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Mats Guldbrand, sekreterare
Justerat den 27 juni 2019.

Kenneth Nilsson (S), ordförande

Martha Wicklund (V), justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 28 juni 2019.
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§ 102 Delårsrapport med prognos 1 Örebro kommun
Ärendenummer: Ks 971/2019
Handläggare: Johanna Larsson och Karin Nilsson
Ärendebeskrivning

Kommunstyrelseförvaltningen har sammanställt en delårsrapport till och med
den 30 april och helårsprognos 1 för 2019 för Örebro kommun. I rapporten
görs en uppföljning av kommunens finansiella mål och finansiella ställning.
Resultatet efter årets fyra första månader visar ett utfall på 102 miljoner kronor.
Resultat för helåret 2019 prognosticeras till 181 miljoner kronor. Kommunen
har budgeterat ett överskott på 217 miljoner kronor. Exklusive
jämförelsestörande poster landar prognosen på -176 miljoner kronor.
Den ordinarie verksamheten i nämnderna prognosticerar sammantaget en
budgetavvikelse på -243 miljoner kronor eller -228 miljoner kronor när
avvikelsen justeras med ianspråktagande av överfört resultat för
intraprenaderna och för insatser finansierade av eget kapital. Majoriteten av
nämnderna prognosticerar en negativ avvikelse mot budget för 2019.
Sammantaget visar prognosen för verksamhetens nettokostnader en
budgetavvikelse på -265 miljoner kronor. Skatteintäkter och generella
statsbidrag beräknas bli 19 miljoner kronor högre än budgeterat. Finansnettot
beräknas bli 209 miljoner kronor högre än budgeterat p g a att marknadsvärdet
av kommunens placeringar nu räknas in i finansnettot. En total
budgetavvikelse prognosticeras för kommunens resultat på -37 miljoner kronor
efter finansiella poster. Räknar vi av de insatser på 105 miljoner kronor som
finansieras genom eget kapital blir budgetavvikelsen 69 miljoner kronor.
Beslutsunderlag

Delårsrapport med prognos 1 Örebro kommun, med bilaga, 2019-05-28
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Delårsrapport med prognos 1 för 2019 godkänns.
2. Samtliga nämnder som redovisar prognosticerat underskott för år 2019 ska
genomföra åtgärder för att klara att bedriva verksamheten inom beslutade
budgetramar.
3. Delårsrapporten överlämnas till Kommunfullmäktige.
Yrkande

Anders Åhrlin (M) yrkar om att få lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Proposition

Ordförande Kenneth Nilsson (S) finner att det endast finns ett förslag till
beslut, det vill säga Kommunstyrelseförvaltningens förslag och finner att
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Kommunstyrelsen beslutar enligt det. Därefter ställer ordföranden Anders
Åhrlins (M) yrkande om att få lämna ett särskilt yttrande till protokollet och
finner att Kommunstyrelsen bifaller det.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
1. Delårsrapport med prognos 1 för 2019 godkänns.
2. Samtliga nämnder som redovisar prognosticerat underskott för år 2019 ska
genomföra åtgärder för att klara att bedriva verksamheten inom beslutade
budgetramar.
3. Delårsrapporten överlämnas till Kommunfullmäktige.
4. Anders Åhrlin (M) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Karolina Wallström (L) och Marha Wicklund (V) avstår från att delta i beslutet.

§ 103 Budgetdirektiv för 2020 med plan för 2021-2022
Ärendenummer: Ks 999/2019
Handläggare: Johanna Larsson och Karin Nilsson
Ärendebeskrivning

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram budgetdirektiv för år 2020 med
plan för 2021-2022.
Budgetdirektivet innehåller befolkningsprognos samt ekonomiska
förutsättningar för perioden.
Beslutsunderlag

Budgetdirektiv för 2020 med plan för 2021-2022
Synpunkter från fackförbund
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Budgetdirektiv för år 2020 med plan för 2021-2022 antas.
2. Samtliga nämnder ska i budgetarbetet inför 2020 planera för en generell
effektivisering på 1,5 procent. Därutöver ska nämnderna i september
återkomma med förslag på potentiella riktade åtgärder som kan ligga till grund
för prioriteringar i ÖSB 2020 med plan för 2021–2022.
3. Förstärka tidigare lagt uppdrag om att reducera investeringsprogrammet med
5 procent behöver förstärkas för att säkerställa en tydligare effekt på
driftkostnaderna. Överförda ej nyttjade investeringsanslag ska omprövas i det
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fortsatta reduceringsuppdraget.
4. Kommundirektören får i uppdrag att utveckla arbetet med omställning
genom en aktiv och tydlig process som i första hand tillvaratar
befattningstrygghet (ny placering inom befintligt anställningsavtal).
5. Kommundirektören får i uppdrag att ta fram förslag på förbättringsåtgärder
för att se över den dubbla myndighetsutövningen inom programområde Social
välfärd.
Yrkande

