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§§ 134-138.

Paragraf 134-157

Lena Claeson, sekreterare
Justerat den 12 juni 2017.

Lennart Bondeson (KD), ordförande

Karolina Wallström (L), justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 13 juni 2017.
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§ 134 Svar på remiss om Regional utvecklingsstrategi för
Örebro län
Ärendenummer: Ks 1462/2016
Handläggare: Anne Andersson
Ärendebeskrivning
Region Örebro län har arbetat fram ett förslag till regional
utvecklingsstrategi för Örebro län. Kommunstyrelsen beslutade anta
remissvar den 9 maj 2017. Ärendet lyfts nu för revidering av remissvaret.
Beslutsunderlag
Förslag till reviderat yttrande till Region Örebro län, 2017-05-29
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Reviderat remissvar på den regionala utvecklingsstrategin antas och
överlämnas till Region Örebro län.
Yrkande
Anders Åhrlin (M) yrkar bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Proposition
Ordförande Lennart Bondeson (KD) finner att det endast finns ett förslag
till beslut, d.v.s. Kommunstyrelseförvaltningens förslag, och att
Kommunstyrelsen beslutar enligt detta.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Reviderat remissvar på den regionala utvecklingsstrategin antas och
överlämnas till Region Örebro län.

§ 135 Arvoden och ersättningar till förtroendevalda i
Örebro kommun och partigruppsresurser för
mandatperioden 2014-2018 samt partistöd
Ärendenummer: Ks 689/2014
Handläggare: Tina Hillding
Ärendebeskrivning
Dokumentet ”Arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Örebro
kommun” behöver kompletteras när det gäller förteckningen över arvode
till förtroendevalda med bolagsuppdrag, för att det ska överensstämma med
aktuell bolagsstruktur.
De bolag som läggs till är Alfred Nobel Science Park AB, Biogasbolaget i
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Mellansverige AB, Kumbro Stadsnät AB, Örebrokompaniet samt Örebro
Läns Flygplats AB.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-05-22
Förslag till Arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Örebro kommun
2014-2018
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Dokumentet ”Arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Örebro
kommun” kompletteras med bolagen Alfred Nobel Science Park AB,
Biogasbolaget i Mellansverige AB, Kumbro Stadsnät AB,
Örebrokompaniet, Örebro Läns Flygplats AB samt Oslo-Stockholm 2.55.
2. Dokumentet ”Arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Örebro
kommun” kompletteras i den delen som utgör underlag för beräkning av
partigruppsresurser med bolagen Alfred Nobel Science Park AB, Örebro
bostäder AB, Gustavsviks Resort AB, Örebroporten Fastigheter AB, OsloStockholm 2.55 samt Örebro läns Flygplats AB.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 136 Delårsrapport med prognos 1 2017 Örebro kommun
Ärendenummer: Ks 702/2017
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelseförvaltningen har sammanställt en delårsrapport till och
med den 30 april och helårsprognos 1 för 2017 för Örebro kommun. I
rapporten görs en uppföljning av Kommunfullmäktiges finansiella mål.
Resultatet efter årets fyra första månader visar ett resultat på 235 mnkr.
Kommunens samlade resultat för helåret 2017 prognostiseras till 432 mnkr,
vilket är ett överskott på 263 mnkr i förhållande till budget. Exklusive
jämförelsestörande poster blir landar prognosen på 290 mnkr.
Nämnderna redovisar sammantaget ett prognostiserat underskott på -4
mnkr. Drar man ifrån de AFA-medel och ackumulerade resultat från
Intraprenaderna som inte beräknas gå åt landar prognosen på -49 mnkr.
Kommungemensamma verksamheter och finan-siering prognostiserar ett
överskott på 80 mnkr, 74 mnkr exklusive ej nyttjade AFA-medel.
Skatteintäkterna och generella statsbidrag beräknas ge 76 mnkr mer än
budgeterat. Helårsprognosen för finansverksamheten visar ett överskott
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mot budget på 110 mnkr.
Årets resultat efter balanskravsjusteringar prognostiseras till 353 mnkr, och
kommunen beräknas därmed inte ha något balanskravsresultat att reglera
vid årets slut.
Beslutsunderlag
Delårsrapport med prognos 1 2017 Örebro kommun
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Delårsrapport med prognos 1 för 2017 godkänns.
2. Samtliga nämnder som redovisar prognostiserat underskott för år 2017
ska genomföra åtgärder för att klara att bedriva verksamheten inom
beslutade budgetramar.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Yrkande
Murad Artin (V) yrkar att Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att
se över LOV, Lagen om valfrihetssystem.
Anders Åhrlin (M) yrkar att få lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Lennart Bondeson (KD) yrkar avslag på Murad Artins (V) tilläggsyrkande.
Proposition
Ordförande Lennart Bondeson (KD) finner att det endast finns ett förslag
till beslut, d.v.s. Kommunstyrelseförvaltningens förslag, och att
Kommunstyrelsen beslutar enligt detta.
Därefter ställer ordföranden bifall till Murad Artins (V) tilläggsyrkande
mot avslag på detsamma och finner att Kommunstyrelsen beslutar att avslå
tilläggsyrkandet.
Slutligen ställer ordföranden Anders Åhrlins (M) yrkande om att få lämna
ett särskilt yttrande till protokollet under proposition, och finner att
Kommunstyrelsen beslutar att bifalla yrkandet.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Delårsrapport med prognos 1 för 2017 godkänns.
2. Samtliga nämnder som redovisar prognostiserat underskott för år 2017
ska genomföra åtgärder för att klara att bedriva verksamheten inom
beslutade budgetramar.
3. Anders Åhrlin (M) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
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Beslutspunkterna 1 och 2 ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Karolina Wallström (L) och Sara Richert (MP) deltar inte i beslutet.
Reservation
Murad Artin (V) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för sitt
tilläggsyrkande om att Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att se
över LOV, Lagen om valfrihetssystem.

§ 137 Budgetdirektiv 2018 med plan för 2019-2020
Ärendenummer: Ks 662/2017
Handläggare: Marie Hellgren, Karin Nilsson
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram budgetdirektiv för 2018 med
plan för 2019-2020.
Budgetdirektivet innehåller befolkningsprognos samt ekonomiska
förutsättningar för perioden.
Ärendet har samverkats den 17 maj samt MBL-förhandlats den 19 maj
2017.
Beslutsunderlag
Budgetdirektiv 2017-2019
Protokoll från Central samverkan
Protokoll från MBL-förhandling, 2017-05-19
Synpunkter från Kommunal, 2017-05-18
Synpunkter från Lärarförbundet, 2017-05-19
Synpunkter från Lärarnas Riksförbund, 2017-05-19
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Anta budgetdirektiv för år 2018 med plan för 2019-2020.
Yrkande
Karolina Wallström (L) yrkar bifall till budgetförutsättningarna (sid. 1-11)
och avslag på de detaljerade direktiven (sid. 12-20) inklusive bilagor.
Sara Richert (MP) yrkar bifall till Karolina Wallströms (L) yrkande.
Proposition
Ordförande Lennart Bondeson (KD) finner att det endast finns ett förslag
till beslut för budgetförutsättningarna (sid. 1-11), d.v.s.
Kommunstyrelseförvaltningens förslag, och att Kommunstyrelsen beslutar
enligt detta.
Därefter finner ordföranden att det finns två förslag till beslut för de
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detaljerade direktiven (sid. 12-20) inklusive bilagor, d.v.s.
Kommunstyrelseförvaltningens förslag respektive Karolina Wallströms (L)
och Sara Richerts (MP) yrkanden om avslag på
Kommunstyrelseförvaltningens förslag. Ordföranden ställer dessa mot
varandra och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt
Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Anta budgetdirektiv för år 2018 med plan för 2019-2020.
Murad Artin (V) deltar inte i beslutet.
Anders Åhrlin (M), Maria Haglund (M), Johan Kumlin (M) och Cecilia
Askerskär Philipsson (M) deltar inte i beslutet och det antecknas till
protokollet att Moderaterna återkommer med sina politiska prioriteringar
när partiets budget presenteras vid höstens budgetframställan i
Kommunfullmäktige.
Reservation
Karolina Wallström (L) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för
sitt yrkande om avslag på de detaljerade direktiven (sid. 12-20) inklusive
bilagor.
Sara Richert (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt yrkande
om avslag på de detaljerade direktiven (sid. 12-20) inklusive bilagor.

