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Lena Claeson, sekreterare
Justerat den 20 oktober 2016.

Kenneth Nilsson (S), ordförande

Murad Artin (V), justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 21 oktober
2016.
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§ 213 Tilläggsanslag och ombudgeteringar 2016
Ärendenummer: Ks 204/2016
Handläggare: Marie Hellgren
Ärendebeskrivning
I ärendet redovisas tilläggsanslag för kostnadsökningar och
indexuppräkningar för 2016 samt ombudgeteringar.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-09-21
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Tilläggsanslag beviljas med 4,9 miljoner kronor i enlighet med
Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
2. Ombudgeteringar genomförs enligt Kommunstyrelseförvaltningens
förslag.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 214 Delårsrapport med prognos 2 2016 Örebro kommun
Ärendenummer: Ks 786/2016
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelseförvaltningen har sammanställt en delårsrapport till och
med 31 augusti och helårsprognos för 2016. I rapporten görs en
uppföljning av kommunfullmäktiges strategiska områden och målen för
god ekonomisk hushållning.
Prognosen för verksamhetsmålen visar att 18 av 24 bedömda indikatorer
beräknas klara sitt målvärde för året, med nuvarande och planerade
insatser. Många utvecklingsinsatser för att ge bättre nytta för medborgare
och brukare har gjorts och planeras under året. En del ger effekt redan
2016, för andra väntas effekten komma framöver. Den sammantagna
bedömningen är att Örebro kommun uppfyllt kraven om god ekonomisk
hushållning utifrån satta verksamhetsmål.
Prognosen för de finansiella målen visar måluppfyllelse för två av tre mål.
Delårsresultatet januari till augusti 2016 uppgår till 554 miljoner kronor.
Kommunens prognos för helåret bedöms till 459 miljoner kronor, vilket är
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ett överskott på 345 miljoner kronor i förhållande till budget. Resultatet
exklusive jämförelsestörande poster är 201 miljoner kronor.
Nämnderna redovisar sammantaget ett överskott på 43 miljoner kronor.
Försäljningsintäkterna för tomträtter och exploateringsverksamheten
förväntas ge ett överskott på 247 miljoner kronor. Prognosen för
skatteintäkter och generella statsbidrag beräknas ge ett överskott närmare
72 miljoner kronor. Helårsprognosen för finansverksamheten bedöms till 3
miljoner kronor. Årets balanskravsresultat prognostiseras till 443 miljoner
kronor och kommunen har därmed inte något balanskravsresultat att
justera.
Kommunens investeringar visar en prognos på 725 miljoner kronor vilket
är en avvikelse till budget på 156 miljoner kronor. Bolagens investeringar
för skattefinansierad verksamhet väntas uppgå till 500 miljoner kronor.
Prognosen för årets resultat visar att det är möjligt att markera medel i det
egna kapitalet för att skapa förutsättningar för verksamheterna för att
möjliggöra effekthemtagning genom smarta, automatiserade och
förenklade arbetssätt som frigör resurser.
Den sänkta skatteintäkten i prognosen möts av ökad prognos för
statsbidrag, ökningen avser byggbonus. Ändringen som är gjord syns i
resultaträkningen på raderna Skatteintäkter samt Generella statsbidrag och
utjämning. I övrigt är det ingen förändring. Bilderna som lades ut innan
Kommunstyrelsen beredningssammanträde 4/10 är fortsatt de korrekta."
Beslutsunderlag
Delårsrapport med prognos 2 2016 Örebro kommun
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Delårsrapport med prognos 2 för 2016 godkänns.
2. Samtliga nämnder som redovisar prognostiserat underskott för år 2016
ska genomföra åtgärder för att klara att bedriva verksamheten inom
beslutade budgetramar.
3. Av årets resultat enligt prognos 2 markeras 120 miljoner kronor inom
det egna kapitalet för investering i satsningar som möjliggör omställning
till högre effektivitet i tjänsteutbud och arbetsprocesser.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Yrkande
Anders Åhrlin (M) yrkar bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag
samt att få lämna ett särskilt yttrande som tas till protokollet.
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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
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Delårsrapport med prognos 2 för 2016 godkänns.
2. Samtliga nämnder som redovisar prognostiserat underskott för år 2016
ska genomföra åtgärder för att klara att bedriva verksamheten inom
beslutade budgetramar.
3. Av årets resultat enligt prognos 2 markeras 120 miljoner kronor inom
det egna kapitalet för investering i satsningar som möjliggör omställning
till högre effektivitet i tjänsteutbud och arbetsprocesser.
4. Anders Åhrlin (M) får lämna ett särskilt yttrande som tas till protokollet.
Karolina Wallström (L) och Murad Artin (V) deltar inte i beslutet.
Beslutspunkterna 1-3 ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.

