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Justerat den 25 mars 2019.

Per-Åke Sörman (S), ordförande

Helena Ståhl (SD), justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 27 mars 2019.
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§ 40 Protokolljusterare
Förslag till beslut

Ordinarie: Helena Ståhl (SD)
Ersättare: Johan Kumlin(M)
Beslut

Ordinarie: Helena Ståhl (SD)
Ersättare: Johan Kumlin(M)

§ 41 AFA redovisning av 2018 och omfördelning av
kvarvarande medel
Ärendenummer: Ks 286/2019
Handläggare: Johanna Larsson
Ärendebeskrivning

Örebro kommun har tack vare återbetalningar från AFA-försäkringar tidigare
år kunnat använda medel för engångssatsningar 2013–2018. Flera av
satsningarna har avslutats och några satsningar har medel kvar. I bokslut 2018
finns 18,8 miljoner kr kvar. Det finns ett förslag till Kommunstyrelsen i mars,
Ks 230/2019, att fördela tillfälliga tilläggsanslag till programnämnd Barn och
utbildning. Detta ärende ingår som en delfinansiering till ärende Ks 230/2019
och innebär att 15 miljoner kr av kvarvarande AFA-medel föreslås omfördelas
till programnämnd Barn och utbildning. Resterande 3,8 miljoner kr föreslås
omfördelas till socialnämndens arbete med ensamkommande. Det innebär att
samtliga nuvarande AFA-satsningar upphör 2019.
Ärendet innehåller en redovisning av hittills förbrukade AFA-medel och ett
förslag till omfördelning av de oanvända men beslutade AFA-medel som finns
kvar.
Medlen är markerade i eget kapital och läggs därmed inte ut som en
budgetram. AFA-medlen kan avropas först efter nyttjande.
Beslutsunderlag

Redovisad tabell i ärendet.
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen
1. Markeringar av AFA- medel i eget kapital fördelas om i enlighet med
kommunstyrelseförvaltningens förslag.
2. Oanvända AFA-medel vid årets slut 2019 tillfaller eget kapital och
tillfälliga satsningar via AFA-medel upphör.
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Yrkande

Helena Ståhl (SD) yrkar att hela den kvarvarande potten med AFA-medel på
18,8 miljoner kronor ska omfördelas till Programnämnd barn och utbildning,
bilaga.
Proposition

Kommunstyrelsen godkänner att ordföranden
ställer Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut mot Helena Ståhls
(SD) yrkande.
Ordföranden finner att Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
1. Markeringar av AFA- medel i eget kapital fördelas om i enlighet med
kommunstyrelseförvaltningens förslag.
2. Oanvända AFA-medel vid årets slut 2019 tillfaller eget kapital och
tillfälliga satsningar via AFA-medel upphör.
Reservation

Helena Ståhl (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

§ 42 Ombudgetering till förmån för Programnämnd barn
och utbildning 2019
Ärendenummer: Ks 230/2019
Handläggare: Johanna Larsson
Ärendebeskrivning

