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Lena Claeson, sekreterare
Justerat den 20 oktober 2016.

Kenneth Nilsson (S), ordförande

Daniel Edström (SD), justerare

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 21 oktober
2016.
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§ 192 Närvarorätt för praktikanter
Ärendebeskrivning
Ronja Sveder och Sophie Persson praktiserar under höstterminen år 2016
på Kommunstyrelseförvaltningen. Enligt Kommunstyrelsens reglemente §
16 Gemensamma bestämmelser för nämnder, får nämnden besluta att dess
sammanträden ska vara offentliga. Enligt praxis ska beslut om närvaro vid
sammanträdet beslutas enhälligt av nämnden samt protokollföras.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Praktikanterna Ronja Sveder och Sophie Persson får närvara vid dagens
sammanträde.

§ 193 Delårsrapport med prognos 2, 2016,
Kommunstyrelsens egen verksamhet
Ärendenummer: Ks 641/2016
Handläggare: Ann-Kristin Norberg, Cecilia Aldén, Gunilla Björling
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelseförvaltningen har sammanställt en delårsrapport till och
med den 31 augusti 2016 med prognos 2 för Kommunstyrelsen. I rapporten
görs en uppföljning av verksamhetens resultat och bidrag till kommunens
strategiska målområden och finansiella mål samt målen för god ekonomisk
hushållning för Kommunstyrelsens egen verksamhet samt
kommunövergripande nivå.
Verksamheten under Kommunstyrelsen har i allt väsentligt bedrivits
utifrån givna uppdrag och lämnar positiva bidrag till de strategiska
målområdena.
Prognosen visar att Kommunstyrelseförvaltningen klarar både det generella
effektiviseringskravet på 0,5 % av budgetramen samt de riktade uppdragen.
Under året har flertalet fastigheter från Lokalförsörjningsavdelningen
flyttats över till MEX, mark och exploatering för att skapa effektivare
förvaltning av kommunens egna verksamhetslokaler.
Av de indikatorer som i nuläget är möjliga att bedöma måluppfyllelsen på
når alla målvärdet utom andelen arbetslösa, där utvecklingen är positiv
men inte i nivå med målvärdet. Bedömningen är att Kommunstyrelsen
bidrar till god ekonomisk hushållning.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-09-13
Delårsrapport med prognos 2 2016, Kommunstyrelsens egen verksamhet
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Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Kommunstyrelsen fastställer Delårsrapport med prognos 2 för 2016
2. Delårsrapporten överlämnas för handläggning inom ramen för den
kommuntotala delårsrapporten
3. Kommunstyrelsen beslutar att tillföra medel från Kommunstyrelsens
medel till förfogande till Kommunledningen (Kommunfullmäktige och
Kommunstyrelsen) så att tilldelningen stämmer med faktisk verksamhet.
Yrkande
Anders Åhrlin (M) yrkar bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag
samt att få lämna ett särskilt yttrande som tas till protokollet.
Proposition
Ordförande Kenneth Nilsson (S) finner att det endast finns ett förslag till
beslut, d.v.s. Kommunstyrelseförvaltningens förslag och att
Kommunstyrelsen beslutar enligt detta.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Kommunstyrelsen fastställer Delårsrapport med prognos 2 för 2016
2. Delårsrapporten överlämnas för handläggning inom ramen för den
kommuntotala delårsrapporten
3. Kommunstyrelsen beslutar att tillföra medel från Kommunstyrelsens
medel till förfogande till Kommunledningen (Kommunfullmäktige och
Kommunstyrelsen) så att tilldelningen stämmer med faktisk verksamhet.
4. Anders Åhrlin (M) får lämna ett särskilt yttrande som tas till protokollet.
Murad Artin (V), Karolina Wallström (L) och Daniel Edström (SD) deltar
inte i beslutet.

§ 194 Svar på remiss över betänkandet Regional indelning
- tre nya län (SOU 2016:48)
Ärendenummer: Ks 870/2016
Handläggare: Isabell Landström
Ärendebeskrivning
Örebro kommun har av regeringen beretts möjlighet att lämna synpunkter
på rubricerat betänkande och har aktivt deltagit i den dialog som Region
Örebro län har fört med kommuner och andra intressenter.
Örebro kommun delar regeringens utgångspunkter i direktiven och
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fokuserar därför detta remissvar på de frågeställningar som gäller hur
reformen på bästa sätt genomförs.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-09-06
Yttrande, 2016-09-05
Presentationsmaterial inför KS beredning
Remissmissiv
Sammanfattning av remissen
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Yttrande över betänkandet Regional indelning - tre nya län (SOU
2016:48) antas och överlämnas till Finansdepartementet.
Yrkande
Murad Artin (V) yrkar bifall till eget förslag till yttrande.
Daniel Edström (SD) yrkar avslag på Kommunstyrelseförvaltningens
förslag.
Anders Åhrlin (M) yrkar avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag
till förmån för eget förslag till yttrande, med tillägget att ärendet ska
behandlas i Kommunfullmäktige.