§ 215 Övergripande strategier och budget 2017 med plan
för 2018-2019
Ärendenummer: Ks 1026/2016
Handläggare: Kenneth Nilsson
Ärendebeskrivning
Förslag till övergripande strategier och budget 2017 samt flerårsplan för
2018-2019 för Örebro kommun ”En växande kommun med nya
möjligheter” har upprättats på uppdrag av Socialdemokraterna
Kristdemokraterna och Centerpartiet.
Beslutsunderlag
En växande kommun med nya möjligheter - Kommunledningen i Örebros
övergripande strategier och budget 2017 med plan för 2018-2019
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Skattesatsen för allmän kommunalskatt år 2016 fastställs till 21,35
kronor per skattekrona.
2. Övergripande strategier och budget 2017 med flerårsplan 2018-2019
fastställs enligt förslaget "En växande kommun med nya möjligheter".
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3. Finansiella mål och verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning för
år 2017 fastställs enligt förslag i budgethandlingen.
4. För del av resultatet, som överstiger det beslutade finansiella målet,
genomförs vid årets slut en markering i eget kapital i syfte att möjliggöra
insatser som syftar till att bromsa framtida kostnadsutveckling.
5. Driftbudgetramar för år 2017 fastställs enligt förslag budgethandlingen.
6. Mätning av måluppfyllelse inom utpekade strategiområden sker, enligt
den modell som redovisas i budgethandlingen, vid framtagande av
delårsrapport 2 och årsredovisningen.
7. Investeringsprogrammet för 2017 med plan för 2018-2020 fastställs.
8. Igångsättningstillstånd beviljas för de investeringsobjekt med start 2017
som redovisas med finansiering i investeringsprogrammet.
9. I Kommunstyrelsens uppdrag ingår att under året, i konsekvens med
fattade beslut, ombudgetera mellan nämnder inom ramen för beslutad
budget för verksamhetens nettokostnad.
10. Anta förändringar i vård- och omsorgstaxa enligt bifogad rapport
Översyn av taxor och avgifter samt antar vård- och omsorgstaxa enligt
bifogat taxedokument. Förändringarna gäller från 1 mars 2017.
11. Anta förändringar i taxa för serviceinsatser utan biståndsbeslut enligt
bifogad rapport Översyn av taxor och avgifter samt anta vård- och
omsorgstaxa för serviceinsatser utan biståndsbeslut enligt bifogat
taxedokument. Förändringarna gäller från 1 mars 2017.
12. Anta Örebro kommuns reviderade föreskrifter för hantering av
hushållsavfall. Föreskrifterna gäller från och med 1 januari 2017.
13. Anta hushållsavfallstaxa för 2017. Taxan gäller från och med 1 januari
2017.
14. Anta Vatten- och avloppstaxa, med höjning av brukningstaxan med 6,4
procent samt höjning av anläggningsavgift med 18 procent. Taxan gäller
från och med 1 januari 2017.
15. Igångsättningstillstånd beviljas för nybyggnation av två gruppbostäder
2018.
16. Igångsättningstillstånd beviljas för nybyggnation/ersättning av
förskolor på Södra Ladugårdsängen, i Lillån, på norr samt för ytterligare
behov av att tillskapa förskoleplatser som ryms inom det ospecificerade
utrymmet enligt investeringsprogram 2018.
17. Igångsättningstillstånd beviljas för Eklundaskolans ersättning och
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utbyggnad av förskole- och skollokaler 2018 samt för ytterligare behov av
att tillskapa skolplatser som ryms inom det ospecificerade utrymmet enligt
investeringsprogram 2018.
Beslutspunkterna 1-14 ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Yrkanden
Anders Åhrlin (M) yrkar bifall till Nya Moderaternas eget förslag till
budget för Örebro kommun för år 2017 och Nya Moderaternas och
Liberalernas eget förslag till investeringsprogram för Örebro kommun för
åren 2017-2019. Anders Åhrlin yrkar även bifall till
Kommunstyrelseförvaltningens förslag för beslutspunkterna 1, 11, 12, 13,
14, 15, 16, och 17 samt avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag
för beslutspunkterna 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 och 10.
Karolina Wallström (L) yrkar bifall till Liberalernas eget förslag till budget
för Örebro kommun för år 2017 och Liberalernas och Nya Moderaternas
eget förslag till investeringsprogram för Örebro kommun för åren 20172019. Karolina Wallström (L) yrkar även bifall till
Kommunstyrelseförvaltningens förslag för beslutspunkterna 1, 11, 12, 13,
14, 15, 16, och 17 samt avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag
för beslutspunkterna 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 och 9.
Sara Richert (MP) yrkar bifall till Miljöpartiets eget förslag till budget för
Örebro kommun för år 2017 och Miljöpartiets eget förslag till
investeringsprogram för åren 2017-2019.
Daniel Edström (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas eget förslag till
budget för Örebro kommun för år 2017 och Sverigedemokraternas eget
förslag till investeringsprogram för åren 2017-2019.
Murad Artin (V) yrkar bifall till Vänsterpartiets eget förslag till budget för
Örebro kommun för år 2017 och Vänsterpartiets eget förslag till
investeringsprogram för åren 2017-2019. Murad Artin (V) yrkar även bifall
till Kommunstyrelseförvaltningens förslag för beslutspunkterna 1, 4, 7, 8,
9, 12, 13, 14, 15, 16 och 17, avslag på Kommunstyrelseförvaltningens
förslag för beslutspunkterna 2, 3, 5, 10 och 11 samt att få lämna ett särskilt
yttrande som tas till protokollet.
Proposition
Ordförande Kenneth Nilsson (S) finner att det finns sex förslag till beslut,
d.v.s. Kommunstyrelseförvaltningens förslag och egna respektive
budgetförslag från Nya Moderaterna, Sverigedemokraterna, Miljöpartiet,
Liberalerna och Vänsterpartiet. Ordföranden redovisar propositionsordning
som Kommunstyrelsen godkänner.
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 Karolina Wallströms (L) yrkande går vidare till
nästa steg för att utse ett motförslag till huvudförslaget.
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I nästa steg ställer ordföranden Karolina Wallströms (L) yrkande mot Sara
Richerts (MP) yrkande. Ordföranden finner att Sara Richerts (MP)
yrkande går vidare till nästa steg för att utse ett motförslag till
huvudförslaget.
I nästa steg ställer ordföranden Sara Richerts (MP) yrkande mot Daniel
Edströms (SD) yrkande och finner att Daniel Edströms (SD) yrkande går
vidare till nästa steg för att utse ett motförslag till huvudförslaget.
Därefter ställer ordföranden Daniel Edströms (SD) yrkande mot Anders
Åhrlins (M) yrkande och finner att Anders Åhrlins (M) yrkande är
motförslag till huvudförslaget.
Därefter ställer ordföranden huvudförslaget om bifall till
Kommunstyrelseförvaltningens förslag mot motförslaget om bifall till eget
budgetförslag från Nya Moderaterna. Ordföranden finner att
Kommunstyrelsen beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Slutligen ställer ordföranden Murad Artins (V) yrkande om att få lämna ett
särskilt yttrande till protokollet, under proposition och finner att
Kommunstyrelsen beslutar att bifalla detta.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Skattesatsen för allmän kommunalskatt år 2016 fastställs till 21,35
kronor per skattekrona.
2. Övergripande strategier och budget 2017 med flerårsplan 2018-2019
fastställs enligt förslaget "En växande kommun med nya möjligheter".
3. Finansiella mål och verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning för
år 2017 fastställs enligt förslag i budgethandlingen.
4 .För del av resultatet, som överstiger det beslutade finansiella målet,
genomförs vid årets slut en markering i eget kapital i syfte att möjliggöra
insatser som syftar till att bromsa framtida kostnadsutveckling.
5. Driftbudgetramar för år 2017 fastställs enligt förslag budgethandlingen.
6. Mätning av måluppfyllelse inom utpekade strategiområden sker, enligt
den modell som redovisas i budgethandlingen, vid framtagande av
delårsrapport 2 och årsredovisningen.
7. Investeringsprogrammet för 2017 med plan för 2018-2020 fastställs.
8. Igångsättningstillstånd beviljas för de investeringsobjekt med start 2017
som redovisas med finansiering i investeringsprogrammet.
9. I Kommunstyrelsens uppdrag ingår att under året, i konsekvens med
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fattade beslut, ombudgetera mellan nämnder inom ramen för beslutad
budget för verksamhetens nettokostnad.
10. Anta förändringar i vård- och omsorgstaxa enligt bifogad rapport
Översyn av taxor och avgifter samt antar vård- och omsorgstaxa enligt
bifogat taxedokument. Förändringarna gäller från 1 mars 2017.
11. Anta förändringar i taxa för serviceinsatser utan biståndsbeslut enligt
bifogad rapport Översyn av taxor och avgifter samt anta vård- och
omsorgstaxa för serviceinsatser utan biståndsbeslut enligt bifogat
taxedokument. Förändringarna gäller från 1 mars 2017.
12. Anta Örebro kommuns reviderade föreskrifter för hantering av
hushållsavfall. Föreskrifterna gäller från och med 1 januari 2017.
13. Anta hushållsavfallstaxa för 2017. Taxan gäller från och med 1 januari
2017.
14. Anta Vatten- och avloppstaxa, med höjning av brukningstaxan med 6,4
procent samt höjning av anläggningsavgift med 18 procent. Taxan gäller
från och med 1 januari 2017.
15. Igångsättningstillstånd beviljas för nybyggnation av två gruppbostäder
2018.
16. Igångsättningstillstånd beviljas för nybyggnation/ersättning av
förskolor på Södra Ladugårdsängen, i Lillån, på norr samt för ytterligare
behov av att tillskapa förskoleplatser som ryms inom det ospecificerade
utrymmet enligt investeringsprogram 2018.
17. Igångsättningstillstånd beviljas för Eklundaskolans ersättning och
utbyggnad av förskole- och skollokaler 2018 samt för ytterligare behov av
att tillskapa skolplatser som ryms inom det ospecificerade utrymmet enligt
investeringsprogram 2018.
18. Murad Artin (V) får lämna ett särskilt yttrande som tas till protokollet.
Murad Artin (V) deltar inte i beslutet för beslutspunkt 6. Karolina
Wallström deltar inte i beslutet för beslutspunkt 10.
Beslutspunkterna 1-14 ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Reservation
Anders Åhrlin (M), Maria Haglund (M) och Johan Kumlin (M) reserverar
sig skriftligt till förmån för Anders Åhrlins (M) yrkande ombifall till Nya
Moderaternas eget förslag till budget för Örebro kommun för år 2017 och
Nya Moderaternas och Liberalernas eget förslag till investeringsprogram
för Örebro kommun för åren 2017-2019 samt avslag på
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Kommunstyrelseförvaltningens förslag för beslutspunkterna 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9 och 10.
Karolina Wallström (L) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för
sitt yrkande om bifall till Liberalernas eget förslag till budget för Örebro
kommun för år 2017 och Liberalernas och Nya Moderaternas eget förslag
till investeringsprogram för Örebro kommun för åren 2017-2019 samt
avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag för beslutspunkterna 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8 och 9.
Sara Richert (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt yrkande
om bifall till Miljöpartiets eget förslag till budget för Örebro kommun för
år 2017 och Miljöpartiets eget förslag till investeringsprogram för åren
2017-2019.
Daniel Edström (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt
yrkande om bifall till Sverigedemokraternas eget förslag till budget för
Örebro kommun för år 2017 och Sverigedemokraternas eget förslag till
investeringsprogram för åren 2017-2019.
Murad Artin (V) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för sitt
yrkande om bifall till Vänsterpartiets eget förslag till budget för Örebro
kommun för år 2017 och Vänsterpartiets eget förslag till
investeringsprogram för åren 2017-2019 samt avslag på
Kommunstyrelseförvaltningens förslag för beslutspunkterna 2, 3, 5, 10 och
11.