Anders Åhrlin (M) yrkar att i första hand att ärendet återgår till förvaltningen
för omarbetning av budgetdirektiv utifrån Moderaternas tidigare budgetar och
investeringsbudgetar. I andra hand yrkar Anders Åhrlin (M) avslag på
Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Karolina Wallström (L) yrkar avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag
med hänvisning till tidigare eget framlagt budgetförslag.
Helena Ståhl (SD) yrkar avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag med
hänvisning till tidigare eget framlagt budgetförslag.
Proposition

Ordförande Kenneth Nilsson (S) finner att det finns fyra förslag till beslut, det
vill säga Kommunstyrelseförvaltningens förslag samt förslag från Moderaterna,
Sverigedemokraterna och Liberalerna om avslag på ärendet med hänvisning till
egna tidigare framlagda budgetar. Ordföranden redovisar förslag till
propositionsordning som Kommunstyrelsen godkänner där
Kommunstyrelseförvaltningens förslag utgör huvudförslag.
Ordföranden ställer därefter Liberalernas förslag mot Sverigedemokraternas
förslag i en första kontraproposition och finner Sverigedemokraternas förslag
går vidare till en andra kontraproposition där ordföranden ställer
Sverigedemokraternas förslag mot Moderaternas förslag och finner att
Kommunstyrelsen beslutar att Moderaternas förslag ska utgöra motförslag till
huvudförslag.
Slutligen ställer ordföranden Moderaternas förslag mot
Kommunstyrelseförvaltningens förslag och finner att Kommunstyrelsen
beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
1. Budgetdirektiv för år 2020 med plan för 2021-2022 antas.
2. Samtliga nämnder ska i budgetarbetet inför 2020 planera för en generell
effektivisering på 1,5 procent. Därutöver ska nämnderna i september
återkomma med förslag på potentiella riktade åtgärder som kan ligga till grund
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för prioriteringar i ÖSB 2020 med plan för 2021–2022.
3. Förstärka tidigare lagt uppdrag om att reducera investeringsprogrammet med
5 procent behöver förstärkas för att säkerställa en tydligare effekt på
driftkostnaderna. Överförda ej nyttjade investeringsanslag ska omprövas i det
fortsatta reduceringsuppdraget.
4. Kommundirektören får i uppdrag att utveckla arbetet med omställning
genom en aktiv och tydlig process som i första hand tillvaratar
befattningstrygghet (ny placering inom befintligt anställningsavtal).
5. Kommundirektören får i uppdrag att ta fram förslag på förbättringsåtgärder
för att se över den dubbla myndighetsutövningen inom programområde Social
välfärd.
Martha Wicklund (V) deltar ej i beslutet.
Reservation

Anders Åhrlin (M), Maria Haglund (M), Johan Kumlin (M) och Cecilia
Askerskär Philipsson (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för Anders
Åhrlins (M) yrkanden.
Helena Ståhl (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Karolina Wallström (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

§ 104 Reviderat investeringsprogram 2019 och plan för
2020-2023
Ärendenummer: Ks 679/2019
Handläggare: Johanna Larsson och Mats Rodenfelt
Ärendebeskrivning