Karolina Wallström (L) yrkar avslag på Kommunstyrelseförvaltningens
förslag till förmån för eget förslag till yttrande, samt bifall till Anders
Åhrlins (M) tilläggsyrkande om att ärendet ska behandlas i
Kommunfullmäktige.
Lennart Bondeson (KD) och Marie Brorson (S) yrkar bifall till
Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Kenneth Nilsson (S) yrkar avslag på Anders Åhrlins (M) tilläggsyrkande
om att ärendet ska behandlas i Kommunfullmäktige.
Proposition
Ordförande Kenneth Nilsson (S) finner att det finns fem förslag till beslut,
d.v.s. Kommunstyrelseförvaltningens förslag, Daniel Edströms yrkande om
avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag, Anders Åhrlins (M) och
Karolina Wallströms (L) yrkanden om avslag
på Kommunstyrelseförvaltningens förslag till förmån för respektive eget
förslag samt Murad Artins (V) yrkande om bifall till eget förslag till
yttrande.
Efter diskussion enas Kommunstyrelsen om att behandla Anders Åhrlins
yrkande om att ärendet ska behandlas i Kommunfullmäktige, som ett
tilläggsyrkande som behandlas sist.
Ordföranden redovisar förslag till propositionsordning som
Kommunstyrelsen godkänner.
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Kommunstyrelseförvaltningens förslag är huvudförslag. Ordföranden
ställer först Murad Artins (V) yrkande mot Karolina Wallströms (L)
yrkande, i ett första steg för att få fram ett motförslag till huvudförslaget.
Ordföranden finner att Murad Artins (V) yrkande går vidare till nästa steg
för att utse ett motförslag till huvudförslaget.
I nästa steg ställer ordföranden Daniel Edströms (SD) yrkande mot Murad
Artins (V) yrkande och finner att Daniel Edströms (SD) yrkande går vidare
till nästa steg för att utse ett motförslag till huvudförslaget.
Därefter ställer ordföranden Anders Åhrlins (M) yrkande mot Daniel
Edströms (SD) yrkande och finner att Anders Åhrlins (M) yrkande är
motförslag till huvudförslaget.
Därefter ställer ordföranden huvudförslaget om bifall till
Kommunstyrelseförvaltningens förslag mot motförslaget om avslag på
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till förmån för eget yttrande.
Ordföranden finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt
Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Slutligen finner ordföranden att det finns två förslag avseende Anders
Åhrlins (M) tilläggsyrkande, d.v.s. bifall respektive avslag, och ställer
dessa mot varandra. Ordföranden finner att Kommunstyrelsen beslutar att
avslå Anders Åhrlins (M) tilläggsyrkande.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Yttrande över betänkandet Regional indelning - tre nya län (SOU
2016:48) antas och överlämnas till Finansdepartementet.
Reservation
Murad Artin (V) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för sitt
yrkande om bifall till eget förslag till yttrande.
Daniel Edström (SD) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för
sitt yrkande om avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Anders Åhrlin (M), Maria Haglund (M) och Johan Kumlin (M) reserverar
sig skriftligt mot beslutet till förmån för Anders Åhrlins (M) yrkande
omavslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag till förmån för eget
förslag till yttrande, med tillägget att ärendet ska behandlas i
Kommunfullmäktige.
Karolina Wallström (L) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för
sitt yrkande om avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag till
förmån för eget förslag till yttrande, samt bifall till Anders Åhrlins
(M) tilläggsyrkande om att ärendet ska behandlas i Kommunfullmäktige.
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§ 195 Svar på remiss om förslag till samordnad planering i
östra Mellansverige (ÖMS)
Ärendenummer: Ks 719/2016
Handläggare: Isabell Landström
Ärendebeskrivning
Det pågår en dialog om samverkan och planering i sju län i östra
Mellansverige (ÖMS) och dessa är Stockholms, Uppsala, Södermanlands,
Östergötlands, Örebro, Västmanlands och Gävleborgs län. Samrådet syftar
till att formulera gemensamma storregionala utgångspunkter för den
regionala utvecklingen och de gemensamma storregionala
utgångspunkterna lägger grunden för en samordnad långsiktig
utvecklingsplanering i östra Mellansverige.
Kommunerna i ÖMS-området inbjuds nu att lämna synpunkter på förslaget
till inriktning för storregional utvecklingsplanering. Örebro kommun har
valt att fokusera sitt remissvar på de frågeställningar som remissen i första
hand omfattar inbegripet synpunkter på remissmaterialets underlag samt
förslaget till storregional rumslig strukturbild med fokus på ortsstruktur
och storregionala samband.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-08-22
Remissvar från Örebro kommun Yttrande över remiss från Stockholms
läns landsting om Samverkan och planering i östra Mellansverige, ÖMS
2050, 2016-08-24
Samrådsförslaget Samverkan och planering i Östra Mellansverige, ÖMS
2050K
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Yttrande över ÖMS 2050 antas och överlämnas till Stockholms läns
landsting.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 196 Elavtal med Kumbro vind AB och ändring av
bolagsordning för Kumbro vind AB
Ärendenummer: Ks 932/2016
Handläggare: Tina Hillding, Peter Lilja
Ärendebeskrivning
KumBro Vind AB (nedan ”KumBro”) bildades under 2012 och ägs
indirekt av Örebro kommun med 80 % och av Kumla kommun med 20 %.
