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Mats Guldbrand, sekreterare
Justerat den 2 januari 2018.

Kenneth Nilsson, ordförande

Daniel Edström, justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 3 januari 2018.
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§ 239 Låne- och borgensramar för 2018-2020
Ärendenummer: Ks 1307/2017
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 2017-10-27
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
19 000 miljoner kronor för perioden 2018-2020.
2. Ramen för Örebro kommuns låneskuld fastställs till 18 040 miljoner
kronor för perioden 2018-2020
3. Koncernintern låneram för Örebrobostäder AB med dotterbolag
fastställs 9 400 miljoner kronor för perioden 2018-2020.
4. Koncernintern låneram för Örebroporten fastigheter AB med dotterbolag
fastställs 3 425 miljoner kronor för perioden 2018-2020.
5. Koncernintern låneram för Futurum fastigheter i Örebro AB fastställs 4
550 miljoner kronor för perioden 2018-2020.
6. Koncernintern låneram för Kumbro Vindkraft AB fastställs 441 miljoner
kronor för perioden 2018-2020.
7. Koncernintern låneram för Kumbro Stadsnät AB fastställs 168 miljoner
kronor för perioden 2018-2020.
8. Avgifter för koncerninterna lån och borgen lämnas oförändrade för år
2018
9. Storleken på den kortfristiga likviditetportföljen fastställs till 500
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miljoner kronor vid ingången av år 2018.
Beslutspunkt 1 och 2 ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Yrkande
Maria Haglund (M) yrkar att avslag på ärendet samt att återremittera
förslaget till förvaltningen för ny beräkning av låne- och borgensramarna
enligt punkterna 1-9 med utgångspunkt i Moderaternas budget och
investeringsprogram.
Karolina Wallström (L) yrkar att beslutspunkt 1 i
Kommunstyrelseförvaltningens förslag ändras till: "Ramen för Örebro
kommunkoncerns samlade externa låneskuld fastställs till 18 200 miljoner
kronor för perioden 2018-2020." samt att beslutspunkt 2 ändras till:
"Ramen för Örebro kommuns låneskuld fastställs till 17 240 miljoner
kronor för perioden 2018-2020.".
Daniel Edström (SD) yrkar att beslutspunkt 1 i
Kommunstyrelseförvaltningens förslag ändras till: "Ramen för Örebro
kommunkoncerns samlade externa låneskuld fastställs till 18 559 miljoner
kronor för perioden 2018-2020." samt avslag på beslutspunkt 6.
Proposition
Ordföranden Kenneth Nilsson (S) redovisar förslag till propositionsordning
som Kommunstyrelsen godkänner.
Ordföranden finner att det finns fyra förslag till beslut, det vill säga
Kommunstyrelseförvaltningens förslag, Moderaternas förslag i enlighet till
Maria Haglunds (M) yrkande, Liberalernas förslag i enlighet med Karolina
Wallströms (L) yrkande samt Sverigedemokraternas förslag i enlighet med
Daniel Edströms (SD) yrkande. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till
Kommunstyrelsen är huvudförslag.
Ordföranden ställer först Liberalernas förslag mot Sverigedemokraternas
förslag och finner att Kommunstyrelsen utser Liberalernas förslag till
motförslag mot Moderaternas förslag. Ordföranden ställer därefter
Liberalernas förslag mot Moderaternas förslag för att utse ett motförslag
till huvudförslaget och finner att Kommunstyrelsen utser Liberalernas
förslag till motförslag. Slutligen ställer ordföranden huvudförslaget, det vill
säga Kommunstyrelseförvaltningens förslag, mot Liberalernas förslag och
finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens
förslag.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Ramen för kommunkoncernens samlade externa låneskuld fastställs till
19 000 miljoner kronor för perioden 2018-2020.
2. Ramen för Örebro kommuns låneskuld fastställs till 18 040 miljoner
kronor för perioden 2018-2020
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3. Koncernintern låneram för Örebrobostäder AB med dotterbolag
fastställs 9 400 miljoner kronor för perioden 2018-2020.