§ 138 Investeringsprogram 2018-2021 med revidering för
år 2017
Ärendenummer: Ks 649/2017
Handläggare: Marie Hellgren, Karin Nilsson
Ärendebeskrivning
I och med beslut om Övergripande strategi och budget för 2017 beslutades
även om investeringsprogram för perioden 2017-2020. Sedan beslutet har
behov av revideringar av år 2017 års investeringsprogram uppkommit.
Handlingen är avsedd att utgöra underlag för den fortsatta processen inför
budget och ekonomisk plan för åren 2018-2021.
Investeringsprogrammet baseras på programnämndernas, Vuxenutbildning
och arbetsmarknadsnämnden samt kommunsstyrelseförvaltningens
underlag till investeringsprogram.
Revideringarna för 2017 uppgår till -237,7 miljoner kronor i minskad
investerings-budgetram totalt för Örebro kommun varav -100,1 miljoner
kronor inom skattefinansierad verksamheten och -137,6 inom
taxefinansierad verksamhet. Revideringar för investeringar inom de
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kommunala bolagen för kommunal verksamhet uppgår till -56,1 miljoner
kronor. Se bilaga 1.
I ÖSB 2017 beslutades om driftskostnadskompensationer för ökade
kostnader i och med investeringsprogrammet. Alla kompensationer
reserverades på kommunstyrelsen för senare fördelning. Utrymmet för
kompensation föreslås justeras utifrån förslaget till reviderat
investeringsprogram 2017. Totalt justeras utrymmet med – 7,8 miljoner
kronor. Det justerade utrymmet förstärker utrymmet för generella
kostnadsökningar.
För att klara kommande demografiska behov inom Social välfärd krävs att
arbetet med uppförandet av två gruppbostäder och ett vård- och
omsorgsboende inom programområde Social välfärd påbörjas under året.
För att klara behovet för föreningslivet och skolverksamheten av en fullstor
idrottshall på Ängenområdet behöver arbetet påbörjas under 2017. Detta
för att minimera störning för skolverksamheten.
Ärendet har samverkats den 17 maj 2017.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-05-08
Reviderat investeringsprogram 2017 med plan för 2018-2021
Protokoll från Central samverkan
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Reviderat investeringsprogram för år 2017 godkänns.
2. Driftskostnadskompensationer för år 2017 för reviderat
investeringsprogram godkänns. De minskade driftskostnaderna förstärker
utrymmet för generella kostnadsökningar.
3. Redovisat förslag till reviderat investeringsprogram godkänns att utgöra
underlag för det fortsatta arbetet med ekonomisk plan för åren 2018-2021.
4. Programnämnd Social välfärd får igångsättningstillstånd för två
gruppbostäder 2019.
5. Programnämnd Social välfärd får igångsättningstillstånd för ett vårdoch omsorgsboende 2021.
6. Programnämnd Barn och utbildning får igångsättningstillstånd för en
fullstor idrottshall vid Änglandaskolan.
Yrkande
Jessica Ekerbring (S) yrkar att beslutspunkt 6 ändras till att lyda:
"Kommunstyrelsen ger igångsättningstillstånd för en fullstor idrottshall vid
Änglandaskolan".
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Anders Åhrlin (M) och Karolina Wallström (L) yrkar att
Kommunstyrelseförvaltningens förslag för beslutspunkterna 1-3 ändras till
att 1. godkänna Moderaternas och Liberalernas investeringsprogram för
2017-2019 som reviderat investeringsprogram, 2. godkänna eventuella
driftkostnadskompensationer som uppstår när Moderaternas och
Liberalernas investeringsprogram för 2017-2019 ersätter det gamla
investeringsprogrammet, 3. godkänna att Moderaternas och Liberalernas
investeringsprogram för 2017-2019 utgör underlag för det fortsatta
arbetet med ekonomisk plan för år 2018-2021 samt bifall till
Kommunstyrelseförvaltningens justerade förslag för beslutspunkterna 4-6.
Sara Richert (MP) yrkar avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag
för beslutspunkterna 1-3, med hänvisning till av Miljöpartiet tidigare
inlämnat budgetförslag, samt bifall till Kommunstyrelseförvaltningens
justerade förslag för beslutspunkterna 4-6.
Murad Artin (V) yrkar bifall till Kommunstyrelseförvaltningens justerade
förslag.
Proposition
Ordförande Lennart Bondeson (KD) finner att det endast finns ett förslag
till beslut för beslutspunkterna 4-6, d.v.s. Kommunstyrelseförvaltningens
justerade förslag, och att Kommunstyrelsen beslutar enligt detta.
Därefter finner ordföranden att det finns tre förslag till beslut för
beslutspunkterna 1-3, d.v.s. Kommunstyrelseförvaltningens förslag,
Anders Åhrlins (M) och Karolina Wallströms (L) gemensamma yrkande
samt Sara Richerts (MP) yrkande. Ordförande behandlar dessa ett i taget
och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt
Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Reviderat investeringsprogram för år 2017 godkänns.
2. Driftskostnadskompensationer för år 2017 för reviderat
investeringsprogram godkänns. De minskade driftskostnaderna förstärker
utrymmet för generella kostnadsökningar.
3. Redovisat förslag till reviderat investeringsprogram godkänns att utgöra
underlag för det fortsatta arbetet med ekonomisk plan för åren 2018-2021.
4. Programnämnd Social välfärd får igångsättningstillstånd för två
gruppbostäder 2019.
5. Programnämnd Social välfärd får igångsättningstillstånd för ett vårdoch omsorgsboende 2021.
6. Kommunstyrelsen ger igångsättningstillstånd för en fullstor idrottshall
vid Änglandaskolan.
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Reservation
Anders Åhrlin (M), Maria Haglund (M), Johan Kumlin (M), Cecilia
Askerskär Philipsson (M), och Karolina Wallström (L) reserverar sig
skriftligt mot beslutet till förmån för Anders Åhrlins (M) och Karolina
Wallströms (L) yrkande om att beslutspunkterna 1-3, ändras till att 1.
godkänna Moderaternas och Liberalernas investeringsprogram för 2017
2019 som reviderat investeringsprogram, 2. godkänna eventuella
driftkostnadskompensationer som uppstår när Moderaternas och
Liberalernas investeringsprogram för 2017-2019 ersätter det gamla
investeringsprogrammet och 3. godkänna att Moderaternas och
Liberalernas investeringsprogram för 2017-2019 utgör underlag för det
fortsatta arbetet med ekonomisk plan för år 2018-2021.
Sara Richert (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt yrkande
om avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag för beslutspunkterna
1-3, med hänvisning till av Miljöpartiet tidigare inlämnat budgetförslag.