Programnämnd barn och utbildning har ett ansvar att tillse att barn och unga i
Örebro kommun ges möjlighet till barnomsorg och
utbildning. Programnämnden ska inom sitt område ange
budgetförutsättningar, svara för resursfördelning, att den får avsedd effekt
samt för ekonomisk uppföljning. Ansvaret för lokalförsörjningsplanering och
ägandet och utveckling av IT-system ligger också inom ansvarsområdet.
Resultatet 2018 för Programområde Barn och utbildning uppgick till 81
miljoner kronor i negativ budgetavvikelse. Resultatet 2018 innehöll även ett
tillfälligt tilläggsanslag på 40 miljoner kronor vilket innebär att kostnadsnivån
för programområdet vid ingången av år 2019 var avsevärt mycket högre än
tilldelad budgetram 2019.
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Det totala effektiviseringsbehovet för Programområde barn och utbildning
2019 motsvarar cirka tre procent av budgetramen. Förutom årets
effektiviseringskrav från kommunstyrelsen på 1,2 procent krävs ytterligare 2
procents effektivisering, cirka 70 miljoner kronor för att nå en budget i balans.
Programnämnden behöver mer tid på sig för att långsiktigt anpassa
verksamhetens kostnadsutveckling till en lägre nivå utan att det innebär alltför
drastiska effekter i verksamheten. För att lindra effektiviseringsuppdraget har
därför programnämnd Barn och utbildning i samband med beslut om
programplan för år 2019 begärt tillfälliga ekonomiska resurser motsvarande 70
miljoner kronor för år 2019 samtidigt som beslut även tagits om att
programnämnden särskilt ska följa arbetet för en ekonomi i balans utifrån
prognostiserat underskott 2019.
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen för att förstärka
Programnämnd barn och utbildnings budget är följande. Ett tillfälligt
tilläggsanslag på 40 miljoner kronor tillförs Programnämnd barn och
utbildning år 2019. Finansiering sker genom en sänkning av kommunens
resultatkrav med 25 miljoner kronor och 15 miljoner kronor via omfördelning
av kvarvarande AFA-medel, KS 286/2019.
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen är även att 22
miljoner kronor tillförs Programnämnd barn och utbildning som ett
tilläggsanslag. Finansiering sker genom utökning av effektiviseringskravet på
Kommunstyrelsen/KSF med 8 miljoner kronor, Vuxenutbildning och
arbetsmarknadsnämnden med 4 miljoner kronor, Programnämnd social välfärd
med 5 miljoner kronor samt Programnämnd samhällsbyggnad med 5 miljoner
kronor.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommundirektören får i uppdrag att
i samverkan med Futurum fastigheter utreda möjligheten att sänka hyrorna för
programområde Barn och utbildning med 8 miljoner kronor utifrån bolagets
sänkta energikostnader mm, vilket minskar programområdets kostnader med
motsvarande belopp. Därmed skapas totalt 70 mnkr i utrymme för
Programnämnd Barn och Utbildning.
De nämnder som påverkas enligt ovan kommer att behöva anpassa sina
kostnader till ytterligare minskade ramar, och effekter, konsekvenser och
prioriteringar inom de berörda verksamheterna föreslås följas och
återrapporteras till kommunstyrelsen under verksamhetsåret.
Beslutsunderlag

Programnämnd barn och utbildnings programplan 2019
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Programnämnd barn och utbildnings årsberättelse 2018
Tjänsteskrivelse, 2019-02-18
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Kommunstyrelsen beviljar ett tilläggsanslag till Programnämnd barn och
utbildning på 40 miljoner kronor för år 2019. Finansiering sker genom en
sänkning av kommunens resultatkrav med 25 miljoner kronor och 15 miljoner
kronor via omfördelning av kvarvarande AFA-medel, KS 286/2019.
2. Kommunstyrelsen ombudgeterar medel från Kommunstyrelsen/KSF med 8
miljoner kronor, Vuxenutbildning och arbetsmarknadsnämnden med 4
miljoner kronor, Programnämnd social välfärd med 5 miljoner kronor samt
Programnämnd samhällsbyggnad med 5 miljoner kronor.
3. Kommundirektören får i uppdrag att i samverkan med Futurum fastigheter
utreda möjligheten att sänka hyrorna för programområde Barn och utbildning.
4. Kommunstyrelsen uppdrar åt Programnämnd barn och utbildning att vidta
åtgärder för en budget i balans 2019 samt att återrapportera åtgärder och
effekter till Kommunstyrelsen senast i april 2019.
5. Kommunstyrelsen uppdrar åt Programnämnd barn och utbildning att
genomföra en översyn av resursfördelningsmodellerna inom programområdet
med syfte att anpassa modellerna till de förutsättningar som utgår från
Kommunfullmäktige.
6. Konsekvenser och effekter i de verksamheter som i och med detta beslut
fått ytterligare ramminskning återrapporteras i samband med årets
tertialrapporter.
7. Punkt 1 och 2 ska vidare till Kommunfullmäktige
Yrkande