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KumBro har sedan start förvärvat och byggt vindkraftverk med målsättning
att uppnå en produktion av el som motsvarar ägarnas konsumtion av el.
Under hösten 2016 kommer KumBro att äga 16 vindkraftverk och
beräknas producera ca 96 GWh/år. Den el som KumBro producerar säljs på
den öppna elmarknaden. KumBro är ett viktigt instrument för att nå
målsättningarna om tillförsel av förnybar elenergi enligt Örebro kommuns
klimatstrategi.
Eftersom bolaget inom den närmaste tiden beräknas uppnå avsedd
produktionskapacitet och ägarnas avtal för elleverans med nuvarande
leverantör löper ut har frågan uppkommit om möjligheterna för ägarna att
köpa elenergi från KumBro genom att ingå långa avtal med KumBro om
leverans av el. Ägarna skulle därmed nyttja KumBros kapacitet som
elproducent för att täcka behovet av ägarnas elkonsumtion genom förnybar
el på lång sikt till förutsägbara kostnader. Elmarknaden har under de
senaste åren präglats av betydande prisvariationer. Det är därför motiverat
både för en köpare och säljare att säkra priset under längre tid.
Frågan har utretts av KumBro och kommunstyrelseförvaltningen som gjort
bedömningen att försäljning av elkraft till ägarkommunerna är möjlig. Det
bedöms lämpligt att göra vissa förtydliganden i KumBros bolagsordning.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-09-06
Jämförelse mellan Örebro kommun och Futurums förbrukningsprofiler och
KumBro Vinds normalårsprofil
Kalkyl KumBro Vinds framtida resultat
Avtalets påverkan på Örebro kommuns resultat
Avtalets påverkan på Futurums resultat
Förslag till ny bolagsordning för KumBro Vind AB 2016-09-06 med
förklaringar till föreslagna ändringar.
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Upphandlings- och uppföljningschefen vid kommunens upphandlingsoch uppföljningsavdelning får i uppdrag att ingå avtal med KumBro Vind
AB avseende leverans av elenergi till Örebro kommun baserat
huvudsakligen på de riktlinjer som framgår av tjänsteskrivelsen under
rubriken ”Riktlinjer för elavtal”.
2. Futurum Fastigheter i Örebro AB får i uppdrag att ingå avtal med
KumBro Vind AB avseende leverans av elenergi till Futurum Fastigheter
AB baserat huvudsakligen på de riktlinjer som framgår av tjänsteskrivelsen
under rubriken ”Riktlinjer för elavtal”.
3. Bolagsordning för KumBro Vind AB enligt förslag 2016-09-06
godkänns. Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att i samråd med
kommunledningskontoret i Kumla göra sådana eventuella övriga
justeringar som kan krävas enligt lag för att bolagsordningen ska kunna
registreras hos Bolagsverket.
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4. Kommunstyrelsen får i uppdrag att revidera Örebro kommuns
elhandelspolicy.
5. Beslut nr. 1-4 ovan gäller under förutsättning av att Kumla kommun
senast under år 2016 fattar beslut om att ingå avtal med KumBro Vind AB
avseende leverans av elenergi till Kumla kommun baserat huvudsakligen
på de riktlinjer som framgår av tjänsteskrivelsen under rubriken ”Riktlinjer
för elavtal” samt att godkänna bolagsordningen enligt punkt 3 ovan.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Yrkande
Anders Åhrlin (M) och Karolina Wallström (L) yrkar avslag på
Kommunstyrelseförvaltningens förslag samt att ge Kumbro vind nya
ägardirektiv att medverka till sin egen försäljning.
Murad Artin (V) och Sara Richert (MP) yrkar bifall till
Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Daniel Edström (SD) yrkar avslag på Kommunstyrelseförvaltningens
förslag.
Proposition
Ordförande Kenneth Nilsson (S) finner att det finns tre förslag till beslut,
d.v.s. Anders Åhrlins (M) och Karolina Wallströms (L) yrkande om avslag
på Kommunstyrelseförvaltningens förslag samt att ge Kumbro vind nya
ägardirektiv att medverka till sin egen försäljning, Murad Artins (V) och
Sara Richerts (MP) yrkande om bifall till Kommunstyrelseförvaltningens
förslag samt Daniel Edströms (SD) yrkande om avslag på
Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Ordföranden redovisar förslag till propositionsordning som
Kommunstyrelsen godkänner.
Kommunstyrelseförvaltningens förslag är huvudförslag. Ordföranden
ställer först Anders Åhrlins (M) och Karolina Wallströms (L) yrkande mot
Daniel Edströms (SD) yrkande, för att få fram ett motförslag till
huvudförslaget. Ordföranden finner att Anders Åhrlins (M) och Karolina
Wallströms (L) yrkande ska vara motförslag till huvudförslaget.