§ 139 Fördelning av ackumulerat överskott avseende
ensamkommande barn 2017
Ärendenummer: Ks 448/2017
Handläggare: Karin Nilsson
Ärendebeskrivning
Kommunen har det huvudsakliga ansvaret för stödet till ensamkommande
barn, både utifrån socialtjänstlagen och skollagstiftningen. Det kommunala
flyktingmottagandet finansieras av statsbidrag och flera förordningar
reglerar den statliga ersättningen. Återsökningsbara ersättningar grundas på
faktiska kostnader eller schabloniserad ersättning. Intäkter avseende
kostnader för ensamkommande barn har hittills visat ett ackumulerat årligt
överskott. Från 1 juli i år har ersättningssystemet från Migrationsverket
avseende ensamkommande barn gjorts om, konsekvenserna av detta
innebär att kommunen har behov av att se över fördelningen, för hösten
och inför 2018. Vilka insatser som bedöms som prioriterade men som inte
längre täcks av den förändrade ersättningen.
2016 fattades beslut, Ks 1332/2015, om att fördela särskilt riktade medel
till verksamheter inom Programnämnd social välfärd, Programnämnd barn
och utbildning, Programnämnd samhällsbyggnad, Vuxenutbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden samt Kommunstyrelsen under en treårsperiod.
2016 fördelades 21 miljoner kronor för insatser under 2016. Av dessa
genomfördes insatser för 9 miljoner kronor. Då kommunen erhöll ett
särskilt bidrag för ökat mottagande av flyktingar under 2016 användes
endast 1 miljon kronor av överskottsmedel 2016. Det ackumulerade
överskottet som enligt beslut planerades att fördela för 2017-2018 uppgår
nu till 58 miljoner kronor.
Förslaget för fördelningen 2017 har tagit hänsyn till de insatser som har
kvar medel från 2016 och det har kompletterats med nya behov i enlighet
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de principer som togs fram förra året för att fördela de ackumulerade
medlen så att de på bästa sätt kommer de ensamkommande barnen och
ungdomarna till godo. En översyn av insatserna har gjorts inför 2018 och
de förslag till insatser som inte är direkt kopplade till ensamkommande
barn kommer att ingå som en del i budgetarbetet 2018 då de ackumulerade
medlen behöver täcka delar av omställningen av verksamheten med
anledning av det nya ersättningssystemet.
Kommunstyrelseförvaltningen har inrättat en roll för samordning av
återsökning av statsbidrag för att säkerställa att vi kan trygga återsökningen
av statsbidrag framöver.
Ärendet har samverkats den 17 maj 2017.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-05-15
Bilaga 1 – Sammanställning över prioriterad fördelning av ackumulerat
överskott för 2017
Uppföljning ensamkommande barn
Fördelning av ackumulerade statsbidrag för ensamkommande barn,
underlag
Kriterier för samordnartjänst, underlag
Protokoll från Central samverkan
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Anta förslaget till fördelning av innestående ackumulerade medel på
33,9 mnkr för år 2017.
2. Medel som inte förbrukats under året ska återföras till ackumulerade
statsbidrag för ensamkommande barn i samband med bokslut.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 140 Svar på revisionsrapport om
planeringsförutsättningar
Ärendenummer: Ks 425/2017
Ärendebeskrivning
Stadsrevisionen i Örebro kommun har genomfört en granskning av
kommunens arbete med gemensamma planeringsförutsättningar. Syftet
med granskningen har varit att bedöma om kommunen har ändamålsenliga
och tillräckliga planeringsförutsättningar som används i hela den
kommunala verksamheten som underlag för verksamhetsutveckling och
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strategiska beslut.
Stadsrevisionens bedömning är att kommunen har en ändamålsenlig
process för att ta fram planeringsförutsättningar och att denna är
sammanvägd med budget- och bokslutsprocessen.
Revisionen konstaterar dock att det finns två bristområden där förbättringar
kan ske. Dels kring informationsöverföring mellan programområdena inom
ramen för den strategiska lokalförsörjningsprocessen och dels sårbarheten
vad gäller arbetet med kommunens befolkningsprognos.
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-05-04
Förslag till yttrande, 2017-05-10
Stadsrevisionens revisionsrapport 2017-02-23, Granskning av kommunens
arbete med planeringsförutsättningar.
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Yttrande 2017-02-23 godkänns och överlämnas till Stadsrevisionen
2. Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att vidta
förbättringsåtgärder vad gäller lokalförsörjningsprocessen och sårbarheten
vid framtagande av befolkningsprognos, i enlighet med yttrandet ovan.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 141 Svar på revisionsrapport om personalförsörjning
avseende Kommunstyrelsen och Miljönämnden
Ärendenummer: Ks 426/2017
Handläggare: Maria Cederskär
Ärendebeskrivning
Stadsrevisionen i Örebro kommun har genomfört en granskning av hur
Miljönämnden samt Kommunstyrelsen styr och följer upp
arbetsgivarfrågorna med fokus på personalförsörjningen. Uppdraget ingår i
revisionsplanen för 2016. Uppdraget ingår i revisionsplanen för 2016.
Miljönämnden har svarat Stadsrevisionen med ett eget yttrande varför detta
yttrande endast avser Stadsrevisionens rekommendationer gällande
Kommunstyrelsen.
Styrning och uppföljning på en övergripande nivå samt den mall som finns
framtagen för kompetensförsörjningsplanering bedöms som välfungerande.
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Det är i nuläget frivilligt för nämnderna att arbeta efter mallen. Revisorerna
rekommenderar tydligare riktlinjer och stöd till förvaltningarna i hur
förvaltningarnas bemanningsstrategier bör utformas samt en starkare
styrning av nämndernas användning av modellen för
kompetensförsörjningsplan. Revisionen anser också att respektive nämnd
ska följa upp och revidera kompetensförsörjningsplanen årligen och att
Kommunstyrelsen följer upp att nämnderna har dokumenterade
kompetensförsörjningsplaner enligt kommunens styrande modell.
I den översyn av personalstrategier som pågår ligger styrning av
förvaltningarnas arbete med dokumenterad kompetensförsörjningsplan som
ett utvecklingsområde och revisionens rekommendationer ligger i linje
med Kommunstyrelseförvaltningens förbättringsarbete.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-04-16
Förslag till yttrande, 2017-04-16
Stadsrevisionens granskningsrapport Ks 426/2017
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Yttrandet skickas till Stadsrevisionen som svar på granskningsrapport Ks
426/2017
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 142 Svar på revisionsrapport om personalförsörjning
avseende Kommunstyrelsen och Socialnämnderna
Ärendenummer: Ks 427/2017
Handläggare: Maria Cederskär
Ärendebeskrivning
Stadsrevisionen i Örebro kommun har genomfört en granskning av hur
Kommunstyrelsen, Socialnämnd öster och Socialnämnd väster styr och
följer upp arbetsgivarfrågorna med fokus på personalförsörjningen.
Uppdraget ingår i revisionsplanen för 2016. Socialnämnd öster och
socialnämnd väster har svarat Stadsrevisionen med ett eget yttrande varför
detta yttrande endast avser Stadsrevisionens rekommendationer gällande
Kommunstyrelsen.
Styrning och uppföljning på en övergripande nivå samt den mall som finns
framtagen för kompetensförsörjningsplanering bedöms som välfungerande.
Det är i nuläget frivilligt för nämnderna att arbeta efter mallen. Revisorerna
rekommenderar tydligare riktlinjer och stöd till förvaltningarna i hur
förvaltningarnas bemanningsstrategier bör utformas samt en starkare
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styrning av nämndernas användning av modellen för
kompetensförsörjningsplan. Revisionen anser också att respektive nämnd
ska följa upp och revidera kompetensförsörjningsplanen årligen och att
Kommunstyrelsen följer upp att nämnderna har dokumenterade
kompetensförsörjningsplaner enligt kommunens styrande modell.
I den översyn av personalstrategier som pågår ligger styrning av
förvaltningarnas arbete med dokumenterad kompetensförsörjningsplan som
ett utvecklingsområde och revisionens rekommendationer ligger i linje
med Kommunstyrelseförvaltningens förbättringsarbete.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-04-16
Förslag till yttrande, 2017-04-16
Stadsrevisionens granskningsrapport Ks 427/2017
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:<
- Yttrandet skickas till Stadsrevisionen som svar på granskningsrapport Ks
427/2017
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 143 Svar på remiss över delbetänkandet av Utredningen
om effektiv styrning av nationella digitala tjänster i en
samverkande förvaltning, ”digitalforvaltning.nu” (SOU
2017:23)
Ärendenummer: Ks 508/2017
Handläggare: Ann-Kristin Sundelius
Ärendebeskrivning
Regeringen har tillsatt utredningen Effektiv styrning av nationella digitala
tjänster. Utredningen kommer att slutredovisa sitt uppdrag i december
2017.
I utredningen analyseras och lämnas förslag till bland annat organisering
och ansvarsfördelning för de nationella digitala tjänsterna där en
myndighet föreslås få det samlade ansvaret. Även åtgärder och incitament
för att uppnå en ökad användning av de nationella digitala tjänsterna
diskuteras i utredningen.
Örebro kommun är positiv till att en utredning genomförts om effektiv
styrning av nationella digitala tjänster. Kommunen anser att utredningen
har identifierat bristerna i styrningen och att den även tydliggör behovet av
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ökad samordning och samverkan med Sveriges kommuner och Landsting
(SKL) inom det digitala området.
Örebro kommun är övervägande positiv till utredningens förslag, men vill
belysa bristen i att Mina Meddelanden endast ger en enkelriktad
kommunikation. Kommunen vill även påtala avsaknaden av en tydlig
kostnadskalkyl ur det kommunala perspektivet samt avsaknaden av mer
långsiktig framtidsbild.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-04-28
Förslag till yttrande, 2017-04-28
Remiss Delbetänkande av Utredningen om effektiv styrning av nationella
digitala tjänster
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Remissvaret antas och överlämnas till Finansdepartementet.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 144 Revidering av Örebro kommuns bolagspolicy
Ärendenummer: Ks 600/2017
Handläggare: Rickard Samuelsson
Ärendebeskrivning
En betydande del av Örebro kommuns verksamheter bedrivs i bolagsform.
Kommunfullmäktige antog 2014-01-14 (Ks 213/2013) en bolagspolicy. I
ärendebeskrivningen anges bl.a. att det är viktigt att kommunen är en aktiv
ägare som har kontroll över vilken verksamhet som bedrivs i bolagen,
vilken nytta bolaget förväntas tillföra till kommunen och dess invånare och
hur kommunen vill att bolagen ska utvecklas. Detta kräver att kommunen
utövar löpande uppsikt över bolagens utveckling och resultat.
Bolagspolicyn syftar till att tydliggöra Örebro kommuns roll som ägare i
förhållande till de kommunala bolagen och tillse att styrning och kontroll
fyller såväl kommunallagens som medborgarnas krav på att kommunen
bedriver en effektiv och samhällsnyttig verksamhet oavsett om den bedrivs
i förvaltnings- eller bolagsform.
Kommunstyrelseförvaltningen har identifierat ett antal avsnitt i
bolagspolicyn som behöver förbättras eller förtydligas och har därför
upprättat ett förslag på reviderad bolagspolicy. Förslaget har remitterats till
kommunens majoritetsägda bolag för yttrande. Synpunkter har erhållits av
Örebrobostäder AB, Örebroporten Fastigheter AB, Länsmusiken i Örebro
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AB och Örebro Rådhus AB.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-05-23
Protokollsutdrag Kommunfullmäktiges beslut Ks 213/2013 med
tjänsteskrivelse 2013-11-25
Förslag på justeringar i bolagspolicyn med kommentarer 2017-05-23
Synpunkter från ÖrebroBostäder AB
Synpunkter från Örebroporten Fastigheter AB
Synpunkter från Länsmusiken i Örebro AB
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Reviderat förslag på bolagspolicy 2017-05-23 fastställs.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Yrkande
Murad Artin (V) yrkar att första meningen på sida 10, stycke 5.2 bör
ändras till: ”Bolagens verksamhet ska bedrivas på affärsmässiga principer
inom ramen för målet om långsiktig samhällsnytta”. Murad Artin (V) yrkar
även att få lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Sara Richert (MP) yrkar bifall till Murad Artins (V) yrkande med
ändringen att ordet "på" ändras till "utifrån".
Murad Artin (V) yrkar bifall till Sara Richerts (MP) yrkande.
Lennart Bondeson (KD) yrkar avslag på Murad Artins (V) och Sara
Richerts (MP) yrkanden.
Proposition
Ordförande Lennart Bondeson (KD) finner att det finns två förslag till
beslut, d.v.s. Kommunstyrelseförvaltningens förslag respektive Murad
Artins (V) och Sara Richerts yrkanden, och ställer dessa mot varandra.
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 yrkandet.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Reviderat förslag på bolagspolicy 2017-05-23 fastställs.
2. Murad Artin (V) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Beslutspunkt 1 ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
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Reservation
Murad Artin (V) och Sara Richert (MP) reserverar sig mot beslutet till
förmån för sina yrkanden om att första meningen på sida 10, stycke 5.2 bör
ändras till: ”Bolagens verksamhet ska bedrivas utifrån affärsmässiga
principer inom ramen för målet om långsiktig samhällsnytta”.