Lennart Bondesson (KD) yrkar bifall till Kommunstyrelseförvaltningens
förslag till beslut.
Anders Åhrlin (M) yrkar:
1. Att i första hand återremittera ärendet till kommundirektören för en
översyn av kommunens ekonomiska prioriteringar utifrån Moderaternas
budget för Örebro kommun, för att identifiera besparingar som inte drabbar
välfärden och hitta långsiktigt hållbart finansieringsutrymme för
volymökningen inom skolan, i enlighet med det här yrkandets intentioner.
2. Att ge kommundirektören i uppdrag att återrapportera resultatet av
översynen till KS i juni 2019, eller
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3. Att i andra hand avslå punkterna 1-7.
Karolina Wallström (L) yrkar:
1. Kommunstyrelsen beviljar ett tilläggsanslag till Programnämnd Barn och
utbildning på 40 miljoner kronor för år 2019. Finansiering sker genom en
sänkning av kommunens resultatkrav med 25 miljoner kronor och 15 miljoner
kronor via omfördelning av kvarvarande AFA-medel, KS 286/2019.
2. Kommunstyrelsen ombudgeterar i enlighet med Liberalernas ramar för 2019
56 miljoner. Kommunstyrelsen ombudgeterar dessutom medel från
Kommunstyrelsen/KSF med 3 miljoner kronor, Vuxenutbildning och
arbetsmarknadsnämnden med 4 miljoner kronor, Landsbygdsnämnden 3
miljoner, Samhällsbyggnad 8 miljoner.
3. Kommundirektören får i uppdrag att i utveckla, styra upp och samordna
LFEs arbete och beställningsuppdrag gällande nybyggnation och renovering
som sker för programnämndernas räkning.
4. Kommundirektören får i uppdrag att utreda hur vi kan dela isär alla
lokalkostnader från elevpengen. För att värna elevpengen från betong och
byggnation i syfte att inte skära på resurserna i klassrummet, det vill säga
skolans innehåll.
4. Kommunstyrelsen uppdrar åt Programnämnd barn och utbildning att vidta
åtgärder för en budget i balans 2019 samt att återrapportera åtgärder och
effekter till Kommunstyrelsen senast i april 2019.
5. Stryks
6. Konsekvenser och effekter i de verksamheter som i och med detta beslut
fått ytterligare ramminskning återrapporteras i samband med årets
tertialrapporter.
7. Punkt 1 och 2 ska vidare till Kommunfullmäktige
Martha Wicklund (V) yrkar:
1. Att Vänsterpartiets strukturförändringsprogram antas
2. Att Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att genomföra
Vänsterpartiets strukturförändringsprogram och fördela arbetet till respektive
förvaltning.
3. Att Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att återrapportera igångsatta
och genomförda uppdrag löpande halvårsvis med en första rapport senast
oktober 2019.
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Helena Ståhl (SD) yrkar:
1. Att prioriteringarna i Sverigedemokraternas tidigare inlämnade budgetförslag
antas som utgångspunkt,
2. Att beslutspunkt 1 skall lyda "Kommunstyrelsen beviljar ett tilläggsanslag till
Programnämnd barn och utbildning på 40 miljoner kronor för år 2019.
Finansiering sker genom en sänkning av kommunens resultatkrav med 26,2
miljoner kronor jämfört med Sverigedemokraternas budgetförslag för 2019
och 18,8 miljoner kronor via omfördelning av kvarvarande AFA-medel"
3. Att beslutspunkt 2 skall lyda "Kommunstyrelsen ombudgeterar medel från
Kommunstyrelsen/KSF med 8 miljoner kronor, Vuxenutbildning och
arbetsmarknadsnämnden med 4 miljoner kronor samt Programnämnd
samhällsbyggnad med 5 miljoner kronor.
Proposition