§ 216 Redovisning av lokalt partistöd för år 2015 samt beslut
om utbetalning av partistöd för år 2017
Ärendenummer: Ks 855/2014
Handläggare: Inga-Greta Carneland Hörnström
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har den 24 september 2014, § 302 beslutat om regler
för kommunalt partistöd. Reglerna utgår från kommunallagens
bestämmelser på området, kommunallagen 2 kap 9 - 12 §§.
Av reglerna för partistöd framgår att partierna årligen ska lämna en
skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för att stärka
partiets ställning i den kommunala demokratin. Partistödet är avsett för det
lokala partiarbetet som riktar sig till kommunmedlemmarna.
Redovisningen ska avse perioden 1 januari–31 december och ges in till
fullmäktige senast sex månader efter redovisningsperiodens utgång. En av
mottagaren utsedd särskild granskare ska granska om redovisningen ger en
rättvisande bild av hur mottagaren har använt partistödet. Granskarens
rapport över granskningen ska bifogas redovisningen.
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Reglerna är avsedda att göra beslutsfattandet, utbetalningarna och
uppföljningen av det lokala partistödet mer transparent. Lagstiftningen
innehåller relativt detaljerade krav på redovisning och granskning av hur
partistödets används - men avsikten är inte att handläggningen av det årliga
beslutet om utbetalning ska innefatta en materiell prövning av hur ett
enskilt parti faktiskt brukat sitt partistöd. Genom den årliga hanteringen får
partierna ett ansvar för att själva redovisa användningen av stödet - i
former partiet väljer. De nya reglerna bidrar till att synliggöra partiernas
överväganden så att de blir tillgängliga för medborgarna inom ramen för
den offentlighet som är naturligt förknippad med att ett ärende läggs på
fullmäktiges bord.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-09-14
Redovisningar från Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna,
Moderaterna, Miljöpartiet, Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna och
Vänsterpartiet.
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Redovisning av lokalt partistöd från Centerpartiet, Kristdemokraterna,
Liberalerna, Moderaterna, Miljöpartiet, Socialdemokraterna,
Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet läggs till handlingarna.
2. Partistöd utbetalas till samtliga partier representerade i
Kommunfullmäktige för år 2017.
3. FOA-kommittén får i uppdrag att se över rutiner för att underlätta för
berörda partier att uppfylla sin redovisningsplikt enligt kommunallagen
och inom ramen för de av Kommunfullmäktige beslutade reglerna inför
kommande redovisningsperiod.
4. Partierna uppmanas att återkomma med en redovisning av ramarna för
bokslutet, inför Kommunfullmäktiges sammanträde den 25-26 oktober
2016.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Yrkande
Anders Åhrlin (M) yrkar att beslutspunkt 4 ändras så att det framgår att
redovisningen ska kompletteras med en resultaträkning.
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:
1. Redovisning av lokalt partistöd från Centerpartiet, Kristdemokraterna,
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Liberalerna, Moderaterna, Miljöpartiet, Socialdemokraterna,
Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet läggs till handlingarna.
2. Partistöd utbetalas till samtliga partier representerade i
Kommunfullmäktige för år 2017.
3. FOA-kommittén får i uppdrag att se över rutiner för att underlätta för
berörda partier att uppfylla sin redovisningsplikt enligt kommunallagen
och inom ramen för de av Kommunfullmäktige beslutade reglerna inför
kommande redovisningsperiod.
4. Partierna uppmanas att komplettera redovisningarna med en
resultaträkning, inför Kommunfullmäktiges sammanträde den 25-26
oktober 2016.
Beslutspunkterna 1-3 ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.