§ 145 Inventering av rasrisk vid gruvor i Örebro kommun
Ärendenummer: Ks 505/2015
Handläggare: Peter Björk
Ärendebeskrivning
2014 genomfördes en översiktlig inventering av rasrisk och gruvhål i
Örebro kommun (en skrivbordsinventering). Inventeringen identifierade
149 gruvhål där dagbrott eller underjordsarbeten kan vara av sådan art att
det finns risk för ras.
Bergskraft Bergslagen AB som utförde inventeringen fick sedan i uppdrag
av Kommunstyrelsen att göra en akutinventering (fältinventering) på 60
prioriterade objekt. Ansvarsförhållandena för gruvhål har utretts av
kommunens jurister.
Akutinventeringen har pekat ut vilka gruvhål där risker för fall, skred och
ras respektive nedskräpning föreligger. Av dessa har Stadsbyggnad kartlagt
vilka som ligger på kommunens mark, vilket endast är ett fåtal objekt.
Programnämnd Samhällsbyggnad har beslutat att Stadsbyggnad får i
uppdrag att för dessa objekt åtgärda de brister i säkerhet och nedskräpning
som akutinventeringen påtalat. Finansiering för detta finns inom ramen för
den ordinarie verksamheten.
För andra gruvhål, som inte ligger på kommunens mark, kommer
Stadsbyggnad överlämna information till berörda statliga myndigheter för
vidare dialog med markägare om hantering.
En samlad information till allmänheten och andra berörda om gruvhålens
placering och planerade säkerhetsåtgärder är att föredra. Stadsbyggnad
kommer därför initiera sådan i samverkan med Länsstyrelsen och för detta
begära stöd av Kommunikationsavdelningen.
Vad gäller fullständig inventering för återstående 89 gruvor som
identifierades i den första inventeringen, överlämnade Programnämnd
Samhällsbyggnad beslut om hantering till Kommunstyrelsen och det är det
som det här ärendet gäller.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-04-24
Förteckning över gruvhål på kommunens mark samt krav på åtgärder
(bilaga)
Kartor – gruvhål inom Örebro kommun (bilaga)
Protokollsutdrag § 79, 2015-04-21, Ks 505/2015
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Protokollsutdrag § 22, 2017-03-02, Sam 63/2015
Gruvrisker - Örebro kommun Akutinventering 2015, Bergskraft
Bergslagen AB
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Programnämnd Samhällsbyggnad får i uppdrag att genomföra en
kompletterande fältinventering.
2. Programnämnd Samhällsbyggnad tillställs medel ur Kommunstyrelsens
utrymme för förfogande efter samråd med ekonomidirektören.
3. Programnämnd Samhällsbyggnad ska inarbeta åtgärderna i sin
verksamhetsplan för åtgärder för gruvhål som ligger på kommunens mark.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 146 Information om nulägesredovisning och
projektdirektiv för naturum Oset
Ärendenummer: Ks 1193/2011
Handläggare: Malin Björk
Ärendebeskrivning
Enhetschef för enheten för naturvård Malin Björk informerar om aktuellt
läge för naturum Oset.
Projektet naturum Oset som startade år 2011 avbröts tillfälligt hösten år
2015. I Övergripande strategier och budget för år 2017 och plan för åren
2018-2019. framgår att projektet naturum Oset ska återupptas tillsammans
med Region Örebro och andra aktörer samt att medel avsatts för
byggnation av ett naturum med start år 2019.
Projektet har kommit långt. En arkitekttävling genomfördes runt årsskiftet
2014/2015 och resulterade i att förslaget Mosaik, framtaget av White
Arkitekter AB, utsågs till vinnare av tävlingen. Uppgiften bestod i att
utforma och placera en ny naturumsbyggnad i ett primärt tävlingsområde
som tillsammans med Naturens hus kommer att bilda naturum Oset, samt
att utforma utomhusmiljön i det området. Verksamheterna har planerats i
bred samverkan och naturumsbyggnaden ”Mosaik” är förprojekterad.
Beslutsunderlag
Projektdirektiv, återupptagande av naturum Oset
Nulägesredovisning av naturum Oset 2017-04-25
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Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 147 Information om projektet Kulturkvarteret
Ärendenummer: Ks 548/2017
Handläggare: Lars Thornberg
Ärendebeskrivning
I Kommunstyrelsens beslut från den 20 december 2016 framgår att projekt
Kulturkvarteret återkommande ska rapportera till Kommunstyrelsen om
hur arbetet fortskrider. En första rapport ska dessutom innehålla en
kommunikationsplan för projektet samt en utredning kring Multiscenen.
I handlingen Kulturkvarteret – Delrapport till Kommunstyrelsen
2017-05-30 redovisas aktuell status i projektet, samt i bilaga 1 en
statusbeskrivning och förslag till inriktning på fortsatt arbete med att hitta
finansiärer till Multiscen och i bilaga 2 en aktuell kommunikationsplan.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-05-21
Kulturkvarteret – Delrapport till Kommunstyrelsen 2017-05-30.
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Kulturkvarteret - Delrapport till Kommunstyrelsen 2017-05-30 läggs
med godkännande till handlingarna.
2. Kommundirektören får i uppdrag att återkomma med ett färdigt förslag
på finansiering och organisering av en Multiscen utifrån de idéer som
presenterats i bilaga 1 senast vid nämndens sammanträde i november 2017.
3. Kommunikationsplanen som presenteras i bilagas 2 läggs med
godkännande till handlingarna.
Yrkande
Sara Richert (MP) yrkar att Kommunstyrelsen får återkoppling på en
fullständig handlingsplan för hantering av de risker som identifierats i den
genomförda riskanalysen. Tills dess ska vidare projektering och beslut om
upphandling av Kommunstyrelsen pausas.
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Anders Åhrlin (M) yrkar i första hand att Kommunstyrelsen beslutar att
med omedelbar verkan avbryta projektet Kulturkvarteret, inte ge
kommundirektören i uppdrag att återkomma med finansieringsförslag för
en multiscen, inte godkänna kommunikationsplanen samt lägga
delrapporten till handlingarna. Anders Åhrlin (M) yrkar i andra hand bifall
till Sara Richerts (MP) yrkande.
Lennart Bondeson (KD) yrkar att Kommunstyrelsen vid sitt sammanträde i
augusti 2017 får en återkoppling bestående av en åtgärdsplan utifrån
den riskanalys som föreligger.
Murad Artin (V) yrkar bifall till Lennart Bondesons (KD) yrkande.
Ajournering
Kommunstyrelsen ajournerar sig för överläggning kl. 15.15.
Sammanträdet återupptas kl. 15.25.
Proposition
Ordförande Lennart Bondeson (KD) ställer först
Kommunstyrelseförvaltningens förslag mot Anders Åhrlins (M)
förstahandsyrkande, och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt
Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Därefter ställer ordföranden Sara Richerts (MP) tilläggsyrkande mot
Lennart Bondesons (KD) yrkande och finner att Kommunstyrelsen beslutar
enligt Lennart Bondesons (KD) yrkande.
Votering begärs och verkställs.
Ja- röst innebär bifall till Lennart Bondesons (KD) yrkande och Nej-röst
innebär bifall till Sara Richerts (MP) yrkande.
Ja-röster lämnas av: Camilla Andersson (S), Roger Andersson (S), Marie
Brorson (S), Jessica Ekerbring (S), Linda Smedberg (S), Lars Johansson
(C), Lennart Bondeson (KD) och Murad Artin (V).
Nej-röster lämnas av: Cecilia Askerskär Philipsson (M), Johan Kumlin
(M), Maria Haglund (M), Anders Åhrlin (M), Sara Richert (MP) och
Karolina Wallström (L).
Ordföranden finner att Kommunstyrelsen med 8 röster mot 6 beslutar
enligt Lennart Bondesons (KD) yrkande.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Kulturkvarteret - Delrapport till Kommunstyrelsen 2017-05-30 läggs
med godkännande till handlingarna.
2. Kommundirektören får i uppdrag att återkomma med ett färdigt förslag
på finansiering och organisering av en Multiscen utifrån de idéer som
presenterats i bilaga 1 senast vid nämndens sammanträde i november 2017.
20

3. Kommunikationsplanen som presenteras i bilagas 2 läggs med
godkännande till handlingarna.
4. Vid sammanträdet i augusti 2017 får Kommunstyrelsen en återkoppling
bestående av en åtgärdsplan utifrån den riskanalys som föreligger.
Reservation
Anders Åhrlin (M), Maria Haglund (M), Johan Kumlin (M) och Cecilia
Askerskär Philipsson (M) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån
för Anders Åhrlins (M) förstahandsyrkande om att Kommunstyrelsen
beslutar att med omedelbar verkan avbryta projektet Kulturkvarteret, inte
ge kommundirektören i uppdrag att återkomma med finansieringsförslag
för en multiscen, inte godkänna kommunikationsplanen samt lägga
delrapporten till handlingarna.
Sara Richert (MP) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för sitt
yrkande om att Kommunstyrelsen får återkoppling på en fullständig
handlingsplan för hantering av de risker som identifierats i den genomförda
riskanalysen. Tills dess ska vidare projektering och beslut om upphandling
av Kommunstyrelsen pausas.

