstyrelseförvaltningen handlingar som
inkommit och bedöms relevanta för Kommunstyrelsen att få kännedom
om.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Programnämnd social välfärd, 2017-06-01, § 77,
inkl. skrivelse
Uppföljning ensamkommande januari-maj 2017, inkl. protokollsutdrag
från Socialnämnd öster, 2017-06-15, § 96
På väg mot en digital offentlighetsprincip - slutrapport från projektet
Undervaka, 2017-07-04
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Anmälan läggs till handlingarna.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

19