§ 217 Lägesrapport bostadssocial handlingsplan
Ärendenummer: Ks 371/2016
Handläggare: Lars Thornberg
Ärendebeskrivning
Lokalförsörjningsstrateg Helena Hasslert och lokalförsörjningschef Lars
Thornberg informerar om läget gällande den bostadssociala situationen.
Detta är ett stort problemområde och behovet av bostadssociala bostäder
har ökat kraftigt. Det är viktigt att finna innovativa lösningar och undvika
tillfälliga paviljonglösningar. Helena Hasslert har kontakt med privata
fastighetsägare och upplever mötena som positiva.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Informationen tas till protokollet.
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§ 218 Återkoppling av insatsen för vuxennärvaro under
sommaren
Ärendenummer: Ks 621/2016
Handläggare: Sören Svensson, Patrik Wallin
Ärendebeskrivning
Enhetschef Patrik Wallin och planerare Sören Svensson informerar om
insatsen för vuxennärvaro under sommaren år 2016.
De sociala väktarnas relations-och områdesarbete uppfattas som positivt
och ett fortsatt bra relationsarbete med ungdomar under sommaren har
underlättat arbetet. Flera åtgärder enligt Första insatsperson (FIP) har
vidtagits då patruller redan varit på plats.
Polisen vittnar om att den ökade professionella vuxennärvaron underlättat
möjligheten för relationsarbetet i bostadsområdena. Trots att problembilder
levt kvar under sommaren, bl.a. skadegörelse och öppen
narkotikaförsäljning så är upplevelsen att det varit relativt lugnt i
bostadsområdena, minskad skadegörelse och många vuxna ute.
Inför sommaren år 2017 är det viktigt att påbörja planeringen så snart som
möjligt och fortsätta med att arbeta uppsökande i bostadsområdena enligt
konceptet 2016 med gruppledare och samordning/samverkan med andra
lokalnära verksamheter.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Informationen tas till protokollet.

§ 219 Kommunstyrelsens uppföljningsansvar - Vård- och
omsorgsnämnd väster, Vård- och omsorgsnämnd öster
samt Programnämnd social välfärd
Ärendenummer: Ks 6/2016
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan.
Kommunstyrelsen har ansvar för hela kommunens utveckling och
ekonomiska ställning.
I Kommunstyrelsens styrande uppgifter ingår att bevaka att de av
Kommunfullmäktige och Kommunstyrelse fastställda styrdokumenten för
verksamheten efterlevs och tillse att uppföljning sker till
Kommunfullmäktige från samtliga nämnder om hur verksamheten
utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret.
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Programnämnden ska inom sitt programområde ange
budgetförutsättningar, svara för resursfördelning och att den får avsedd
effekt samt svara för ekonomisk uppföljning inom anvisade ramar med ett
ansvar gentemot Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen för det
ekonomiska resultatet i hela programverksamheten.
Nämnder ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de
styrdokument, förutsättningar och den medelsanvisning som
Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen och berörd programnämnd har
bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning samt
bestämmelser i reglementet. Nämnden har ansvar för att den interna
kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt
tillfredsställande sätt och ska rapportera till Kommunfullmäktige hur
verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under
budgetåret.
Kommunstyrelsen uppmärksammar i delårsrapporterna Delår 1 och Delår 2
att Vård och omsorgsnämnd öster och Vård- och omsorgsnämnd väster har
en negativ kostnadsutveckling jämfört med budget för år 2016.
Kommunstyrelsen har därför till sitt beredningssammanträde den 4 oktober
2016 kallat in ordförandena för vård- och omsorgsnämnderna samt för
Programnämnd social välfärd för en rapport över den ekonomiska
utvecklingen och en redovisning av åtgärder. Även programdirektör tillika
förvaltningschef har kallats till sammanträdet.
Vård- och omsorgsnämnd öster prognosticerar ett underskott på 34,2 mnkr
samtidigt som Vård- och omsorgsnämnd väster visar ett överskott på 0,5
mnkr. Vård- och omsorgsnämnderna arbetar intensivt med ett
omställningsarbete för att nå en ekonomi i balans och skapa en långsiktigt
hållbar ekonomi. Hemvårdens resultat har förbättrats kraftigt under året
men prognosticerar fortfarande ett underskott på cirka 49,7 mnkr, en
positiv förflyttning på cirka 35,6 mnkr om hänsyn tas till den minskade
omställningsbudgeten. Fortsatt anpassning till minskade marknadsandelar
och högre effektivitetskrav krävs.
Kommunstyrelsen inser svårigheterna för vård- och omsorgsnämnderna att
uppnå en budget i balans för år 2016. Kommunstyrelsen bedömer att Vårdoch omsorgsnämnd öster, Vård- och omsorgsnämnd väster samt
Programnämnd social välfärd arbetar systematiskt med pågående åtgärder
för att minska underskottet för år 2016 jämfört med år 2015 och att
utvecklingen går i rätt riktning. Kommunstyrelsen bedömer vidare att
redovisningen av nämndernas mer långsiktiga utvecklingsarbete har goda
förutsättningar att leda till en långsiktigt stabil ekonomi, en ekonomi i
balans för berörda verksamheter, för år 2017.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-10-10
Sammanställning av beslutade och vidtagna åtgärder hemvården 20152016
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Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Godkänna de berörda nämndernas redovisning
2. Kommunstyrelsen bedömer att Vård- och omsorgsnämnd västers, Vårdoch omsorgsnämnd östers samt Programnämnd social välfärds arbete med
kortsiktiga åtgärder och mer långsiktiga utvecklingsuppdrag har goda
förutsättningar att leda till en långsiktigt stabil ekonomi, en ekonomi i
balans för berörda verksamheter, för år 2017.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Murad Artin (V) deltar inte i beslutet.