§ 148 Information om samhällets beredskap och
övningsverksamhet
Ärendenummer: Ks 639/2017
Handläggare: Mats Brantsberg
Ärendebeskrivning
Säkerhetschef Mats Brantsberg informerar om krisberedskap och
krisledning.
Grundprinciperna i krishanteringssystemet är ansvars-, likhets-, och
närhetsprinciperna. Kriser ska i möjligaste mån hanteras av de som har
ansvaret i normalläget, arbetet ska fungera så lika det ordinarie arbetet som
möjligt och hanteras där det händer.
Krisledningsnämnden består av Kommunstyrelsens ledamöter och kan
aktiveras vid en extraordinär händelse om behovet finns. Det finns även ett
krisledningsutskott bestående av fem av krisledningsnämndens ledamöter.
Kommunens krisledningsplan beskriver hur kommunen ska ledas när det
fordras en samordnad ledning vid en kris eller extraordinär händelse.
Planen fastställs en gång per mandatperiod.
POSOM-uppdraget (Psykiskt och socialt omhändertagande vid olyckor och
katastrofer) utförs i Örebro kommun av socialtjänsten och socialjouren och
fungerar mycket bra.
Det civila försvaret bygger på krisberedskapen och har till uppgift att värna
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civilbefolkningen och säkerställa viktiga samhällsfunktioner.
Beslutsunderlag
Inga handlingar.
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 149 Information om vattenförsörjningen
Ärendenummer: Ks 1428/2016
Handläggare: Mats Brantsberg
Ärendebeskrivning
Säkerhetschef Mats Brantsberg informerar om aktuellt läge kring
vattenförsörjningen.
Tekniska nämnden beslutade den 18 maj 2017 att häva bevattningsförbudet
eftersom sjöarna som förser Örebro kommun med dricksvatten har
återhämtat sig. Det är fortfarande ett osäkert läge och ett nytt
bevattningsförbud kan komma att införas med kort varsel om det visar sig
bli en torr sommar.
Mats Brantsberg anser att VA-verksamheten och
Kommunikationsavdelningen har gjort ett mycket bra arbete de senaste
veckorna. Den positiva effekten kring vattenbristen är att medvetenheten
kring vattenbristen har ökat och kommunen kommer att arbeta vidare med
vattenanvändningen.
Beslutsunderlag
Inga handlingar.
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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§ 150 Överlåtelse av del av Axbergs-Kvinnersta 1:3
(Kvinnerstaskolan) till Örebroporten Fastigheter AB
Ärendenummer: Ks 744/2017
Ärendebeskrivning
Örebro kommun äger Kvinnerstaområdet och ägandet hanteras idag av
Stadsbyggnad. Då huvudsaklig verksamhet är skola finns skäl att fullfölja
den tidigare bolagiseringsprincipen och överlåta den bebyggda delen till
något av de kommunala fastighetsägande bolagen. Den icke bebyggda
delen bör ligga kvar i kommunens markreserv. I Övergripande strategier
och budget för 2017 framgår att Örebroporten har fått i uppdrag att utreda
och ta fram en plan för långsiktig utveckling av Kvinnerstaskolan och dess
fastigheter. Därför framstår Örebroporten som lämplig ägare vilket ger dem
förutsättningar att utveckla området.
Förslaget är att Örebroporten ska förvärva del av fastigheten AxbergsKvinnersta 1:3 från Örebro kommun för köpeskillingen 55 miljoner
kronor. Köpeskillingen är baserad på en oberoende värdering av
marknadsvärdet. Ärendet ska vidare till kommunfullmäktige för beslut.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Programnämnd samhällsbyggnad, 2017-05-04
Tjänsteskrivelse, 2017-04-26
Karta
Förslag till köpeavtal mellan Örebro kommun och Örebroporten
Fastigheter AB
Värdeutlåtande, Svefa
Förslag till beslut
Programnämnd samhällsbyggnads förslag till Kommunstyrelsen:
1. Godkänna föreliggande köpeavtal mellan Örebro kommun och
Örebroporten Fastigheter AB.
2. Uppdra åt Programnämnd samhällsbyggnads ordförande att för
kommunens del underteckna köpeavtal, köpebrev samt därtill hörande
handlingar i samband med överlåtelsen.
3. Programnämnd samhällsbyggnads ordförande ges rätt att för
kommunens räkning överenskomma om nedsättning av köpeskillingen för
det fall det framkommer omständigheter som enligt ordförandens
bedömning påverkar bedömningen av marknadsvärdet på fastigheten, dock
maximalt med ett belopp om 5,5 miljoner kr.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Yrkande
Anders Åhrlin (M) yrkar bifall till beslutspunkt 1, att beslutspunkt 2 ändras
till att lyda "Uppdra åt Programnämnd samhällsbyggnads ordförande att i
samråd med programnämndens presidium för kommunens del underteckna
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köpeavtal, köpebrev samt därtill hörande handlingar i samband med
överlåtelsen." samt att beslutspunkt 3 ändras till att lyda "Programnämnd
samhällsbyggnads ordförande ges rätt att i samråd med programnämndens
presidium för kommunens räkning överenskomma om nedsättning av
köpeskillingen för det fall det framkommer omständigheter som
enligt extern fackmannamässig bedömning påverkar bedömningen av
marknadsvärdet på fastigheten, dock maximalt med ett belopp om 5,5
miljoner kr."
Karolina Wallström (L) yrkar bifall till Anders Åhrlins (M) yrkande).
Proposition
Ordförande Lennart Bondeson (KD) finner att det endast finns ett förslag
till beslut för beslutspunkt 1, d.v.s. Programnämnd samhällsbyggnads
förslag, och att Kommunstyrelsen beslutar enligt detta.
Därefter finner ordföranden att det finns två förslag till beslut för
beslutspunkterna 2 och 3, d.v.s. Programnämnd samhällsbyggnads förslag
respektive Anders Åhrlins (M) och Karolina Wallströms (L) yrkande, och
ställer dessa mot varandra. Ordföranden finner att Kommunstyrelsen
beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag för beslutspunkterna 2 och 3.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Godkänna föreliggande köpeavtal mellan Örebro kommun och
Örebroporten Fastigheter AB.
2. Uppdra åt Programnämnd samhällsbyggnads ordförande att för
kommunens del underteckna köpeavtal, köpebrev samt därtill hörande
handlingar i samband med överlåtelsen.
3. Programnämnd samhällsbyggnads ordförande ges rätt att för
kommunens räkning överenskomma om nedsättning av köpeskillingen för
det fall det framkommer omständigheter som enligt ordförandens
bedömning påverkar bedömningen av marknadsvärdet på fastigheten, dock
maximalt med ett belopp om 5,5 miljoner kr.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Reservation
Anders Åhrlin (M), Maria Haglund (M), Johan Kumlin (M) och Cecilia
Askerskär Philipsson (M) reserverar sig skriftligt mot beslutet avseende
beslutspunkterna 2 och 3 till förmån för Anders Åhrlins (M) yrkande om
att beslutspunkt 2 ändras till att lyda "Uppdra åt Programnämnd
samhällsbyggnads ordförande att i samråd med programnämndens
presidium för kommunens del underteckna köpeavtal, köpebrev samt
därtill hörande handlingar i samband med överlåtelsen." samt att
beslutspunkt 3 ändras till att lyda "Programnämnd samhällsbyggnads
ordförande ges rätt att i samråd med programnämndens presidium för
kommunens räkning överenskomma om nedsättning av köpeskillingen för
det fall det framkommer omständigheter som enligt extern
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fackmannamässig bedömning påverkar bedömningen av marknadsvärdet
på fastigheten, dock maximalt med ett belopp om 5,5 miljoner kr."
Karolina Wallström (L) reserverar sig mot beslutet avseende
beslutspunkterna 2 och 3 till förmån för sitt yrkande om att beslutspunkt 2
ändras till att lyda "Uppdra åt Programnämnd samhällsbyggnads
ordförande att i samråd med programnämndens presidium för kommunens
del underteckna köpeavtal, köpebrev samt därtill hörande handlingar i
samband med överlåtelsen." samt att beslutspunkt 3 ändras till att lyda
"Programnämnd samhällsbyggnads ordförande ges rätt att i samråd med
programnämndens presidium för kommunens räkning överenskomma om
nedsättning av köpeskillingen för det fall det framkommer omständigheter
som enligt extern fackmannamässig bedömning påverkar bedömningen av
marknadsvärdet på fastigheten, dock maximalt med ett belopp om 5,5
miljoner kr."