4. Koncernintern låneram för Örebroporten fastigheter AB med dotterbolag
fastställs 3 425 miljoner kronor för perioden 2018-2020.
5. Koncernintern låneram för Futurum fastigheter i Örebro AB fastställs 4
550 miljoner kronor för perioden 2018-2020.
6. Koncernintern låneram för Kumbro Vindkraft AB fastställs 441 miljoner
kronor för perioden 2018-2020.
7. Koncernintern låneram för Kumbro Stadsnät AB fastställs 168 miljoner
kronor för perioden 2018-2020.
8. Avgifter för koncerninterna lån och borgen lämnas oförändrade för år
2018
9. Storleken på den kortfristiga likviditetportföljen fastställs till 500
miljoner kronor vid ingången av år 2018.
Beslutspunkt 1 och 2 ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Reservation
Maria Haglund (M) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för eget
yrkande.
Daniel Edström (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
yrkande.
Karolina Wallström (L) och Yngve Alkman (L) reserverar sig skriftligt
mot beslutet till förmån för Karolina Wallströms (L) yrkande.

§ 240 Fördelning av ackumulerade överskott 2018 och
kompletterande fördelning 2017 avseende
ensamkommande barn
Ärendenummer: Ks 1313/2017
Handläggare: Karin Nilsson
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har beslutat om att fördela särskilt riktade medel till
verksamhet som främjar asyl- och flyktingmottagandet för en optimal
integration av ensamkommande barn och unga under en treårsperiod. Ks
1332/2015 och Ks 448/2017.
Från 1 juli 2017 har ersättningssystemet från Migrationsverket avseende
ensamkommande barn gjorts om. En översyn av pågående insatser har
gjorts inför 2018 och de förslag till insatser som inte är direkt kopplade till
ensamkommande barn har ingått som en del i budgetarbetet för 2018.
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Förslag till kompletterande fördelningen för 2017 och förslag till 2018 års
fördelning har tagit hänsyn till pågående projekt och insatser som inte
längre får ersättning från migrationsverket som matchar kostnaden. De
ackumulerade medlen behöver täcka delar av omställningen av
verksamheten med anledning av att migrationsverket ändrat den statliga
ersättningen till kommunen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-11-06
Bilaga 1 - Sammanställning över förslag till kompletterande fördelning av
ackumulerat överskott för 2017 och förslag till fördelning av ackumulerat
överskott för 2018
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2017-05-30, § 139
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2016-01-19, § 4
Underlag projektanställning Örebro föreningsråd 2017-2018
Verksamhetsuppföljning ensamkommande barn och unga september 2017
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Kommunstyrelsen antar förslaget till kompletterande fördelning av
innestående ackumulerade medel på 4 mnkr för år 2017.
2. Kommunstyrelsen antar förslaget till fördelning av innestående
ackumulerade medel på 15,2 mnkr för år 2018.
3. Medel som inte förbrukats under respektive år ska återföras till
ackumulerade statsbidrag för ensamkommande barn i samband bokslut.
Yrkande
Daniel Edström (SD) yrkar avslag på Kommunstyrelseförvaltningens
förslag och istället ge Kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att ta fram
nytt förslag på fördelning av medel som innebär förstärkning av den
generella välfärden, med fokus på omsorgsnämndernas problem.
Proposition
Ordförande Kenneth Nilsson (S) finner att det finns två förslag till beslut,
det vill säga Kommunstyrelseförvaltningens förslag samt Daniel Edströms
(SD) yrkande om avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag och
istället ge Kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att ta fram nytt förslag
på fördelning av medel som innebär förstärkning av den generella
välfärden, med fokus på omsorgsnämndernas problem. Ordföranden ställer
dessa mot varandra och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt
Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Kommunstyrelsen antar förslaget till kompletterande fördelning av
innestående ackumulerade medel på 4 mnkr för år 2017.
2. Kommunstyrelsen antar förslaget till fördelning av innestående
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ackumulerade medel på 15,2 mnkr för år 2018.
