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Viktiga händelser i Örebro under 2006
 
Regionförbundet bildat 
Den 1 januari 2006 bildades Region
förbundet Örebro. Regionförbundet 
är ett samverkansorgan för Örebro 
läns landsting och de tolv kommuner
na i länet. Uppdraget är att kraftfullt 
arbeta för hållbar tillväxt och god 
livskvalitet i hela örebroregionen. 

Nytt marknadsföringsbolag 
För att samordna den externa mark
nadsföringen av Örebro beslutades att 
bilda ett marknadsföringsbolag. Des
tination Örebros verksamhet, Örebro 
Promotions marknadsföringsverksam
het samt vissa marknadsförings- och 
PR-funktioner som tidigare funnits 
inom Örebro kommuns näringslivs
kontor, samordnas inom bolaget. 

Välbesökt Örebro 
Conventum hade under 2006 ett 
antal stora evenemang. Som exempel 
kan nämnas LO:s och Socialdemok
raternas valupptakt, Riksdragis 
2006, Round Table, Ladies Circle, 
Kirurgveckan och Röntgenveckan, 
med vardera 1 000 deltagare. Antalet 
hotellnätter var under förra året 
238 000, en ökning med 5,2 procent 
jämfört med 2005. Det är också den 
högsta siffran sedan Destination 
Örebro bildades 1993 - sedan dess har 
vi haft en femtioprocentig ökning av 
antalet hotellnätter. 

Örebros nya mässhall byggs 
Den 18 december sattes spaden i 
jorden för Örebros nya mässhall, 
som ska byggas i direkt anslutning 
till Conventum. Den kommer att ge 
Örebro bättre möjligheter att arrang
era större kongresser, samt artist- och 
konsertarrangemang. Våren 2008 ska 
mässhallen stå klar. 

Ny godspendel 
Som ett led i att förstärka Örebro som 
ett logistikcentrum i Skandinavien har 
vi sedan september 2006 en godspen
del, en egen järnvägslinje, mellan 
Örebro och Skandiahamnen i 
Göteborg, med avgångar fem dagar i 
veckan. 

Du kan även läsa mer om viktiga 
händelser inom respektive program
nämnd, kommunstyrelsen och övriga 
nämnder under avsnittet kommunre
dovisning. 



4 Kommentar från kommunledningen 

Ett mycket gott ekonomiskt resultat och 
en oro för klimatförändringar 
År 2006 blev ett år då klimatför
ändringarna stod i fokus, så även i 
Örebro. En rekordvarm sommar och 
en ovanligt mild vinter gör att väldigt 
många människor är oroliga över vad 
som händer med vår jord och vårt 
klimat. Många anser att klimatföränd
ringen är vår tids största ödesfråga, 
och vi har alla ett stort ansvar att göra 
vad vi kan för att minska effekterna på 
vårt klimat. 

Miljökommunen 
Örebro satsar mycket på att vara en 
grön och miljövänlig kommun. I maj 
invigdes Naturens hus, som snabbt 
har blivit en naturlig träffpunkt för 
örebroare som vill ta en promenad i 
de vackra naturmiljöerna vid Ryn
ningeviken, eller bara ta en fika med 
familjen. Under våren visades en kli
matutställning i Stadsträdgården. Sats
ningen på biogas har fortsatt under 
2006, och via Miljöbarometern, som 
nu ligger ute på kommunens hemsida, 
kan man följa hur väl Örebro klarar 
sina miljömål. 

Ett mycket gott resultat 
Ekonomiskt var 2006 det bästa året 
någonsin för Örebro kommun. Det 
ekonomiska resultatet visar på ett 
överskott på 294 miljoner kronor, 
vilket är drygt 200 miljoner kronor 
bättre än budget. Detta gör att kom
munen kan sätta av mer pengar till 
kommande pensionskostnader. Extra 
roligt är att samtliga programnämnder 
visar överskott. Det egna kapitalet har 
sedan 2004 ökat med cirka 630 miljo
ner kronor. Låneskulden fortsätter att 
minska. 

Medarbetarna 
Medarbetarna i Örebro kommun gör 
ett mycket uppskattat och bra arbete. 
En stor majoritet av de anställda trivs 
med sitt jobb och mår allt bättre. 
Under 2006 minskade sjukskrivning
arna och antalet heltidstjänster har 
ökat. Detta är något som framförallt 
gynnar kvinnorna i vår organisation. 
Dessutom speglar vår personals sam
mansättning allt bättre kommun
medborgarnas. Andelen anställda med 
utländsk bakgrund har ökat, vilket 
är positivt på två sätt. För det första 
är det en fantastisk tillgång att ha en 
personal som speglar det samhälle vi 
lever i, med olika erfarenheter och 
bakgrunder. För det andra är det 
ett resursslöseri när människor från 
andra länder inte ges tillträde till den 
svenska arbetsmarknaden. 

Mest goda resultat 
Kostnaderna för försörjningsstöd 
fortsätter att minska i kommunen, 
trots ett ökat flyktingmottagande. 
Den genomsnittliga betygspoängen 
för elever i skolår 9 har förbättrats 
och andelen elever med godkända 
slutbetyg i alla ämnen i grundskolan 
ökade med knappt två procenten
heter jämfört med 2005. Samtidigt 
ökar kostnaderna för LSS-boenden, 
samt utskrivningsklara patienter på 
USÖ. Arbetet med att genomlysa och 
minska dessa kostnader fortsätter. 

Tillväxten i Örebro fortsätter 
att öka och är högre än ute i landet. 
Nyföretagandet i kommunen är stort 
och konkurserna minskar jämfört 
med år 2005. Äntligen kan vi även 
se hur sysselsättningen i kommunen 
ökar, liksom efterfrågan på arbetskraft. 
Antalet varsel och den öppna arbets
lösheten minskar. 
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Fler invånare och bostäder 
Örebro växte rejält under 2006 då vi 
blev hela 1 244 fler. Befolkningen har 
ökat med 3 457 invånare sedan 2002. 
Ett tydligt tecken på att Örebro är 
en attraktiv kommun. Även bostads
byggandet ökar, drygt 560 bostäder 
påbörjades i kommunen under 2006. 
Rekordmånga planer fastställdes 
under året och de ger möjlighet att 
bygga cirka 2 000 nya lägenheter och 
180 villor. 