Därefter ställer ordföranden huvudförslaget om bifall till
Kommunstyrelseförvaltningens förslag mot motförslaget om avslag på
Kommunstyrelseförvaltningens förslag samt att ge Kumbro vind nya
ägardirektiv att medverka till sin egen försäljning. Ordföranden finner att
Kommunstyrelsen beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Upphandlings- och uppföljningschefen vid kommunens upphandlingsoch uppföljningsavdelning får i uppdrag att ingå avtal med KumBro Vind
AB avseende leverans av elenergi till Örebro kommun baserat
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huvudsakligen på de riktlinjer som framgår av tjänsteskrivelsen under
rubriken ”Riktlinjer för elavtal”.
2. Futurum Fastigheter i Örebro AB får i uppdrag att ingå avtal med
KumBro Vind AB avseende leverans av elenergi till Futurum Fastigheter
AB baserat huvudsakligen på de riktlinjer som framgår av tjänsteskrivelsen
under rubriken ”Riktlinjer för elavtal”.
3. Bolagsordning för KumBro Vind AB enligt förslag 2016-09-06
godkänns. Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att i samråd med
kommunledningskontoret i Kumla göra sådana eventuella övriga
justeringar som kan krävas enligt lag för att bolagsordningen ska kunna
registreras hos Bolagsverket.
4. Kommunstyrelsen får i uppdrag att revidera Örebro kommuns
elhandelspolicy.
5. Beslut nr. 1-4 ovan gäller under förutsättning av att Kumla kommun
senast under år 2016 fattar beslut om att ingå avtal med KumBro Vind AB
avseende leverans av elenergi till Kumla kommun baserat huvudsakligen
på de riktlinjer som framgår av tjänsteskrivelsen under rubriken ”Riktlinjer
för elavtal” samt att godkänna bolagsordningen enligt punkt 3 ovan.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Reservation
Anders Åhrlin (M), Maria Haglund (M), Johan Kumlin (M) och Karolina
Wallström (L) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för Anders
Åhrlins (M) och Karolina Wallströms (L) yrkande om avslag på
Kommunstyrelseförvaltningens förslag samt att ge Kumbro vind nya
ägardirektiv att medverka till sin egen försäljning.
Daniel Edström (SD) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för
sitt yrkande om avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 197 Försäljning av Örebro läns Flygplats fastigheter till
Örebroporten AB
Ärendenummer: Ks 931/2016
Handläggare: Tina Hillding, Rickard Samuelsson
Ärendebeskrivning
Örebro Läns Flygplats AB är innehavare av tomträtterna till fastigheterna
Örebro Råberga 5:10 och 5:13 och äger samtliga byggnader och
anläggningar inom dessa fastigheter. Örebroporten Fastigheter AB är
innehavare av tomträtten till den angränsande fastigheten Örebro Råberga
5:15. Örebro Läns Flygplats AB och Örebroporten Fastigheter AB har
genom överlåtelseavtal 2016-08-17 överenskommit om att Örebro Läns
Flygplats AB ska överlåta byggnaderna inom Örebro Råberga 5:10 och
5:13 till Örebroporten. Överenskommelsen är av sådan beskaffenhet att
den enligt båda bolagens bolagsordningar ska underställas ägarna för
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ställningstagande och överlåtelseavtalet är villkorat av att så sker.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-08-15
Överlåtelseavtal undertecknat 2016-08-17 med bilaga 1.1, 2.3, 3.2 och
7.1.2.
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Örebro kommun godkänner att Örebro Läns Flygplats AB överlåter
byggnaderna inom fastigheterna Örebro Råberga 5:10 och 5:13 till
Örebroporten Fastigheter AB enligt överlåtelseavtal 2016-08-17 och att
parterna ingår hyresavtal på villkor huvudsakligen enligt vad som
redovisas i ärendebeskrivningen.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Yrkande
Murad Artin (V), Daniel Edström (SD) och Sara Richert (MP) yrkar avslag
på Kommunstyreförvaltningens förslag.
Lennart Bondeson (KD) och Karolina Wallström (L) yrkar bifall till
Kommunstyreförvaltningens förslag.
Proposition
Ordförande Kenneth Nilsson (S) finner att det finns två förslag till beslut,
d.v.s. bifall till respektive avslag på Kommunstyreförvaltningens förslag,
och ställer dessa mot varandra. Ordföranden finner att Kommunstyrelsen
beslutar enligt Kommunstyreförvaltningens förslag.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Örebro kommun godkänner att Örebro Läns Flygplats AB överlåter
byggnaderna inom fastigheterna Örebro Råberga 5:10 och 5:13 till
Örebroporten Fastigheter AB enligt överlåtelseavtal 2016-08-17 och att
parterna ingår hyresavtal på villkor huvudsakligen enligt vad som
redovisas i ärendebeskrivningen.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Reservation
Murad Artin (V) och Sara Richert (MP) reserverar sig skriftligt mot
beslutet till förmån för sina yrkanden om avslag på
Kommunstyreförvaltningens förslag.
Daniel Edström (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt yrkande
om avslag på Kommunstyreförvaltningens förslag.