§ 151 Svar på motion från Maria Haglund (M) om aktivt
skolval
Ärendenummer: Ks 640/2016
Ärendebeskrivning
Maria Haglund (M) har inkommit med en motion som anmäldes i
Kommunfullmäktige den 16 maj 2016.
Motionärens förslag är att förvaltningen ges i uppdrag att utreda hur ett
aktivt skolval kan genomföras för Örebros grundskoleelever, samt att
införa aktivt skolval i Örebro kommun senast inför höstterminen 2017.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-05-11
Motion från Maria Haglund (M), 2016-05-16
Protokollsutdrag från Programnämnd barn och utbildning, 2017-02-02,
§ 11
Reservation från Maria Haglund (M)
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-11-07
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Motionen är besvarad.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige.
Yrkande
Maria Haglund (M) och Karolina Wallström (L) yrkar bifall till motionen.
Murad Artin (V) yrkar att få lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
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Proposition
Ordförande Lennart Bondeson (KD) finner att det finns två förslag till
beslut, d.v.s. Kommunstyrelseförvaltningens förslag om att motionen är
besvarad respektive Maria Haglunds (M) och Karolina Wallströms (L)
yrkande om bifall till motionen, och ställer dessa mot varandra.
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 yrkandet
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Motionen är besvarad.
2. Murad Artin (V) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Beslutspunkt 1 ska vidare till Kommunfullmäktige.
Reservation
Anders Åhrlin (M), Maria Haglund (M), Johan Kumlin (M) och Cecilia
Askerskär Philipsson (M) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån
för Maria Haglunds (M) yrkande om bifall till motionen.
Karolina Wallström (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt
yrkande om bifall till motionen.

§ 152 Svar på motion från Sara Richert (MP) och Niclas
Persson (MP) om jämställda feriejobb
Ärendenummer: Ks 421/2016
Ärendebeskrivning
Sara Richert (MP) och Niclas Persson (MP) har inkommit med en motion
som anmäldes till Kommunfullmäktige den 4 april 2016.
I motionen föreslås att Örebro kommun tar del av erfarenheter från andra
kommuner och inför metoder för att fördela feriejobb jämställt. Motionen
föreslår också att kommunen ser över möjligheten att samverka med
Örebro universitet för att locka fler ungdomar att välja feriejobb jämställt.
Ärendet behandlades av Kommunstyrelsen den 14 mars 2017, och
återremitterades. Motionen har på nytt beretts av
Kommunstyrelseförvaltningen.
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-04-05
Motion från Sara Richert (MP) och Niclas Persson (MP) om jämställda
feriejobb, 2016-04-04
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Motionens första att-sats om att kommunen tar del av erfarenhet från
andra kommuner och inför metoder för att fördela feriejobb jämställt är
besvarad.
2. Motionens andra att-sats om att kommunen ser över möjligheten att
samverka med Örebro universitet för att locka fler ungdomar att välja
feriejobb jämställt är besvarad.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige.
Yrkande
Sara Richert (MP) och Murad Artin (V) yrkar bifall till motionen.
Anders Åhrlin (M) yrkar avslag på motionen.
Karolina Wallström (L) yrkar bifall till Kommunstyrelseförvaltningens
förslag om att motionen är besvarad.
Proposition
Ordförande Lennart Bondeson (KD) finner att det finns tre förslag till
beslut, d.v.s. Karolina Wallströms (L) yrkande om bifall till
Kommunstyrelseförvaltningens förslag om att motionen är besvarad, Sara
Richerts (MP) och Murad Artins (V) yrkande om bifall till motionen samt
Anders Åhrlins (M) yrkande om avslag på motionen, och behandlar dessa
ett i taget. Ordföranden finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt
Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Motionens första att-sats om att kommunen tar del av erfarenhet från
andra kommuner och inför metoder för att fördela feriejobb jämställt är
besvarad.
2. Motionens andra att-sats om att kommunen ser över möjligheten att
samverka med Örebro universitet för att locka fler ungdomar att välja
feriejobb jämställt är besvarad.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige.
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Reservation
Sara Richert (MP) och Murad Artin (V) reserverar sig mot beslutet till
förmån för sina yrkanden om bifall till motionen.

§ 153 Remittering av motioner
Ärendenummer: Ks 4/2017
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har den 24 maj 2017 överlämnat följande motioner
till Kommunstyrelsen för beredning:
- Motion från Sara Richert (MP) om att lyfta redovisningen av kommunens
hållbarhetsarbete, Ks 785/2017
- Motion från Daniel Granqvist (M) om redogörelser till
Kommunfullmäktige, Ks 819/2017
- Motion från Johan Åqvist (L) om att inte ha konstgräs på förskolegårdar,
Ks 820/2017
- Motion från Murad Artin m.fl. (V) om krafttag för ett livskraftigt
länsmuseum i Örebro kommun, Ks 821/2017
Beslutsunderlag
Motion från Sara Richert (MP) om att lyfta redovisningen av kommunens
hållbarhetsarbete, Ks 785/2017
Motion från Daniel Granqvist (M) om redogörelser till
Kommunfullmäktige, Ks 819/2017
Motion från Johan Åqvist (L) om att inte ha konstgräs på förskolegårdar,
Ks 820/2017
Motion från Murad Artin m.fl. (V) om krafttag för ett livskraftigt
länsmuseum i Örebro kommun, Ks 821/2017
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Motion från Sara Richert (MP) om att lyfta redovisningen av
kommunens hållbarhetsarbete, remitteras till
Kommunstyrelseförvaltningen.
2. Motion från Daniel Granqvist (M) om redogörelser till
Kommunfullmäktige, remitteras till Kommunstyrelseförvaltningen.
3. Motion från Johan Åqvist (L) om att inte ha konstgräs på förskolegårdar,
remitteras till Kommunstyrelseförvaltningen, Programnämnd
samhällsbyggnad och Programnämnd barn och utbildning.
4. Motion från Murad Artin m.fl. (V) om krafttag för ett livskraftigt
länsmuseum i Örebro kommun, remitteras till
28

Kommunstyrelseförvaltningen.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 154 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt, månadsrapport
Ärendenummer: Ks 6/2017
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelseförvaltningen har sammanställt en rapport över
utvecklingen inom ekonomi, personal och verksamhet under april 2017.
Beslutsunderlag
Månadsrapport ekonomi, personal och verksamhet Örebro kommun, april
2017
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
-Rapporten läggs till handlingarna.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 155 Rapport över finansverksamheter under april-maj
2017
Ärendenummer: Ks 8/2017
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelseförvaltningen redovisar i rapport finansverksamheten
under april och maj år 2017.
Beslutsunderlag
Rapport över finansverksamheten under april och maj år 2017
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Rapporten läggs till handlingarna.
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 156 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Ks 815/2017
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 30 maj 2017 redovisar Kommunstyrelseförvaltningen
beslut som tagits med stöd av delegation under april och maj 2017.
Beslutsunderlag
Sammanställning över delegationsbeslut inom övrig verksamhet under
perioden 1 april- 26 maj 2017
Protokoll från Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt, 2017
04-18 och 2017-05-09
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Anmälan av delegationsbeslut läggs till handlingarna.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 157 Anmälan av handlingar
Ärendenummer: Ks 3/2017
Ärendebeskrivning
Varje månad anmäler Kommunstyrelseförvaltningen handlingar som
inkommit och bedöms relevanta för Kommunstyrelsen att få kännedom
om.
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Beslutsunderlag
Ekonomisk månadsrapport från vård- och omsorgsnämnd öster, Ks
730/2017
Ekonomisk månadsrapport från vård- och omsorg väster, Ks 712/2017
Svar på skrivelse från KTR om ljudmiljön i skolan, Ks 480/2017
Svar på skrivelse från pensionärsorganisationer i Örebro, Ks 166/2017
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Anmälan läggs till handlingarna.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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~ moderaterna
Särskilt yttrande
Ärende 2
Ks 702/2017
"Delårsrapport med prognos 1 2017
Örebro kommun"