Kommunstyrelsen godkänner att ordföranden först prövar Anders Åhrlins (M)
yrkande, punkt 1 och 2, om återremiss av ärendet.
Ordföranden finner att Kommunstyrelsen avslår yrkandet och att ärendet ska
avgöras idag.
Därefter finner att ordföranden att det finns fyra förslag till beslut, dvs
Kommunstyrelseförvaltningens förslag, Karolina Wallströms (L) yrkande,
Anders Åhrlins (M) yrkande om avslag, Martha Wicklunds (V) yrkande samt
Helena Ståhls (SD) yrkande.
Ordföranden finner att Kommunstyrelseförvaltningens förslag är
huvudförslag.
Ordföranden ställer därefter Karolina Wallströms (L) yrkande mot Martha
Wicklunds (V) yrkande i en fösta kontraproposition för att få fram ett
motförslag till huvudförslaget.
Ordföranden finner att Kommunstyrelsen beslutar att Martha Wicklunds
yrkande går vidare till den andra
kontrapropositionen för att få fram ett motförslag till huvudförslaget.
Därefter ställer ordföranden Martha Wicklunds yrkande (V) mot Helena Ståhls
(SD) yrkande och finner att
Helena Ståhls (SD) yrkande går vidare till den tredje kontrapropositionen för
att få fram ett motförslag till huvudförslaget.
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Därefter ställer ordföranden Helena Ståhls (SD) yrkande mot Anders Åhrlins
(M) avslagsyrkande och finner att
Anders Åhrlins (M) avslagsyrkande blir motförslag till huvudförslaget.

Slutligen ställer ordföranden huvudförslaget mot motförslaget, d.v.s.
Kommunstyrelseförvaltningens förslag mot Anders Åhrlins
(M) avslagsyrkande, och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt
Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Votering begärs och ska verkställas.
Voteringen avgörs genom att ledamöterna röstar Ja för att bifalla
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut och Nej för att bifalla Anders
Åhrlins (M) avslagsyrkande.
Voteringen utfaller enligt följande:
Ja-röster:
Camilla Andersson (S), Per-Åke Sörman (C), Kemal Hoso (S), Fisun Yavas (S),
John Johansson (S), Linda Smedberg (S), Roger Andersson (S), Lennart
Bondesson (KD)
Nej-Röster:
Anders Åhrlin (M), Maria Haglund (M), Johan Kumlin (M), Emelie Jaxell (M)
Avstår:
Martha Wicklund (V), Karolina Wallström (L), Helena Ståhl (SD)
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Kommunstyrelseförvaltningens
förslag till beslut.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
1. Kommunstyrelsen beviljar ett tilläggsanslag till Programnämnd barn och
utbildning på 40 miljoner kronor för år 2019. Finansiering sker genom en
sänkning av kommunens resultatkrav med 25 miljoner kronor och 15 miljoner
kronor via omfördelning av kvarvarande AFA-medel, KS 286/2019.
2. Kommunstyrelsen ombudgeterar medel från Kommunstyrelsen/KSF med 8
miljoner kronor, Vuxenutbildning och arbetsmarknadsnämnden med 4

9 (20)

ÖREBRO

Protokoll

miljoner kronor, Programnämnd social välfärd med 5 miljoner kronor samt
Programnämnd samhällsbyggnad med 5 miljoner kronor.
3. Kommundirektören får i uppdrag att i samverkan med Futurum fastigheter
utreda möjligheten att sänka hyrorna för programområde Barn och utbildning.
4. Kommunstyrelsen uppdrar åt Programnämnd barn och utbildning att vidta
åtgärder för en budget i balans 2019 samt att återrapportera åtgärder och
effekter till Kommunstyrelsen senast i april 2019.
5. Kommunstyrelsen uppdrar åt Programnämnd barn och utbildning att
genomföra en översyn av resursfördelningsmodellerna inom programområdet
med syfte att anpassa modellerna till de förutsättningar som utgår från
Kommunfullmäktige.
6. Konsekvenser och effekter i de verksamheter som i och med detta beslut
fått ytterligare ramminskning återrapporteras i samband med årets
tertialrapporter.
7. Punkt 1 och 2 ska vidare till Kommunfullmäktige
Reservation

Anders Åhrlin (M), Maria Haglund (M), Johan Kumlin (M), Emelie Jaxell (M)
reserverar sig mot beslut till förmån för Anders Åhrlins (M) yrkande.
Martha Wicklund (V), Karolina Wallström (L) och Helena Ståhl (SD)
reserverar sig mot beslutet till förmån för egna yrkanden.