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§ 198 Driftbidrag 2016 till Länsmusiken i Örebro AB
Ärendenummer: Ks 609/2016
Handläggare: Tina Hillding
Ärendebeskrivning
Länsmusiken i Örebro AB ägs till 91 % av Örebro kommun genom sitt
helägda bolag Örebro Rådhus AB. Länsmusikens musikverksamhet
finansieras i huvudsak genom driftbidrag från kommunen och via
statsbidrag för regional musikverksamhet.
Det beslutade driftbidraget till Länsmusikens musikverksamhet uppgår
hittills till 30 566 tkr för år 2016. Länsmusiken har anhållit om en
uppräkning av driftbidraget för år 2016 med 650 tkr utifrån avtalsenlig
löneökning. Totalt uppgår lönejusteringen till 895 tkr men 245 tkr av dessa
täcks av ökat bidrag via Region Örebro Län.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-08-19
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Driftbidraget till Länsmusiken för år 2016 utökas med 650 tkr för
avtalsenlig löneökning.
2. Finansiering sker inom anslaget till Kommunstyrelsens förfogande.
Yrkande
Karolina Wallström (L) yrkar på ett tillägg i form av en tredje beslutspunkt
med lydelsen: "Ge kommundirektören i uppdrag att undersöka om det finns
ett tydligare sätt att hantera löneökningarna".
Anders Åhrlin (M) och Sara Richert (MP) yrkar bifall till Karolina
Wallströms (L) tilläggsyrkande.
Kenneth Nilsson (S) yrkar avslag på Karolina Wallströms (L)
tilläggsyrkande.
Proposition
Ordförande Kenneth Nilsson (S) finner att det endast finns ett förslag till
beslut för beslutssatserna 1 och 2, d.v.s. Kommunstyrelseförvaltningens
förslag, och att Kommunstyrelsen beslutar enligt detta.
Därefter finner ordföranden att det finns två förslag avseende Karolina
Wallströms (L) tilläggsyrkande, d.v.s. bifall respektive avslag, och ställer
dessa mot varandra. Ordföranden finner att Kommunstyrelsen beslutar att
avslå Karolina Wallströms (L) tilläggsyrkande.
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Driftbidraget till Länsmusiken för år 2016 utökas med 650 tkr för
avtalsenlig löneökning.
2. Finansiering sker inom anslaget till Kommunstyrelsens förfogande.
Reservation
Karolina Wallström (L) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för
sitt yrkande om ett tillägg i form av en tredje beslutspunkt med lydelsen:
"Ge kommundirektören i uppdrag att undersöka om det finns ett tydligare
sätt att hantera löneökningarna".
Anders Åhrlin (M), Maria Haglund (M) och Johan Kumlin (M) reserverar
sig mot beslutet till förmån för Anders Åhrlins (M) yrkande om ett tillägg i
form av en tredje beslutspunkt med lydelsen: "Ge kommundirektören i
uppdrag att undersöka om det finns ett tydligare sätt att hantera
löneökningarna".

§ 199 Riktlinje för sociala investeringar
Ärendenummer: Ks 954/2016
Handläggare: Aina Rundgren
Ärendebeskrivning
I maj 2013 antog Örebro kommun Riktlinjer för sociala investeringar.
Sedan dess har ett omfattande utvecklingsarbete skett som genererat ett
behov av att revidera riktlinjerna för sociala investeringar. Genom att
förtydliga, förenkla och komplettera riktlinjerna skapas förutsättningar för
verksamheterna att förstå och arbeta med sociala investeringar.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-08-24
Riktlinjer för sociala investeringar, Ks 954/2016, daterad 2016-08-24
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Kommunstyrelsen antar den reviderade versionen av Riktlinjer för sociala
investeringar.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

13

§ 200 Riktlinje för kameraövervakning
Ärendenummer: Ks 964/2016
Handläggare: Mats Brantsberg
Ärendebeskrivning
Kommunen har under en lång tid haft problem med omfattande
skadegörelse på lokaler, framförallt skolor och förskolor. Skadegörelsen
kan vara krossade glasfönster, klotter, förstörda utemöbler, förstörda
lekutrustningar, eldning på utrustning och fasader, anlagda bränder o.s.v.
Det senaste året har vi sett en kraftig ökning av skadegörelsen på vissa
objekt.
Över tid har kommunen provat en rad olika åtgärder för att komma tillrätta
med problematiken, som t.ex.
- utökad bevakning genom väktarbolag, både genom utökad rondering på
plats och genom prioritering av den gemensamma ronderingstid som
väktarbilarna har
- situationella åtgärder som nedklippning av buskar och minskning av
annat insynsskydd
- förbättrad belysningsamverkan mellan skolan, fastighetsägare,
säkerhetsavdelningen, föreningar, föräldrar m.fl.
- prioritering av närvaro med fältassistenter.
