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Justerat den 25 februari 2019.

Kenneth Nilsson (S), ordförande

Cecilia Askerskär Philipsson (M), justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 27 februari 2019.
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§ 26 Kommunstyrelsens verksamhetsplan med budget
2019
Ärendenummer: Ks 135/2019
Ärendebeskrivning

Föreliggande plan avser Kommunstyrelsens verksamhetsplanering för 2019
utifrån gällande ansvar och reglemente. Planen utgår från Örebros
övergripande strategier och budget 2019 med plan för 2020–2021 och ska leda
till måluppfyllelse utifrån av Kommunfullmäktige fastställda verksamhetsmål
för god ekonomisk hushållning.
Planens innehåll speglar Kommunstyrelsens färdriktning, prioriterade
utvecklingsområden och de gemensamma områden som ska skapa
förutsättningar för kommunens samlade och strategiska utveckling. I planen
finns ett tydliggörande vad gäller Kommunstyrelsens förväntningar på
kommunens nämnder att bidra till tre prioriterade utvecklingsområden och att
efterleva ett antal särskilt prioriterade styrdokument. I planen redogörs också
för de arbetsformer Kommunstyrelsens har för att utöva uppsiktsplikt samt
aktuella forum för utveckling och uppföljning.
Kommunstyrelsens plan med budget 2019 kommer att följas upp i samband
med delårsrapportering och årsberättelse under 2019.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse Ks 135/2019
Kommunstyrelsens plan med budget 2019 Ks 135/2019
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsens plan med budget 2019 fastställs.
Yrkande

Helena Ståhl (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas budget.
Anders Åhrlin (M) yrkar bifall till Moderaternas budget, bilaga.
Martha Wicklund (V) yrkar bifall till Vänsterpartiet budget.
Karolina Wallström (L) yrkar bifall till Liberalernas budget, bilaga.
Proposition

Kommunstyrelsen godkänner att ordföranden i tur och ordning prövar
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut, Helena Ståhls (SD) yrkande,
Anders Åhrlins (M) yrkande, Martha Wicklunds (V) yrkande och Karolina
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Wallström (L) yrkande.
Ordföranden finner att Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut.
Beslut

Kommunstyrelsens plan med budget 2019 fastställs.
Reservation

Helena Ståhl (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Anders Åhrlin (M), Maria Haglund (M), Johan Kumlin (M) och Cecilia
Askerskär Philipsson reserverar sig mot beslutet till förmån för Anders Åhrlins
(M) yrkande.
Martha Wicklund (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Karolina Wallström (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

§ 27 Bokslutskommuniké 2018
Ärendenummer: Ks 208/2019
Handläggare: Karin Nilsson
Ärendebeskrivning

Bokslutskommunikén är en preliminär rapport av årets ekonomiska utfall.
Årsredovisningen som är en uppföljning av kommunens övergripande
strategier med budget för 2018 (ÖSB) är under produktion och presenteras i
kommunstyrelsen 2 april.
Beslutsunderlag

Bokslutskommuniké för Örebro kommun 2018
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Bokslutskommunikén för Örebro kommun 2018 godkänns.
Nämndens behandling

Martha Wicklund (V) avstår från att delta i beslutet.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
-Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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§ 28 Utökad räddningstjänst för den växande kommunen
(igångsättningsbeslut)
Ärendenummer: Ks 1203/2018
Handläggare: Lars Thornberg och Marie Hellgren
Ärendebeskrivning

Nerikes Brandkår har lyft ett behov av att uppföra en andra kompletterande
brandstation i Örebro för att kunna upprätthålla god beredskap och klara
utryckningstider inom Örebro tätort. Behovet uppkommer dels av Örebros
snabba tillväxt och dels av att Nerikes brandkår upplever försämrad
framkomlighet på stadens vägnät.
År 1994 invigdes nuvarande brandstation vid Nastagatan. Placeringen var ett
resultat av en framtida tänkt utbyggnad av Örebro tätort med två
brandstationer där Nastastationen utgjorde ”söderstationen” samt att
ytterligare en brandstation skulle byggas i framtiden.
Nastastationen har ett mycket bra läge med närhet till motorvägen vilket
innebär att kommunikationen ”norr-söder” med tillhörande stadsdelar fungerar
bra. Hittills har även kommunikationerna in mot staden fungerat mycket bra,
men detta har gradvis försämrats då trafikintensiteten ökat samtidigt som
trafikflödet minskats i och med ombyggnationer av stadens gator.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-01-15
Utredning av lägen för ytterligare brandstation, Sam 379/2015
Örebro tätort behöver ytterligare en brandstation, tjänsteskrivelse Nerikes
Brandkår 2018-09-01
Volymskiss på nybyggnad av brandstation, Roof arkitekter 2018-10-15
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Futurum fastigheter får i uppdrag att uppföra en ny brandstation på norra
delen av fastigheten Gasklockan 13.
2. Programnämnd samhällsbyggnad får i uppdrag att möjliggöra försäljning och
användning av norra delen av Gasklockan 13 för en ny brandstation.
3. Finansiering av tomten sker via exploateringsbudgeten med ett sänkt
avkastningskrav på 15 mnkr år 2020.
4. Driftskostnaden för den nya brandstationen bestående av kostnader för
personal på 4 mnkr arbetas in i budget from år 2021.
5. Driftskostnader för hyra, ny brandbil och inventarier för den nya
brandstationen arbetas in i budget from år 2022.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
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Yrkande