I Övergripande strategi och budget för 2019 (ÖSB 2019) beslutades om
investeringsprogram för perioden 2019–2022. Sedan beslutet har behov av
revideringar av år 2019 års investeringsprogram uppkommit. Dessutom gavs i
ÖSB 2019 uppdraget att reducera investeringsprogrammet med 5 procent år
2019 och 15 procent för åren 2020–2022. Respektive nämnd har i
beslutsunderlaget föreslagit reduceringar årsvis samt totalt för perioden
Handlingen är även avsedd att utgöra underlag för den fortsatta processen
inför budget och ekonomisk plan för åren 2020–2023.
Investeringsprogrammet baseras på programnämndernas, Vuxenutbildning och
arbetsmarknadsnämnden samt kommunsstyrelseförvaltningens underlag till
investeringsprogram.
Revideringarna för 2019 uppgår till 622 miljoner kronor i minskad
investeringsbudgetram totalt för Örebro kommun, varav 67 miljoner kronor
inom skattefinansierad verksamhet, 96 miljoner kronor inom taxefinansierad
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verksamhet, 479 miljoner kronor avseende investeringar inom de kommunala
bolagen för kommunal verksamhet samt en ökning med 20 miljoner kronor för
investeringar som utförs av extern part/fastighetsägare ej är klar. Se bilaga 1.
Sammanfattningsvis för åren 2019–2022 har investeringsutgiften för
skattefinansierad verksamhet minskat med 24,5 procent och driftkostnaden
med 26,2 procent i investeringsprogrammet. Det innebär att
investeringsutgiften har minskat med 1 611 miljoner och
driftkostnadskonsekvensen för motsvarande investering har minskat med 168
miljoner för åren 2019–2022.
I ÖSB 2019 beslutades om kompensation för ökade driftkostnader med
anledning av investeringsprogrammet för objekt finansierade med riktade KSSmedel. Alla kompensationer reserverades på kommunstyrelsen för senare
fördelning. Utrymmet för kompensation föreslås justeras utifrån förslaget till
reviderat investeringsprogram 2019 inklusive uppdraget att reducera helheten
med 5 respektive 15 procent. Totalt justeras utrymmet med + 1,1 miljoner
kronor för 2019. Finansieringen återförs till utrymmet för generella
kostnadsökningar.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-05-28
Reviderat investeringsprogram 2019 med plan för 2020-2023
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen
1. Reviderat investeringsprogram för år 2019 godkänns.
2. Reduceringar av investeringsbudgeten för åren 2019–2023 godkänns.
3. Programnämnd Social välfärd begär igångsättningsbeslut för tre
gruppbostäder 2021.
4. Driftskostnadsjusteringar för år 2019 för reviderat investeringsprogram
godkänns på minus 0,5 miljoner kronor till Programnämnd barn och
utbildning, minus 0,8 miljoner kronor till Programnämnd social välfärd och
plus 0,2 miljoner kronor till Programnämnd samhällsbyggnad. Justering av
beloppen görs mot utrymmet för generella kostnadsökningar vilket reducerar
utrymmet för kompensation investeringar med totalt 1,1 miljoner kronor.
5. Redovisat förslag till reviderat investeringsprogram godkänns att utgöra
underlag för det fortsatta arbetet med ekonomisk plan för åren 2020–2023
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
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Yrkande

Anders Åhrlin (M) tilläggsyrkar att ytterligare justera investeringsprogrammet
utifrån Moderaternas investeringsbudget för 2019 och tidigare
investeringsprogram.
Helena Ståhl (SD) yrkar avslag på punkterna 1, 2, 4 och 5 i
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till förmån för Sverigedemokraternas
tidigare framlagda budget och investeringsprogram.
Martha Wicklund (V) yrkar att få lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Proposition

Ordföranden Kenneth Nilsson (S) ställer först Helena Ståhls (SD) yrkande om
avslag på punkterna 1, 2, 4 och 5 mot Kommunstyrelseförvaltningens förslag
och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt
Kommunstyrelseförvaltningens förslag. Därefter ställer ordföranden Anders
Åhrlins (M) tilläggsyrkande om att justera investeringsprogrammet ytterligare
utifrån Moderaternas investeringsbudget för 2019 och tidigare
investeringsprogram under proposition och finner att Kommunstyrelsen avslår
Anders Åhrlins (M) yrkande.
Slutligen ställer ordföranden Martha Wicklunds (V) yrkanden om att få lämna
ett särskilt yttrande till protokollet under proposition och finner att
Kommunstyrelsen bifaller det.
Beslut

Kommunstyrelsens beslutar:
1. Reviderat investeringsprogram för år 2019 godkänns.
2. Reduceringar av investeringsbudgeten för åren 2019–2023 godkänns.
3. Programnämnd Social välfärd begär igångsättningsbeslut för tre
gruppbostäder 2021.
4. Driftskostnadsjusteringar för år 2019 för reviderat investeringsprogram
godkänns på minus 0,5 miljoner kronor till Programnämnd barn och
utbildning, minus 0,8 miljoner kronor till Programnämnd social välfärd och
plus 0,2 miljoner kronor till Programnämnd samhällsbyggnad. Justering av
beloppen görs mot utrymmet för generella kostnadsökningar vilket reducerar
utrymmet för kompensation investeringar med totalt 1,1 miljoner kronor.
5. Redovisat förslag till reviderat investeringsprogram godkänns att utgöra
underlag för det fortsatta arbetet med ekonomisk plan för åren 2020–2023
6. Martha Wicklund (V) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Beslutspunkterna 1-5 ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
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Reservation

