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Lena Claeson, sekreterare
Justerat den 27 februari 2019
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Kenneth Nilsson (S), ordförande

Maria Haglund (M), justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 1 mars 2019.
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§ 4 Kommunstyrelsens årsberättelse 2018
Ärendenummer: Ks 30/2019
Handläggare: Tove Rosin
Ärendebeskrivning

Kommunstyrelseförvaltningen har sammanställt Kommunstyrelsens
årsberättelse 2018. Kommunstyrelsens egen verksamhet 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 uppföljningen av Kommunstyrelsens plan med
budget 2018 utifrån gällande resursfördelning, ansvar och reglemente. Planen
utgår från Örebros övergripande strategier och budget 2018 med plan för
2019–2020 och ska leda till måluppfyllelse utifrån av Kommunfullmäktige
fastställda verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning.
Kommunstyrelseförvaltningens budgetram inför 2018 innebar krav om
effektiviseringsåtgärder motsvarande 14,3 mnkr, varav cirka 5 mnkr ålagts
avdelningarna inför budgetarbetet 2018. Återstående reduceringskrav
motsvarade 9,3 mnkr mot budget. Överfört resultat från 2017 (+3,3 mnkr) har
lagts in i ramavstämning vilket minskade årets reduceringsbehov till cirka 6
mnkr. Genomförda verksamhetseffektiviseringar, reduceringar av ett antal
tjänster, generell ramreducering samt allmän återhållsamhet har resulterat i att
effektiviseringskravet är realiserat.
Kommunstyrelseförvaltningen sammanställer ett resultat för helåret som är en
positiv budgetavvikelse med 23,8 mnkr. Exklusive Centralt skolstöd och
Myndighetsetsavdelningen är avvikelsen 17,8 mnkr. Detta kan framförallt
härledas till att anslag ej förbrukats och att högre intäkter än budgeterat har
erhållits.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-01-21
Årsberättelse 2018 för Kommunstyrelsens egen verksamhet
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Årsberättelse 2018 för Kommunstyrelsens egen verksamhet fastställs.
2. Årsberättelsen överlämnas för vidare hantering inom ramen för
kommuntotal årsredovisning 2018 Örebro kommun.
Yrkande

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

Ordförande Kenneth Nilsson (S) finner att det 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 som tas till protokollet, under proposition och finner att
Kommunstyrelsen beslutar att bifalla detta.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
1. Årsberättelse 2018 för Kommunstyrelsens egen verksamhet fastställs.
2. Årsberättelsen överlämnas för vidare hantering inom ramen för
kommuntotal årsredovisning 2018 Örebro kommun.
Martha Wicklund (V) deltar inte i beslutet.

§ 5 Låne- och borgensramar för 2019-2021
Ärendenummer: Ks 1333/2018
Handläggare: Mats Rodenfelt
Ärendebeskrivning

Enligt den koncerngemensamma finanspolicyn ska Kommunfullmäktige
årligen fastställa en ram för externa lån till kommunkoncernen. Den externa
låneramen ska inrymma internbankens lån, kommunens egna lån och beslutad
borgen till de kommunägda bolagen.
Kommunstyrelsen ska varje år besluta om ramar för koncerninterna lån till de
kommunala bolagen.
Kommunstyrelsen ska varje år besluta om storleken på den kortfristiga
likviditetsportföljen. Den kortfristiga likviditetsportföljen ska täcka kommande
budgetårs likviditetsbehov utifrån budgeterat kassaflöde.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-12-14
Investeringsplan och lånebehov för bolagen och kommunen bilaga 1
Beslutade avgifter för koncerninterna lån och borgen bilaga 2
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Ramen för kommunkoncernens samlade externa låneskuld fastställs till 20
200 miljoner kronor för perioden 2019–2021.
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2. Ramen för Örebro kommuns låneskuld fastställs till 19 140 miljoner kronor
för perioden 2019–2021.
3. Koncernintern låneram för Örebrobostäder AB med dotterbolag fastställs 9
365 miljoner kronor för perioden 2019–2021. Örebrobostäder AB har rätt
inom sin låneram att utnyttja kommunal borgen på högst 1 000 miljoner
kronor.
4. Koncernintern låneram för Örebroporten fastigheter AB med dotterbolag
fastställs 3 180 miljoner kronor för perioden 2019–2021.
5. Koncernintern låneram för Futurum fastigheter i Örebro AB fastställs 5 975
miljoner kronor för perioden 2019–2021.
6. Koncernintern låneram för Kumbro Vind AB fastställs 441 miljoner kronor
för perioden 2019–2021.
7. Koncernintern låneram för Kumbro Stadsnät AB fastställs 168 miljoner
kronor för perioden 2019–2021.
8. Nivå på checkkredit inom koncernkontot fastställs till: 8 miljoner kronor för
Länsmusiken i Örebro AB, 5 miljoner för Alfred Nobel Science Park AB och 5
miljoner för Örebro Parkering AB
9. Avgifter för koncerninterna lån och borgen lämnas oförändrade för år 2019
10. Storleken på den kortfristiga likviditetportföljen fastställs till 750 miljoner
kronor vid ingången av år 2019.
Beslutspunkt 1 ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Yrkande

