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Erik Sahlin, sekreterare
Justerat den 27 maj 2019.

Kenneth Nilsson (S), ordförande

Anders Åhrlin (M), justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 29 maj 2019.
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§ 83 Protokolljusterare, kallelse och föredragningslista
Förslag till beslut

Ordinarie: Anders Åhrlin (M)
Beslut

Kommunstyrelsen godkänner att Anders Åhrlin (M) utses till
protokollsjusterare.

§ 84 Näringslivsrapport med NKI
Handläggare: Göran Dahlén
Ärendebeskrivning

Näringslivsdirektör Göran Dahlén ger en redovisning av kommunens Nöjd
Kund-Index (NKI) och en näringslivsrapport.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen har tagit del av informationen
Beslut

Kommunstyrelsen har tagit del av informationen

§ 85 Återrapportering av Programnämnd barn och
utbildning avseende 2018 års underskott
Ärendenummer: Ks 1319/2018
Handläggare: Karin von Stedingk
Ärendebeskrivning

Kommunstyrelseförvaltningen ger en återrapportering av Programnämnd barn
och utbildning avseende 2018 års underskott.
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen har tagit del av informationen
Beslut

Kommunstyrelsen har tagit del av informationen

§ 87 Kommunstyrelsens delårsrapport med prognos 1 2019
Ärendenummer: Ks 820/2019
Handläggare: Anne Andersson, Ann-Krisitn Norberg
Ärendebeskrivning

Kommunstyrelseförvaltningen har sammanställt delårsrapport med prognos
1 2019 för Kommunstyrelsens egen verksamhet.
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Kommunstyrelseförvaltningens budgetram år 2019 innebär krav om
effektiviseringsåtgärder motsvarande 23 mnkr, varav 7,4 mnkr gäller tidigare
års effektiviseringskrav som lagts ut på avdelningarna. Överfört resultat från
2018 på 2,6 mnkr har använts för att minska årets effektiviseringsbehov.
Kommunstyrelseförvaltningens prognos för helåret är en negativ
budgetavvikelse med 12,4 mnkr. Centralt skolstöd och myndighetsavdelningen
prognostiserar negativa budgetavvikelser på 2,7 mnkr respektive 1,7 mnkr.
Detta kan framförallt härledas till att centralt skolstöd har ett reduceringsbehov
på ca 10 mnkr. Myndighetsavdelningen har fortsatt utveckling med fler
verksamheter som tillförs avdelningen vilket innebär ökade lokal- och
personalkostnader. Kommunstyrelseförvaltningens avvikelse exklusive Centralt
skolstöd och myndighet uppgår till -8,0 mnkr
Beslutsunderlag

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, Ks 820/2019
Delårsrapport med prognos 1 2019 Kommunstyrelsens egen verksamhet Ks
820/2019
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Kommunstyrelsen fastställer delårsrapport med prognos 1 2019 för
Kommunstyrelsens egen verksamhet.
2. Delårsrapporten överlämnas för vidare hantering inom ramen för
kommuntotal delårsrapport med prognos 1 2019 Örebro kommun.
Nämndens behandling

Martha Wicklund (V) deltar ej i beslutet.
Karolina Wallström (L) deltar ej i beslutet.
Yrkande

Anders Åhrlin (M) yrkar att han får lämna ett särskilt yttrande, bilaga.
Proposition

Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att
Kommunstyrelsen beslutar enligt detta.
Ordföranden finner att Kommunstyrelsen godkänner att Anders Åhrlins (M)
yttrande tas till protokollet.
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Beslut

1. Kommunstyrelsen fastställer delårsrapport med prognos 1 2019 för
Kommunstyrelsens egen verksamhet.
2. Delårsrapporten överlämnas för vidare hantering inom ramen för
kommuntotal delårsrapport med prognos 1 2019 Örebro kommun.
3. 2. Anders Åhrlins (M) yttrande tas till protokollet.