Kommunstyrelsen
Örebro kommun
30 maj 2017

Stoppa det ekonomiska vansinnet i Örebro
Örebro kommuns ekonomi blir allt sämre på grund av Socialdemokraternas felprioriteringar.
Istället för att satsa på det som är en kommuns kärnuppgift, det vill säga att utveckla välfärden
och skapa förutsättningar för ett tryggt samhälle, väljer de att lägga enorma summor pengar på
skrytprojekt som kulturkvarter, naturum och dyra skrivbordsprodukter.
Den första delårsrapporten för år 2017 visar tydligt konsekvenserna av Socialdemokraternas
politik. Underskotten i vård- och omsorgsnämnderna biter sig fast, låneskulden växer.
Samtidigt som Socialdemokraterna planerar skrytbyggen och river upp gator runt om i Örebro
lider örebroama av trasiga vägar och broar utanför stadskärnan.
Företagarna upplever en kraftig försämring av attityden hos politiker och tjänstemän. De får
inte ta del av den information de behöver och har svårt att få kontakt med ansvariga på
kommunen.
Den politiska organisationen sväller och blir allt mer kostsam för skattebetalarna, utan att de
får något värde för sina pengar i f01m av en god demokratisk process och en högkvalitativ
välfärd.
I det sammanhanget blir det viktigt att lyfta fram att det är den intraprenaddrivna
verksamheten som räddar upp det ekonomiska resultatet. Örebro kommun behöver bli bättre
på att ta tillvara enskilda människors drivkraft och kompetens, och stå tillbaka till förmån för
medborgarnas egna engagemang.
Genom ansvarsfull ekonomisk planering och omfördelning av resurser från onödiga utgifter
till nödvändig välfärd vill vi moderater stärka Örebro. Varje år lägger vi egna budgetförslag
för kommunen som prioriterar vård, skola och omsorg.
Eftersom delårsrapporten enbart visar utfallet av Socialdemokraternas politik väljer vi att
bifalla förslagen till beslut.
För Moderaternas grupp i kommunstyrelsen

20170530
Kommunstyrelsen

Reservation

2. Delårsrapport med prognos
Vi ser att införandet av lagen om valfrihet i Örebro kommun har fått
allvarliga ekonomiska och organisatoriska följder. Det har skapat en
ryckig organisation där planering och långsiktighet försämrats.
Hemvårdens underskott som orsakats av att valfrihetssystemet
infördes och av att omsorgen nu ska utföras av privata företag
kommer att behöva tas i kapp av den kommunala verksamheten. Det
i sin tur har redan orsakat stora arbetsmiljöproblem i form av bland
annat stress i personalstyrkan och det riskerar att sänka kvalitén på
omsorgen. Kommunstyrelseförvaltningen borde se över lagen om
valfrihetssystem så som den används i Örebro kommun och lyfta
fram hur den skadat den kommunala välfärden. Omsorgen som i dag
bedrivs inom lov bör återtas av kommunen.

Murad Artin
För Vänsterpartiet

1

Liberalerna
YRKANDANDE
KOMMUNSTYRELSEN

Ärende 3 (Ks 662/ 2017)

BUDGETDIREKTIV 2018 MED PLAN FÖR 2019 - 2020
Ärendet är tud elat enligt Liberalerna. Dels innehåller det viktiga budgetförutsättningar
som delvis är en grund för budgetbeslut i oktober 2017. Den andra delen är de av S, KD
och C lagda budgetdirektiv. De ligger till grund för deras prioriteringar och delvis redan
politiskt prioriterade ÖSB 20 l 7.

Dessa direktiv skiljer sig markant på viktiga punkter b.la.
Besparingar på välfärden
Inte tillräckliga satsningar på förskola och skola
Oönskade satsningar som ger kostnader för b.la. betong och vindkraft
En felorganiserad organisation och styrkedja som inte ger kvalite och effektivitet.
Liberalerna kan omöjligt redan nu ställa sig bakom så detaljerade direktiv och politiska
prioriteringar i ärendet. Varför Liberalerna yrkar på
1. Bifall till budgetförutsättningar sidorna 1-1 1
2. Avslag för detaljerade direktiv-sidorna 12-20 som inkluderar även bilagor

Faller Liberalernas yrkanden i kommunstyrelsen ska detta också ses som en reseNation till

fö, ån förc

20 17-05-30
Karolina Wallström (L)

de yrkanden.

fil

Yrkande
Ärende 4
Ärendenummer: Ks 649/2017
"Investeringsprogram 2018-2021 med
revidering för år 2017"

·

Liberalerna

Kommunstyrelsen
Örebro kommun
30 maj 2017

Örebro kommun behöver investera i välfärden
Moderaterna och Liberalerna har lagt fram ett gemensamt investeringsprogram för åren
2017-2019. Vi prioriterar satsningar på fler äldreboenden, förskolor och skolor framför
Socialdemokraternas urbana sk:rytprojekt. Örebro kommun behöver prioritera breda och
långsiktiga investeringar för att möta upp de kommande årens demografiska utmaning med
en allt yngre och allt äldre befolkning. Parallellt med detta behöver den befintliga och
nödvändiga infrastrukturen runt om i kommunen rustas upp. Vi kan inte acceptera att
Socialdemokraterna väljer att gräva upp gator i centrala Örebro samtidigt som företagarna i
Lindbacka bruk inte kan ta sig till sina arbetsplatser på grund av en trasig bro som
kommunen vägrar laga.
Vi ser allt mer verklighetsfrånvända projekt från Socialdemokraterna, som inte tar hänsyn till
varken medborgarnas behov eller kommunens ekonomiska förutsättningar. Därför yrkar vi
på att kommunstyrelsen antar Moderaternas och Liberalernas förslag till
investeringsprogram, för att trygga både örebroamas välfärd och kommunens ekonomi.
Med hänvisning till ovanstående föreslår vi att kommunstyrelsen beslutar

att

godkänna Moderaternas och Liberalernas investeringsprogram för 2017-2019
som reviderat investeringsprogram, samt

att

godkänna eventuella driftkostnadskompensationer som uppstår när
Moderaternas och Liberalernas investeringsprogram för 201 7-20 19 ersätter det
gamla investeringsprogrammet, samt

att

godkänna att Moderaternas och Liberalernas investeringsprogram för 20 17
2019 utgör underlag för det fortsatta arbetet med ekonomisk plan för åren
2018-2021, samt

att

i övrigt besluta i enlighet med kommunstyrelseförvaltningens förslag.

Om kommunstyrelsen beslutar annat gäller ovanstående som reservation för eget förslag.
För Moderaternas och Liberalernas grupp i Kommunstyrelsen

Karolina Wallström (L)

20170530
Kommunstyrelsen

Särskilt yttrande

10. Revidering av Örebro kommuns
bolagspolicy
Örebro kommun som arbetsgivare har en policy för lönesättning.
Vänsterpartiet som vill verka för minskade klyftor i samhället ser hur
lönepolicyn borde utökas med några formler för lönesättning som
skulle bidra till en sådan samhällsutveckling och att den även bör
gälla de kommunägda bolagen.
För samtidigt som att stora grupper av våra medarbetare har låga
löner finns en liten grupp som har väldigt höga löner.
Ibland hänger heller inte ansvarstyngden ihop med lönenivån.
Förvaltningschefer med exempelvis stort ansvar för brukare,
medarbetare och budget kan tjäna mindre än en vd i ett kommunägt
bolag med lättare ansvarstyngd.
I Örebro kommun vill vi ha ett mål om att ingen ska kunna tjäna mer
än tre gånger mer än den med lägst lön. Detta bör även gälla vd:ar i
våra kommunägda bolag. Dessutom menar vi att Ingen tjänsteman,
chef eller konsult i Örebro kommun eller dess bolag ska kunna tjäna
mer än vad kommunstyrelsens ordförande får i månadsarvode. Detta
för att tydliggöra vem som har det största faktiska ansvaret i
kommunen.

Murad Artin
För Vänsterpartiet

1

miljöpartiet de gröna

Q

Ärende: Information om projektet Kulturkvmteret
Kommunstyrelsen
Ärendenummer: Dur Ks 548/2017
Datum: 2017-05-30

Yrkande:
Säkra processen för byggande av Kulturkvarteret
Miljöpa1tiet har tagit del av projektdirektiv, projektplan samt risk- och konsekvensanalys för
kulturkvarteret. Vi ser stora akuta behov av att säkra processen då det finns risker som kan
påverka projektets genomförande, kostnad och utfall negativt och som inte har hanterats
ordentligt.
Inför kommunstyrelsens beslut om igångsättning av kulturkvarteret redovisades en checklista
där bland annat punkten "Risker och osäkerheter i projektet är tydligt dokumenterade i
riskanalysen, inklusive en handlingsplan för att hantera dem" ingick och redovisades som
framtaget. En riskanalys för projektet har sedan dess gjorts, men en tydlig handlingsplan för att
hantera dem har inte upprättats, trots detta redan framstod som framtaget av beslutsunderlaget.
Den framtagna riskanalysen pekar bland annat på följande risker med svår konsekvens och hög
risk:
- För snäv tidplan för projektets planering och genomförande
-

Omvärldsfaktorer såsom kostnadsdrivande konjuktur
Avsaknad av finansiering av Multiscen
För lite tid för förankring om nya arbetssätt
Ej genomarbetade förväntningar inom verksamheten

Vår bedömning är att det är centralt att dessa risker adresseras i en handlingsplan med tidsatta
åtgärder i syfte att säkra processen.
I delrappoiten för Kulturkvarteret är det tydligt att verksamhetsutvecklingen inte håller jämna
steg med arbetet med lokalplanen. Vi menar att arbetet med verksamhetsutveckling måste gå

först, och på allvar inkludera barn och unga i processen. Idag begränsas deras inflytande till en
mailadress för att lämna förslag.
Vår mening är att riskhantering, involverande av barn och unga samt en tydligare
verksamhetside detta måste finnas på plats innan den planerade upphandlingen av projektering
påböijas i sommar.
Om yrkandet inte bifalls ska detta anses vara Miljöpartiets skriftliga reservation.