§ 220 Redovisning av obesvarade motioner
Ärendenummer: Ks 1024/2016
Handläggare: Lena Claeson
Ärendebeskrivning
Enligt kommunallagen 5 kap. 33 § ska en motion beredas så, att
fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väcktes. Om
beredningen inte kan avslutas inom denna tid ska detta, och vad som har
kommit fram vid beredningen, anmälas till fullmäktige inom samma tid.
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat en förteckning över motioner
som inte är slutligt färdigberedda.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens sammanställning över ej färdigberedda
motioner september 2016
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Anmälan läggs till handlingarna.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
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§ 221 Beslut som inte är verkställda enligt
socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till
vissa funktionshindrade (LSS), kvartal2 2016
Ärendenummer: Ks 1028/2016
Ärendebeskrivning
En rapporteringsskyldighet för ej verkställda gynnande beslut enligt 4
kapitlet 1 § socialtjänstlagen (SoL) infördes den 1 juli 2006.
Rapporteringsskyldigheten gäller beslut i verksamheterna vård och
omsorg, socialtjänst och stöd till funktionshindrade.
Från och med den 1 juli 2008 infördes samma rapporteringsskyldighet för
beslut enligt 9 § i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
(LSS) som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum.
En särskild avgift så kallad sanktionsavgift, kan enligt ändringar i samma
lagar, utdömas för de beslut som inte verkställts inom skälig tid. Avgiften
är lägst 10 tkr och högst 1 mnkr.
Rapportering av ej verkställda gynnande beslut ska göras till Inspektionen
för vård och omsorg (fr o m 2013-06-01 tidigare Socialstyrelsen),
kommunens revisorer och Kommunfullmäktige.
Ärendet behandlades av Programnämnd social välfärd den 8 september
2016.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Programnämnd social välfärd 2016-09-08, § 138 tillkommer senare
Statistikrapport kvartal 2
Statistik för samtliga nämnder
Förslag till beslut
Programnämnd social välfärds förslag till Kommunstyrelsen:
- Informationen tas till protokollet.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
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§ 222 Svar på motion från Marcus Willén Ode (MP) om
offentlighet i kommunala bolag
Ärendenummer: Ks 1174/2015
Ärendebeskrivning
Marcus Willén, Miljöpartiet de gröna, har i en motion med rubriken
”Offentlighet i kommunala bolag”, Ks 1174/2015 föreslagit att
kommunkoncernens hel- och majoritetsägda bolag tillgängliggör allmänna
handlingar såsom protokoll, styrdokument och redovisningar på en samlad
plats på Örebro kommuns hemsida och att Kommunledningskontoret
(nuvarande Kommunstyrelseförvaltningen) ges i uppdrag att utfärda
bolagsdirektiv med instruktioner om offentlig publicering av allmänna
handlingar samt villkoren för sekretess.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-06-03
Motion från Miljöpartiet
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
-Motionen avslås.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Yrkande
Sara Richert (MP) och Daniel Edström (SD) yrkar bifall till motionen.
Murad Artin (V) yrkar bifall till motionens första att-sats och yrkar avslag
på motionens andra att-sats.
Proposition
Ordförande Kenneth Nilsson (S) finner att det finns två förslag till beslut
för respektive av motionens två att-satser, d.v.s. bifall till respektive avslag
på att-sats 1 och bifall till respektive avslag på att-sats 2. Ordföranden
redovisar förslag till propositionsordning som Kommunstyrelsen
godkänner.
Ordföranden ställer bifall till motionens att-sats 1 mot avslag på
densamma, och finner att Kommunstyrelsen beslutar att avslå att-sats 1.
Därefter ställer ordföranden bifall till motionens att-sats 2 mot avslag på
densamma, och finner att Kommunstyrelsen beslutar att avslå att-sats 2.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
-Motionen avslås.
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Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Reservation
Sara Richert (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt yrkande
om bifall till motionen.
Murad Artin (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt yrkande om
bifall till motionens att-sats 1.
Daniel Edström (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt yrkande
om bifall till motionens att-sats 2.