§ 43 Finansiering Mälarting 2019
Ärendenummer: Ks 252/2019
Handläggare: Göran Dahlén
Ärendebeskrivning

Mälardalsrådet är en samverkansorganisation med 56 kommuner och fem
regioner som medlemmar. Organisationen arbetar för en konkurrenskraftig
och hållbar storstadsregion där näringsliv och akademi möter politiken.
Mälartinget är Mälardalsrådet årliga mötesplats som även inkluderar
partigruppsmöten och rådsmöte. 2019 hålls Mälartinget i Örebro och Örebro
kommun samt Region Örebro län är medarrangörer tillsammans med
Mälardalsrådet. Bägge medarrangörer föreslås medfinansiera Mälartinget med
150 000 kr vardera.
Beslutsunderlag

Avtalsförslag medfinansiering av Mälarting 2019, 2018-11-23
Tjänsteskrivelse, 2019-02-21
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Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Medfinansiera Mälarting 2019 med 150 000 kr. Finansiering sker ur
Kommunstyrelsens anslag för oförutsedda kostnader.
Beslutet är giltigt och verkställs under förutsättning att Region Örebro län
fattar motsvarande beslut om ekonomiskt bidrag till detta.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att:
- Medfinansiera Mälarting 2019 med 150 000 kr. Finansiering sker ur
Kommunstyrelsens anslag för oförutsedda kostnader.
Beslutet är giltigt och verkställs under förutsättning att Region Örebro län
fattar motsvarande beslut om ekonomiskt bidrag till detta.

§ 44 Bekräftelse av borgensförbindelse, regressavtal och
garantiavtal med Kommuninvest
Ärendenummer: Ks 1080/2018
Handläggare: Mats Rodenfelt
Ärendebeskrivning

Kommuninvest i Örebro län AB bildades år 1986 av kommunerna och
landstinget i Örebro län med syfte att svara för gemensam kapitalanskaffning
för medlemmarna. År 1993 ombildades Kommuninvest till en ekonomisk
förening med kommuner och landsting i hela riket som medlemmar.
Föreningen har till uppgift att organisera ett finansiellt samarbete mellan
medlemmarna. Den operativa verksamheten sköts av det av Föreningen
helägda dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB (publ).
I samband med ombildningen av Kommuninvest beslutade
kommunfullmäktige den 17 februari 1993 att – tillsammans med övriga
medlemmar i Kommuninvest – teckna en solidarisk borgen så som för egen
skuld för de förpliktelser som Kommuninvest i Sverige AB åtar sig i sin
verksamhet. Samtidigt godkände kommunfullmäktige ett avtal om
föreningsmedlemmarnas inbördes ansvar för sina borgensåtaganden för
Kommuninvest i Sverige AB. Örebro kommuns borgensförbindelse för
Kommuninvest i Sverige AB undertecknades den 7 maj 1993 och har bekräftat
den genom beslut av Kommunfullmäktige den 27 oktober 2009.
Samtliga medlemmar har, utöver borgensförbindelsen, tecknat ett separat
regressavtal samt ett avtal om medlemmarnas ansvar för Kommuninvest
motpartsexponering avseende derivat, garantiavtalet, med Kommuninvest.
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Kommunfullmäktige beslutade om att ingå regressavtalet och garantiavtalet
den 27 september 2011.
Kommuninvest i Sverige AB har i skrivelse den 27 augusti 2018 önskat få en
bekräftelse från Örebro kommun att kommunens borgensförbindelse daterad
den 7 maj 1993 för Kommuninvest i Sverige AB:s förpliktelser alltjämt gäller.
Samt bekräftar att regressavtalet tecknat 21 november 2011 och garantiavtalet
tecknat 21 december gäller.
Kommunstyrelseförvaltningen konstaterar att Kommuninvest i Sverige AB är
en mycket viktig finansiell samarbetspartner och långivare för Örebro kommun
och kommunens bolag. Lånen från Kommuninvest i Sverige AB uppgick till 5
780 mnkr 31 januari 2019, vilket motsvarar 37 % av kommunkoncernens totala
låneskuld. Det är nödvändigt att Örebro kommun bekräftar regressavtalet,
garantiavtalet och borgensförbindelsen och därmed kan behålla sitt
medlemskap i Kommuninvest.
Örebro kommuns borgensåtagande för Kommuninvest i Sverige AB är genom
avtal med övriga medlemmar begränsat till kommunens andel av det totala
andelskapitalet i Kommuninvest ekonomisk förening. I bokslut 2018 uppgick
Örebro kommuns borgensåtagande till 6 641 mnkr utifrån en ägarandel på 1,64
procent och Kommunens insatskapital i Kommuninvest uppgick till 119 mnkr.
Beslutsunderlag