Helena Ståhl (SD) yrkar avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag och
att ärendet skickas tillbaka till förvaltningen för beräkning av nya belopp på
beslutspunkterna 1-10 i enlighet med Sverigedemokraternas tidigare lagda
budgetförslag och investeringsprogram i Kommunfullmäktige.
Karolina Wallström (L) yrkar att ramen för kommunkoncernens samlade
externa låneskuld fastställs till 19 760 miljoner kronor.
Anders Åhrlin (M) yrkar att få lämna ett särskilt yttrande som tas till
protokollet.
Martha Wicklund (V) yrkar att få lämna ett särskilt yttrande som tas till
protokollet.
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Proposition

Ordförande Kenneth Nilsson (S) redovisar förslag till propositionsordning
som Kommunstyrelsen godkänner.
Ordföranden finner att det finns tre förslag till
beslut, d.v.s. Kommunstyrelseförvaltningens förslag, Helena Ståhls (SD)
yrkande och Karolina Wallströms (L) yrkande. Kommunstyrelseförvaltningens
förslag är huvudförslag.
Ordföranden ställer först Helena Ståhls (SD) yrkande mot Karolina Wallströms
(L) yrkande för att få fram ett motförslag till huvudförslaget. Ordföranden
finner att Kommunstyrelsen beslutar att Helena Ståhls (SD) yrkande utgör
motförslag till huvudförslaget.
Därefter ställer ordföranden huvudförslaget mot motförslaget, d.v.s.
Kommunstyrelseförvaltningens förslag mot Helena Ståhls (SD) yrkande, och
finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens
förslag.
Därefter ställer ordföranden Anders Åhrlins (M) yrkande om att få lämna ett
särskilt yttrande som tas till protokollet, under proposition och finner att
Kommunstyrelsen beslutar att bifalla detta.
Slutligen ställer ordföranden Martha Wicklunds (V) yrkande om att få lämna ett
särskilt yttrande som tas till protokollet, under proposition och finner att
Kommunstyrelsen beslutar att bifalla detta.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
1. Ramen för kommunkoncernens samlade externa låneskuld fastställs till 20
200 miljoner kronor för perioden 2019–2021.
2. Ramen för Örebro kommuns låneskuld fastställs till 19 140 miljoner kronor
för perioden 2019–2021.
3. Koncernintern låneram för Örebrobostäder AB med dotterbolag fastställs 9
365 miljoner kronor för perioden 2019–2021. Örebrobostäder AB har rätt
inom sin låneram att utnyttja kommunal borgen på högst 1 000 miljoner
kronor.
4. Koncernintern låneram för Örebroporten fastigheter AB med dotterbolag
fastställs 3 180 miljoner kronor för perioden 2019–2021.
5. Koncernintern låneram för Futurum fastigheter i Örebro AB fastställs 5 975
miljoner kronor för perioden 2019–2021.
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6. Koncernintern låneram för Kumbro Vind AB fastställs 441 miljoner kronor
för perioden 2019–2021.
7. Koncernintern låneram för Kumbro Stadsnät AB fastställs 168 miljoner
kronor för perioden 2019–2021.
8. Nivå på checkkredit inom koncernkontot fastställs till: 8 miljoner kronor för
Länsmusiken i Örebro AB, 5 miljoner för Alfred Nobel Science Park AB och 5
miljoner för Örebro Parkering AB
9. Avgifter för koncerninterna lån och borgen lämnas oförändrade för år 2019
10. Storleken på den kortfristiga likviditetportföljen fastställs till 750 miljoner
kronor vid ingången av år 2019.
11. Anders Åhrlin (M) får lämna ett särskilt yttrande som tas till protokollet.
12. Martha Wicklund (V) får lämna ett särskilt yttrande som tas till protokollet.
Beslutspunkt 1 ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Reservation

Helena Ståhl (SD) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för sitt
yrkande om avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag och att ärendet
skickas tillbaka till förvaltningen för beräkning av nya belopp på
beslutspunkterna 1-10 i enlighet med Sverigedemokraternas tidigare lagda
budgetförslag och investeringsprogram i Kommunfullmäktige.
Karolina Wallström (L) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för sitt
yrkande om att ramen för kommunkoncernens samlade externa låneskuld
fastställs till 19 760 miljoner kronor.