Anders Åhrlin (M), Maria Haglund (M), Johan Kumlin (M) och Cecilia
Askerskär Philipsson (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för Anders
Åhrlins (M) tilläggsyrkande.
Helena Ståhl (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

§ 105 Avrapportering strukturförändringprogram
Ärendenummer: Ks 646/2018
Handläggare: Patrik Jonsson och Annika Roman
Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade den 20 juni 2018 att effekter av genomförda
satsningar inom strukturförändringsprogrammet ska rapporteras till
Kommunstyrelsen varje kvartal under programmets tre år. Programdirektör
Patrik Jonsson och förvaltningschef Annika Roman rapporterar om det
pågående arbetet. Inom ramen för strukturförändringsprogrammet finns ett
antal aktiviteter som till exempel skapande av förutsättningar för
förändringsarbetet, utveckling av arbetssätt, välfärdsteknik och digitalisering.
De olika aktiviteterna har uppsatta mål och löper fram till 2021.
Beslutsunderlag

Informationsunderlag från Programnämnd social välfärd, 2019-05-09
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 106 Avrapportering Portfölj för den växande kommunen
Ärendenummer: Ks 616/2018
Handläggare: Katrin Larsson
Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade den 20 juni 2018 om en projektportfölj med 40
miljoner kr för "Den växande kommunen". Finansiering av projektportföljen
"Den växande kommunen" sker via överskottet av försäljningen av tomträtter
som uppkommit under 2018. Liksom andra kommuner med demografisk
tillväxt växer Örebro kommun just nu snabbare än tidigare. Flera projekt inom
området den växande kommunen har aktualiserats och påbörjats, men på
grund av begränsad tillgång till både ekonomiska och personella resurser har
vissa tappat fart och inte visat resultat utifrån den planerade tidsplanen.
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Syfte med portföljen "Den växande kommunen" är att projekt inom
kommunen drivs på och visar resultat i den omfattning som önskas.
Kommundirektören beslutar, med hjälp av sin styrgrupp, om vilka
utvecklingsprojekt som ska prioriteras samt om fördelningen av medel till
projekten.
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 107 Årsredovisning Finsam 2018
Ärendenummer: Ks 770/2019
Ärendebeskrivning

Samordningsförbundet Finsam i Örebro startade den 1 januari 2008.
Samordningsförbundet är en fristående juridisk organisation med
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Örebro län samt Lekeberg
kommun och Örebro kommun som medlemmar. De verksamheter som
förbundet finansierar kompletterar myndigheternas ordinarie verksamhet och
verkar för att medborgare ska få stöd och rehabilitering till egen försörjning.
Årsbokslutet visar ett negativt resultat med 2 059 860 kr. Intäkterna var 8 002
300 kr och nettokostnaderna 10 062 160 kr. Orsaken till det negativa resultatet
är att styrelsen valt att använda delar av tidigare årsöverskott. Bidrag beviljades
under året som finansierades av tidigare års resultat/kapital.
Beslutsunderlag

Årsredovisning Finsam 2018
Revisionsberättelse Finsam 2018
Revisionsrapport Finsam 2018
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningen förslag till Kommunstyrelsen:
- Finsams styrelse och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhet år
2018.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
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Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.

§ 110 NOD - Administrativa lokaler
Ärendenummer: Ks 287/2019
Handläggare: Helena Bokvist
Ärendebeskrivning

På uppdrag av kommundirektören har Lokalförsörjningsenheten i samarbete
med Tyréns konsulter, genomfört en förstudie om noder för lokaler avsedda
för administrations- och ledningspersonal inom Örebro kommun. Förstudien
föreslår att kommunens administrativa verksamhet renodlas i tre noder vilket
skulle möjliggöra en samordning mellan programområdena i kommunen av
olika lokalbehov nu och i framtiden. Konsulten Tyréns har inkommit med en
slutrapport som nu behöver tas om hand för vidare bearbetning inom
kommunens organisation.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-05-27
Förstudie - Noder för administrativa lokaler inom Örebro kommun 2019-0604
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Örebro kommun ska arbeta mot att kommunens administrativa lokaler ska
stödja ett flexibelt arbetssätt enligt intentionerna i förstudien ”Noder för
administrativa lokaler inom Örebro kommun”.
2. Kommundirektören får i uppdrag att påbörja arbetet med att genomföra
noduppdraget.
3. Kommundirektören ska årligen i juni månad återrapportera uppdraget till
Kommunstyrelsen.
4. Kommundirektören får i uppdrag att informera Personalberedningen om
arbetet.
Yrkande