Miljöpartiet yrkar att:
•

Kommunstyrelsen får återkoppling på en fullständig handlingsplan för hantering av de
risker som identifierats i den genomförda riskanalysen. Tills dess ska vidare projektering
och beslut om upphandling av Kulturkvarteret pausas.

För Miljöpartiet i kommunstyrelsen
Sara Richert
Kommunalråd

~moderaterna
Yrkande
Ärende 14
Ärendenummer: Ks 548/2017
"Information om projektet Kulturkvarteret"

Kommunstyrelsen
Örebro kommun
30 maj 2017

Ta ansvar för välfärden, inte skrytbyggen
Örebro kommun befinner sig i ett tufft ekonomiskt läge. Prognosen för de kommande åren är mycket
oroväckande. Den demografiska försötjningsbördan ökar, allt färre människor i arbetsför ålder
kommer att behöva försö1ja allt fler unga och gamla, och en stor andel nyanlända riskerar att hamna i
kommunalt försö1jningsstöd med stora kostnader för skattebetalarna som följd.
Socialdemokraterna har inte lyckats b1yta den skenande kostnadsutvecklingen i kommunen och har
redan varit tvungna att kräva mer pengar av örebroarna för att klara av att hålla sin budget. Samtidigt
ser ekonomin i delar av kommunkoncernen - bland annat KumBro Vind och Biogasbolaget - rent
katastrofal ut och riskerar att medföra stora kostnader för medborgarna.
Örebro kommun har eftersatt infrash·uktur som behöver rustas upp akut, skolor och äldreboenden som
behöver byggas ut och stora integrationsutmaningar som kräver handlingskraft och ekonomiska
prioriteringar. Att i det skedet planera att bygga ett kulturkvarter till en prognosticerad kostnad av över
en halv miljard kronor är inte förenligt med god ekonomisk hushållning. Först behöver Örebro
kommun ta ansvar för den löpande driften och underhållet av befintlig infrastruktur och säkra
välfärden.
Moderaterna har varit emot förslaget att bygga ett kulturkvaiter för över en halv miljard kronor från
stait. V i framhärdar i vår övertygelse att det är vansinne att påbörja ett sådant projekt nu, med tanke på
den allvarsamma ekonomiska sihiation som Örebro kommun befinner sig i.

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi att Kommunstyrelsen beslutar
att

med omedelbar verkan avbryta projektet Kulturkvarteret, samt

att

inte ge kommundirektören i uppdrag att återkomma med finansieringsförs lag för en
multiscen, samt

att

inte godkänna kommunikationsplanen, samt

att

lägga delrappo1ten till handlingarna.

Om Kommunstyrelsen beslutar annat gäller ovanstående som reservation till förmån för eget förslag.

För Moderaternas grupp i Kommunstyrelsen

~moderaterna
Yrkande

Ärende 17
Ärendenummer: Ks 744/2017
"Överlåtelse av del av Axbergs-Kvinnersta 1:3
(Kvinnerstaskolan) till Örebroporten Fastigheter AB"

Kommunstyrelsen
Örebro kommun
30 maj 2017

Kommunens marldörsäljning ska ske öppet och ansvarsfullt
Det finns ett antal frågetecken kring förslaget att låta Örebroporten Fastigheter AB ta över
K vinnerstaområdet. Förvaltningens förslag hänvisar till Övergripande strategier och budget
för 2017 (ÖSB:n), men inte heller i den framgår vilken typ av utveckling som är tänkt för
området, eller vilka verksamheter som ska finnas där.
Av den anledningen är det viktigt att oppositionen hålls löpande infmmerad och uppdaterad
om vad som sker och varför. Vi anser inte att programnämndens ordförande på eget bevåg
ska kunna styra och ställa i den här frågan. Vi anser dessutom inte att det är lämpligt att
programnämndens ordförande gör egna bedömningar av marknadsvärdet på fastigheter. Den
typen av värderingar ska göras av fackmän.
Med hänvisning till ovanstående föreslår vi att kommunstyrelsen beslutar
att

godkänna föreliggande köpeavtal mellan Örebro kommun och Örebroporten
Fastigheter AB, samt

att

uppdra åt Programnämnd samhällsbyggnads ordförande att i samråd med
programnämndens presidium för kommunens del unde1teckna köpeavtal,
köpebrev samt däitill hörande handlingar i samband med överlåtelsen, samt

att

ge Programnämnd samhällsbyggnads ordförande rätt att i samråd med
programnämndens presidium för kommunens räkning överenskomma om
nedsättning av köpeskillingen för det fall det framkommer omständigheter som
enligt extern fackmannamässig bedömning påverkar bedömningen av
marknadsvärdet på fastigheten, dock maximalt med ett belopp om 5,5 miljoner
kronor.

Om kommunstyrelsen beslutar annat gäller ovanstående som reservation till förmån för eget
förslag.
För Moderaternas grupp i Kommunstyrelsen

~moderaterna
Yrkande

Ärende 18
Ärendenummer: Ks 640/2016
"Svar på motion från Maria Haglund (M) om
aktivt skolval"

Kommunstyrelsen
Örebro kommun
30 maj 2017

Elever och föräldrar bör aktivt välja sin skola
De kommunala grundskolorna i Örebro kommun hamnade föna året på plats 219 i SK.L:s
Sverigerankning, vilket är en kraftig försämring från föregående år då de låg på plats 205.
Kommunen har som ambition att vara bland de 25 bästa år 2025, någon som i nuläget är
avlägset med tanke på att resultatet går åt fel håll.
Alla barn i Örebro ska ha lika möjligheter att komma till en bra skola. Valfriheten är av stor
vikt i detta. Som elev och förälder kan man välja vilken skola som bäst motsvarar ens egna
behov och önskemål men i Örebro är det för få som tar tillvara på denna möjlighet, delvis för
att de inte känner till att den finns. Detta resulterar i att många elever går i den skola som
kommunen anvisar dem.
Aktivt skolval är viktigt för mångfalden i skolan och den enskilde elevens behov. Vad som
är den bästa skolan för ett barn behöver inte vara det för ett annat. Redan idag ser vi att
elever som väljer sin skola är mer positiva till skolan och därmed till sitt skolarbete. Vi vill
att Örebro hämtar inspiration från Nacka och Sollentuna som infört väl fungerande systern
med aktivt skolval.
Att familjer och elever aktivt måste besluta vilken skola som passar just deras förntsättningar
är bra. Detta ger skolorna en extra spone att hålla en hög kvalite samt att på ett bra sätt
informera om vilken verksamhet och imiktning de erbjuder. Den stora vinsten är att varje
Örebrofamilj ges en reell möjlighet att påverka sina barns skolgång och framtid.

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi att kommunstyrelsen beslutar
att

bifalla motionen.

Om kommunstyrelsen beslutar annat gäller ovanstående som reservation till fönnån för eget
förslag.

För Moderaternas grupp i Kommunstyrelsen

20170530
Kommunstyrelsen

Särskilt yttrande

18. Svar på motion från Maria Haglund (V) om
aktivt skolval
Vänsterpartiet vill understryka vikten av att alla elever ska ges
möjlighet till goda studieresultat oavsett social bakgrund och vilken
skola hen går i. En likvärdig skola handlar om lika tillgång till
utbildning, lika kvalitet på utbildning och att skolan ska kompensera
för elevers olika förutsättningar.
Det fria skolvalet har bidragit till att elever med hög studiemotivation
och engagerade föräldrar samlas i skolor där det finns många andra
studiemotiverade elever. Det får konsekvenser för likvärdigheten
eftersom elevers resultat även påverkas av skolkamraterna. Det
handlar också om lärares förväntningar. I en skola med många
motiverade elever tenderar lärarna att ha höga förväntningar på alla
elever.
Det största problemet i sammanhanget i Örebro kommun förutom
friskolesystemet är boendesegregationen och först därefter
kommer det fria skolvalet som segregerande effekt.
Vänsterpartiet menar att i första hand bör varje elev gå i en skola så
nära hemmet som möjligt. Hade inte Örebros bostadsområden varit
så segregerade hade närhetsprincipen varit det bästa alternativet. I
dag har dock Örebro kommun genom anvisningsområden kunna
blanda elever på högstadieskolorna vilket vi tror är bra.
Att alla elever skulle välja skola kan låta bra i teorin. Det finns dock
flera problem med detta. Dels signalerar det att våra skolor är olika
bra, dels att den som inte kommer in på vald skola riskerar att tro att
skolgången på det viset kommer att bli dålig. Vi vill att alla barn och
föräldrar ska känna sig trygga i att deras anvisningsskola är bra.
Problemet med ett aktivt skolval som moderaterna föreslår är också
att resursstarka föräldrar kan göra aktiva val medan det finns
föräldrar som av olika sociala eller psykologiska skäl har svårare att
utföra denna typ av val.

Murad Artin
För Vänsterpartiet
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