§ 6 Försäljning av värdepapper i samband med ett arv till
Rostahemmet
Ärendenummer: Ks 1493/2018
Handläggare: Mats Rodenfelt
Ärendebeskrivning

Vård och omsorgsnämnd Väster har beslutat 2018-11-14 §152 att ta emot ett
arv till Rostahemmet. Arvet består av kontanta medel och värdepapper. Enligt
beslutet i nämnden så lämnas ärendet över till ekonomidirektören för beslut
om försäljning av värdepapperna för att därefter tillsammans med de kontanta
medlen särredovisas på ett balanskonto inom kommunens balansräkning.
Enligt gällande delegationsordning 2018-06-05 KS §139 så har
ekonomidirektören rätt att besluta om försäljning av värdepapper upp till ett
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belopp om 200 000 kr. Enligt bouppteckningsförrättningen uppgick
marknadsvärdet av värdepapperna till ca 470 000 kr och överstiger därmed
beloppet enligt delegationsordningen. Vilket innebär att Kommunstyrelsen
behöver besluta om försäljningen.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-01-16
Vård- och omsorgsnämnd väster 2018-11-14 § 152 Arv till Rostahemmet
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Ekonomidirektör Johanna Larsson får i uppdrag att genomföra försäljningen
av värdepapper som lämnats i arv till Rostahemmet.
2. Kommundirektören får i uppdrag att återkomma till Kommunstyrelsen med
en rapport om hur verksamheten planerar att använda medlen.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 7 Information om Idéslussen
Ärendenummer: Ks 1104/2018
Handläggare: Cathrin Andersson och Sofia Persson (15 minuter)
Ärendebeskrivning

Utvecklingsstrateg Cathrin Andersson informerar om Idéslussen.
Många bra idéer för utveckling kommer från medarbetarna, och dessa idéer vill
kommunen ta tillvara. Nyttan för invånaren står i fokus. Idéslussen ska vara ett
verktyg för att fånga upp idéerna, och ge stöd för utveckling.
Framgångsfaktorerna för Idéslussen är att jobba med struktur och kultur, att
systematiken och processledning sker i kulisserna. Information till
driftnämnder planeras. Funderingar finns kring arbete med strategisk
innovationsledning. En innovativ organisation är en organisation där
förutsättningar och förhållningssätt ger stöd för delaktighet och utveckling.
Idéslussen är ett projekt som avslutas i december 2019.
Beslutsunderlag

Inga handlingar.
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Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Informationen tas till protokollet.

§ 8 Vision för Open art 2021
Ärendenummer: Ks 1220/2018
Handläggare: Margareta Wall
Ärendebeskrivning

Ett förslag till vision för Open Art har tagits fram. Detta har skett efter
intervjuer med företrädare från näringslivet, kommunpolitiker samt
tjänstepersoner inom OpenArt. Dessutom har analyser gjorts av rapporter och
den mediala debatten.
Förslaget till vision för Open Art 2021 har remitterats till Kulturnämnden för
synpunkter. Kommunstyrelseförvaltningen har därefter berett ärendet på nytt
inför beslut i Kommunstyrelsen januari 2019.
I samverkan med Open Art organisationen har också förslag gällande
organisering samt budget- och ekonomistyrning tagits fram, dessa bearbetas
vidare av Kultur-och fritidsförvaltningen.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-01-07
Rapporten "Open Art i Örebro – med sikte på 2021 och därefter"
Protokollsutdrag och tjänsteskrivelse från Kulturnämnden 2018-12-05, §68
Särskilt yttrande från Moderaterna i Kulturnämnden, 2018-12-05
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Förslaget till vision för Open Art antas.
Yrkande

Anders Åhrlin (M) och Karolina Wallström (L) yrkar bifall till
Kommunstyrelseförvaltningens förslag samt att ge kommundirektören i
uppdrag att hitta andra finansiärer som kan förverkliga visionen, så att Open
Art drivs i annat än kommunal regi.
Kenneth Nilsson (S) yrkar avslag på Anders Åhrlins (M) och Karolina
Wallströms (L) yrkande.
Helena Ståhl (SD) yrkar att få lämna ett särskilt yttrande som tas till
protokollet.
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Proposition

Ordförande Kenneth Nilsson (S) finner att det finns två förslag till beslut,
d.v.s. Kommunstyrelseförvaltningens förslag respektive Anders Åhrlins (M)
och Karolina Wallströms (L) yrkande, och ställer dessa mot varandra.
Ordföranden finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt
Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Slutligen ställer ordföranden Helena Ståhls (SD) yrkande om att få lämna ett
särskilt yttrande som tas till protokollet, under proposition och finner att
Kommunstyrelsen beslutar att bifalla detta.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
1. Förslaget till vision för Open Art antas.
2. Helena Ståhl (SD) får lämna ett särskilt yttrande som tas till protokollet.
Reservation

Anders Åhrlin (M), Maria Haglund (M), Johan Kumlin (M), Cecilia Askerskär
Philipsson (M) och Karolina Wallström (L) reserverar sig skriftligt mot
beslutet till förmån för Anders Åhrlins (M) och Karolina Wallströms
(L) yrkande om att ge kommundirektören i uppdrag att hitta andra finansiärer
som kan förverkliga visionen, så att Open Art drivs i annat än kommunal regi.