3. Medel som inte förbrukats under respektive år ska återföras till
ackumulerade statsbidrag för ensamkommande barn i samband bokslut.
Reservation
Daniel Edström (SD) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för
eget yrkande om avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag och
istället ge Kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att ta fram nytt förslag
på fördelning av medel som innebär förstärkning av den generella
välfärden, med fokus på omsorgsnämndernas problem.

§ 241 Avskrivning av ränte- och amorteringsfria lån 2017
Ärendenummer: Ks 1224/2017
Handläggare: Annica Antonsson
Ärendebeskrivning
Ärendet avser 2017 års avskrivning av ränte- och amorteringsfria lån till
föreningar. Avskrivningarna sker i enlighet med regler beslutade av
Kommunfullmäktige 1989-01-18 § 10.
Med tillämpning av reglerna ska under 2017 avskrivning ske på tre lån
med totalt 270 000 kronor.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-10-31
Förteckning avskrivning av ränte- och amorteringsfria lån 2017, bilaga 1.
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Örebro kommun avskriver 270 000 kronor på ränte- och amorteringsfria
lån som redovisas i förteckning i bilaga 1. Avskrivning sker i enlighet med
regler som fastställts av Kommunfullmäktige den 18 januari 1989, § 10.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 242 Avskrivning osäkra fordringar
Ärendenummer: Ks 1366/2017
Handläggare: Maritta Karhu
Ärendebeskrivning
Enligt god redovisningssed ska en osäker fordran ej tas upp som en
tillgång. Det innebär att kommunens tillgångar i bokslutet endast skall
innehålla fordringar som det är troligt att få betalt för.
Erfarenheterna visar att möjligheterna att få in betalningar på fakturor efter
att sedvanliga kravåtgärder vidtagits är ytterst små. God redovisningssed
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innebär därför att fakturor med förfallodatum längre än ett år från
balansdatum skall anses som osäkra tillgångar. Dessa fakturor måste
således föras bort ur bokföringen för att kommunens räkenskaper skall vara
rättvisande. Nämnderna skall inför varje bokslut ta beslut om avskrivning
på dessa osäkra fordringar. Fordran kvarstår dock på den enskilde och
åtgärder för att få in betalningen skall fullföljas.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-11-29
Bilaga
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Fakturor till ett sammanlagt belopp om 1 630 095:16 kronor skrivs av på
grund av att fordran inte längre kan anses som säker enligt kommunens
redovisningsriktlinjer.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 243 Extra ägarbidrag till Örebro läns flygplats AB
Ärendenummer: Ks 1438/2017
Handläggare: Tina Hillding
Ärendebeskrivning
Örebro Läns Flygplats AB ("ÖLF") är ett delägt bolag där Örebro Rådhus
AB äger 44,95 %, Region Örebro Län 44,95 %, Kumla kommun 5,05 %
och Karlskoga kommun 5,05 %.
Under de senaste åren har flera strategiska vägval gjorts i ÖLF. I oktober
2015 startade bland annat ÖLF en flyglinje till Köpenhamn, under hösten
2016 såldes stora delar av bolagets fastighetsbestånd till Örebroporten
Fastigheter AB och under 2017/2018 är förlängningen av landningsbanan
klar och i drift. Dessa händelser har inneburit att en stor reavinst tillräknats
bolaget men även att kostnader för bland annat Köpenhamnslinjen,
avskrivningar och hyresökningar tillkommit.
Genom de ökade kostnader, framförallt för Köpenhamnslinjen, aviserar
ÖLF om att de vid räkenskapsårets slut kommer att begära ett utökat
driftsbidrag på runt 26 mnkr för att täcka underskott av verksamheten.
Örebro kommuns del av det, som ägare till 44,95 % av bolaget, är ca 11,7
mnkr. De övriga tre ägarna, Region Örebro Län, Kumla kommun och
Karlskoga kommun, förväntas tillskjuta lika mycket i förhållande till sin
andel.
Det är viktigt att ÖLF även fortsättningsvis är den stabila affärspartner som
ägarna förväntar för att klara konkurrensen på en utsatt marknad, vilket
inkluderar såväl frakt som reguljärtrafik och charter.