Mötesplats Örebro 
Under hösten togs det första 

spadtaget för en ny mässhall vid Con
ventum. Örebro har blivit en mycket 
populär mötes- och konferensstad, 
vilket bland annat syns i att antalet 
hotellnätter ökar. En ny mässhall 
kommer ytterligare att stärka Örebro 
som mötesplats och kommer att inne
bära ökad tillväxt och sysselsättning. 
Fler spännande och intressanta mässor 
och utställningar kommer att kunna 
erbjudas i Örebro framöver. 

Demokrati och organisation 
En viktig händelse under 2006 var 
givetvis valet i september. I Örebro 
steg valdeltagandet återigen, vilket är 
glädjande för demokratin. Vi gjorde 
också en mindre omorganisation, då 
programnämnd Tillväxt och utveck
ling lades ner, och vissa nämnder flyt
tades till ett annat programområde. 

Till sist vill vi verkligen tacka 
alla medarbetare i Örebro kommun 
för det engagemang de har visat och 
det fina arbete de har utfört, inte bara 
under 2006, utan under hela mandat
perioden. 

Mats Sjöström 
Kommunstyrelsens ordförande (s) 

Lena Källström 
Kommundirektör 
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Fem år i sammandrag
 

2006 

128 977 

21,22 
31,90 

5 030 
6,1 

4 636 

170 

95,6 

4,2 

71 
294 

5,9 

368 

344 
299 
45 
6,8 

5 535 
1 702 
3 833 

294 
69,2 

326 
163 
189 
67 

119 
2 558 

79 

9 353 
1 292 
2 831 

Antal invånare 31 december 

Skattesats 
Total skattesats 

Skatteintäkter och statsbidrag, mnkr 
Skatteintäkter och statsbidrag, förändring i procent 
Verksamhetens nettokostnader, mnkr (exkl. avskrivningar) 

Av- och nedskrivningar 
Verksamhetens nettokostnad inkl. avskrivningar jämfört med 
skatteintäkter och statsbidrag i procent 
Verksamhetens nettokostnader inkl. avskrivningar, 
förändring i procent 

Finansnetto, mnkr 
Resultat före extraordinära poster, mnkr 

Resultat före extraordinära poster jämfört med 
skatteintäkter i procent 

Bruttoinvesteringar, mnkr 

Nettoinvesteringar, mnkr 
varav skattefinansierade, mnkr 
varav taxefinansierade, mnkr 
Nettoinvesteringar jämfört med skatteintäkter i procent 

Tillgångar, mnkr 
Skulder och avsättningar, mnkr 
Eget kapital, mnkr 
Förändring av eget kapital, mnkr 
Soliditet, procent 

Kommunens likvida medel, mnkr 
Kortfristiga lån från koncernbolag, mnkr 
Långfristig låneskuld, mnkr 
Periodiserade anslutningsavgifter, mnkr 

Pensionsskuld, avsättning, mnkr 
Pensionsskuld, ansvarsförbindelse, mnkr 
Utbetalda pensioner, mnkr 

Antal årsarbetare, tillsvidareanställda 
Antal årsarbetare, visstidsanställda 
Utbetalda löner, mnkr 

2005 

127 733 

21,22 
31,90 

4 740 
6,3 

4 437 

175 

97,3 

4,7 

60 
190 

4,0 

257 

244 
194 
50 

5,1 

5 310 
1 771 
3 539 

190 
66,6 

358 
95 

193 
58 

115 
2 346 

76 

9 261 
1 128 
2 666 

2004 

126 982 

21,22 
31,90 

4 460 
2,4 

4 242 

161 

98,7 

-1,0 

69 
126 

2,8 

298 

279 
233 
46 

6,3 

5 467 
2 118 
3 349 

145 
61,3 

352 
68 

420 
55 

95 
2 311 

75 

9 359 
1 084 
2 593 

2003 

126 288 

21,22 
31,90 

4 356 
3,8 

4 279 

166 

102,0 

2,2 

75 
-15 

-0,3 

397 

288 
235 
53 

6,6 

5 272 
2 067 
3 204 

-15 
60,8 

214 
108 
549 
47 

81 
2 236 

75 

9 162 
1 131 
2 586 

2002 

125 520 

21,22 
31,90 

4 195 
5,2 

4 182 

165 

103,6 

6,4 

4 
-149 

-3,6 

329 

245
206

39 
5,8 

4 993 
1 775 
3 219 

-149 
64,5 

167 
223 
271 

42 

62 
2 162 

74 

9 171 
1 666 
2 557 

Större förändringar mellan 2005 och 2006 

I resultatet för år 2006 ingår jämförelsestörande poster med 54,6 mnkr i verksamhetens intäkter. 
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Så användes pengarna i kommunens verksamheter 2006 


24 kr Grundskola 

23 kr Äldreomsorg 

10 kr Förskola 

10 kr Individ- och familjeomsorg 

9 kr Funktionshindrade 

8 kr Gymnasieskola 

5 kr Fritid och kultur 

5 kr Infrastruktur och skydd 

2 kr VA- och avfallsverksamhet, kollektivtrafik m.m. 
2 kr Övrig pedagogisk verksamhet 
1 kr Arbetsmarknadsåtgärder och flyktingmottagning 
1 kr Politisk verksamhet 

Inkomsternas fördelning Utgifternas fördelning 

Räntor och amorteringar 0,4 % 
Övrigt 7 % 

Bidrag och avgifter 6 %
Räntor och amorteringar 2 % 

Lokalhyror 4,6 % 

Avgifter och hyror 9 % Investeringar 5 % 

Statsbidrag 22 % 

Material och tjänster 24 %
 

Kommunalskatt 60 % Personal 60 %
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Kommunens organisation
 

Programnämnd 
Social välfärd 

Programnämnd 
Samhällsbyggnad 

Teknisk nämnd 

Miljönämnd 

Fastighetsnämnd 

Socialnämnder 
(2 stycken)Byggnadsnämnd 

Överförmyndarnämnd 

Nämnd för 
funktionshindrade 

Vård- och 
omsorgsnämnder 

(2 stycken) 

Kommunfullmäktige 

Kommunstyrelse 

Programnämnd 
Tillväxt och utveckling 

Valnämnd 

Skol- och områdes
nämnder 

(3 stycken) 

Vuxenutbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnd 

Kultur- och 
medborgarnämnd 

Fritids- och turistnämnd 

Programnämnd 
Barn och utbildning 

Skolnämnder 
(4 stycken) 

Gymnasienämnd 

Stadsrevision 

Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen leder och samord
nar planeringen och uppföljningen av 
kommunens ekonomi och verksamhe
ter. Detta sker med stöd av kommu
nens fyra programnämnder. 