Martha Wicklund (V) yrkar att ärendet ska återremitteras då beslutsunderlaget
är bristfälligt och att förstudien endast tar hänsyn till faktiska lokalkostnader
och inte personalen och verksamheternas förutsättningar att kunna ställa om
sitt arbetssätt.
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Proposition

Ordförande Kenneth Nilsson (S) ställer först Martha Wicklunds (V)
återremissyrkande under proposition och finner att Kommunstyrelsen beslutar
att ärendet ska avgöras idag. Därefter ställer ordföranden
Kommunstyrelseförvaltningens förslag under proposition och finner att
Kommunstyrelsen beslutar enligt det.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
1. Örebro kommun ska arbeta mot att kommunens administrativa lokaler ska
stödja ett flexibelt arbetssätt enligt intentionerna i förstudien ”Noder för
administrativa lokaler inom Örebro kommun”.
2. Kommundirektören får i uppdrag att påbörja arbetet med att genomföra
noduppdraget.
3. Kommundirektören ska årligen i juni månad återrapportera uppdraget till
Kommunstyrelsen.
4. Kommundirektören får i uppdrag att informera Personalberedningen om
arbetet.
Reservation

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

§ 111 Revidering av Örebro kommuns taxa för prövning
och tillsyn inom Miljöbalkens område
Ärendenummer: Ks 1007/2019
Ärendebeskrivning

I september 2018 fattade Kommunfullmäktige i Örebro kommun beslut om en
ny taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken. I bilaga 2, som redovisar
olika typer av miljöfarliga verksamheter, hade en kod fallit bort och ett skrivfel
noterats vilket påverkar miljönämndens möjligheter att ta ut tillsynsavgifter.
Bilaga 2 till taxan behöver därför justeras.
Miljönämnden hanterade ärendet den 9 april 2019 och Programnämnd
samhällsbyggnad hanterade ärendet den 9 maj 2019.
Beslutsunderlag

Protokollsutdrag från Programnämnd samhällsbyggnad, 2019-05-09
Protokollsutdrag från Miljönämnden, 2019-04-09
Tjänsteskrivelse 2019-03-27
Reviderad bilaga 2 Fasta tillsynsavgifter för miljöfarliga verksamheter och
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hälsoskyddsverksamheter till Örebro kommuns taxa för tillsyn och prövning
enligt Miljöbalken
Förslag till beslut

Programnämnd samhällsbyggnads förslag till Kommunstyrelsen:
1. Med stöd av 27 kap. 1 § miljöbalken fastställa föreliggande förslag till
revidering av taxebilaga 2.
2. Taxan ska gälla från och med den 1 juli 2019.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Programnämnd samhällsbyggnads förslag.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.

§ 112 Revidering av taxa för prövning och tillsyn enligt
lagen om tobak och liknande produkter
Ärendenummer: Ks 1005/2019
Ärendebeskrivning

I juli träder lagen om tobak och liknande produkter i kraft. Lagen ger bland
annat kommunen i uppdrag att pröva tillstånd för försäljning av tobaksvaror
och utföra tillsyn av handel och partihandel med tobak och liknande produkter.
Prövningen och tillsynen innebär kostnader som kommunen kan finansiera via
avgifter, förutsatt att Kommunfullmäktige antar en taxa för prövning och
tillsyn enligt lagen om tobak och liknande produkter. Den nya lagen ersätter
tidigare tobakslag och lagen om elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare.
Miljönämnden hanterade ärendet den 9 april 2019 och Programnämnd
samhällsbyggnad hanterade ärendet den 9 maj 2019.
Beslutsunderlag

Protokollsutdrag från Programnämnd samhällsbyggnad, 2019-05-09
Protokollsutdrag från Miljönämnden, 2019-04-09
Miljönämndens tjänsteskrivelse, 2019-03-27
Förslag på taxa för prövning och tillsyn enligt lagen om tobak och liknande
produkter, 2019-03-27
Förslag till beslut

Programnämnd samhällsbyggnads förslag till Kommunstyrelsen:
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1. Taxa för prövning och tillsyn enligt lagen om tobak och liknande produkter,
2019-03-27, antas.
2. Taxan ska gälla från och med den 1 juli 2019.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Programnämnd samhällsbyggnads förslag.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.