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-11-27
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Kommundirektören får i uppdrag att reservera 11 700 000 kronor i
bokslutet 2017 avseende utökat driftbidrag till Örebro Läns Flygplats AB.
Detta bidrag är utöver det tidigare beslutade grundbidraget.
Yrkande
Murad Artin (V), Daniel Edström (SD) och Sara Richert (MP) yrkar avslag
på Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Karolina Wallström (L) yrkar bifall på Kommunstyrelseförvaltningens
förslag samt att få lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Proposition
Ordförande Kenneth Nilsson (S) finner att det finns två förslag till beslut,
det vill säga bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag samt Murad
Artins (V) m.fl. yrkande om avslag på Kommunstyrelseförvaltningens.
Ordföranden ställer dessa mot varandra och finner att Kommunstyrelsen
beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Slutligen ställer ordföranden Karolina Wallströms (L) yrkande om att få
lämna ett särskilt yttrande till protokollet under proposition och finner att
Kommunstyrelsen bifaller det.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Kommundirektören får i uppdrag att reservera 11 700 000 kronor i
bokslutet 2017 avseende utökat driftbidrag till Örebro Läns Flygplats AB.
Detta bidrag är utöver det tidigare beslutade grundbidraget.
2. Karolina Wallström (L) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Reservation
Murad Artin (V) och Sara Richert (MP) reserverar sig mot beslutet till
förmån för egna yrkanden om avslag på Kommunstyrelseförvaltningens
förslag.
Daniel Edström (SD) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för
eget yrkande om avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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§ 244 Tillsynsrapport internkontroll 2017 Kommunstyrelsens egen verksamhet
Ärendenummer: Ks 1075/2017
Handläggare: Gunilla Björling
Ärendebeskrivning
Enligt riktlinjen för intern kontroll i Örebro kommun ska samtliga nämnder
och bolag varje år besluta om en tillsynsplan för uppföljning av den interna
kontrollen nästkommande år. Kommunstyrelsen har valt ut följande fem
områden för granskning under 2017:
- Hur sker verkställigheten av beslut i Kommunstyrelsen? (verksamhet)
- Fakturahantering - betalas fakturor i tid? (ekonomi)
- Följs rutinen för frånvarorapportering? (personal)
Resultatet av 2017 års granskningar av Kommunstyrelsens egen
verksamhet visar att det finns vissa brister, varav en allvarlig, i hur
rutinerna följs och fungerar. De mest angelägna frågorna att
uppmärksamma i årets kontroller är att säkerställa rutiner för inköp och
fakturahantering för att minska risken för framtida kostnader.
Granskningen av verkställighet av beslut i Kommunstyrelsen visar ett
positivt resultat. Det finns dock behov av förbättringsåtgärder när det gäller
uppföljningen av verkställigheten. När det gäller rapportering av
sjukfrånvaro visar granskningen att det finns rutiner på plats och
medarbetarna är informerade om dessa, men det finns inga enhetliga eller
kända rutiner för att kontrollera att medarbetarna faktiskt har rapporterat
sin frånvaro i systemet.
Samtliga brister kommer att åtgärdas i enlighet med de förslag till åtgärder
som tagits fram.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-11-02
Tillsynsplan 2017 - plan för uppföljning av intern kontroll Kommunstyrelsens egen verksamhet
Tillsynsrapport 2017 - uppföljning av internkontroll - Kommunstyrelsens
egen verksamhet
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Kommunstyrelsen antar Tillsynsrapporten för 2017.
2. Kommunstyrelsen uppdrar åt Kommunstyrelseförvaltningen att arbeta
med de åtgärdsförslag som anges för respektive tillsynsområde.
3. Tillsynsrapporten överförs för handläggning inom ramen för den
kommuntotala rapporten.
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 245 Grönstrategi och trädpolicy
Ärendenummer: Ks 1395/2017
Ärendebeskrivning
På uppdrag av Programnämnd samhällsbyggnad har ett förslag till
Grönstrategi för Örebro kommun tagits fram.