Barn och utbildning 
Skolnämnderna ansvarar för förskola, 
förskoleklass, fritidshem, grundskola 
och den obligatoriska särskolan. Gym
nasienämnden ansvarar för gymnasie
skolan, gymnasiesärskolan, Riksgym
nasium för döva och hörselskadade 
elever (RGD-RGH), Riksgymna
siesärskola för döva och hörselskadade 
elever, den kommunala teknikskolan 
(Komtek) och vissa utbildningar för 
vuxna. 

Tillväxt och utveckling 
Vuxenutbildnings- och arbetsmark
nadsnämnden ansvarar för all vuxen
utbildning: kommunal vuxen
utbildning, vuxenutbildning för 
utvecklingsstörda och svenska för 
invandrare (SFI) samt uppdragsut
bildning och annan kompletterande 
vuxenutbildning. Nämnden ansvarar 
även för insatser inom kommunens 
arbetsmarknadsprogram. 

Fritids- och turistnämnden 
ansvarar bl.a. för skötseln av idrotts- 
och friluftsanläggningar, inomhusbad, 
friluftsbad och föreningsbidrag. 

Kultur- och medborgarnämnden 
ansvarar för Kulturskolan, Bio Roxy, 
Örebro Konsthall, folkbibliotek, 
fritidsgårdsdrift och kommungemen
sam ungdomsverksamhet, medbor
garservice samt stödjer och samordnar 
stadsdelsutvecklingen. 

Samhällsbyggnad 
Programnämnden ansvarar för kom
munens fysiska översiktsplanering och 
trafikplanering samt för förebyggande 
miljöarbete. Nämnden har också 
ansvar för kollektivtrafiken. 

Tekniska nämnden ansvarar för 
att tillgodose örebroarnas behov av 
service inom vatten, avlopp, renhåll
ning, avfallshantering, väghållning 
och parkskötsel. 

Fastighetsnämnden äger och 
förvaltar kommunens samtliga rörelse
fastigheter,  utom tekniska nämndens 
specialfastigheter för sina verk. 

Byggnadsnämnden ansvarar för 
plan- och byggnadsverksamheten 
inom kommunen. 

Miljönämnden ansvarar för pröv
ning och tillsyn enligt bl.a. miljöbal
ken, livsmedelslagen, djurskyddsla
gen, tobakslagen, alkohollagen samt 
smittskyddslagen. 
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Kommunens företag och stiftelser 
Aktiebolag och stiftelser med kommunala intressen på minst 20 procent. 

Social välfärd 
Vård- och omsorgnämnderna ansvarar 
för service, vård och omsorg till äldre. 
Nämnden för funktionshindrade an
svarar för stöd och service till personer 
med funktionsnedsättning. Social
nämnderna ansvarar för socialtjänst. 
Överförmyndarnämnden ansvarar för 
tillsyn över förmyndares, förvaltares 
och gode mäns uppdrag. 

Förändring av nämnd
organisationen 
Under 2006 beslutade Örebro kom
mun att avveckla programområdet 
Tillväxt och utveckling. 

Majoritetsägda aktiebolagStiftelser 

Örebro Bostäder AB 
100 % 

Örebro Fritidscenter AB 
91,1 % 

Stadsnät i Örebro AB 
100 % 

Kilsbergen i Örebro AB 
100 % 

Central Sweden-Bryssel AB 
(100 % vilande) 

Örebro Rådhus AB 
100 % 

Örebro Läns Trädgårds AB 
74,3 % 

Stiftelsen Länsteatern i Örebro 
23,6 % 

Stiftelsen Länsmusiken i Örebro 
23,6 % 

Stiftelsen Activa 
50 % 

Fastighets AB Klädeshandlaren 
100 % 

Örebroporten Fastigheter AB 
100 % 

Örebroläktaren AB 
(45 % vilande) 

Destination Örebro AB 
49 % 

Länsmusiken i Örebro AB 
(100 % vilande) 

Övriga företag 

Länstrafiken Örebro AB 
21,25 % 

Nerikes Brandkår 
(kommunalförbund) 60,5 % 

Ingår i sammanställd redovisning till
sammans med Örebro kommun 
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Örebros utveckling 
Hållbar utveckling 
Välfärd är en samlande benämning 
på människors levnadsförhållanden. 
Kommunen arbetar för medborgarnas 
välfärd genom t.ex. vård och om
sorg, utbildning, boende och kultur. 
Befolkningens hälsa, delaktighet och 
integration är viktiga mått på hur 
välfärden i ett samhälle fungerar. 

Hållbar utveckling definieras 
som en utveckling som tillfredsstäl
ler dagens behov utan att äventyra 
kommande generationers behov. 
Begreppet hållbar utveckling består av 
tre hållbarhetsdimensioner: ekologisk, 
social/kulturell och ekonomisk. De 
tre dimensionerna är nära kopplade 
till varandra och också beroende av 
varandra. 

Hur Örebro kommun arbetar 
och vilka insatser som gjorts fram
går av driftsnämndernas och pro
gramnämndernas årsrapporter. En 
sammanfattning av resultaten 2006 
redovisas på nästa sida. 

Miljöredovisning 
Kommunens miljöprogram Örebro 
miljömål gäller 2005-2010. Via 
Miljöbarometern på kommunens 
hemsida kan man följa resultatet i 
förhållande till målen. Resultaten pre
senteras också i kommunens bokslut 
för Välfärd och hållbar utveckling. 

Prioriterade områden 
Tre områden pekas ut som priorite
rade för att nå ett ekologiskt hållbart 
samhälle: Begränsad klimatpåverkan, 
Giftfri miljö samt Allas vårt ansvar 
- ökat miljömedvetande. Arbetet med 
att implementera Örebro miljömål 
har fortsatt under 2006. 

Prioriterade områden i de kom
mungemensamma målen var under 
2006: transporter, energi, grönstruk
tur och minskad kemikalieanvänd
ning. 

Internt miljöarbete 

Miljödiplomering 
Miljökontoret blev under 2006 
miljödiplomerat. 