§ 88 Budgetskrivelse Kommunstyrelsen
Ärendenummer: Ks 728/2019
Handläggare: Anne Andersson, Ann-Kristin Norberg
Ärendebeskrivning

Denna budgetskrivelse avser Kommunstyrelsens egen verksamhet, tillika
Kommunstyrelseförvaltningen. Utgångspunkten för budgetskrivelsen är den
politiska viljeinriktningen för mandatperioden; stärkta skolresultat, minskade
klyftor och effektiviseringar för en ekonomi i balans.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse Ks 728/2019
Budgetskrivelse Kommunstyrelsen inför 2020–2022 Ks 728/2019
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen fastställer budgetskrivelse Kommunstyrelsen inför 2020–
2022.
Nämndens behandling

Martha Wicklund (V) deltar ej i beslutet.
Helena Ståhl (SD) deltar ej i beslutet.
Yrkande

Anders Åhrlin (M) yrkar i första hand återremiss på ärendet, och om
återremissen faller avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Karolina Wallström (L) yrkar avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag
till förmån för Liberalernas egna förslag.
Proposition

Kommunstyrelsen godkänner att ordföranden först prövar Anders Åhrlins (M)
återremissyttrande.
Ordföranden finner att Kommunstyrelsen beslutar att ärendet sak avgöras idag.
Ordföranden utser Kommunstyrelseförvaltningens förslag till huvudförslag.
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För att finna ett motförslag ställer ordföranden Anders Åhrlins (M)
avslagsyrkande mot Karolina Wallströms avslags yrkande till förmån för
Liberalernas förslag.
Ordföranden finner att Anders Åhrlins (M) yrkande är motförslag.
Slutligen godkänner Kommunstyrelsen att ordföranden ställer
Kommunstyrelseförvaltningens förslag mot Anders Åhrlins (M) yrkande.
Ordföranden finner att Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslut

Kommunstyrelsen fastställer budgetskrivelse Kommunstyrelsen inför 2020–
2022.
Reservation

Anders Åhrlin (M), Maria Haglund (M) och Emelie Jaxell (M) reserverar sig
mot beslutet till förmån för Anders Åhrlins (M) yrkande.
Karolina Wallström (L) lämnar en skriftlig reservation mot beslutet till förmån
för eget yrkande.

§ 90 Bedömning av verksamheterna i Örebro kommuns
hel- och delägda aktiebolag under 2018
Ärendenummer: Ks 514/2019
Handläggare: Rickard Samuelsson
Ärendebeskrivning

Enligt kommunallagen 6 kap 9 § ska kommunstyrelsen i årliga beslut, för
sådana aktiebolag i vilka kommunen direkt eller indirekt äger samtliga aktier,
pröva om den verksamhet som bolaget har bedrivit under föregående
kalenderår har varit förenligt med det fastställda kommunala ändamålet och
utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Detsamma gäller för
sådana delägda aktiebolag eller handelsbolag som kommunen bestämmer över
tillsammans med någon annan. Om kommunstyrelsen finner att så inte är
fallet, ska den lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder.
Mot bakgrund av den information som har lämnats av lekmannarevisorerna
och den information som kommunstyrelseförvaltningen i övrigt har tillgång till
bedöms att bolagens verksamheter under år 2018 har varit förenligt med det
fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala
befogenheterna.
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Beslutsunderlag

Förteckning över bolag som avses i 6 kap 9 § kommunallagen, daterad 201904-05.
Granskningsrapporter.
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Verksamheterna under år 2018 för de aktiebolag som anges i förteckning
daterad 2018-04-05 har varit förenligt med det fastställda kommunala
ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att:
1. Verksamheterna under år 2018 för de aktiebolag som anges i förteckning
daterad 2018-04-05 har varit förenligt med det fastställda kommunala
ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

§ 91 Bokslut samt årsredovisning för donationsstiftelser
2018
Ärendenummer: Ks 106/2019
Handläggare: Johanna Larsson
Ärendebeskrivning