§ 113 Årsplanering Personalberedningen 2019
Ärendenummer: Ks 729/2019
Handläggare: Lena Larsson
Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen har beslutat att från 2019-01-01 inrätta en
personalberedning med uppdrag att särskilt följa kommunens arbete med
kompetensförsörjning och andra personalstrategiska frågor. En gång om året
ska personalberedningen rapportera till Kommunstyrelsen särskilt prioriterade
frågor som ska hanteras under kommande år. Därutöver ska
personalberedningen en gång per kvartal till Kommunstyrelsen. Under 2019
som är ett uppstartsår för beredningen föreslås rapporteringen ske vid ett
tillfälle under hösten.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-04-12
Årsplanering 2019
Förslag till beslut

Personalberedningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Årsplanering 2019 för personalberedningen godkänns.
2. Rapportering till Kommunstyrelsen om personalberedningens arbete görs
under 2019 på Kommunstyrelsens sammanträde den 15 oktober 2019.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Personalberedningens förslag.
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§ 114 Statusrapport för digitaliseringssatsningen
Ärendenummer: Ks 985/2019
Handläggare: Krister Högne och Ann-Kristin Sundelius
Ärendebeskrivning

IT-direktör Krister Högne och controller Ann-Kristin Sundelius redogör för
senaste statusrapporten för digitaliseringsstrategin.
Förslag till beslut

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

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 115 Digitaliseringssatsningen efter 2019
Ärendenummer: Ks 942/2019
Handläggare: Krister Högne och Ann-Kristin Sundelius
Ärendebeskrivning

Kommunen avsatte 200 mnkr att användas under 2017-2019 för att få driv i
utvecklingen till att bli en effektiv, modern och digital kommun.
Till och med april 2019 har 75 utvecklingsbehov hanterats. För närvarande är
45 projekt pågående varav 14 hunnit bli effektvärderade.
Dessa 14 projekt har en samlad utvecklingskostnad på ca 45 mnkr som
beräknas ge ekonomisk effekt på totalt ca 125 mnkr.
Cirka 130 mnkr av de 200 mnkr är för närvarande intecknade utifrån pågående
utvecklingsinsatser men ytterligare ställningstaganden för ca 40 mnkr bedöms
komma under hösten. Bedömningen utifrån detta är att ca 30 mnkr kommer
att vara den summa som återstår vid årets slut.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-05-15
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Kommundirektören ges mandat att som längst till och med 2021 fortsatt få
disponera medel ur utvecklingsportföljen på 200 mnkr för att fullfölja
utvecklingsinsatserna inom digitaliseringen.
2. Lägesrapporter till Kommunstyrelsen ska ske varje kvartal.
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3. Effekterna av digitaliseringen ska visualiseras i kommande budgetarbete.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 119 Inrättande av Landsbygdspriset
Ärendenummer: Ks 670/2019
Ärendebeskrivning

Landsbygdsnämnden föreslår Kommunstyrelsen att inrätta Örebro kommuns
landsbygdspris, som delas ut årligen, med start år 2019. Priset föreslås innefatta
3 kategorier:
•
•
•

Örebro kommuns stora landsbygdspris, 10 000 kr, diplom och
blommor.
Örebro kommuns lilla landsbygdspris, Ett hedersomnämnande som
kan delas ut vissa år under särskilda förutsättningar., 5 000 kr, diplom
och blommor.
Örebro kommuns unga landsbygdspris för framgångsrikt företagande,
10 000 kronor, diplom och blommor.