§ 9 Arbetsgivarpolitisk lönestrategi 2019 – 2021
Ärendenummer: Ks 276/2018
Handläggare: Maria Hedlund
Ärendebeskrivning

Örebro kommun ska som arbetsgivare erbjuda attraktiva arbeten samt utveckla
och behålla befintliga medarbetare. För att säkra vår kompetensförsörjning
behöver vi förutom att utveckla och behålla de medarbetare vi har, även
attrahera och rekrytera nya medarbetare. Att vara en attraktiv arbetsgivare
handlar om mycket mer än lön, men genom att använda lönen som styrmedel
och premiera goda prestationer som bidrar till verksamhetens mål och
utveckling bidrar det till att säkra kompetensförsörjningen och målet som
attraktiv arbetsgivare.
En arbetsgivarpolitisk lönestrategi tydliggör och bidrar till styrning vad gäller
lokal lönebildning; hur kommunen ska använda det ekonomiska utrymmet till
löneökningar för att utveckla kommunens verksamheter och premiera goda
prestationer. Strategin bidrar också med styrning genom önskad lönestruktur
med koppling till kompetensförsörjning; utveckla och behålla de medarbetare
vi har men också att attrahera och rekrytera nya medarbetare.
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Beslutsunderlag

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-01-07
Förslag till Arbetsgivarpolitisk lönestrategi 2019-2021
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår Kommunstyrelsen:
- Arbetsgivarpolitisk lönestrategi 2019–2021 antas.
Yrkande

Martha Wicklund (V) yrkar att lönestrategin kompletteras med att ingen
tjänsteman, chef eller konsult i Örebro kommun eller dess bolag ska kunna
tjäna mer än vad kommunstyrelsens ordförande får i månadsarvode samt
att det måste finnas ett tydligt och transparent samband mellan den anställde
eller konsult i kommunen som tjänar högst respektive lägst.
Proposition

Ordförande Kenneth Nilsson (S) finner att det finns två förslag till beslut,
d.v.s. Kommunstyrelseförvaltningens förslag respektive Martha Wicklunds
(V) yrkande, och ställer dessa mot varandra. Ordföranden finner att
Kommunstyrelsen beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Arbetsgivarpolitisk lönestrategi 2019–2021 antas.
Reservation

Martha Wicklund (V) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för sitt
yrkande om att lönestrategin kompletteras med att ingen tjänsteman, chef eller
konsult i Örebro kommun eller dess bolag ska kunna tjäna mer än vad
kommunstyrelsens ordförande får i månadsarvode samt att det måste finnas ett
tydligt och transparent samband mellan den anställde eller konsult i kommunen
som tjänar högst respektive lägst.

§ 10 Social investering Skolfam
Ärendenummer: Ks 781/2015
Handläggare: Yvonne Haneskog
Ärendebeskrivning

Den sociala investeringen Skolfam startade våren 2016 och beviljades 5,6
miljoner kronor för genomförande under tre år. Satsningen har syftat till att
öka familjehemsplacerade barns måluppfyllelse i skolan för att de ska nå
behörighet till gymnasiet, men också att utveckla samverkan mellan skolan och
socialtjänsten. Satsningens målgrupp har varit barn i åldrarna 7–14 år som är
familjehemsplacerade av Örebro kommun i Örebro kommun, vilket är 21 barn.
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Det manualbaserade arbetssättet har gett teamet, skolan, socialtjänsten och
familjehemmet en systematik i arbetet för att tydliggöra varje barns
utvecklingsnivå. Genom ett gemensamt kartläggningsarbete har de skapat
individuella planer för barnen, som ska leda mot målet att barnet ska nå så
höga kunskapsmål som barnet är kapabel till.
Satsningen beskrivs som positiv och har satt fokus på de familjehemsplacerade
barnen och deras behov. Starten försenades ett halvår vilket har inneburit att
det är svårt att genomföra de uppföljande kartläggningarna i tid inför
satsningens avslut. Enligt de kvantitativa resultaten har arbetssättet varit till
stort stöd för skolpersonalen, socialtjänsten och familjehemmet i deras kontakt
med barnet och respektive verksamhet för att kunna ge barnet ökat stöd för
ökad måluppfyllelse i skolan. Satsningen har även visat sig förbättra samverkan
mellan skolan och socialtjänsten. Det går att urskilja en minskning av andelen
icke godkända betyg vid en jämförelse av perioden utan respektive med
Skolfam. Dock är minskningen marginell vid en jämförelse av periodens start
och slut. Det krävs ett större underlag och en längre mätperiod för att kunna
fastställa ett samband. Satsningen har i nuläget uppnått den kvantitativa
målsättningen om att 80 procent av de familjehemsplacerade barnen som
inkluderas i Skolfam undviker omplacering till HVB (utfall 95 procent).
Målsättningen om att 80 procent av de familjehemsplacerade barnen ska uppnå
gymnasiebehörighet har däremot ännu inte uppnåtts (utfall 50 procent).
Det är på kort sikt svårt att påvisa att satsningen genererat ekonomiska effekter
som överstiger kostnaderna. Det beror framförallt på att de mått som ligger till
grund för beräkning av eventuella besparingar än så länge är svåra att dra
slutsatser av, eftersom tillräckliga data ännu inte finns tillgänglig. På längre sikt
tyder dock mycket på att satsningen kommer vara lönsam i ett kommunalekonomiskt perspektiv, under förutsättning att effekterna för målgruppen
utvecklas som förväntat. Dessa effekter är framförallt kopplade till andelen
elever som förbättrat sina betyg samt sett en förbättring av den pedagogiska
och psykologiska kartläggningen. Om det visar sig att målgruppen i större
utsträckning än tidigare uppnår gymnasiebehörighet, minskar risken för ett
framtida utanförskap och sannolikt även kostnaderna. Dessa mått kommer
följas i den uppföljande utvärderingen 2021. Sammantaget finns behov av att
justera återföringen till totalt 62 procent av den ursprungliga återföringsplanen.
Utifrån utvärderingens resultat, lämnas nedanstående förslag till
implementering:
- Fortsatt utveckling av gemensamt arbetssätt, med skola och socialtjänst i
samverkan, i syfte att öka måluppfyllelsen för särskilt utsatta grupper,
framförallt familjehemsplacerade barn.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-12-11
Ansökan Skolfam, 2015-10-09
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Löpande delårs- och årsredovisningar för satsningen
Slutrapport Skolfam, 2018-12-11
Förslag till beslut