Grönstrategin är avsedd att, tillsammans med bland annat Klimatstrategin
och Naturplanen, vara en av de strategiska styrdokument som bygger upp
Örebro kommuns Miljöprogram. Grönstrategin är även ett viktigt underlag
till kommunens Översiktsplan. Mål och strategier som föreslås i
Grönstrategin ska bidra till att de nationella miljökvalitetsmålen,
folkhälsomålen och friluftslivspolitiska målen kan uppfyllas på lokal nivå.
I samband med framtagningen av Grönstrategin har även ett förslag till
Riktlinjer för Örebro kommuns lekplatser tagits fram. Inom Grönstrategiprojektet har även ett tidigare förslag till Trädpolicy för Örebro kommun
reviderats och slutförts.
En åtgärdslista kopplad till Grönstrategin har också tagits fram. Detta
underlag är tänkt att utvecklas till en handlingsplan, men detta arbete
inväntar genomförandet av den organisationsöversyn för "de gröna
frågorna" inom programområde Samhällsbyggnad som påbörjats.
Ärendet behandlades av Programnämnd samhällsbyggnad den 5 oktober
och 9 november 2017.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Programnämnd samhällsbyggnad, 2017-10-05, § 110
Protokollsutdrag från Programnämnd samhällsbyggnad, 2017-11-09, §134
Programnämnd samhällsbyggnads tjänsteskrivelse, 2017-09-19
Förslag till Riktlinjer för Örebro kommuns lekplatser
Förslag till Trädpolicy för Örebro kommun
Åtgärdslista till Grönstrategin (underlag för kommande handlingsplan)
Sammanställning av remissynpunkter och kommentarer för hur dessa
hanterats
Förslag till beslut
Programnämnd samhällsbyggnads förslag till Kommunstyrelsen:
1. Förslag till Grönstrategi för Örebro kommun antas.
2. Förslag till Trädpolicy för Örebro kommun antas.
3. Grönstrategin ersätter Örebro Grönstruktur, beslutad den 20 september
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2006, som därmed upphör att vara ett styrdokument.
4. Programnämnd samhällsbyggnad får i uppdrag att vid behov justera
ställningstaganden i Grönstrategin så att de överensstämmer med Örebro
kommuns reviderade Översiktsplan.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Programnämnd samhällsbyggnads förslag.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.

§ 246 Svar till Jämställdhetsdelegationen gällande
uppföljning av Handlingsplan mot våld i nära relationer
och hedersrelaterat våld och förtryck
Ärendenummer: Ks 1389/2017
Handläggare: Tove Rosin
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens jämställdhetsdelegation har i uppdrag att verka för att
jämställdhetsperspektivet integreras i kommunkoncernens alla
ansvarsområden. I samband med att Kommunstyrelsen antog
Handlingsplan mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld den 7
februari 2017 fick Jämställdhetsdelegationen i uppdrag att ansvara och
bevaka implementering och uppföljning av handlingsplanen.
Kommunstyrelsen är nu ombedda att svara på ett antal frågor från
delegationen kring implementeringen av handlingsplanen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-11-16
Rapport från Jämställdhetsdelegationen, 2017-09-11
Handlingsplan mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och
förtryck
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Förslag till yttrande antas och överlämnas till Jämställdhetsdelegationen.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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§ 247 Revidering av nämndreglemente för Programnämnd
samhällsbyggnad och Byggnadsnämnden
Ärendenummer: Ks 1063/2014
Ärendebeskrivning
Programdirektören för Samhällsbyggnad har haft i uppdrag att utreda om
någon nämnd bör ha delegation att besluta om namnsättning av stadsdel
eller område, offentlig byggnad, handels- eller centrumområde, plats som
enligt de lokala ordningsföreskrifterna jämställs med offentlig plats, som
till exempel idrottsanläggning och badplats, eventuell annan plats som
åligger kommunen att namnsätta.
Utredningen har utmynnat i att ett förslag bör läggas till
Kommunfullmäktige om förändrat reglemente för Programnämnd
samhällsbyggnad och Byggnadsnämnden.