Kommunstyrelseförvaltningen har sammanställt bokslut för år 2018 för de
stiftelser med donationsmedel som förvaltas av Örebro kommun.
Stiftelser med donationsmedel där värdet av tillgångarna överstiger en och en
halv miljon kronor är enligt bokföringslagen skyldiga att upprätta
årsredovisning samt ha en godkänd eller auktoriserad revisor. För jämförelse
skull redovisas alla stiftelser 2018 enligt årsredovisningslagen även om värdet
understiger 1,5 milj.
Stiftelsens årsredovisning har upprättats enligt årsredovisningslagen
(1995:1554) och Bokföringsnämndens BFNAR 2012:1 Årsredovisning och
koncernredovisning (K3). Redovisningsprinciperna är oförändrade i jämförelse
med föregående år om inget annat anges.
Kommunstyrelseförvaltningen redovisar årsredovisningar för år 2018 för de
stiftelser med donationsmedel som förvaltas av Örebro kommun och där
värdet av tillgångarna överstiger en och en halv miljon kronor. Dessa är enligt
bokföringslagen skyldiga att upprätta årsredovisning samt ha en godkänd eller
auktoriserad revisor.
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Beslutsunderlag

Bokslut för donationsstiftelser 2018
Bilaga 1, Sammanställning av stiftelsernas kapital
Bilaga 2, Specifikation tillgångar
Bilaga 3, Andel per stiftelse
Årsredovisningar för:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Stiftelsen J W Gyllanders understödsfond, org.nr.
875001-4527
Stiftelsen Gottfrid Ericssons fond, org.nr. 875002-1969
Stiftelsen John Sundbergs donation, org.nr. 875001-4501
Stiftelsen Medinska fonden, org.nr. 875001-4725
Stiftelsen Lars Johan Uhlins fond, org.nr. 875001-4774
Stiftelsen Erik Åqvists stipendiefond, org.nr.
875001-4493
Stiftelsen handlanden Johan Daniel Broms fond, org.nr.
8750022108
Stiftelsen Gustav Claesons donation, org.nr. 875001-7082
Stiftelsen Erik Åqvist fond för blygsamma fattiga, org.nr. 8750022215
Stiftelsen Social Samfond I, org.nr. 875001-4618
Stiftelsen Social Samfond II, org.nr. 875002-2140
Stiftelsen Johannes Rudbeckius stiftelse, org.nr.
875000-9048
Stiftelsen Social Samfond III, org.nr. 875002-1548
Stiftelsen Samfond II för grundskolan, org.nr.
875002-1563
Stiftelsen Karolinska skolans samfond, org.nr.
875002-1571
Stiftelsen Rudbecksskolans samfond, org.nr 875002-1597
Stiftelsen Skolsamfonden, org.nr. 875002-1621

Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen
1. Bokslut 2018 för stiftelser med donationsmedel förvaltade av Örebro
kommun inklusive rapport om samförvaltning av donationsstiftelsernas kapital
godkänns.
2. Årsredovisningar för år 2018 för stiftelser med donationsmedel förvaltade av
Örebro kommun och där värdet av tillgångarna överstiger en och en halv
miljon kronor fastställs och påtecknas.
3. Till uppdraget som revisor för samtliga donationsstiftelser som förvaltas av
Örebro kommun utses för år 2019, Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB,
556029-6740.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att:
1. Bokslut 2018 för stiftelser med donationsmedel förvaltade av Örebro
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kommun inklusive rapport om samförvaltning av donationsstiftelsernas kapital
godkänns.
2. Årsredovisningar för år 2018 för stiftelser med donationsmedel förvaltade av
Örebro kommun och där värdet av tillgångarna överstiger en och en halv
miljon kronor fastställs och påtecknas.
3. Till uppdraget som revisor för samtliga donationsstiftelser som förvaltas av
Örebro kommun utses för år 2019, Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB,
556029-6740.