Skrivelse från Kommuninvest, 2018-08-27
Tjänsteskrivelse 2019-02-06
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Örebro kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 7
maj 1993 (”Borgensförbindelsen”), vari Örebro kommun åtagit sig
solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i
Sverige AB:s (publ) (”Kommuninvest”) förpliktelser, alltjämt gäller
samt att Kommuninvest äger företräda Örebro kommun genom att
företa samtliga nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande
av borgen enligt Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests
nuvarande och blivande borgenärer.
2. Örebro kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av Örebro
kommun den 21 november 2011, vari det inbördes ansvaret mellan
Kommuninvests medlemmar regleras för det fall Kommuninvests
borgenärer skulle framställa anspråk gentemot någon eller några av
medlemmarna enligt Borgensförbindelsen, alltjämt gäller.
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3. Örebro kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av Örebro
kommun den 21 december 2011, vari Örebro kommuns ansvar för
Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat regleras,
alltjämt gäller
4. Kommunstyrelsens ordförande Kenneth Nilsson och Ekonomidirektör
Johanna Larsson utses att för kommunens räkning underteckna alla
handlingar med anledning av detta beslut.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
1. Örebro kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 7
maj 1993 (”Borgensförbindelsen”), vari Örebro kommun åtagit sig
solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i
Sverige AB:s (publ) (”Kommuninvest”) förpliktelser, alltjämt gäller
samt att Kommuninvest äger företräda Örebro kommun genom att
företa samtliga nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande
av borgen enligt Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests
nuvarande och blivande borgenärer.
2. Örebro kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av Örebro
kommun den 21 november 2011, vari det inbördes ansvaret mellan
Kommuninvests medlemmar regleras för det fall Kommuninvests
borgenärer skulle framställa anspråk gentemot någon eller några av
medlemmarna enligt Borgensförbindelsen, alltjämt gäller.
3. Örebro kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av Örebro
kommun den 21 december 2011, vari Örebro kommuns ansvar för
Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat regleras,
alltjämt gäller
4. Kommunstyrelsens ordförande Kenneth Nilsson och Ekonomidirektör
Johanna Larsson utses att för kommunens räkning underteckna alla
handlingar med anledning av detta beslut.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.

§ 45 Jämställdhetsdelegationens verksamhetsberättelse
2018
Ärendenummer: Ks 111/2019
Handläggare: Mia Stålgren Patiño
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Ärendebeskrivning

Jämställdhetsdelegationen är en delegation under Kommunstyrelsen och
samordnar jämställdhetsfrågorna i Örebro kommun. Jämställdhetsdelegationen
redovisar varje år en verksamhetsberättelse för Kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens jämställdhetsdelegations verksamhetsberättelse 2018.
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen
1. Jämställdhetsdelegationens verksamhetsberättelse för 2018 fastställs.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
1. Jämställdhetsdelegationens verksamhetsberättelse för 2018 fastställs.

§ 46 Revidering av kommungemensam arkiveringsplan
Ärendenummer: Ks 279/2019
Handläggare: Ing-Marie Wiggh
Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen är arkivmyndighet i Örebro kommun.
I enlighet med arkivreglemente antaget av Örebro kommunfullmäktige tar
arkivmyndigheten beslut om handlingar tillhörande samtliga nämndområden
och kommunala bolag. För vissa handlingstyper finns styrande lagkrav.
Revidering sker kontinuerligt på grund av nya, förändrade eller borttagna
rutiner hos kommunens verksamheter.
I den kommungemensamma arkiveringsplanen redovisas handlingar, oavsett
media, för alla Örebro kommuns olika verksamheter och de av
arkivmyndigheten antagna beslut som gäller för bevarande och gallring av
dessa handlingar.
Stadsarkivets revideringsförslag till Örebro kommuns kommungemensamma
arkiveringsplan omfattar 138 handlingstyper, varav 14 digitala system.
Beslutsunderlag