Anders Åhrlin (M) yrkar att Kommunstyrelsen för egen del beslutar att ge
kommundirektören i uppdrag att innan byggstart återkomma med en rapport
om kostnader kopplat till marksanering.
Ordförande Kenneth Nilsson (S) yrkar bifall till Anders Åhrlins (M) yrkande.
Proposition

Ordföranden finner att det endast finns Kommunstyrelseförvaltningens förslag
till beslut med Anders Åhrlins (M) tilläggsyrkande och att Kommunstyrelsen
beslutar i enlighet med dessa.
Beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Futurum fastigheter får i uppdrag att uppföra en ny brandstation på norra
delen av fastigheten Gasklockan 13.
2. Programnämnd samhällsbyggnad får i uppdrag att möjliggöra försäljning och
användning av norra delen av Gasklockan 13 för en ny brandstation.
3. Finansiering av tomten sker via exploateringsbudgeten med ett sänkt
avkastningskrav på 15 mnkr år 2020.
4. Driftskostnaden för den nya brandstationen bestående av kostnader för
personal på 4 mnkr arbetas in i budget from år 2021.
5. Driftskostnader för hyra, ny brandbil och inventarier för den nya
brandstationen arbetas in i budget from år 2022.
Beslutspunkter 1-5 ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
6. Kommunstyrelsen beslutar för egen del att ge kommundirektören i uppdrag
att innan byggstart återkomma med en rapport om kostnader kopplat till
marksanering.

§ 29 Bolagsbildning Örebrobostäder AB
Ärendenummer: Ks 1525/2018
Handläggare: Rickard Samuelsson
Ärendebeskrivning

Örebrobostäder AB (ÖBO) har för avsikt att överlåta del av fastigheten
Örebro Ryttaren 13, som tidigare inrymde ÖBO:s huvudkontor. ÖBO
bedömer att beslutet inte behöver underställas Kommunfullmäktige för
ställningstagande då marknadsvärdet på den fastighet som överlåts i dess
befintliga skick inte överstiger den beloppsnivå som anges i ÖBO:s
bolagsordning. Försäljningen avses emellertid ske genom att fastigheten
paketeras i ett av ÖBO nybildat aktiebolag (Bolaget) som överlåts till köparen.
Enligt Örebro kommuns bolagspolicy ska Kommunfullmäktige godkänna de
bolagsordningar som antas av de kommunala bolagen. Ett förslag till
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bolagsordning för Bolaget har därför tagits fram för godkännande av
Kommunfullmäktige. Enligt bolagsordningen ska Kommunfullmäktige utse
ledamöterna i Bolaget.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-02-08
Förslag till bolagsordning, 2018-12-21
Protokoll styrelsemöte i Örebrobostäder AB 2019-02-07
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Föreslagen bolagsordning för Bolaget under den tid då ÖBO äger Bolaget
godkänns. ÖBO får i uppdrag att besluta om firmanamn och sådana ändringar
i bolagsordningen som kan krävas enligt lag för registrering hos Bolagsverket.
2. Ulf Rohlén, Björn Forsberg och Karin Nordmark utses till styrelseledamöter
i Bolaget under den tid då ÖBO äger Bolaget.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Yrkande

Martha Wicklund (V) yrkar avslag till Kommunstyrelseförvaltningens förslag
till beslut, bilaga.
Proposition

Kommunstyrelsen godkänner att ordföranden först prövar Kommunstyrelsens
förslag till beslut och därefter Martha Wicklunds (V) yrkande.
Ordföranden finner att Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att:
1. Föreslagen bolagsordning för Bolaget under den tid då ÖBO äger Bolaget
godkänns. ÖBO får i uppdrag att besluta om firmanamn och sådana ändringar
i bolagsordningen som kan krävas enligt lag för registrering hos Bolagsverket.
2. Ulf Rohlén, Björn Forsberg och Karin Nordmark utses till styrelseledamöter
i Bolaget under den tid då ÖBO äger Bolaget.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Reservation

Martha Wicklund (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
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§ 30 Information om jämställdhetspriset 2018
Ärendenummer: Ks 972/2018
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, 2018-12-07
Sammanställning över inkomna ansökningar/nomineringar till
jämställdhetspriset 2018
Förslag till beslut

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

Kommunstyrelsen beslutar:
-Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 31 Årsredovisning för Finsam Örebro Lekeberg 2017
Ärendenummer: Ks 1521/2018
Handläggare: Marie Hellgren
Ärendebeskrivning