Utvärderingsteamet för sociala investeringar föreslår Kommunstyrelsen:
1. Kommunstyrelsen godkänner slutrapporten för satsningen Skolfam.
2. Kommunstyrelsen ger Grundskolenämnden, Socialnämnderna och
Kommunstyrelseförvaltningen (genom Centralt skolstöd) i uppdrag att
genomföra implementering i ordinarie verksamhet, i enlighet med förslaget i
slutrapporten. Implementering påbörjas och genomförs under vintern
2018/2019, för att därefter gå över till ordinarie drift och finansiering från
våren 2019.
3. Kommunstyrelsen godkänner den reviderade återföringsplanen för Skolfam.
4. Kommunstyrelsen ålägger Grundskolenämnden, Socialnämnderna,
Programnämnd barn och utbildning samt Vuxenutbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden att återföra medel i enlighet med den reviderade
återföringsplanen.
5. Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att hantera identifierade
utvecklingsområden kopplade till målgruppen
Yrkande

Karolina Wallström (L) yrkar att få lämna ett särskilt yttrande som tas till
protokollet.
Proposition

Ordförande Kenneth Nilsson (S) finner att det finns ett förslag till beslut, d.v.s.
Utvärderingsteamet för sociala investeringars förslag, och att
Kommunstyrelsen beslutar enligt detta.
Därefter ställer ordföranden Karolina Wallströms (L) yrkande om att få lämna
ett särskilt yttrande som tas till protokollet under proposition, och finner att
Kommunstyrelsen beslutar att bifalla detta.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
1. Kommunstyrelsen godkänner slutrapporten för satsningen Skolfam.
2. Kommunstyrelsen ger Grundskolenämnden, Socialnämnderna och
Kommunstyrelseförvaltningen (genom Centralt skolstöd) i uppdrag att
genomföra implementering i ordinarie verksamhet, i enlighet med förslaget i
slutrapporten. Implementering påbörjas och genomförs under vintern
2018/2019, för att därefter gå över till ordinarie drift och finansiering från
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våren 2019.
3. Kommunstyrelsen godkänner den reviderade återföringsplanen för Skolfam.
4. Kommunstyrelsen ålägger Grundskolenämnden, Socialnämnderna,
Programnämnd barn och utbildning samt Vuxenutbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden att återföra medel i enlighet med den reviderade
återföringsplanen.
5. Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att hantera identifierade
utvecklingsområden kopplade till målgruppen
6. Karolina Wallström (L) får lämna ett särskilt yttrande som tas till protokollet.

§ 11 Återrapportering av samverkan med KIF Örebro om
folkhälsa
Ärendenummer: Ks 926/2018
Handläggare: Katrin Larsson
Ärendebeskrivning

Den 18 september 2018 beslutade Kommunstyrelsen att Örebro kommun
skulle ingå samverkan med KIF Örebro DFF om folkhälsa, bland annat inom
ramen för Rörelsenätverket. Föreningens spelare ska fungera som
ambassadörer i olika uppdrag för att uppmuntra medborgare till fysisk aktivitet,
framför allt barn och ungdomar. Kommundirektören fick i uppdrag att föra
dialogen vidare med föreningen om hur samverkan ska utformas.
Hållbarhetschef Katrin Larsson informerar om att det finns en skrivning om
Rörelsenätverket i alla spelares spelaravtal, om att spelarna ska delta med
insatser i Rörelsenätverket. Vidare ska spelarna månadsvis under 2019 inspirera
till rörelse via hemsida, instagram och Facebook. De ska bjuda in till
spontanidrott i samband med olika evenemang och besöka skolor och
fritidsgårdar för att prata om rörelse och hälsa.
Beslutsunderlag

Inga handlingar.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Informationen tas till protokollet.
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§ 12 Riktlinje för arvoden och ersättningar till
förtroendevalda i Örebro kommun
Ärendenummer: Ks 1180/2017
Handläggare: Erik Sahlin
Ärendebeskrivning