Förslag till revidering av kommungemensam arkiveringsplan 2019-02-04. Nya
och ändrade poster medtagna.
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Komplett arkiveringsplan med arkivmyndighetens beslut gällande bevarande
och gallringsfrister finns digitalt tillgänglig på både intranätet och kommunens
publika webb.
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
-Revidering av kommungemensam arkiveringsplan för Örebro kommun antas.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
-Revidering av kommungemensam arkiveringsplan för Örebro kommun antas.

§ 47 Revidering av bygglovstaxa
Ärendenummer: Ks 377/2019
Handläggare: Petra Åhlund
Ärendebeskrivning

2015 antogs en ny taxa för Byggnadsnämndens verksamhet, för den del som
avser bygglov. Syftet var att få en tydligare och mer transparant taxa. Då taxan
antogs så beslutades även att en utvärdering av taxan skulle ske löpande. Taxan
skulle också uppdateras och justeras vid behov. Taxan har sedan justerats 2017
och 2018.
Vid årets utvärdering av taxan har det framgått att kompletteringar behöver ske
även 2019. Detta främst på grund av ökade verksamhetskostnader. Genom
ändringen av timkostnaderna förväntas kommunen få täckning för sina
kostnader inom området.
Taxan enligt plan- och bygglagen (PBL) bygger på Sveriges Kommuners och
Landstings (SKL) förslag från 2014, såsom tidigare.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse,
Förslag till reviderad bygglovstaxa
Protokollsutdrag från Programnämnd samhällsbyggnad
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
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1. Förslag till taxa för prövning av ärenden enligt plan- och bygglagen och
miljöbalken antas.
2. Taxan gäller från och med den 1 april 2019.
3. Byggnadsnämnden får för varje kalenderår besluta att justera i denna taxa
antagna fasta avgifterna och timavgifterna med den procentsats för det
innevarande kalenderåret i Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som
finns publicerad på SKL:s hemsida i oktober månad. Utgångspunkt för
indexuppräkningen är oktober månad 2019.
Om en höjning av avgifterna, på grund av en sådan indexuppräkning som
avses i föregående stycke, inte medför en avgift om jämna tiotal kronor ska
avgiften avrundas nedåt till närmast tiotal kronor.
4. Kommunfullmäktige ska fastställa bygglovstaxan årligen i samband med
antagande av budget.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
1. Förslag till taxa för prövning av ärenden enligt plan- och bygglagen och
miljöbalken antas.
2. Taxan gäller från och med den 1 april 2019.
3. Byggnadsnämnden får för varje kalenderår besluta att justera i denna taxa
antagna fasta avgifterna och timavgifterna med den procentsats för det
innevarande kalenderåret i Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som
finns publicerad på SKL:s hemsida i oktober månad. Utgångspunkt för
indexuppräkningen är oktober månad 2019.
Om en höjning av avgifterna, på grund av en sådan indexuppräkning som
avses i föregående stycke, inte medför en avgift om jämna tiotal kronor ska
avgiften avrundas nedåt till närmast tiotal kronor.
4. Kommunfullmäktige ska fastställa bygglovstaxan årligen i samband med
antagande av budget.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.

§ 48 Remittering av motioner
Ärendenummer: Ks 446/2019
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Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige har den 27 februari överlämnat en motion för beredning:
- Motion från Niclas Persson (MP): Tydliggör kommunens ansvar för att
motverka hemlöshet, Ks 446/2019.
Beslutsunderlag

Motion från Niclas Persson (MP)
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Motion från Niclas Persson (MP): Tydliggör kommunens ansvar för att
motverka hemlöshet remitteras till Programnämnd social välfärd.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Motion från Niclas Persson (MP): Tydliggör kommunens ansvar för att
motverka hemlöshet remitteras till Programnämnd social välfärd.