Skolornas miljöarbete 
Rudbecksskolan och Virginska 
skolan är miljöcertifierade. Karo
linska skolan och Risbergska skolan 
är anmälda till miljöcertifiering. 
Tullängsskolan och Glanshammars 
skola arbetar också för en miljöcer
tifiering. Violens förskola i skolom
råde sydväst är det senaste exemplet 
på en förskola som arbetat för att 
anmäla sig till Grön Flagg. 

Vid två tillfällen under 2006 
har miljöfortbildning om Sveriges 
miljömål kopplade till att delta i 
miljöledningssystemet Grön Flagg, 
genomförts för skolor och förskolor. 
Cirka 20 skolor och förskolor deltog 
och kan under 2007 ansluta sig till 
Grön Flagg. 

Samtliga gymnasieskolor 
bedriver systematiskt miljöarbete. 
Under 2006 har gymnasieskolorna, i 
enlighet med kommunens miljöpo
licy, börjat sortera sopor och avfall. 
Kostpersonalen har utbildats i frågor 
om ekomat, upphandling och miljö. 
Skolornas kartläggning av använd
ning av bly, kadmium och kvick
silver pågår och ska vara avslutad 
under 2007. 

Miljöarbetet i skolorna har 
stöttats genom vattenutbildning 
på Aqua Nova samt annan 
miljöförståelse genom naturskolan i 
Naturens hus. 

Webbaserad miljöinformation 
Fyra gånger per år ges Miljönytt 
Örebro ut. Det är Örebro kommuns 
webbaserade nyhetsbrev för en ekolo
giskt hållbar utveckling. Nyhetsbrevet 
vänder sig till alla miljöintresserade 
anställda, medborgare, föreningar, 

företag etc. och innehåller informa
tion om aktuella miljöhändelser med 
främst lokal anknytning. 

Miljöanpassad upphandling 
Under 2006 har Upphandlingsen
heten deltagit i Miljöstyrningsrådets 
arbetsgrupper för att ta fram miljö
kriterier till EKU-verktyget (verktyg 
för ekologisk upphandling) inom 
produktområdena livsmedel och 
papper. Upphandlingsenheten har 
medverkat i seminarium som ”gott 
exempel” på hur man praktiskt arbe
tar med miljöanpassad upphandling. 

Kommunens interna miljöpris 
Gymnasieförvaltningens kostchef 
har tilldelats Örebro kommuns 
interna miljöpris 2006 för målmed
vetet arbete med att öka andelen 
ekologiska produkter i skolmåltids-
verksamheten. 

Externt miljöarbete 

Miljödiplomerade företag 
Örebro kommun erbjuder företag 
att miljödiplomera sig, ett slags 
miljömärkning för att visa att man 
tar miljöhänsyn i sitt företagande. 
Under 2006 miljödiplomerades ett 
nytt företag. Totalt är nu 17 företag 
miljödiplomerade. 

Kommunens externa miljöpris 
I december 2006 delades Örebro 
kommuns miljöpris 2006 ut, dels 
till företaget Aquasol AB/Arnes Plåt
slageri AB, dels till Stoneridge Elec
tronics AB. Aquasol AB har länge 
arbetat med att ta fram miljövänliga 
produkter och ett exempel på det 
är solfångaren Aquasol. Stoneridge 
Electronics AB har i flera år frivilligt 
arbetat med att minska och förändra 
användningen av miljö- och hälso
farliga kemikalier. 
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Delaktighet och samhörighet 
+ – 

Valdeltagandet i Örebro kommun var högre 2006 jämfört med 2002 
och 1998. Medborgarnas förtroende för kommunens politiker är lågt. 

Örebro upplevs av medborgarna som en öppen och tillgänglig 
kommun. 

Medborgarna är mindre nöjda med möjligheterna att kunna påverka 
kommunala verksamheter och beslut. 

Jämställdhet och mångfald 
+ – 

Jämställdheten – uttryckt i Jämindex – rankas till 42:a plats bland 
Sveriges kommuner. Det är en förbättring jämfört med föregående års 
mätning. 

Större andel låginkomsttagare bland kvinnor än bland män. 

Större andel högutbildade bland kvinnor än bland män. 

Högre arbetslöshet bland män än bland kvinnor. 

I Örebro finns människor från alla delar av världen. Mer än 150 olika 
länder finns representerade i kommunen. 

Möjligheterna till förvärvsarbete är sämre för utrikes födda än för inrikes 
födda. 

Hälsan – uttryckt i ohälsotal – har förbättrats och är bättre i Örebro än i 
jämförbara kommuner och riket. 

Det är stora skillnader, såväl uttryckt i ohälsotal som faktiskt upplevd 
hälsa, mellan människor i Örebro beroende på i vilket område de bor. 

Trygghet och rättvisa 
+ – 

Andelen lågutbildade minskar och andelen med hög utbildning ökar. I våra stora bostadsområden finns en markant större andel lågutbildade 
än i Örebro som helhet. 

Arbetslösheten bland unga minskar. Skillnaderna i förvärvsfrekvens mellan olika områden är stora. 

Många trivs med sitt arbete. Kvinnor i de stora bostadsområdena är mest oroliga att förlora sina 
arbeten. 

De flesta barn i Örebro lever i familjer med bra ekonomi. Barnfamiljer i stora bostadsområden har lägre inkomst i jämförelse med 
Örebro som helhet. 

Antalet våldsbrott har minskat i jämförelse med föregående år, vilket 
bryter en uppåtgående trend. 

Könsrelaterade brott och brott relaterade till diskriminering är förhållan
devis få, men har ökat och är fler i jämförelse med riket. 

De flesta trivs, är trygga och känner gemenskap i sitt bostadsområde. Kvinnor, framför allt äldre, avstår i större utsträckning än män från att gå 
ut av rädsla för att bli överfallna eller utsatta för våld. 

God miljö 
+ – 

Den totala energianvändningen minskar. Hushållen och transportsektorn står för den största energianvändningen. 

Koldioxidutsläppen fortsätter att minska inom industri- och hushållssek
torn. Transporter är den största enskilda källan till koldioxidutsläpp. 

Cykling och gång utgör cirka 40 procent av det totala resandet. Bilresande utgör mer än 50 procent av det totala resandet. 

Allt fler hushåll/fastighetsägare sorterar ut sitt komposterbara avfall. Fortsatta informationsinsatser behövs för att nå uppsatta mål. 