Medlen föreslås belasta Landsbygdsnämndens budget.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-03-07
Protokollsutdrag från Landsbygdsnämnden, 2019-04-11
Förslag till beslut

Landsbygdsnämndens förslag till Kommunstyrelsen:
- Inrätta Landsbygdspriset i enlighet med Landsbygdsnämndens förslag.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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§ 120 Uppföljningsrapport om ESF-projekt Fler vägar in breddad kompetensförsörjning
Ärendenummer: Ks 4/2016
Handläggare: Lena Larsson och Maria Cederskär
Förslag till beslut

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

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 121 Svar på motion om gör Örebro kommun till
teckenspråkigt administrativt område
Ärendenummer: Ks 1102/2015
Ärendebeskrivning

Sigvard Blixt (SD) har inkommit med en motion från Sverigedemokraternas
grupp i Kommunfullmäktige. Motionen anmäldes i Kommunfullmäktige den
30 september 2015.
Motionen innehåller förslag om att göra Örebro kommun till teckenspråkigt
administrativt område med hänvisning till vikten av att kunna göra sig förstådd
på sitt språk vid kontakter med myndigheter och andra organisationer. Sigvard
Blixt (SD) föreslår att Kommunfullmäktige beslutar:
Att Örebro kommun görs till teckenspråkigt administrativt område.
Att personal vid de olika funktionerna/myndigheterna, skall erbjudas
erforderlig utbildning i teckenspråk
Beslutsunderlag

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-03-25
Motion från Sigvard Blixt om gör Örebro kommun till ett teckenspråkigt
administrativt område, 2015-09-29
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Motionens första förslag om att göra Örebro kommun till teckenspråkigt
administrativt område anses besvarad.
2. Motionens andra förslag om att personal vid de olika
funktionerna/myndigheterna, skall erbjudas erforderlig utbildning i
teckenspråk anses besvarad.
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Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Yrkande

Helena Ståhl (SD) yrkar att motionen ska bifallas.
Proposition

Ordförande Kenneth Nilsson (S) finner att det finns två förslag till beslut, det
vill säga Kommunstyrelseförvaltningens förslag samt Helena Ståhls (SD)
yrkande om att bifall motionen. Ordföranden ställer dessa mot varandra och
finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens
förslag.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
1. Motionens första förslag om att göra Örebro kommun till teckenspråkigt
administrativt område anses besvarad.
2. Motionens andra förslag om att personal vid de olika
funktionerna/myndigheterna, skall erbjudas erforderlig utbildning i
teckenspråk anses besvarad.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Reservation

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

§ 122 Svar på motion om mobilapp för kommunikation
med kommunen
Ärendenummer: Ks 1416/2017
Ärendebeskrivning

Daniel Granqvist (M), har inkommit med en motion som anmäldes i
Kommunfullmäktige den 22 november, 2017, § 291.
Motionen innehåller ett förslag om att Örebro kommun bör ha en
mobilapplikation för att ge medborgarna ytterligare ett enkelt sätt att
kommunicera med kommunen. Applikationen skulle till exempel vara
användbar för felanmälan till den tekniska förvaltningen.
Bedömningen är att det idag håller på att tas fram en applikation som ett
ytterligare verktyg för medborgarna att kommunicera med kommunen.
Förslaget är därför att motionen är tillgodosedd.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-04-10
Motion från Daniel Granqvist (M) om mobilapp för kommunikation med
kommunen, 2017-11-22
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Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
– Motionen är tillgodosedd.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Yrkande

Anders Åhrlin (M) och Karolina Wallström (L) yrkar att motionen ska bifallas.
Proposition

Ordförande Kenneth Nilsson (S) finner att det finns två förslag till beslut, det
vill säga Kommunstyrelseförvaltningens förslag samt Anders Åhrlins (M) och
Karolina Wallströms (L) yrkanden om att bifall motionen. Ordföranden ställer
dessa mot varandra och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt
Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
– Motionen är tillgodosedd.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.

§ 123 Remittering av motioner
Ärendenummer: Ks 2/2019
Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige har den 22 maj 2019 överlämnat två motioner för
beredning:
Motion om att visa skattebetalarna vad de får för pengarna, Ks 1002/2019
Motion om att stärka arbetslinjen i Örebro, Ks 1003/2019
Beslutsunderlag

Motion om att visa skattebetalarna vad de får för pengarna, Ks 1002/2019
Motion om att stärka arbetslinjen i Örebro, Ks 1003/2019
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Remittera motionerna till Kommunstyrelseförvaltningen.
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Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

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

Ärendet utgår.