§ 92 Svar på motion om samordnad administration och
service på Örebros skolor
Ärendenummer: Ks 556/2017
Ärendebeskrivning

Stefan Stark (M) har inkommit med en motion från Nya moderaternas grupp i
Kommunfullmäktige om förslag kring samordnad administration och service
på Örebro kommuns skolor. Motionen anmäldes i Kommunfullmäktige den 29
mars 2017.
Motionen innehåller förslag om att samordna Örebro kommuns skolenheters
administration, ledning, elevhälsa och service med hänvisning till att det vore
kostnads- och resurseffektivt.
I motionen föreslås också att alla de skolenheter som har rätt förutsättningar
ska omvandlas till intraprenader med syfte att påverka skolresultat och
kostnader i positiv riktning. Antagandet är att om intraprenaderna tar in
tjänster inom administration, ledning, elevhälsa och service helt eller delvis från
kommunen centralt skulle stora samordningsvinster göras.
Stefan Stark (M) föreslår att Kommunfullmäktige beslutar:
Att ge uppdrag till barn- och utbildningsförvaltningen och
gymnasieförvaltningen att utreda möjligheterna att samordna och samla
administration, ledning, elevhälsa och service för att effektivisera skolan och
göra den mer kostnadseffektiv, samt
Att ge uppdrag till barn- och utbildningsförvaltningen och
gymnasieförvaltningen att starta processen med att omvandla så många
skolenheter som möjligt till intraprenader.
Beslutsunderlag

Motion från Stefan Stark (M)
Tjänsteskrivelse
Protokollsutdrag från Programnämnd barn och utbildning, 2019-03-06 §48
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Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Motionens första förslag om att ge förvaltningen i uppdrag att utreda
möjligheterna att samordna och samla administration, ledning, elevhälsa och
service för att effektivisera skolan och göra den mer kostnadseffektiv anses
vara tillgodosedd.
2. Motionens andra förslag om att ge förvaltningen uppdraget att starta
processen med att omvandla så många skolenheter som möjligt till
intraprenader är tillgodosedd.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för behandling.
Yrkande

Martha Wicklund (V) yrkar bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Anders Åhrlin (M) och Karolina Wallström (L) yrkar bifall till motionen.
Helena Ståhl (SD) yrkar bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag på
den första beslutssatsen och bifall till motionen på den andra beslutssatsen.
Proposition

Kommunstyrelsen godkänner att ordföranden prövar i tur och ordning bifall
mot avslag i de två beslutssatserna.
Ordföranden finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt
Kommunstyrelseförvaltningens förslag i den första beslutssatsen.
Ordföranden finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt
Kommunstyrelseförvaltningens förslag i den andra beslutssatsen.
Beslut

1. Motionens första förslag om att ge förvaltningen i uppdrag att utreda
möjligheterna att samordna och samla administration, ledning, elevhälsa och
service för att effektivisera skolan och göra den mer kostnadseffektiv anses
vara tillgodosedd.
2. Motionens andra förslag om att ge förvaltningen uppdraget att starta
processen med att omvandla så många skolenheter som möjligt till
intraprenader är tillgodosedd.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för behandling.
Reservation

Anders Åhrlin (M), Maria Haglund (M), Emelie Jaxell (M) och Karolina
Wallström (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för bifallsyrkande på
motionen.
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Helena Ståhl (SD) reserverar sig mot den andra beslutssatsen till förmån för
eget yrkande om bifall till motionen.

§ 93 Svar på motion om kvalitetsuppföljning av äldres
matlådor
Ärendenummer: Ks 1359/2018
Ärendebeskrivning

David Larsson (SD) lämnade vid Kommunfullmäktige den 12 december 2018
in remissen ”Kvalitetsuppföljning av äldres matlådor” som remitterats till
Programnämnd social välfärd för svar.
I motionen föreslås att Kommunfullmäktige på lunchrasten under ett av sina
sammanträden erbjuds typiska matlådor från kommunens kosttjänst.
Kommunstyrelseförvaltningens förslag är att motionen avslås.
Beslutsunderlag

Motion ”Kvalitetsuppföljning av äldres matlådor”, David Larsson (SD)
Tjänsteskrivelse
Protokollsutdrag från Programnämnd social välfärd, 2019-03-07 § 28
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Motionen avslås.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för behandling.
Yrkande