Andelen miljödiplomerade företag har ökat. Relativt få företag i Örebro är miljödiplomerade. 

Andelen såld ekologisk mjölk har ökat. Örebro ligger markant under Arlas riksgenomsnitt för ekologisk mjölk 
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Befolkningen 
Örebro kommun hade 128 977 invå
nare den 31 december 2006. 
En stor del av befolkningen är 20-29 
år. Däremot har vi förhållandevis få 
personer i de yngre pensionsåldrarna 
65-79 år samt ganska få i åldrarna 
40-49 år. 

Fler förskolebarn men färre grund
skolebarn 
Örebro är inne i en långvarig period 
med ett ökande antal förskolebarn 
1-5 år och 2006 ökade antalet med 
141. För gruppen 6-15 år (grundsko
leålder) är situationen omvänd. 2006 
minskade antalet med 284 barn och 
minskningen kommer att fortsätta de 
närmaste åren. 

Åldersstruktur 
Sedan 2003 ökar antalet ålderspen
sionärer 65 år och äldre. 2006 var 
ökningen 273 personer. Våra äldsta 
invånare, 85 år och äldre, har ökat i 
antal under en mycket lång period. 
Ökningen har varit särskilt stor de 
senaste två åren. 2006 uppgick den till 
210 personer, betydligt fler män än 
kvinnor. 

Antal personer 

20 000 

15 000 

10 000 

5 000 

Födelseöverskott och inflyttnings
överskott bidrar till befolknings
ökningen 
1 541 födda är det största antalet 
sedan 1994. Samtidigt är antalet döda 
det lägsta på många år, 1 178. Det gör 
att födelseöverskottet år 2006 är det 
största sedan början på 1970-talet, 
363 personer. 

Inflyttningsöverskott 
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Länet  Övriga riket Utlandet 

Inflyttningsöverskottet svarar för den 
största delen av befolkningsökningen 
och var 882 personer. Örebro har ett 
nettoöverskott mot utlandet och an
dra kommuner inom Örebro län, men 
tappar mot övriga riket. Flyktingmot
tagandet har en avgörande betydelse 
för det kraftiga flyttnettot 2006. 

410 

-118 

Mångfald 
I Örebro finns människor från alla 
delar av världen och de är födda i mer 
än 150 olika länder. De vanligaste 
födelseländerna är Finland, Irak och 
Bosnien-Hercegovina. De senaste 
årens folkökning i Örebro består till 
mer än tre fjärdedelar av personer med 
utländsk bakgrund. Av dessa har två 
av tre sitt ursprung i Asien (födelse
land, eget eller föräldrarnas). Örebro 
har ungefär samma andel invånare 
med utländsk bakgrund som övriga 
Sverige, men i Örebro finns en betyd
ligt större andel med utomeuropeiskt 
ursprung. 

Barnfamiljer 
Det bor cirka 27 000 personer som är 
yngre än 18 år i Örebro. Av dessa har 
drygt 20 procent utländsk bakgrund, 
vilket är en jämförelsevis hög siffra. 
Drygt var femte familj i Örebro är en 
barnfamilj. Variationen är stor mellan 
kommunens olika bostadsområden, 
från cirka 7 procent i innerstaden till 
nästan 50 procent i Hovsta. De stora 
barnfamiljerna (fyra barn eller fler) 
är vanligast i stora bostadsområden. 
Örebro kommun har en större andel 
stora barnfamiljer än jämförbara kom
muner. 

År 0-5 6-15 16-18 19-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75-84 85-89 90-

Män 2005 Män 2006 Kvinnor 2005 Kvinnor 2006 

Befolkningens köns- och åldersfördelning 
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Riskbedömning 
Borgensåtaganden är en riskfaktor 
som kan påverka kommunens eko
nomi. Örebro kommuns borgenså
taganden uppgår till totalt 4 594,4 
mnkr den 31 december 2006, vilket 
är en ökning med 127,7 mnkr jämfört 
med året innan. 98 procent eller 4 
519,4 mnkr (4 389 mnkr 2005) rör 
majoritetsägda bolag, varav Örebro
bostäder AB utgör den största delen 
med cirka 2 935 mnkr (2 978 mnkr 
2005). Ekonomin inom kommunens 
bolagskoncern är sammantaget stark 
och borgensriskerna är små. Örebro
bostäder AB har en god och stabil 
ekonomi sedan många år och 2006 års 
bokslut bekräftar detta. 

Övriga borgensåtaganden 
innefattar delägda bolag, stiftelser, 
bostadsrättsföreningar, egna hem med 
bostadslån samt föreningar och orga
nisationer. Risken för att denna del av 

borgensåtagandet på cirka 75 mnkr 
(78 mnkr 2005) ska behöva infrias är 
liten. Borgen kan behöva infrias för 
den del av åtagandet som gäller kom
munens förlustansvar för egna hem, 
men under 2006 har kommunen inte 
behövt infria några sådana borgens
åtaganden. 

Örebro har en fortsatt stabil 
situation för näringslivet och risken 
för att Örebro kommun skulle drab
bas hårt av företagsnedläggningar är 
mycket begränsad. Örebro har dock 
tappat en del när det gäller området 
handel. I nuläget pågår ett arbete att 
tillsammans med intresseorganisatio
ner och företag, stärka såväl cityhan
deln som handeln i Mariebergsom
rådet och området kring Eurostop. 
De tio största företagen i Örebro har 
mellan 310 och 1 200 anställda. 
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Uppföljning av prioriterade mål
 
Kommunfullmäktige fastställde i 
november 2005 tjugofem prioriterade 
verksamhetsmål för 2006. Målen 
presenteras i bilaga 3.  

Medarbetarna 
Sjukfrånvaron bland kommunens 
anställda minskar och är nu 8 procent. 
Fler anställda har erbjudits möjlighet 
att arbeta heltid och 55 procent upp
lever att de har inflytande över sitt ar
bete. Andelen anställda med utländskt 
ursprung har ökat. Totalt har 12,3 
procent av kommunens medarbetare 
utländskt ursprung. 

Ekonomisk tillväxt 
Tillväxten ökar såväl i kommunen 
som i länet och nådde under andra 
kvartalet den högsta nivån på två år. 
Vi får återigen fler nya företag och 
trenden med färre konkurser håller 
i sig. Andra tecken som pekar på att 
konjunkturen går uppåt är ökad folk
mängd, fler jobb på arbetsmarknaden 
samt ett högt bostadsbyggande. 