Kostnaderna för skadegörelsen drabbar kommunen. När det inträffar
skadegörelse är det fastighetsägaren som ansvarar för att lokalerna
repareras. Fastighetsägaren fakturerar sedan kostnaderna till
Lokalförsörjningsavdelningen (LFA) på Kommunledningskontoret. LFA i
sin tur kan fakturera kostnaderna vidare till verksamheten om
skadegörelsen inträffat under verksamhetstid, i annat fall får man själva
bära kostnaden inom avdelningen. Kostnaden för klotter, glaskross och
övrig skadegörelse var 3,3 mnkr för år 2013, 3,9 mnkr för år 2014 och 4,8
mnkr för år 2015.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-08-10
Riktlinje för kameraövervakning, 2016-08-09
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Anta Riktlinjer för kameraövervakning.
Yrkande
Daniel Edström (SD) yrkar avslag på Kommunstyrelseförvaltningens
förslag.
Proposition
Ordförande Kenneth Nilsson (S) finner att det finns två förslag till beslut,
d.v.s. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut respektive avslag
på detta. Ordföranden ställer dessa mot varandra och finner att
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Kommunstyrelsen beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Anta Riktlinjer för kameraövervakning.
Reservation
Daniel Edström (SD) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för
sitt yrkande om avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 201 Revidering av delegationsordning för
Kommunstyrelsen
Ärendenummer: Ks 176/2016
Handläggare: Lena Claeson
Ärendebeskrivning
En delegationsordning är de ärendegrupper där nämnden beslutat att
delegera sin beslutanderätt. Listan över ärendegrupperna benämns
delegationsförteckning.
Syftet med en delegationsordning är att avlasta nämnden vissa
rutinmässiga beslut genom att överlåta dessa beslut till någon annan.
Organisationen blir då mer effektiv genom att beslutsvägarna blir kortare
och handläggningen snabbare. Detta skapar också utrymme för mer
behandling av principiellt viktiga ärenden och ärenden av större vikt i
nämnden. Delegering är en nödvändighet för att den kommunala
organisationen och förvaltningen ska kunna fungera på ett effektivt sätt.
Det är dock viktigt att poängtera att ansvaret för delegerade beslut inte
följer med beslutanderätten vid delegering. Delegaten fattar beslut på
nämndens vägnar och det är därför nämnden själv som är juridiskt ansvarig
för de beslut som fattas av någon annan genom delegation.
Delegationsordningen för Kommunstyrelsen antogs den 27 mars 2003 och
reviderades i sin helhet senast den 6 mars 2012. Det finns därför stort
behov av en ny översyn.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-09-06
Delegationsförteckning, 2016-09-06
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Anta reviderad delegationsordning enligt Kommunstyrelseförvaltningens
förslag.
Yrkande
Kenneth Nilsson (S) yrkar att i punkt 2.8 i delegationsförteckningen
justeras beloppet från 150 000 kronor till 100 000 kronor så att 2.8 får
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lydelsen "Beslut om oförutsedda ombudgeteringar och tilläggsanslag upp
till 100 000 kr ur Kommunstyrelsens anslag för oförutsedda kostnader, som
uppkommer under året". Punkt 2.8 kompletteras även med anmärkningen
"Ärenden av engångskaraktär för innevarande budgetår".
Murad Artin (V) yrkar att punkt 1.13 i delegationsförteckningen, om beslut
om godkännande av yttrande vid remisser av mindre vikt för
Kommunstyrelsens verksamhet samt beslut att avstå från avlämnande av
yttrande i dessa fall, kompletteras med anmärkningen "i samråd med KS
presidium".
Proposition
Ordförande Kenneth Nilsson (S) finner att det endast finns ett förslag till
beslut, d.v.s. Kommunstyrelseförvaltningens reviderade förslag och att
Kommunstyrelsen beslutar enligt detta.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Anta reviderad delegationsordning enligt Kommunstyrelseförvaltningens
förslag, med tilläggen att i punkt 2.8 i delegationsförteckningen justeras
beloppet från 150 000 kronor till 100 000 kronor så att 2.8 får lydelsen
"Beslut om oförutsedda ombudgeteringar och tilläggsanslag upp till
100 000 kr ur Kommunstyrelsens anslag för oförutsedda kostnader, som
uppkommer under året". Punkt 2.8 kompletteras även med anmärkningen
"Ärenden av engångskaraktär för innevarande budgetår". Punkt 1.13 i
delegationsförteckningen, om beslut om godkännande av yttrande vid
remisser av mindre vikt för Kommunstyrelsens verksamhet samt beslut att
avstå från avlämnande av yttrande i dessa fall, kompletteras med
anmärkningen "i samråd med KS presidium".

§ 202 Sammanträdestider för Kommunstyrelsen och
Kommunfullmäktige 2017
Ärendenummer: Ks 953/2016
Handläggare: Lena Claeson
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat förslag till sammanträdestider
för år 2017.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2016-08-24
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Ordinarie beslutssammanträden med Kommunstyrelsen ska under år
2017 hållas tisdagar klockan 14.15 den 17 januari, 7 februari, 14 mars, 18
april, 9 maj, 30 maj, 22 augusti, 12 september, 10 oktober (beslut - budget
2016), 14 november och 5 december med beredningssammanträden
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tisdagar klockan 09.00-12.00 den 10 januari, 31 januari, 7 mars, 4 april, 2
maj, 23 maj, 15 augusti, 5 september, 3 oktober, 7 november och 28
november.
2. Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt sammanträder
under år 2017 tisdagar kl. 09.00-12.00 den 17 januari, 7 februari, 14 mars,
18 april, 9 maj, 30 maj, 22 augusti, 12 september, 10 oktober (beslut budget 2016), 14 november och 5 december.
3. Programnämnderna rekommenderas att under år 2017 förlägga sina
sammanträden till veckorna 2, 5, 9, 14, 18, 22, 36, 40, 45 och 48.
Programnämnderna rekommenderas att under år 2017 undvika att förlägga
sina sammanträden under tisdag förmiddag, då dessa tillfällen krockar med
Kommunstyrelsens beredningssammanträden, samt undvika beredningar
på onsdagsförmiddagar och om möjligt även onsdagseftermiddagar.
4. Driftsnämnderna rekommenderas att under år 2017 förlägga sina
sammanträden till veckorna 3, 6, 12, 16, 20, 23, 34, 38, 42, 46 och 49.
Driftsnämnderna rekommenderas att under år 2017 undvika att förlägga
sina sammanträden och beredningar på onsdagsförmiddagar och om
möjligt även onsdagseftermiddagar.
5. Ordinarie sammanträden med Kommunfullmäktige ska under år 2017
hållas klockan 09.00- ca 17.00 den 25 januari, 15 februari, 29 mars, 26
april, 24 maj, 14 juni, 27 september, 25-26 oktober, 22 november och 13
december. Tid för eventuella extra sammanträden reserveras till den 8 mars
och den 30 augusti, klockan 09.00- ca 17.00.
Beslutspunkt 5 ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 203 Information om samordnade varutransporter
Ärendenummer: Ks 304/2014
Handläggare: Eva Nordlund
Ärendebeskrivning
Upphandlare Gustav Haglert och controller Lennart Wallin informerar om
samordnade varutransporter.
Det avslutade projektet har ökat förståelsen och kunskapen om vad
kommunens transporter faktiskt kostar. Det har synliggjort kommunens
verkliga transportbehov och vad som behöver göras för att effektivisera
den. Trafiksäkerheten kommer öka kring skolor och förskolor pga. färre
transporter då flera leverantörers leveranser slås samman till en.
Minskningar av koldioxidutsläpp kommer att ske då delar av den erbjudna
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fordonsflottan drivs på biogas.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Informationen tas till protokollet.

§ 204 Revidering av arvoden och ersättningar till
förtroendevalda i Örebro kommun och
partigruppsresurser för mandatperioden 2014-2018,
avseende socialnämnderna
Ärendenummer: Ks 689/2014
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 27 april, § 125, om en revidering av
arvoden för delegater inom socialnämnderna som har jour med anledning
av behov av snabba beslut i ärenden om omedelbart omhändertagande
enligt LVU och LVM. Dessa beslut kan nämnden delegera till ordförande,
annan förtroendevald eller utskott. Delegaterna måste vara tillgängliga
under dygnets alla timmar under den vecka de har "jour" och därför
beslutades att ett särskilt arvode ska utgå för uppgiften. Den utökade
kostnaden för socialnämnderna med anledning av utökat arvode finansieras
ur Kommunstyrelsens anslag för oförutsedda kostnader. Beslutet
tidsbegränsades och omfattar perioden maj 2016 till och med oktober 2016
i avvaktan på kommande utredning för att uppnå en bättre funktionalitet för
socialnämndernas verksamhet. Utredningen kommer inte att hinna
färdigställas för beslut före oktobers månads utgång och därför föreslås att
en förlängning av tidigare beslut tas.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-08-24
Arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Örebro kommun och
partigruppsresurser för mandatperioden 2014/2015-2018 samt partistöd
(med ändringsmarkering)
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Den revidering som Kommunfullmäktige beslutade den 27 april 2016
angående ”Arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Örebro kommun
och partigruppsresurser för mandatperioden 2014-2018 samt partistöd”
förlängs att gälla till och med 31 januari 2017.
2. Socialnämnd Väster och Socialnämnd Öster beviljas ett tilläggsanslag
för ökade arvodeskostnader med 47 000 kronor respektive 33 000 kronor.
Finansiering sker genom ianspråktagande ur Kommunstyrelsens anslag till
förfogande.
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Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 205 Komplettering av taxa för serveringstillstånd
Ärendenummer: Ks 831/2016
Ärendebeskrivning
Den som söker ett serveringstillstånd ska visa att hen har nödvändiga
kunskaper i alkohollagen. Örebro kommun tar inte ut någon extra avgift för
detta utan provet ingår i ansökningsavgiften. I många andra kommuner tar
man en avgift. Personer som arbetar på restauranger vill ibland göra provet
fristående från ansökan, oftast på krogägarens begäran. Ofta bokas en tid
utan att personen kommer, kanske på grund av att provet är gratis.