Örebro kommuns riktlinjer för arvoden och ersättningar till förtroendevalda i
Örebro kommun och partigruppsresurser samt partistöd för mandatperioden
2019-2022 behöver revideras inför 2019 med anledning av valresultat och
organisationsförändringar.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-01-15
Arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Örebro kommun och
partigruppsresurser samt partistöd för mandatperioden 2019-2022
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Revidering av Arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Örebro
kommun och partigruppsresurser samt partistöd för mandatperioden 20192022 antas.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Yrkande

Martha Wicklund (V) yrkar bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag
med ändringen att ersättningsnivåerna för kommunalråd, Kommunstyrelsens
ordförande samt 1:a och 2:a vice ordförande lämnas oförändrade enligt
gällande Lönestrategi för mandatperioden 2014-2018.
Helena Ståhl (SD) yrkar att ärendet återremitteras och att ett nytt förslag tas
fram där bl.a. utgångspunkten ska vara att samtliga närvarande vid ett möte ska
ha så lika ersättning som möjligt, att mötesarvodena för kommunalråd och
presidier inte ska höjas samt att partistödet ska halveras.
Ajournering

Kommunstyrelsen ajournerar sig fem minuter för överläggning. Sammanträdet
återupptas kl. 14.45.
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Proposition

Ordförande Kenneth Nilsson (S) redovisar förslag till propositionsordning
som Kommunstyrelsen godkänner.
Ordföranden ställer först Helena Ståhls (SD) yrkande om återremiss under
proposition, och finner att Kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras
idag.
Därefter finner ordföranden att det finns två förslag till beslut, d.v.s.
Kommunstyrelseförvaltningens förslag respektive Martha Wicklunds (V)
yrkande, och ställer dessa mot varandra. Ordföranden finner att
Kommunstyrelsen beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Revidering av Arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Örebro
kommun och partigruppsresurser samt partistöd för mandatperioden 20192022 antas.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Reservation

Martha Wicklund (V) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för sitt
yrkande om att ersättningsnivåerna för kommunalråd, Kommunstyrelsens
ordförande samt 1:a och 2:a vice ordförande lämnas oförändrade enligt
gällande Lönestrategi för mandatperioden 2014-2018.
Helena Ståhl (SD) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för sitt
yrkande om att ärendet återremitteras och att ett nytt förslag tas fram där bl.a.
utgångspunkten ska vara att samtliga närvarande vid ett möte ska ha så lika
ersättning som möjligt, att mötesarvodena för kommunalråd och presidier
inte ska höjas samt att partistödet ska halveras.

§ 13 Revidering av reglementen för Vårdboendenämnden,
Hemvårdsnämnden, Funktionsstödsnämnden,
Grundskolenämnden, Gymnasienämnden,
Socialnämnden och Miljönämnden
Ärendenummer: Ks 608/2018
Handläggare: Gustav Grek
Ärendebeskrivning

I 2 kap. 2 § hälso- och sjukvårdslagen (HSL) framgår det att med huvudman
avses det landsting eller den kommun som enligt lagen ansvarar för att erbjuda
hälso- och sjukvård. Inom en huvudmans geografiska område kan en eller flera
vårdgivare bedriva verksamhet. I gällande Nämndreglementen för Örebro
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kommun är det inte tydligt formulerat vilka nämnder som utövar ledningen av
hälso- och sjukvården inom sitt verksamhetsområde, vilket behöver förtydligas.
Inför framtida upphandlingar i enlighet med lagen om upphandling (LOU) är
det av stor vikt att det är tydligt vilka nämnder som utövar ledningen av hälsooch sjukvården inom sitt verksamhetsområde och som i sin tur utser
verksamhetschefer.
I tidigare beslut från Kommunfullmäktige under 2018 om nämndernas nya
reglementen fördes uppgiften om yttranden till Lotteriinspektionen inte över
från Socialnämnden till Miljönämnden, likt uppgifterna enligt alkohollagen.
Detta behöver nu korrigeras.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-01-21
Nämndreglementen för Örebro kommun (med gulmarkerade ändringar)
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Revidering av reglementen för Programnämnd social välfärd,
Vårdboendenämnden, Hemvårdsnämnden, Funktionsstödsnämnden,
Grundskolenämnden, Gymnasienämnden, Socialnämnden och Miljönämnden
godkänns.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Beslut

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

§ 14 Svar på motion från Daniel Granqvist (M) om att
förenkla för sotarföretag i Örebro kommun
Ärendenummer: Ks 182/2016
Ärendebeskrivning

Daniel Granqvist (M) har inkommit med en motion som anmäldes till
Kommunfullmäktige den 17 februari 2015.
Motionären yrkar på att Örebro kommun ska verka för att inte bara enskilda
fysiska personer, utan även juridiska personer, skall kunna bemyndigas att sota
i Örebro kommun.
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Praxis är att enskilda personer får förordnandet då det är viktigt för
tillsynsmyndigheten att kunna bekräfta kompetensnivån hos utföraren.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-11-26
Motion från Daniel Granqvist (M) om att förenkla för sotarföretag i Örebro
kommun, 2015-02-17
Avtal mellan Örebro kommun och Örebro Sotar’n, 1991-04-23
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningen förslag till Kommunstyrelsen:
- Motionen anses besvarad.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Yrkande