§ 223 Fyllnadsval i Kommunstyrelsens utskott för
näringsliv och tillväxt efter Rasmus Persson (C)
Ärendenummer: Ks 1304/2014
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har till uppgift att utse ledamöter och ersättare i
Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt.
Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt har att fatta beslut
inom följande sakområden:
- Näringsliv och marknadsföring av kommunen
- Arbetsmarknad
- Regionala frågor
- Klimatfrågor
Utskottet, som väljs av Kommunstyrelsen, består av 9 ledamöter och lika
många ersättare.
Kommunstyrelsen utsåg den 16 december 2014 Rasmus Persson (C) till
ledamot i utskottet. Rasmus Persson har inkommit med en avsägelse och
därmed behöver en ny ledamot utses.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Bevilja Rasmus Perssons (C) begäran om entledigande från uppdraget
som ledamot i Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt.
2. Utse Per-Åke Sörman (C), tidigare ersättare i Kommunstyrelsens utskott
för näringsliv och tillväxt, till ledamot i samma utskott efter Rasmus
Persson (C). Beslutet gäller för tiden 11 oktober 2016 - 31 december 2018.
3. Utse Lars Johansson (C) till ersättare i Kommunstyrelsens utskott för
näringsliv och tillväxt efter Per-Åke Sörman (C). Beslutet gäller för
tiden 11 oktober 2016 - 31 december 2018.
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§ 224 Fyllnadsval av ledamot i FOA-kommittén efter
Rasmus Persson (C)
Ärendenummer: Ks 1309/2014
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade den 26 november 1987, § 256a, att tillsätta en
särskild parlamentariskt sammansatt kommitté med uppdrag att företa en
översyn av ersättningsbestämmelserna för förtroendevalda och med
möjlighet för kommittén att pröva och lägga förslag även i andra frågor
som rör de förtroendevaldas arbetsförutsättningar. Kommittén, som
benämns FOA-kommittén, består av en representant (partiföreträdare) från
varje parti. FOA står för Förtroendevaldas Organisation och Arbetsformer.
Ledamöter i FOA-kommittén utses av Kommunstyrelsen. Rasmus Persson
(C) har inkommit med en avsägelse från uppdraget och
Kommunstyrelsen behöver därför utse en ny ledamot.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Rasmus Perssons (C) begärda entledigande beviljas.
2. Per-Åke Sörman (C) utses till ledamot i FOA-kommittén efter Rasmus
Persson (C) för tiden 11 oktober 2016 - 31 december 2018.

§ 225 Fyllnadsval i Regionala specifika samverkansrådet
för folkhälsa, social välfärd och vård efter Rasmus
Persson (C)
Ärendenummer: Ks 840/2015
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har att utse representanter i regionala specifika
samverkansråd. Det finns fyra specifika samverkansråd inom följande
områden:
- infrastruktur och trafik
- folkhälsa, social välfärd och vård
- kultur
- skola, utbildning och kompetensförsörjning
Örebro kommun har en ledamots- och en ersättarplats per råd.
Kommunstyrelsen utsåg den 16 juni 2015, § 143, representanter till
de regionala specifika samverkansråden för mandatperioden 2015-2018.
Efter att Rasmus Persson (C) avsagt sig sitt uppdrag behöver fyllnadsval
för regionalt specifikt samverkansråd för folkhälsa, social välfärd och vård
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förrättas.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Rasmus Perssons (C) begärda entledigande beviljas.
2. Per-Åke Sörman (C) utses till ledamot i det specifika samverkansrådet
för folkhälsa, social välfärd och vård efter Rasmus Persson (C) för tiden 11
oktober 2016 - 31 december 2018.

§ 226 Fyllnadsval i Tillfälliga regionala specifika
samverkansrådet för länsövergripande
bostadsförsörjningsplanering efter Rasmus Persson (C)
Ärendenummer: Ks 840/2015
Ärendebeskrivning
Region Örebro län har träffat en överenskommelse med länets kommuner
om att bilda ett tillfälligt specifikt samverkansråd för länsövergripande
bostadsförsörjningsplanering.
Kommunstyrelsen utsåg den 10 maj 2016 , § 132, Rasmus Persson (C) till
ledamot i det tillfälliga regionala specifika samverkansrådet för
länsövergripande bostadsförsörjningsplanering.
Rasmus Persson (C) har inkommit med en avsägelse från uppdraget och
Kommunstyrelsen behöver därför utse en ny ledamot.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Rasmus Perssons (C) begärda entledigande beviljas.
2. Per-Åke Sörman (C) utses till ledamot i det tillfälliga specifika
samverkansrådet för länsövergripande bostadsförsörjningsplanering. efter
Rasmus Persson (C) för tiden 11 oktober 2016 - 31 december 2018.

§ 227 Fyllnadsval i Brottsförebyggande rådet Örebro
(ÖREBRÅ) efter Rasmus Persson (C)
Ärendenummer: Ks 1308/2014
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har till uppgift att utse tre förtroendevalda ledamöter till
det Lokala brottsförebyggande rådet i Örebro (ÖreBRÅ), för tiden 1
januari 2015 - 31 december 2018.
Rådet består av 3 förtroendevalda ledamöter från Örebro kommun samt
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representanter för polismyndigheten, åklagarkammaren, SOS Alarm, ÖBO,
City Örebro, Örebro föreningsråd, näringslivet samt tjänstemän från
Örebro kommun. Programnämnderna utser en tjänsteman från varje
programområde.
Kommunstyrelsen utsåg den 16 oktober 2014 , § 316, Rasmus Persson (C)
till en av ledamöterna. Rasmus Persson (C) har inkommit med en avsägelse
från uppdraget och Kommunstyrelsen behöver därför utse en ny ledamot
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Rasmus Perssons (C) begärda entledigande beviljas.
2. Per-Åke Sörman (C) utses till ledamot i Brottsförebyggande rådet
Örebro (ÖREBRÅ) efter Rasmus Persson (C) för tiden 11 oktober 2016 31 december 2018.