Helena Ståhl (SD) yrkar bifall till motionen.
Anders Åhrlin (M) yrkar bifall till motionen med tillägget att ledamöterna själva
betalar för maten de ska äta.
John Johansson (S) yrkar bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag
Proposition

Kommunstyrelsen godkänner att ordföranden utser
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till huvudförslag.
Sedan ställer ordföranden Helena Ståhls (SD) yrkande mot Anders Åhrlins (M)
yrkande för att utse ett motförslag till huvudförslaget.
Ordföranden finner att Kommunstyrelsen utser Anders Åhrlins (M) yrkande
till motförslag.
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Slutligen ställer ordföranden Kommunstyrelseförvaltningens förslag mot
Anders Åhrlins (M) yrkande och finner att Kommunstyrelsen beslutar i
enlighet med Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att:
1. Motionen avslås.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för behandling.
Reservation

Helena Ståhl (SD) lämnar en skriftlig reservation mot beslutet till förmån för
eget yrkande.

§ 94 Rapport om projektekonomin för Kulturkvarteret
Handläggare: Lars Thornberg
Ärendebeskrivning

Kommunstyrelseförvaltningen ger en Rapport om projektekonomin för
Kulturkvarteret.
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.
Beslut

Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.

§ 95 Driftsstöd till Örebro läns Flygplats AB enligt allmänna
gruppundantaget (GBER), 2019
Ärendenummer: Ks 665/2019
Handläggare: Krister Frödin
Ärendebeskrivning

Örebro Läns Flygplats AB (”ÖLF”) är ett delägt bolag där Örebro Rådhus AB
äger 44,95 %, Region Örebro Län 44,95 %, Kumla kommun 5,05 % och
Karlskoga kommun 5,05 %.
ÖLF har erhållit driftbidrag på sammanlagt 35 385 000 kr för 2019, varav
Örebro kommuns och Region Örebro läns andel är 16 713 552 kr vardera,
medan Karlskoga och Kumla kommuners andel är 978 948 kr vardera.
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EU-kommissionen har fr.o.m. 1 januari 2018 beslutat att inkludera driftsstöd
för flygplatser i den allmänna gruppundantagsförordningen för statligt stöd
(”GBER”), som medger att flygplatser som har färre än 200 000 passagerare
per år kan ges stöd som täcker flygplatsens rörelseförluster.
Kommunstyrelseförvaltningen gör bedömningen att de tillämpliga villkoren i
GBER är uppfyllda och att GBER därför ska åberopas som rättslig grund för
det driftsbidrag som utbetalas under 2019.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2019-04-05
Bilaga A - Grund för bedömning om att tillämpliga villkor i kommissionens
förordning är uppfyllda
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. att bevilja 35 385 000 SEK till Örebro Läns Flygplats AB för täckning
av förluster under år 2019.
2. att stödet ges med hänvisning till bestämmelserna i kommissionens
förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa
kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt
artiklarna 107 och 108 i fördraget, artikel 56 a).
3. att stödet utgörs av 16 713 552 SEK som ges av Örebro kommun,
16 713 552 SEK som ges av Region Örebro län, 978 948 SEK som ges
av Karlskoga kommun och 978 948 SEK som ges av Kumla kommun.
4. att anse att villkoren i kommissionens förordning är uppfyllda på sätt
som framgår av bilaga A.
Yrkande

Martha Wicklund (V) yrkar avslag på ärendet.
Anders Åhrlin (L) och Karolina Wallström (L) yrkar bifall till
kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Helena Ståhl (SD) yrkar att hon till protokollet får lämna ett särskilt yttrande
Proposition