Medborgarnas inflytande och 
möjlighet till påverkan 
Nära sex av tio tillfrågade örebroare 
ger låga betyg för invånarnas möjlig
heter att påverka kommunala beslut 
samt invånarnas möjligheter att på
verka inom de kommunala verksam
heterna. Medborgardialogen måste 
utvecklas. Resultatet i de brukarun
dersökningar som har genomförts 
visar på en mer positiv bild. En stor 
andel anser att de kan påverka den 
verksamhet som de berörs av. Brukar
na inom äldreomsorgen vill dock ha 
ett större inflytande över sin vardag. 

Fler elever lämnar grund
skolan med godkända betyg 
Den genomsnittliga betygspoängen, 
meritvärdet, för elever i skolår 9 
har förbättrats. Andelen elever med 
godkända slutbetyg i alla ämnen i 
grundskolan ökade med knappt två 
procentenheter jämfört med år 2005. 
Trots denna ökning sjönk andelen 
elever med behörighet att söka till 
nationella program i gymnasieskolan. 

Fler gymnasieelever får slut
betyg 
Andelen som erhållit slutbetyg har 
ökat med 6 procent medan andelen 
behöriga elever är oförändrad. Fler 
flickor än pojkar får betyg som berät
tigar till fortsatta studier vid universi
tet och högskolor. 

Fler elever erbjuds moders
målsstöd 
Samtliga elever inom grundskolan och 
gymnasieskolan erbjuds modersmåls-
undervisning och studiehandledning 
på modersmålet. Alla elever utnyttjar 
inte dessa möjligheter. Inom försko
lan har man börjat ge språkstöd på 
modersmålet. 

Örebro kommun har för
bättrat sitt jämindex 
Jämindexet är sammanvägt av 15 
variabler. För varje variabel rang
ordnas kommunerna efter hur stor 
skillnad det är mellan kvinnor och 
män. Bästa kommun får plats 1 och 
sämsta plats 290. Indexet är sedan 
genomsnittlig placering. Örebro har 
förbättrat sin placering och ligger nu 
på plats 42 mot plats 45 året innan. 
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Fler flyktingar och ändå 
kortare tid för introduktion 
Det utökade flyktingmottagandet får 
konsekvenser för flera av kommunens 
verksamheter. 

Trots det ökade flyktingmotta
gandet har den genomsnittliga intro
duktionstiden för flyktingar minskat 
och är just nu 2,6 år. Målet var dock 
satt till två år. 

Färre antal barn lever i hus
håll som får försörjningsstöd 
Antalet hushåll beroende av ekono
miskt bistånd fortsätter att minska. 
Andelen hushåll med utländsk 
bakgrund ökade under året som en 
följd av den tillfälliga asyllagen och 
den därmed ökade flyktingmottag
ningen. Under 2006 fanns 2 461 barn 
i hushåll som någon gång under året 
var beroende av försörjningsstöd. Året 
innan var antalet 2 560. 

Vi cyklar mer och åker 
mindre bil 
Antal kilometer i bil som har ersatts 
har minskat inom de verksamheter 
där man mätt resultatet. Många av 
kommunens enheter har tillgång till 
cyklar. 

Örebro kan bli tryggare 
Fyra av tio örebroare har gett låga 
betyg på frågorna om trygghet i kom
munens medborgarundersökning. 
2006 minskade antalet anmälda vålds
brott. Totalt anmäldes 1 551 brott. 
2005 anmäldes 1 582 brott. 

Under flera år har förskolor 
och skolor i Örebro arbetat med att 
utveckla en trygg miljö. De flesta barn 
och ungdomar känner sig trygga, men 
målet – en nollvision – har vi ännu 
inte nått. En fördjupad analys behövs 
för att kunna förklara elevernas upp
fattning om mobbning. 

Väntetiden till särskilt boende 
har minskat något 
Det är först under 2006 som vi 
mätt väntetiden från fattat beslut 
till verkställighet. Mätningen visar 
att väntetiden minskat något sedan 
delårsbokslutet. De som under året 
fått sina beslut om plats på särskilt 
boende verkställda, har i snitt väntat 
3,5 månader. Den längsta väntetiden 
har varit till gruppboende för demens
sjuka, där den genomsnittligt är sex 
månader. 

Den totala energiför
brukningen har minskat 
Energianvändningen i kommunens 
fastigheter har minskat under året. 
Målet om en minskning av oljebe
roendet med tio procent är uppnått. 
Cirka 15 procent av fastigheternas 
oljeanläggningar har bytts ut under 
året. Effekten kommer att märkas 
under 2007. 

Den skadliga kemikaliean
vändningen har minskat 
Den skadliga kemikalieanvändningen 
har minskat. Kommunens tillsyn av 
miljöfarlig verksamhet visar att 56 
procent av de företag som besöktes 
2006 hade en bra kemikaliehantering. 
Det var mer än en fördubbling jäm
fört med 2005. Den totala andelen 
miljöfarliga verksamheter som har bra 
källsortering har ökat till 67 procent. 

Fler skyddszoner och 
naturreservat 
Strandmiljöerna utefter Svartåns norra 
sida, mellan Karlslund och Lindbacka, 
har förbättrats. Planeringsarbetet med 
ett vattenreningskärr utmed Svartån 
och ett nytt naturreservat i Latorp har 
genomförts. 

Läs mer om uppföljningen av priori
terade mål i nämndernas årsberättelser 
på kommunens hemsida 
www.orebro.se/arsredovisning. 

Mål för god ekonomisk hushållning 

Flera av de prioriterade verksamhetsmålen syftar till god ekonomisk hushållning enligt kommunallagens krav. 
Måluppfyllelsen kan sammanfattas på följande sätt: 

På programnämndsnivå har verksamheten bedrivits inom befintliga 
driftsbudgetramar. 

Väntetiden för introduktion av flyktingar har kortats. 

Sjukfrånvaron bland kommunens anställda minskar. Fler kommer i arbete efter avslutad arbetsmarknadsåtgärd. 

Fler elever lämnar grundskolan med godkända betyg. Energianvändningen i kommunens fastigheter har minskat. 

Fler gymnasieelever får slutbetyg. Väntetiderna till särskilt boende för äldre har minskat något sedan 
delårsbokslutet. 