Anders Åhrlin (M) och Karolina Wallström (L) yrkar bifall till motionen.
Proposition

Ordförande Kenneth Nilsson (S) finner att det finns två förslag till beslut,
d.v.s. Kommunstyrelseförvaltningens förslag om att motionen anses
besvarad respektive Anders Åhrlins (M) och Karolina Wallströms (L) yrkande
om att bifalla motionen, och ställer dessa mot varandra. Ordföranden finner att
Kommunstyrelsen beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Motionen anses besvarad.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
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) yrkande om bifall till motionen.
Karolina Wallström (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt yrkande
om bifall till motionen.
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§ 15 Svar på motion från Patrik Jämtvall (L) och Johan
Åqvist (L) om att utveckla och skydda Örebros gröna stråk
från ytterligare exploatering
Ärendenummer: Ks 192/2018
Ärendebeskrivning

Liberalerna har inkommit med en motion till Kommunfullmäktige där man
yrkar att:
- kommunfullmäktige utreder förutsättningarna för ett utökat förstärkt skydd
av stadens gröna stråk och värdekärnor.
- kommunfullmäktige säkerställer och skyddar parkmiljöerna från exploatering.
- kommunfullmäktige därefter beslutar om en strategi för att utveckla dessa
områden för att optimera dess möjligheter ur ett folkhälsoperspektiv.
De frågor som lyfts i motionen är delvis en del i det pågående arbete som
utförs på förvaltningen och ställningstaganden gällande detta finns i framförallt
Grönstrategin. Nästa steg i detta arbete är att ta fram en handlingsplan där
arbetet kan konkretiseras och formuleras till åtgärder och här kan dessa frågor
lyftas ytterligare. Förslaget är att förvaltningen får i uppdrag att arbeta vidare
med detta i de kommande arbetena med den handlingsplan för Grönstrategin
som ska tas fram samt i Strategin för naturvård och friluftsliv. Motionen anses
med hänvisning till detta vara besvarad.
Ärendet behandlades av Programnämnd samhällsbyggnad den 8 november
2018.
Beslutsunderlag

Protokollsutdrag från Programnämnd samhällsbyggnad, 2018-11-08, § 86
Stadsbyggnads tjänsteskrivelse, 2018-10-19
Motion från Liberalernas fullmäktigegrupp, utveckla och skydda Örebros
gröna stråk från ytterligare exploatering, 2018-01-31
Förslag till beslut

Programnämnd samhällsbyggnads förslag till Kommunstyrelsen:
- Motionen är besvarad.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Yrkande

Karolina Wallström (L), Anders Åhrlin (M) och Martha Wicklund (V)
yrkar bifall till motionen.
Proposition

Ordförande Kenneth Nilsson (S) finner att det finns två förslag till beslut,
d.v.s. Programnämnd samhällsbyggnads förslag om att motionen anses
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besvarad respektive Karolina Wallströms (L) m.fl. yrkande om att bifalla
motionen, och ställer dessa mot varandra. Ordföranden finner att
Kommunstyrelsen beslutar enligt Programnämnd samhällsbyggnads förslag.
Beslut

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

Karolina Wallström (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt yrkande
om bifall till motionen.
Anders Åhrlin (M), Maria Haglund (M), Johan Kumlin (M) och Cecilia
Askerskär Philipsson (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för Anders
Åhrlins (M) yrkande om bifall till motionen.
Martha Wicklund (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt yrkande
om bifall till motionen.

§ 16 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt, månadsrapport
Ärendenummer: Ks 3/2019
Handläggare: Martin Dolk
Ärendebeskrivning

Kommunstyrelseförvaltningen har sammanställt en rapport över utvecklingen
inom ekonomi, personal och verksamhet under december 2018.
Beslutsunderlag

Månadsrapport ekonomi, personal och verksamhet Örebro kommun,
december 2018
Förslag till beslut

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

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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§ 17 Rapport från Örebro Rådhus AB
Ärendenummer: Ks 4/2019
Handläggare: Krister Frödin
Ärendebeskrivning

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

Rapport från Örebro Rådhus AB
Förslag till beslut

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

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 18 Rapport över finansverksamheter under novemberdecember 2018
Ärendenummer: Ks 7/2018
Handläggare: Mats Rodenfelt
Ärendebeskrivning

Kommunstyrelseförvaltningen redovisar i rapport finansverksamheten
under november-december år 2018.
Beslutsunderlag

Rapport över finansverksamheten under november-december 2018
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Förslag till beslut

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

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 19 Kommundirektörens rapport
Ärendenummer: Ks 6/2019
Handläggare: Anne Andersson
Ärendebeskrivning

Kommundirektören redogör i en rapport för nyheter inom förvaltningen.
Beslutsunderlag