Kommunstyrelsen godkänner att ordföranden ställer
Kommunstyrelseförvaltningens förslag mot Martha Wicklund (V)
avslagsyrkande.
Ordföranden finner att Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Kommunstyrelsen godkänner att Helena Ståhls (SD) yttrande tas till
protokollet.
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Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att:
1. att bevilja 35 385 000 SEK till Örebro Läns Flygplats AB för täckning
av förluster under år 2019.
2. att stödet ges med hänvisning till bestämmelserna i kommissionens
förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa
kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt
artiklarna 107 och 108 i fördraget, artikel 56 a).
3. att stödet utgörs av 16 713 552 SEK som ges av Örebro kommun,
16 713 552 SEK som ges av Region Örebro län, 978 948 SEK som ges
av Karlskoga kommun och 978 948 SEK som ges av Kumla kommun.
4. att anse att villkoren i kommissionens förordning är uppfyllda på sätt
som framgår av bilaga A.
Reservation

Martha Wicklund (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

§ 96 Val av ombud till Inera ABs årsstämma
Ärendenummer: Ks 657/2019
Ärendebeskrivning

Inera ägs av SKL Företag, regioner och kommuner. Genom att erbjuda
kompetens inom digitalisering stödjer Inera ägarnas verksamhetsutveckling.
Inera koordinerar och utvecklar gemensamma digitala lösningar till nytta för
invånare, medarbetare och beslutsfattare.
Ineras årsstämma föregås av ägarrådet som genomförs den 15 april. Vid
ägarrådet kommer beslut om verksamhetsplan för år 2020, budget för år 2020
och styrelsens sammansättning att fattas. I Ineras aktieägaravtal står följande
skrivning "Parterna förbinder sig att vid bolagsstämman rösta i enlighet med de
beslut och val som sker vid ägarråd enligt detta Avtal".
Beslutsunderlag

Avisering om ordinarie årsstämma i Inera AB 2019
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Kvalitetsdirektör Catharina Centerfjäll utses till ombud för Örebro kommun
till årsstämma i Inera AB
2. Som röstinstruktion ges ombudet att rösta i enlighet med de beslut och val
som sker vid Ineras ägarråd i enlighet med gällande aktieägaravtal.
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3. Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige.
Beslut

1. Kvalitetsdirektör Catharina Centerfjäll utses till ombud för Örebro kommun
till årsstämma i Inera AB
2. Som röstinstruktion ges ombudet att rösta i enlighet med de beslut och val
som sker vid Ineras ägarråd i enlighet med gällande aktieägaravtal.
3. Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige.

§ 97 Remittering av motioner
Ärendenummer: Ks 791/2019
Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige har den 24 april 2019 överlämnat en motion för
beredning:
Motion från Christopher Rydeaus (M) om kommunal trygghetsmätning, Ks
791/2019
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Motion från Christopher Rydeaus (M) om kommunal trygghetsmätning
remitteras till Kommunstyrelseförvaltningen.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att:
1. Motion från Christopher Rydeaus (M) om kommunal trygghetsmätning
remitteras till Kommunstyrelseförvaltningen.

§ 98 Rapport över finansverksamheter under april
Ärendenummer: Ks 5/2019
Ärendebeskrivning

Kommunstyrelseförvaltningen anmäler rapport över finansverksamheter för
april 2019
Beslutsunderlag

Finansrapport
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen har tagit del av informationen
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Beslut

Kommunstyrelsen har tagit del av informationen

§ 99 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Ks 919/2019
Ärendebeskrivning

Enligt kommunallagen ska beslut fattas på delegation anmälas till nämnden.
Beslutsunderlag

Delegationsbeslut januari 2019
Delegationsbeslut april 2019
Delegationsbeslut finans april 2019
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen har tagit del av besluten
Beslut

Kommunstyrelsen har tagit del av besluten

§ 100 Anmälan av handlingar
Ärendebeskrivning

Kommunstyrelseförvaltningen anmäler handlingar som ska komma
Kommunstyrelsen tillhanda.
Beslutsunderlag

Information om digital signering
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen har tagit del av handlingen.
Beslut

Kommunstyrelsen har tagit del av handlingen.

§ 101 Kommundirektörens rapport
Ärendebeskrivning

Kommundirektören anmäler sin rapport för april 2019.
Beslutsunderlag

Kommundirektörsrapport april 2019
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen har tagit del av rapporten.
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Beslut

Kommunstyrelsen har tagit del av rapporten.
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