Färre hushåll får försörjningsstöd. Inget mätbart resultat finns för väntetiderna till bostad med särskild 
service för personer med funktionsnedsättningar. 

www.orebro.se/arsredovisning
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Sammanfattande ekonomisk och finansiell analys 

Kommunfullmäktige har fastställt tre 
ekonomiska och finansiella mål för 
kommunen samt uttalat inriktningen 
att kommunens pensionsåtagande ska 
kunna infrias med så små konsekven
ser för kommunens egentliga verksam
het som möjligt, när utbetalningarna 
av pensioner kulminerar omkring år 
2020. 

Resultatet före extraordinära 
poster blev 294 mnkr 
Kommunfullmäktiges mål  att resulta
tet före extraordinära poster ska uppgå 
till minst 90 mnkr klarades år 2006. 

Förbättringen av kommunens 
ekonomi under de senaste åren har 
fortsatt år 2006. Det ekonomiska 
läget är ganska stabilt. Trots detta är 
det viktigt att fortsätta hålla den höga 
budgetdisciplinen, för att konsoli
dera kommunens ekonomiska läge. 
Förutsättningarna att bibehålla en 
ekonomi som kan betecknas som 
långsiktigt stabil och därmed leva upp 
till kommunallagens krav på god eko
nomisk hushållning, måste bedömas 
som goda. Resultatet för kommunen 
uppgår till 294,3 mnkr (189,6 mnkr 
2005). Resultatet inkluderar vissa 
poster av engångskaraktär (s.k. jämfö
relsestörande poster). 

Verksamhetens nettokostnader 
har ökat med 4,2 procent jämfört 
med år 2005, vilket är en något hög 
kostnadsökning. Dessbättre kan kost
nadsökningen matchas av en 
relativt stor ökning med 6,1 procent 
av skatteintäkter och statsbidrag, 
vilket bidrar till en positiv resultat
utveckling i 2006 års bokslut. 

Kommunens samlade verksamhet 
redovisas inom programnämndernas 

budgetar. Dessa visar ett positivt 
budgetöverskott med cirka 24 mnkr 
(cirka 55 mnkr 2005). Det är gläd
jande att samtliga programnämnder 
redovisar överskott mot budget. 
Därmed kan det också konstateras att 
verksamheten har kunnat finansieras 
inom befintliga budgetramar både 
2005 och 2006. I och med detta ser 
nämndernas budgetläge ganska bra ut 
även inför år 2007. Enskilda drifts
nämnder under programnämnderna 
har stora budgetavvikelser, framförallt 
inom programområdet Social välfärd. 
En viktig uppgift blir att noggrant 
analysera det ekonomiska resultatet 
för att veta vilka effekter i verksam
heterna som är varaktiga och vilka 
som är tillfälliga. Då får man en bild 
av behovet att justera nämndernas 
budgetramar efter förändrade förut
sättningar. Eventuella förändringar av 
budgetramarna bör vara möjliga att 
genomföra via omprioriteringar. 

De ekonomiska effekterna av 
arbetet i nämnderna visar att verk
samheterna är på god väg att klara av 
det många gånger svåra arbetet med 
att göra förändringar och kostnadsre
duceringar i verksamheterna. Under 
året har det gjorts många goda insatser 
inom hela organisationen och det kan 
också utläsas i de budgetöverskott som 
uppstått. Förbättringarna av verksam
heternas budgetläge beror till största 
delen på allmän återhållsamhet, 
genomförda kostnadsreduceringar 
samt vissa tillkommande intäkter. 

Mer detaljerad information om 
ekonomi, verksamhet och viktiga 
händelser inom respektive program
nämnd, kommunstyrelsen och övriga 
nämnder redovisas under avsnittet 
kommunredovisning. 
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Skatteintäkter och statsbidrag 
redovisade ett överskott mot budget 
med cirka 72 mnkr. Dessa intäkter är 
svårbedömda eftersom prognoserna 
för uppräkningsfaktorer ändras flera 
gånger innan slutavräkning sker. 
Huvudorsaken till de ökade skatte
intäkterna är att sysselsättningsläget i 
riket har förbättrats, liksom det totala 
antalet arbetade timmar. 

Avstämning mot 
kommunallagens balanskrav 

Mnkr 

Årets resultat +294,3 

Realisationsvinster anläggnings- -12,2 
tillgångar 

Justerat resultat, resultat i förhål- +282,1 
lande till balanskravet 

Avstämningen mot balanskravet visar 
att kommunen uppfyller det lagstad
gade balanskravet. 

Kommunallagens balanskrav 
ställer krav på alla kommuner att 
skapa tillräckliga marginaler för att 
undvika att underskott mot balans
kravet uppstår i framtiden. Exempel 
på situationer då underskott kan 
uppstå är variationer i skatteintäkterna 
(avräkningarna) eller att en eller flera 
verksamheter får stora budgetunder
skott som inte kan hanteras tillräckligt 
snabbt. För att i framtiden på ett 
bättre sätt kunna hantera en situation 
med underskott mot balanskravet, 
är det viktigt med ett medvetet och 
tydligt långsiktigt sparande. Detta 
för att kunna hantera situationer då 
nivån på de ekonomiska och finan
siella målen även vid måluppfyllelse är 
otillräcklig och kommunen redovisar 
bokslutsresultat med underskott mot 
balanskravet. 

Detta sparande kan betecknas 
som en konjunktur- och strukturbuf
fert för en långsiktigt god ekonomisk 
hushållning och som dessutom ger 
möjligheter att klara det mer kort
siktiga balanskravet. Ett medvetet 
uppbyggt sparande inom kommunens 
eget kapital kan användas till att 
möta framtida intäktsminskningar, 
kostnadsökningar eller avyttringar av 
tillgångar som kortsiktigt ger eko
nomiska förluster, men i ett längre 
perspektiv skapar förutsättningar 
för minskade kostnader i framtiden. 
Detta särskilda sparande markeras i 
not som en del av eget kapital. 

Nettoinvesteringarna inom 
den skattefinansierade verk
samheten uppgick till 
220 mnkr 
Enligt kommunfullmäktiges mål ska 
nettoinvesteringarna i den skattefinan
sierade verksamheten kunna uppgå 
till 210 mnkr som ett årsgenomsnitt. 
Med beaktande av de senaste årens 
investeringsnivåer och utfallet 2006 är 
bedömningen att målet inte klaras. 