Tillståndsenheten önskar därför att Kommunfullmäktige gör att tillägg till
taxebestämmelsen för Serveringstillstånd innebärande att ett prov i
alkohollagen som görs utan att ingå i en ansökan om serveringstillstånd
kostar 1000 kronor per provtillfälle.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Socialnämnd öster, 2016-06-26, § 93
Tjänsteskrivelse till nämnd 2016-05-19
Förslag till beslut
Socialnämnd östers förslag till Kommunstyrelsen:
- Taxa för serveringstillstånd kompletteras med en avgift för fristående
prov i alkohollagen med 1 000 kronor/prov.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Socialnämnd östers förslag.

§ 206 Fyllnadsval av kommunalråd
Ärendenummer: Ks 1051/2014
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige fastställde den 24 september 2014 regler för arvoden
och ersättningar till förtroendevalda i Örebro kommun för kommande
mandatperiod. Av dessa framgår vilka kommunalrådsresurser som
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tilldelats partierna.
Val av kommunalråd förrättas av Kommunstyrelsen efter förslag från
respektive parti.
Kommunstyrelsen utsåg den 22 oktober 2014, § 252, kommunalråd för
mandatperioden 2015-2018. Efter att Rasmus Persson (C) avslutat sitt
uppdrag som kommunalråd behöver fyllnadsval för (C) förrättas.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Som kommunalråd med heltidsuppdrag väljs Per-Åke Sörman (C). Valet
som kommunalråd gäller fr.o.m. 2016-10-07 och tills vidare, dock längst
intill det sammanträde då val av kommunstyrelse förrättas nästa gång.
2. Kommunstyrelsen har rätt att under löpande mandatperiod, efter initiativ
från det aktuella kommunalrådets partigrupp i Kommunfullmäktige,
återkalla ett uppdrag som kommunalråd.
Yrkande
Karolina Wallström (L) yrkar bifall till förslaget.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Som kommunalråd med heltidsuppdrag väljs Per-Åke Sörman (C). Valet
som kommunalråd gäller fr.o.m. 2016-10-07 och tills vidare, dock längst
intill det sammanträde då val av kommunstyrelse förrättas nästa gång.
2. Kommunstyrelsen har rätt att under löpande mandatperiod, efter initiativ
från det aktuella kommunalrådets partigrupp i Kommunfullmäktige,
återkalla ett uppdrag som kommunalråd.

§ 207 Ekonomiska månadsrapporter från nämnder i
Örebro kommun år 2016
Ärendenummer: Ks 765/2016
Ärendebeskrivning
I övergripande strategier och budget för 2016 med plan för 2017-2018, står
att "Nämnderna ska varje sammanträdesmånad följa verksamhetens
kostnadsutveckling och översända rapporten till Kommunstyrelsen för
kännedom".
Beslutsunderlag
Ekonomisk månadsrapport från Tekniska nämnden, maj 2016
Ekonomisk månadsrapport från Kulturnämnden, maj 2016
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Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Rapporterna läggs till handlingarna.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 208 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt, månadsrapport
Ärendenummer: Ks 6/2016
Ärendebeskrivning
Ärendet utgår från Kommunstyrelsens sammanträde den 20 september
2016.

§ 209 Kommundirektörens rapport
Ärendenummer: Ks 16/2016
Handläggare: Anne Andersson
Ärendebeskrivning
Kommundirektören redogör i en rapport för nyheter inom förvaltningen.
Beslutsunderlag
Kommundirektörens rapport augusti 2016
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Rapporten läggs till handlingarna.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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§ 210 Rapport över finansverksamheter under augusti år
2016
Ärendenummer: Ks 7/2016
Handläggare: Mats Rodenfelt
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelseförvaltningen redovisar i rapport finansverksamheten
under augusti år 2016.
Beslutsunderlag
Rapport över finansverksamheten under augusti år 2016
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
-Rapporten läggs till handlingarna.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 211 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Ks 992/2016
Handläggare: Lena Claeson
Ärendebeskrivning
Alla beslut fattade med stöd av delegation av tjänsteman, ordförande eller
utskott ska anmälas till Kommunstyrelsen på närmast följande 27
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 27 mars 2003 och
reviderades senast 6 mars 2012. Inför Kommunstyrelsens sammanträde den
20 september 2016 redovisar Kommunstyrelseförvaltningen beslut som
tagits med stöd av delegation under augusti 2016.
Beslutsunderlag
Sammanställning över delegationsbeslut inom övrig verksamhet under
perioden 1- 31 augusti 2016
Sammanställning över delegationsbeslut inom finansverksamheten under
perioden 1- 31 augusti 2016
Protokoll från Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt, 201608-23
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Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Anmälan av delegationsbeslut läggs till handlingarna.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 212 Anmälan av handlingar
Ärendenummer: Ks 5/2016
Handläggare: Lena Claeson
Ärendebeskrivning
Varje månad anmäler Kommunstyrelseförvaltningen handlingar som
inkommit och bedöms relevanta för Kommunstyrelsen att få kännedom
om.
Beslutsunderlag
Justerat protokoll Örebro Rådhus AB, 2016-06-10
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Anmälan läggs till handlingarna.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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