§ 228 Fyllnadsval i Förebyggande rådet (ÖREFÖR) efter
Rasmus Persson (C)
Ärendenummer: Ks 1311/2014
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 19 december 2007 att inrätta ett råd,
benämnt Öreför, för att förbättra samordningen och den praktiska
samverkan för barn, unga och vuxna. Syftet med rådet är att stimulera
samordning och samverkan mellan samhällsaktörer, som har uppdrag att
arbeta med prevention, stöd och skyddsåtgärder.
Kommunstyrelsen har till uppgift att utse tre ledamöter i Förebyggande
rådet (Öreför) och utsåg den 16 december 2014, § 319, ledamöter i
Förebyggande rådet (Öreför).
Efter att Rasmus Persson (C) har avsagt sig sitt uppdrag i Öreför
behöver fyllnadsval förrättas.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Rasmus Perssons (C) begärda entledigande beviljas.
2. Per-Åke Sörman (C) utses till ledamot i Förebyggande rådet (ÖREFÖR)
efter Rasmus Persson (C) för tiden 11 oktober 2016 - 31 december 2018.
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§ 229 Fyllnadsval i Styrgrupp för samverkan om våld i
nära relationer efter Rasmus Persson (C)
Ärendenummer: Ks 1327/2014
Ärendebeskrivning
Dåvarande Örebro läns landsting har gjort en utredning för att belysa
aktuell situation när det gäller behov och insatser för våldsutsatt,
våldsutövare och barn vid våld i nära relation.
Landstinget föreslog därefter att utredningen skulle konkretiseras i ett
samarbete i en grupp bestående av förtroendevalda och tjänstemän från
Örebro kommun och Örebro läns landsting, och inbjöd Örebro kommun att
utse fyra representanter, två förtroendevalda och två tjänstemän till
styrgruppen.
Kommunstyrelsen utsåg den 16 december 2014, § 336, bl.a. Rasmus
Persson (C) till styrgruppen. Rasmus Persson (C) har inkommit med en
avsägelse från uppdraget och Kommunstyrelsen behöver därför utse en ny
representant.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Rasmus Perssons (C) begärda entledigande beviljas.
2. Per-Åke Sörman (C) utses till representant i styrgrupp för samverkan
angående våld i nära relationer efter Rasmus Persson (C) för tiden 11
oktober 2016 - 31 december 2018.

§ 230 Remittering av motioner
Ärendenummer: Ks 15/2016
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har den 28 september 2016 överlämnat följande
motion till Kommunstyrelsen för beredning:
Motion från Niclas Persson (MP) om försöksverksamhet med senare start
på skoldagen
Beslutsunderlag
Motion om försöksverksamhet med senare start på skoldagen, Ks
1098/2016
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Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Motion från Niclas Persson (MP) om försöksverksamhet med senare start
på skoldagen remitteras till Programnämnd barn och utbildning.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 231 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, Socialnämnd öster (2016-08-25 Sö §110)
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Rapporterna läggs till handlingarna.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 232 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt, månadsrapport
Ärendenummer: Ks 6/2016
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelseförvaltningen har sammanställt en rapport över
utvecklingen inom ekonomi, personal och verksamhet.
Beslutsunderlag
Månadsrapport ekonomi, personal och verksamhet Örebro kommun
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Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Rapporten läggs till handlingarna.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 233 Kommundirektörens rapport
Ärendenummer: Ks 16/2016
Ärendebeskrivning
Kommundirektören redogör i en rapport för nyheter inom förvaltningen.
Beslutsunderlag
Kommundirektörens rapport, september 2016 - tillkommer senare.
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Rapporten läggs till handlingarna.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 234 Rapport över finansverksamheter under september
år 2016
Ärendenummer: Ks 7/2016
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelseförvaltningen redovisar i rapport finansverksamheten
under september år 2016.
Beslutsunderlag
Rapport över Finansverksamheten under september år 2016 - tillkommer
senare
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
-Rapporten läggs till handlingarna.
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 235 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Ks 1122/2016
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 den 20 september 2016. Inför Kommunstyrelsens
sammanträde den 11 oktober 2016 redovisar
Kommunstyrelseförvaltningen beslut som tagits med stöd av delegation
under september 2016.
Beslutsunderlag
Sammanställning över delegationsbeslut inom övrig verksamhet under
perioden 1 september - 30 september 2016
Sammanställning över delegationsbeslut inom finansverksamheten under
perioden 1 september - 30 september 2016
Protokoll från Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt, 201609-20
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Anmälan av delegationsbeslut läggs till handlingarna.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 236 Anmälan av handlingar
Ärendenummer: Ks 5/2016
Ärendebeskrivning
Varje månad anmäler Kommunstyrelseförvaltningen handlingar som
inkommit och bedöms relevanta för Kommunstyrelsen att få kännedom
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om.
Beslutsunderlag
Protokoll direktionsmöte Nerikes Brandkår, 2016-09-15
Protokoll gemensam nämnd för företagshälsovård och översättarservice,
2016-09-07
Minnesanteckningar från arbetsgruppen "Samarbete, samordning och
planering kring flyktingmottagning 2016-08-26
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Anmälan läggs till handlingarna.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 237 Fyllnadsval av representant i referensgrupp till
Samhällsråd T efter Rasmus Persson (C)
Ärendenummer: Ks 1328/2014
Ärendebeskrivning
Samhällsråd T verkar "för en tryggare vardag och ett attraktivt Örebro län"
- en programförklaring som rådets referensgrupp beslutat om. Rådet består
av landshövding, länspolismästare, landstingsdirektör och regiondirektör,
med landshövdingen som ordförande. Rådet verkar också för att nationella
och regionala planer inom ANDT-området omsätts i praktisk verksamhet.
En förutsättning för detta är bra strukturer för en fortsatt god samverkan
inom länet.
Samhällsråd T:s referensgrupp erbjuder möjlighet till goda kontakter och
bra kanaler för samråd och samtal. Den består av representanter för Örebro
läns kommunstyrelser, landstingsstyrelsen, regionförbundets styrelse,
polisstyrelsen samt representanter för de länsorganisationer som har bäring
på arbete inom alkohol- och drogområdet. För Samhällsrådet och för den
verksamheten som bedrivits inom området har referensgruppens möten
varit viktiga.
Kommunstyrelsen har till uppgift att utse en representant till referensgrupp
till Samhällsråd T och utsåg den 16 december 2014, § 338, Rasmus
Persson (C) till detta uppdrag.
Efter att Rasmus Persson (C) har avsagt sig sitt uppdrag som representant
till referensgrupp till Samhällsråd T, behöver fyllnadsval förrättas.
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Rasmus Perssons (C) begärda entledigande beviljas.
2. Per-Åke Sörman (C) utses till ledamot i referensgrupp till Samhällsråd T
för tiden 11 oktober 2016 - 31 december 2018.