§ 49 Rapport över finansverksamheter under februari 2019
Ärendenummer: Ks 5/2019
Ärendebeskrivning

Kommunstyrelseförvaltningen redovisar i rapport finansverksamheten
under februari år 2019.
Beslutsunderlag

Finansrapport februari
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Rapporten läggs till handlingarna.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Rapporten läggs till handlingarna.

§ 50 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Ks 368/2019
Ärendebeskrivning

Alla beslut fattade med stöd av delegation av tjänsteman, ordförande,
presidium eller utskott ska anmälas till Kommunstyrelsen på närmast följande
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sammanträde enligt 6 kap. 40 § 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 5 juni
2018. Inför Kommunstyrelsens sammanträde den 12 mars 2019 redovisar
Kommunstyrelseförvaltningen beslut som tagits med stöd av delegation
under februari 2019.
Beslutsunderlag

Sammanställning över delegationsbeslut inom övrig verksamhet under
perioden 1-28 februari 2019
Sammanställning över delegationsbeslut inom finansverksamheten under
perioden 1-28 februari 2019
Protokoll från Kommunstyrelsens utskott för socialt förebyggande arbete,
2019-12-05
Protokoll från Kommunstyrelsens utskott för hållbar utveckling, 2019-02-12
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Anmälan av delegationsbeslut läggs till handlingarna.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Anmälan av delegationsbeslut läggs till handlingarna.

§ 51 Anmälan av handlingar
Ärendenummer: Ks 221/2019
Beslutsunderlag

Informationsbrev från Arbetsmiljöverket om besök i kommuner och regioner
Protokoll från Örebro Rådhus AB, 2019-02-14
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen har tagit del av handlingarna.
Beslut

Kommunstyrelsen har tagit del av handlingarna.

§ 52 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt, månadsrapport
Ärendenummer: Ks 3/2019
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Ärendebeskrivning

Kommunstyrelseförvaltningen har sammanställt en rapport över utvecklingen
inom ekonomi, personal och verksamhet under februari 2019.
Beslutsunderlag

Månadsrapport ekonomi, personal och verksamhet Örebro kommun, februari
2019
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Rapporten läggs till handlingarna.
Beslut

- Rapporten läggs till handlingarna.

§ 53 Kommundirektörens rapport
Ärendenummer: Ks 6/2019
Handläggare: Anne Andersson
Ärendebeskrivning

Kommundirektören redogör i en rapport för nyheter inom förvaltningen.
Beslutsunderlag

Kommundirektörens rapport december 2018
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Rapporten läggs till handlingarna.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Rapporten läggs till handlingarna.

§ 54 Fyllnadsval till Kommunstyrelsens utskott för hållbar
utveckling
Ärendenummer: Ks 496/2019
Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsens utskott för hållbar utveckling består av no ledamöter och
nio ersättare som är valda ur Kommunstyrelsen. Jessica Ekerbring (S) har
begärt och beviljats entledigande ur Kommunstyrelsen och ska därmed även
entledigas ur Kommunstyrelsens utskott för hållbar utveckling.
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Fisun Yavas (S) föreslås väljas in i Jessica Ekerbrings (S) ställe. Camilla
Andersson (S) föreslås bli ny ersättare i Fisun Yavas (S) ställe.
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Jessica Ekerbring beviljas begärt entledigande ur Kommunstyrelsens utskott
för hållbar utveckling.
2. Fisun Yavas (S) väljs till ledamot i Kommunstyrelsens utskott för hållbar
utveckling för återstoden av mandatperioden 2019-2022.
3. Camilla Andersson (S) väljs till ersättare i Kommunstyrelsens utskott för
hållbar utveckling för återstoden av mandatperioden 2019-2022.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
1. Jessica Ekerbring beviljas begärt entledigande ur Kommunstyrelsens utskott
för hållbar utveckling.
2. Fisun Yavas (S) väljs till ledamot i Kommunstyrelsens utskott för hållbar
utveckling för återstoden av mandatperioden 2019-2022.
3. Camilla Andersson (S) väljs till ersättare i Kommunstyrelsens utskott för
hållbar utveckling för återstoden av mandatperioden 2019-2022.
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