Byggnadsnämnden behandlade ärendet den 28 september 2017 och
Programnämnd samhällsbyggnad behandlade ärendet den 5 oktober 2017.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Byggnadsnämnden, 2017-09-28, § 254
Protokollsutdrag från Programnämnd samhällsbyggnad, 2017-10-05, § 112
Programnämnd samhällsbyggnads tjänsteskrivelse, 2017-09-07
Förslag till beslut
Programnämnd samhällsbyggnads förslag till Kommunstyrelsen:
1. Nämndreglementet för Programnämnd samhällsbyggnad ändras genom
att under § 3 i reglementet lägga till "Ansvara för namnsättning av
stadsdelar och områden".
2. Nämndreglementet för Byggnadsnämnden ändras genom att under § 3 i
reglementet lägga till "Namnsättning av stadsdelar och områden, dock inte
i de fall när Programnämnd samhällsbyggnad redan namnsatt stadsdelen
eller området".
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Programnämnd samhällsbyggnads förslag.

13

§ 248 Svar på motion från Johan Kumlin (M) om att bilarna
ska vara kvar men utsläppen ska bort
Ärendenummer: Ks 507/2015
Ärendebeskrivning
Den 25 mars 2015 anmälde Johan Kumlin (M) en motion till
Kommunfullmäktige med förslag på att kommunen ska låta elfordon
komplettera biogasbilarna i fordonspolicyn, ställa krav på att
bilpoolsleverantören byter ut fossildrivna fordon samt att ÖBO och
Örebroporten ska ta fram ett kvottal för laddstolpar liknande
parkeringsnormen för att uppmuntra privatpersoner att skaffa elbil.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-11-01
Motion från Johan Kumlin (M) om elbilar och laddstolpar, 2015-03-25
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Motionen avslås.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Yrkande
Maria Haglund (M), Karolina Wallström (L) och Sara Richert (MP) yrkar
att motionen ska bifallas.
Proposition
Ordförande Kenneth Nilsson (S) finner att det finns två förslag till beslut,
det vill säga Kommunstyrelseförvaltningens förslag samt Maria Haglund
(M) m.fl. yrkande om att motionen ska bifallas. Ordföranden ställer dessa
mot varandra och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt
Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Motionen avslås.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Reservation
Maria Haglund (M) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för eget
yrkande om att bifalla motionen.
Karolina Wallström (L) och Sara Richert (MP) reserverar sig mot beslutet
till förmån för egna yrkanden om att bifalla motionen.
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§ 249 Svar på motion från Sara Richert (MP) om att lyfta
redovisningen av kommunens hållbarhetsarbete
Ärendenummer: Ks 785/2017
Ärendebeskrivning
Den 14 Maj 2017 inkom Sara Richert (MP) med en motion där det framgår
att kommunens hållbarhetsarbete i förhållande till Agendan 2030 ska få en
separat redovisning i kommunens ordinarie årsredovisning.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-10-30
Motion från Sara Richert (MP), 2017-05-14
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Motionen är besvarad.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Yrkande
Sara Richert (MP) yrkar att motionen ska bifallas.
Proposition
Ordförande Kenneth Nilsson (S) finner att det finns två förslag till beslut,
det vill säga Kommunstyrelseförvaltningens förslag samt Sara Richerts
(MP) yrkande om att motionen ska bifallas. Ordföranden ställer dessa mot
varandra och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt
Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Motionen är besvarad.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.

§ 250 Svar på motion från Emelie Jaxell (M) om
generösare ledsagarservice
Ärendenummer: Ks 570/2016
Ärendebeskrivning
Emelie Jaxell (M), har inkommit med en motion som anmäldes i
kommunfullmäktige den 27 april 2016, § 570.
Motionen innehåller ett förslag om att ge Programnämnd social välfärd i
uppdrag att se över de kommunala riktlinjerna för ledsagarservice. Detta
med syfte att göra de mer generösa. Motionen hävdar att Örebro kommun
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är ett exempel på en kommun som i dagsläget begränsar insatsen om
ledsagarservice, där de betonar vikten av att få möjlighet till resor utanför
kommungränsen. Detta med stöd från socialstyrelsens granskning.