§ 238 Fyllnadsval av ledamot i Krisledningsutskottet efter
Rasmus Persson (C)
Ärendenummer: Ks 1305/2014
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen tillsatte vid sitt sammanträde den 18 januari 2000, § 20,
ett utskott med uppgift att svara för kommunens ledning vid svåra
påfrestningar på samhället, vid särskilda händelser eller i annan
krissituation i fredstid samt att vidta åtgärder och meddela de beslut som
den akuta situationen kräver. Samtidigt inrättades en Krisledningskommitté
med uppgift att i krissituationer svara för behövlig samordning samt
erforderlig beredning och verkställighet åt Kommunstyrelsen samt dess
Krisledningsutskott och ordförande.
Utskottet består av fem ledamöter samt nitton ersättare, som utgörs av
Kommunstyrelsens återstående tio ledamöter och samtliga nio ersättare.
Kommunstyrelsens ordförande är utskottets ordförande med en 1:e och en
2:e vice ordförande vid sin sida. Ersättarna inträder i tjänstgöring med
förtur för Kommunstyrelsens ordinarie ledamöter i respektive parti och i
övrigt i den ordning som gäller för suppleantinträde i styrelser och
nämnder enligt Kommunfullmäktiges beslut härom. Härutöver har ersättare
rätt att närvara endast efter utskottets bestämmande.
Ledamöter i Krisledningskommittén är kommundirektören, tillika
ordförande, den säkerhetsansvarige tjänstemannen, tillika vice ordförande
och informationschefen. Kommittén har möjlighet att till sig adjungera
andra tjänstemän i och utanför kommunens egen organisation.
Efter att Rasmus Persson (C) har avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i
Krisledningsutskottet, behöver fyllnadsval förrättas.
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Rasmus Perssons (C) begärda entledigande beviljas.
2. Per-Åke Sörman (C) utses till ledamot i Krisledningsutskottet för tiden
11 oktober 2016 - 31 december 2018.
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11 oktober 2017
Kommunstyrelsen

Ärende 4 Övergripande strategier och
budget 2017
I ärendet om budget för 2017 röstar Vänsterpartiet som följande:
Punkt 1

Bifall till kommunstyrelsens förslag om skattesats.
Punkt 2, 3,

Bifall till Vänsterpartiets eget budgetförslag Rättvisare Örebro – en välfärd
att lita på.
Punkt 4

Bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
SÄRSKILT YTTRANDE:
Vänsterpartiet hade i sitt eget budgetförslag Rättvisare Örebro – en välfärd att
lita på andra finansiella mål i det som föreslås i Övergripande strategier och
budget, ÖSB. Vi ställer oss dock bakom principen att se över åtgärder för att bli
mer kostnadseffektiva i framtiden även om de specifika åtgärderna inte är klara
och vi inte har tagit ställning till några sådana.
Punkt 5

Bifall till driftbudgetramar i Vänsterpartiets eget budgetförslag Rättvisare
Örebro…
Punkt 6

Avstår att delta i beslut.
Punkt 7 och 8

Bifall till kommunstyrelsens förslag om Investeringsprogram.
SÄRKILT YTTRANDE (se nästa sida).
Punkt 9

Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Punkt 10 och 11

Bifall till eget budgetförslag Rättvisare Örebro där taxeförändringar inte ingår.
Vänsterpartiet har i sitt eget budgetförslag Rättvisare Örebro – en välfärd att lita
bara omprövningsuppdrag till kommundirektören om 20mnkr istället för de 40
som fanns i ÖSB. Detta för att undvika taxehöjningar inom social välfärd. Även
den tidigare taxehöjningen för matlådor sade Vänsterpartiet nej till och detta
finns kompenserat i Vänsterpartiets budgetförslag Rättvisare Örebro.
Föreslagen indexförändring från KPI, konsumentprisindex, till OPI,
omsorgsprisindex, accepterar vi eftersom detta i framtiden kan leda till att
prishöjningarna inte blir så stora engångshöjningar utan följer mer löpande.
Punkt 12-17

Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Murad Artin
För Vänsterpartiet

11 oktober 2017
Kommunstyrelsen

Särskilt yttrande Investeringsprogrammet 2017
(Ärende 4 beslutspunkt 7 och 8)

Vänsterpartiet ställer sig bakom stora delar av minoritetsstyrets
investeringsprogram när det gäller år 2017. Det finns dock några punkter där
Vänsterpartiet har en annan åsikt och som vi vill framföra genom detta särskilda
yttrande.

Öppning av gator för biltrafik. 6 500 t kr. Drift 154 t kr (2017).
Att öppna gator för biltrafik riskerar att underlätta för bilister när
samhällsplaneringen i Örebro istället borde underlätta för cyklister,
gående och kollektiva klimatvänligare trafiklösningar. Att öppna
gator för biltrafik riskerar också att drabba till exempel barn och
deras trafiksäkerhet negativt. För Vänsterpartiet är det viktigt att
inte öppna fler gator för biltrafik genom bostadsområden eller förbi
skolor.

Handikapp/Tillgänglighetsåtgärder
I investeringsplanen återfinns både tillgänglighetsåtgärder och
handikappåtgärder som begrepp och även om det inte framgår
exakt vilka åtgärder det handlar om anser vi att tillgänglighet är ett
ord att föredra. Dessutom är detta investeringar som är väldigt
viktiga då de just ser till att allmänna platser och offentliga rummet
blir tillgängligt för alla. Tillgänglighetsarbetet behöver bli mer
prioriterat i Örebro och detta bör också avspeglas i – exempelvis –
investeringsbudgeten.

Fler bilfria gator centralt sommartid
Att se till att hålla en eller flera gator bilfria under sommaren gör
inte bara Örebro centrum mer inbjudande för människor utan
möjliggör också aktiviteter, konst och evenemang. Det bidrar
också, har vi sett från tidigare försök, till ett nytt uteliv och nya
möten. Vi önskar att fler bilfria gator prioriterades och i det fall det
innebär en mindre kostnad bör denna avsättas till detta.

I linje med vad vi yrkat tidigare vill vi heller inte prioritera planerade
investeringar vid ishall och bandyhall med drift om 2 586t kr (2017).
Med så stora investeringsbehov som finns för förskole- samt
utbildningsplatser inom barn- och utbildning samt boendeplatser inom
LSS och äldreomsorg är det inte rimligt att satsa ännu mer på våra
nyrustade/nybyggda sportarenor.

Murad Artin

För Vänsterpartiet