Kommundirektörens rapport december 2018
Förslag till beslut

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

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 20 Val till Örebro Läns miljö-och naturvårdsråd
Ärendenummer: Ks 1295/2018
Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen har att utse en ledamot och en ersättare som ska
representera Örebro kommun i länets Miljö- och naturvårdsråd.
I det regionala Miljö- och naturvårdsrådet samverkar Länsstyrelsen och
Skogsstyrelsen med länets kommuner och Region Örebro län kring de
regionala miljömålen och naturvården i länet. Rådets uppgift är att vara ett
forum för dialog i strategiska miljö- och naturvårdsfrågor och att årligen
prioritera gemensamma åtgärder. Råden ska också följa utvecklingen och vid
behov revidera de regionala miljömålen
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Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
Utse Per Lilja (S) till ledamot och Johan Kumlin (M) till ersättare som ska
representera Örebro kommun i länets Miljö- och naturvårdsråd.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
Utse Per Lilja (S) till ledamot och Johan Kumlin (M) till ersättare som ska
representera Örebro kommun i länets Miljö- och naturvårdsråd.

§ 21 Val till Bohnstedt von Hornska minnesfonden
Ärendenummer: Ks 1295/2018
Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen har till uppgift att utse två ledamöter till styrelsen för
Bohnstedt von Hornska minnesfonden, för tiden 1 januari 2019 - 31 december
2022.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
Lena Johansson (S) och Maud Nimheim Ottosson (M) utses som ledamöter till
styrelsen för Bohnstedt von Hornska minnesfonden, för tiden 1 januari 2019 31 december 2022.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
Lena Johansson (S) och Maud Nimheim Ottosson (M) utses som ledamöter till
styrelsen för Bohnstedt von Hornska minnesfonden, för tiden 1 januari 2019 31 december 2022.

§ 22 Val till Örebro läns demokratinätverk
Ärendenummer: Ks 1295/2018
Ärendebeskrivning

År 2004 bildades ett länsnätverk för demokratifrågor i Örebro län där länets
kommuner, länsstyrelsen, landstinget, regionförbundet och flera andra
organisationer ingick. Syftet med länsnätverket var att utbyta kunskap och
erfarenheter i frågor som rör demokrati, främlingsfientlighet och rasism.
Nätverket var vilande några år men Region Örebro läns
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demokratiberedning tog initiativ till en återuppstart 2015.
Nätverkets syfte är att genom erfarenhets- och kunskapsutbyte främja och
förbättra arbetet med demokrati och integration samt aktivt motverka
främlingsfientlighet, rasism och antidemokratiska krafter i Örebro län.
Deltagande i nätverket är samtliga kommuner i länet, Länsstyrelsen, Region
Örebro län, Polismyndigheten, Länsbildningsförbundet, ÖLIF samt andra
länsorganisationer som omfattas av nätverkets syfte, mål och inriktning.
Kommunstyrelsen har att utse en ordinarie förtroendevald representant i
nätverket, samt en ersättare. Örebro kommun kommer även att delta med
två tjänstepersonsrepresentanter, också en ordinarie och en ersättare.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Utse Agneta Blom (S) till ordinarie ledamot och Ulf Södersten (M) till
ersättare i Örebro läns demokratinätverk för tiden 22 januari 2018 - 31
december 2022.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Utse Agneta Blom (S) till ordinarie ledamot och Ulf Södersten (M) till
ersättare i Örebro läns demokratinätverk för tiden 22 januari 2018 - 31
december 2022.

§ 23 Fyllnadsval av vigselförrättare
Ärendenummer: Ks 1295/2018
Ärendebeskrivning

Vigselförrättare förordnas av Länsstyrelsen efter förslag från
Kommunstyrelsen.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
Nominera Anders Åhrlin (M) till vigselförrättare för tiden 22 januari 2019 - 31
december 2022.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
Nominera Anders Åhrlin (M) till vigselförrättare för tiden 22 januari 2019 - 31
december 2022.
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§ 24 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Ks 15/2019
Handläggare: Lena Claeson
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 juni 2018. Inför Kommunstyrelsens sammanträde
den 22 januari 2019 redovisar Kommunstyrelseförvaltningen beslut som tagits
med stöd av delegation under december 2018.
Beslutsunderlag

Sammanställning över delegationsbeslut inom övrig verksamhet under
perioden 1 - 31 december 2018
Sammanställning över delegationsbeslut inom finansverksamheten under
perioden 1 - 31 december 2018
Förslag till beslut

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

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 25 Anmälan av handlingar
Ärendenummer: Ks 1/2019
Handläggare: Lena Claeson
Ärendebeskrivning

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

Minnesanteckningar från arbetsgruppen Samarbete, samordning och planering
kring flyktingmottagning, 2018-11-20
Skrivelse från Kommunala pensionärsrådet (KPR), 2018-11-28, Ks 1427/2018
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Beslut från Länsstyrelsen om borgerliga vigsel förrättare, 2018-12-21, Ks
1154/2018
Förslag till beslut

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

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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