Ärendet behandlades av Programnämnd social välfärd den 5 oktober 2017.
En översyn av insatser enligt LSS och assistansersättning ska redovisas
senast den 1 oktober 2018, vilket är ett skäl till att avvakta med att se över
Örebro kommuns riktlinjer för ledsagarservice.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Programnämnd social välfärd, 2017-10-05, § 118
Programnämnd social välfärds tjänsteskrivelse, 2016-09-04
Motion från Emelie Jaxell (M), 2016-04-27
Förslag till beslut
Programnämnd social välfärds förslag till Kommunstyrelsen:
- Motionen är besvarad.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige.
Yrkande
Per-Åke Sörman (C) yrkar att motionen ska återremitteras till
Programnämnd social välfärd för ny beredning i och med nya direktiv från
regeringen.
Murad Artin (V) yrkar bifall till Per-Åke Sörmans (C) yrkande.
Proposition
Ordförande Kenneth Nilsson (S) finner att det finns endast ett förslag till
Kommunstyrelsen, det vill säga återremittera motionen till Programnämnd
social välfärd för ny beredning och finner att Kommunstyrelsen beslutar
detta.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Motionen återremitteras till Programnämnd social välfärd för ny
beredning.

§ 251 Svar på motion från Murad Artin m.fl. (V) om
kommunanställdas hälsa
Ärendenummer: Ks 343/2017
Handläggare: Karolina Holmlund
Ärendebeskrivning
Murad Artin, Martha Wicklund, Jessica Carlqvist och Cecilia Lönn
Elgstrand (V) har inkommit med en motion som anmäldes i
Kommunfullmäktige den 15 februari 2017, § 42.
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Motionen innehåller ett förslag om att se över friskvårdsbidraget med syfte
att fler i framtiden ska kunna ta del av en kommunal friskvårdssatsning.
Motionen har beretts av Kommunledningskontoret.
Motionen föreslås vara tillgodosedd då översyn av hela Hälsopaketet 201518 inklusive friskvårdsbidraget påbörjats.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-10-04
Motion från Murad Artin m.fl. (V), 2017-02-15
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Motionen är tillgodosedd.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Yrkande
Murad Artin (V) yrkar att få lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Proposition
Ordförande Kenneth Nilsson (S) finner att det finns endast ett förslag till
beslut, det vill säga Kommunstyrelseförvaltningens förslag och finner
Kommunstyrelsen beslutar enligt det.
Slutligen ställer ordföranden Murad Artins (V) yrkande om att få lämna ett
särskilt yttrande till protokollet under proposition och finner att
Kommunstyrelsen bifaller det.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Motionen är tillgodosedd.
2. Murad Artin (V) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för
beslut.

§ 252 Svar på motion från Magnus Lander (MP) om att låta
studenter bo hyresfritt i anslutning till äldreboende
Ärendenummer: Ks 698/2015
Handläggare: Anna Pettersson
Ärendebeskrivning
Magnus Lander (MP), har inkommit med en motion som anmäldes i
Kommunfullmäktige den 27 maj, 2015.
Motionen innehåller ett förslag om att kommunen utreder möjligheten att
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starta ett projekt tillsammans med relevanta samarbetspartners kring
hyresfritt boende för studenter i anslutning till äldreboenden. Samt att
minst ett boende startas om kommunen efter avslutat projekt finner det
lämpligt.
Bedömningen är att motionens syfte inte kan tillgodoses inom den
kommunala verksamheten, inte kan genomföras av ÖBO och inte är
förenligt med den kommunala kompetensen. Förslaget är därför att
motionen avslås.