§ 125 Rapport över finansverksamheter under maj 2019
Ärendenummer: Ks 5/2019
Beslutsunderlag

Finansrapport maj 2019 - tillkommer 10/6
Förslag till beslut

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

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 126 Anmälan av delegationsbeslut maj 2019
Ärendenummer: Ks 984/2019
Ärendebeskrivning

Alla beslut fattade med stöd av delegation av tjänsteman, ordförande,
presidium eller utskott ska anmälas till Kommunstyrelsen på närmast följande
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 9 april
2019. Inför Kommunstyrelsens sammanträde den 11 juni 2019 redovisar
Kommunstyrelseförvaltningen beslut som tagits med stöd av delegation under
maj 2019.
Beslutsunderlag

Sammanställning över delegationsbeslut inom övrig verksamhet under
perioden 1 -31 maj 2019
Sammanställning över delegationsbeslut inom finansverksamheten under
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perioden 1 -31 maj 2019
Protokoll från Kommunstyrelsens utskott för hållbar utveckling, 2019-05-14
Protokoll från Kommunstyrelsens utskott socialt förebyggande arbete, 201904-09 och 2019-05-14
Förslag till beslut

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

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 127 Anmälan av handlingar
Ärendenummer: Ks 1/2019
Ärendebeskrivning

Varje månad anmäler Kommunstyrelseförvaltningen handlingar som inkommit
och bedöms relevanta för Kommunstyrelsen att få kännedom om.
Beslutsunderlag

Protokoll från Länsstyrelsen Dalarnas län, 2019-05-17
Protokoll från Kommunala tillgänglighetsrådet, 2019-04-23
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 128 Kommundirektörens rapport maj 2019
Ärendenummer: Ks 6/2019
Ärendebeskrivning

Kommundirektören redogör i en rapport för nyheter inom förvaltningen.
Beslutsunderlag

Kommundirektörens rapport maj 2019
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Rapporten läggs till handlingarna.

21 (23)

ÖREBRO

Protokoll

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 129 Ledamotsinitiativ av Helena Ståhl (SD) angående
återvändande IS-terrorister
Ärendenummer: Ks 1039/2019
Ärendebeskrivning

Helena Ståhl (SD) väcker en övrig fråga om återvändande IS-terrorister och
yrkar att Örebro kommun sluter upp bakom Staffanstorps kommuns hållning
och tydligt deklarerar att inga återvändande IS-terrorister eller andra i eller som
stött terrorism ska vara välkomna till Örebro.
Beslutsunderlag

Skriftlig ledamotsinitiativ, 2019-06-11
Yrkande

Helena Ståhl (SD) yrkar att Örebro kommun sluter upp bakom Staffanstorps
kommuns hållning och tydligt deklarerar att inga återvändande IS-terrorister
eller andra i eller som stött terrorism ska vara välkomna till Örebro. Kenneth
Nilsson (S), Martha Wicklund (V), Anders Åhrlin (M) och Karolina Wallström
(L) yrkar avslag på Helena Ståls (SD) ledamotsinitiativ.
Proposition

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, det vill säga Helena
Ståhls (SD) yrkande om att Örebro kommun ska sluta upp bakom
Staffanstorps ställningstagande samt avslag på Helena Ståhls (SD) yrkande av
Kenneth Nilsson (S), Martha Wicklund (V), Anders Åhrlin (M) och Karolina
Wallström (L). Ordföranden ställer dessa mot varandra och finner att
Kommunstyrelsen avslår Helena Ståhls (SD) yrkande.
Votering
Helena Ståhl (SD) begär votering och som verkställs. Ordföranden redovisar
följande förslag till propositionsordning: Ja-röst innebär bifall till Helena Ståhls
(SD) ledamotsinitiativ och nej-röst innebär avslag på Helena Ståhls (SD)
yrkande. Kommunstyrelsen godkänner propositionsordningen.
Ja-röst lämnas av: Helena Ståhl (SD).
Nej-röster lämnas av: Kenneth Nilsson (S), Kemal Hoso (S), John Johansson
(S), Fisun Yavas (S), Linda Smedberg (S), Roger Andersson (S), Per-Åke
Sörman (C), Lennart Bondeson (KD), Martha Wicklund (V), Anders Åhrlin
(M), Maria Haglund (M), Johan Kumlin (M), Cecilia Askerskär Philipsson (M)
och Karolina Wallström (L).
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Ordföranden finner att med 1 ja-röst och 14 nej-röster att Kommunstyrelsen
avslår Helena Ståhls (SD) yrkande.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Avslå Helena Ståhls (SD) ledamotsinitiativ om att Örebro kommun sluter
upp bakom Staffanstorp kommuns hållning och tydligt deklarerar att inga
återvändande IS-terrorister eller andra i eller som stött terrorism ska vara
välkomna till Örebro.
Reservation

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