Finsam Lekeberg och Örebro är ett samordningsförbund med samverkan
inom rehabiliteringsinsatser. Medlemmarna är Försäkringskassan,
Arbetsförmedlingen, Region Örebro, Lekebergs kommun och Örebro
kommun.
2017 års tilldelning från förbundsmedlemmarna uppgick till 8 miljoner kronor
där Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen bidrag med hälften av medlen,
Region Örebro lön med en fjärdedel och kommunerna med resterande
fjärdedel (Örebro kommun 1,9 mnkr och Lekebergs kommun 0,1 mnkr).
Samordningsförbundet verkar utifrån Lagen om finansiell samordning av
rehabiliteringsinsatser (2003:1210). Lagens syfte är att ge lokala aktörer
möjligheter att utveckla samverkan inom rehabiliteringsområdet och samordna
gemensamma insatser riktade till personer i behov av samordnad rehabilitering
samt underlätta en effektiv resursanvändning.
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Under året har 226 unika personer deltagit i individinriktade insatser som
förbundet finansierat. Insatserna riktar sig till de behovsgrupper som styrelsen
bedömt som viktiga.
Årsbokslutet visar ett underskott med 0,354 mkr. Intäkterna var 8,002 mnkr
och nettokostnader 8,357 mnkr. Eget kapital vid årets början var 4,552 mnkr
och vid årets slut 4,197 mnkr.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-01-03
Årsredovisning Finsam Lekeberg och Örebro 2017
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningen förslag till Kommunstyrelsen:
- Finsams styrelse och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhet år
2017.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
-Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 32 Fyllnadsval Kommunala pensionärsrådet (KPR)
Ärendenummer: Ks 1353/2018
Ärendebeskrivning

Val till Kommunala pensionärsrådet (KPR) för perioden 2019-2022 förrättades
av Kommunstyrelsen den 4 december 2018. Nu behöver ett fyllnadsval
förrättas för en ordinarie ledamot och en ersättare.
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Välja Eivy Åman Nilsson till ordinarie ledamot och Anita Landin som
ersättare. Bägge representerar SKPF Örebro avdelning 7.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
-Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 33 Ej verkställda beslut SoL och LSS kvartal 3 2018
Ärendenummer: Ks 1497/2018
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Ärendebeskrivning

En rapporteringsskyldighet för ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kapitlet 1
§ soci-altjänstlagen (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.
Avdelning myndighetsutövning ansvarar för sammanställning av nämndernas
statistikrapporter till Kommunfullmäktige och för information till
programnämnden.
Beslutsunderlag

Protokollsutdrag från Programnämnd social välfärd, 2018-11-29, § 160
Rapport ej verkställda beslut SoL och LSS kvartal 3 2018
Sammanställning av statistik alla nämnder kvartal 3 2018
Förslag till beslut

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

Kommunstyrelsen beslutar:
-Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 34 Remittering av motioner
Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige har den 30 januari överlämnat tre motioner för
beredning:
- Motion från Daniel Spiik (SD) om Uppdaterat ersättningsreglemente, Ks
244/2019.
- Motion från Markus Allard (ÖP) om att Stoppa Kulturkvarteret, Ks
245/2019.
- Motion från Helena Ståhl, m.fl. (SD) om Narkotikahundar i skolan, Ks
246/2019.
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Beslutsunderlag

Överlämnade motioner
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Motion från Daniel Spiik (SD) om Uppdaterat ersättningsreglemente
remitteras till Kommunstyrelseförvaltningen.
- Motion från Markus Allard (ÖP) om att Stoppa Kulturkvarteret remitteras till
Kommunstyrelseförvaltningen.
- Motion från Helena Ståhl, m.fl. (SD) om Narkotikahundar i skolan remitteras
till Programnämnd barn och utbildning samt Vuxenutbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
-Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 35 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt, månadsrapport
Ärendenummer: Ks 3/2019
Ärendebeskrivning

Ärendet utgår från Kommunstyrelsens sammanträde 2019-02-12.

§ 36 Rapport över finansverksamheter under januari 2019
Ärendenummer: Ks 5/2019
Beslutsunderlag

Finansrapport januari 2019
Förslag till beslut

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

Kommunstyrelsen beslutar:
-Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

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

Kommundirektören redogör i en rapport för nyheter inom förvaltningen.
Beslutsunderlag

Kommundirektörens rapport januari 2019 - tillkommer
Förslag till beslut

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

Kommunstyrelsen beslutar:
-Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 38 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Ks 155/2019
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 12 februari 2019 redovisar
Kommunstyrelseförvaltningen beslut som tagits med stöd av delegation under
januari 2019.
Beslutsunderlag

Sammanställning över delegationsbeslut inom övrig verksamhet under
perioden 1-31 januari 2019 - tillkommer senare
Sammanställning över delegationsbeslut inom finansverksamheten under
perioden 1-31 januari 2019 - tillkommer senare
Protokoll från Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt, 2018-1204
Protokoll från Kommunstyrelsens utskott för hållbar utveckling, 2019-01-22
Förslag till beslut

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

Kommunstyrelsen beslutar:
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-Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 39 Anmälan av handlingar
Ärendenummer: Ks 1/2019
Ärendebeskrivning

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

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

Kommunstyrelsen beslutar:
-Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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