Ärendet behandlades av Programnämnd samhällsbyggnad den 12 oktober
2015 och av Programnämnd social välfärd 17 maj 2017.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-10-03
Protokollsutdrag från Programnämnd social välfärd 2017-06-01, § 80
Programnämnd social välfärds tjänsteskrivelse, 2017-05-17
Protokollsutdrag från Programnämnd samhällsbyggnad, 2015-11-03, § 128
Programnämnd samhällsbyggnads tjänsteskrivelse, 2015-10-12
Motion från Magnus Lander (MP), 2015-05-29.
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Motionen avslås.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Yrkande
Sara Richert (MP) och Karolina Wallström (L) yrkar att motionen ska
bifallas.
Proposition
Ordförande Kenneth Nilsson (S) finner att det finns två förslag till beslut,
det vill säga Kommunstyrelseförvaltningens förslag samt Sara Richerts
(MP) och Karolina Wallströms (L) yrkanden om att motionen ska bifallas.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Motionen avslås.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Reservation
Sara Richert (MP) och Karolina Wallströms (L) reserverar sig mot beslutet
till förmån för egna yrkanden om att motionen ska bifallas.
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§ 253 Information om förberedelser inför EU:s
dataskyddsförordning (GDPR)
Ärendenummer: Ks 1390/2017
Handläggare: Amanda Kristofersson
Ärendebeskrivning
Dataskyddsförordningen kommer att gälla som lag i Sverige från och med
mitten av maj 2018 och ersätter personuppgiftslagen. Den kommer dock
behöva kompletteras med vissa nationella regler. Datainspektionen har satt
samman ett informationsmaterial till personuppgiftsansvariga, vilket
Kommunstyrelsen är. Denna skriftliga information kommer under våren
2018 att kompletteras med en föredragning av kommunens
dataskyddsombud och IT-säkerhetsansvarig.
Beslutsunderlag
Förberedelser inför EU:s dataskyddsförordning - Vägledning till
personuppgiftsansvariga
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 254 Remittering av motioner
Ärendenummer: Ks 4/2017
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har den 22 november överlämnat två motioner för
beredning:
- Motion från Daniel Granqvist (M) om mobilapp för kommunikation med
kommunen, Ks 1416/2017
- Motion från Anders Åhrlin (M) och Johanna Reimfelt (M) om att kolla
belastningsregistret på ny hemtjänstpersonal, Ks 1417/2017
Beslutsunderlag
Motion från Daniel Granqvist (M) om mobilapp för kommunikation med
kommunen, Ks 1416/2017
Motion från Anders Åhrlin (M) och Johanna Reimfelt (M) om att kolla
belastningsregistret på ny hemtjänstpersonal, Ks 1417/2017
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Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Motion från Daniel Granqvist (M) om mobilapp för kommunikation med
kommunen remitteras till Kommunstyrelseförvaltningen.
2. Motion från Anders Åhrlin (M) och Johanna Reimfelt (M) om att kolla
belastningsregistret på ny hemtjänstpersonal remitteras till Programnämnd
social välfärd och Kommunstyrelseförvaltningen.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

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

§ 256 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Ks 1391/2017
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 5 december 2017 redovisar
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Kommunstyrelseförvaltningen beslut som tagits med stöd av delegation
under november 2017.
Beslutsunderlag
Sammanställning över delegationsbeslut inom övrig verksamhet under
perioden 1 - 30 november 2017
Sammanställning över delegationsbeslut inom finansverksamheten under
perioden 1 - 30 november 2017
Protokoll från Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt, 201711-14
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Anmälan av delegationsbeslut läggs till handlingarna.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 257 Anmälan av handlingar
Ärendenummer: Ks 3/2017
Ärendebeskrivning
Varje månad anmäler Kommunstyrelseförvaltningen handlingar som
inkommit och bedöms relevanta för Kommunstyrelsen att få kännedom
om.
Beslutsunderlag
Revidering av riktlinjer mot kränkande särbehandling, Ks 1382/2017
Protokoll från Örebro Rådhus AB, 2017-10-06
Minnesanteckningar och bildspel från arbetsgrupp "Samarbete, samordning
och planering kring flyktingmottagning", 2017-10-25
Andelstal 2018 för mottagande av ensamkommande barn, Ks 1372/2017
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Anmälan läggs till handlingarna.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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