Investeringsnivån har varit alltför 
hög under de senaste åren. I kom
mande budgetarbeten måste inves
teringarna anpassas till kommunens 
ekonomi. 

Målet för nettoinvesteringarna 
är av den karaktären att det vid 
bedömningen av måluppfyllelse är 
nödvändigt att göra en bedömning 
över en längre tidsperiod än ett år. 
En tillfälligt hög investeringsnivå kan 
finansieras med egen likviditet alterna
tivt nyupplåning inom ramen för 
låneskuldsmålet. 
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Investeringsnivån i de taxefinan
sierade verksamheterna behöver också 
analyseras närmare, eftersom en alltför 
hög investeringsnivå riskerar att få 
genomslag i form av ökade avgifter för 
VA och avfall. 

Vidare behöver de investeringar 
som klassificeras som självfinansie
rande bedömas. I nuläget finns ett 
väsentligt projekt med i den klassifice
ringen. Det handlar om investeringar 
som ska minska energiförbrukningen 
i kommunens fastigheter (EPC-pro
jektet). 

I 2006 års bokslut finns många 
investeringar som inte är slutförda. 
Dessa investeringar kommer att 
prövas i samband med äskanden om 
ombudgeteringar till innevarande 
år och uppgår i bokslutet till 127,6 
mnkr. Den totala nivån för kommu
nens nettoinvesteringar uppgick till 
344 mnkr år 2006. 

Låneskulden uppgår till 
189 mnkr 
Kommunfullmäktiges mål att låne
skulden ska kunna variera mellan 0 
och 400 mnkr klarades år 2006. 

Låneskulden har amorterats ned 
under de senaste åren. Det har skett 
medvetet utifrån de mål som kom
munfullmäktige beslutat, i syfte att 
nå och bibehålla en långsiktigt hållbar 
ekonomi. 

Pensionsmedelsförvaltning 
och pensionsskuld 
Kommunen har i nuläget inget fast
ställt mål för hur pensionsåtagandet 
ska klaras. Däremot finns en uttalad 
ambition att kommunen ska skapa 
medel som gör att de stora utbetal
ningarna av pensioner som kulmine
rar åren omkring 2017 – 2022, kan 
hanteras på ett sätt som minimerar 
konsekvenserna för kommunens 
egentliga verksamhet. Kommunen 
har, genom tidigare placeringar och 
avkastningen på dessa, en pensions
medelsförvaltning som täcker cirka 27 
procent av det samlade pensionsåta
gandet. Efter bokslut 2005 placerades 
50 mnkr extra till pensionsåtagandet 
och efter årets bokslut föreslås att 50 
mnkr extra tillförs pensionsmedelsför
valtningen. Avkastningen på pensions
medlen har varit 1,2 procent högre än 
målet som är statslåneräntan plus 0,5 
procent. 

Arbetet med att ta fram ett mål 
för pensionsmedelsförvaltningen 
pågår och bedöms vara klart inför 
behandlingen av budget 2008. I 
underlaget för pensionskostnader och 
löneskatt finns en avvikelse med 0,7 
mnkr jämfört med underlagen från 
KPA Pension. Denna avvikelse kom
mer att rättas till under år 2007. 

Kommunens företag 
Örebro kommun bedriver en del av 
sin verksamhet i företagsform och har 
därför ägarintressen i ett antal olika 
aktiebolag, ekonomiska föreningar 
och stiftelser. Kommunfullmäktige 
har fastställt särskilda ägardirektiv för 
de majoritetsägda aktiebolagen. 

Årets resultat och verksamhet 
för dessa aktiebolag bedöms överens
stämma med kommunens mål för 
företagens verksamhet. I avsnittet 
Kommunens företag ges mer informa
tion om de olika företagens ändamål, 
verksamhet och måluppfyllelse. 

Sammanställd redovisning 
Den sammanställda redovisningen ger 
en samlad bild av kommunens verk
samhet, oberoende av vilken juridisk 
form som verksamheten bedrivs i. 

Kommunens verksamhet, som 
bedrivs i förvaltningsform, är den 
dominerande delen i den samman
ställda redovisningen, och överens
stämmer därför i normalfallet väl med 
den ekonomiska utvecklingen för 
Örebro kommun. 

Resultaträkningen visar på ett 
resultat på 384,3 mnkr (231,9 mnkr 
2005). Balansräkningen har en om
slutning på nästan 12 miljarder kro
nor och det egna kapitalet uppgår till 
4,3 miljarder kronor per 2006-12-31. 

Mer information finns i avsnittet 
sammanställd redovisning. 
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Medarbetare 
Antal anställda 

Månadsavlönade 
Antalet tillsvidareanställda har mins
kat något under året medan samtliga 
programområden har ökat antalet 
visstidsanställda. Minskningen av 
antalet tillsvidareanställda beror bland 
annat på att deltidsanställda erbjudits 
högre sysselsättningsgrad vid lediga 
tjänster och avvecklingen av pro
gramområde Tillväxt och utveckling. 
Ökningen av antalet visstidsanställda 
kan delvis förklaras av omställningsar
betet, tillsvidareanställda medarbetare 
placeras på vikariat i avvaktan på tills
vidareplacering. Omställningsarbetet 
kommer att fortgå samtidigt som vissa 
verksamheter utökas, vilket innebär 
att antalet anställda bedöms vara rela
tivt oförändrat under nästkommande 
år. Fördelningen mellan kvinnor och 
män är i stort sett oförändrad jämfört 
med 2005. Av de tillsvidareanställda 
är 22 procent män. Bland de visstids
anställda är 25 procent män. 

Timavlönade 
Timavlönade har ökat från 662 års
arbetare 2005 till 828. Störst ökning 
finns inom programområdena Social 
välfärd och Barn och utbildning. 
Social välfärd har under 2006 anställt 
semestervikarier på timlön, vilket 
inte gjordes under 2005. Inom Barn 
och utbildning har fler timavlönade 
använts då rekryteringsprocessen 
tagit längre tid p.g.a. den samordning 
som krävs mellan förvaltningarna 
för att kunna erbjuda nyanställda 
heltidsanställningar. Bedömningen är 
att den arbetade tiden som utförs av 
timavlönade kommer att ligga kvar på 
ungefär samma nivå. 

Arbetstid 
Andelen heltidsanställda har totalt 
ökat med 5 procentenheter och den 
genomsnittliga sysselsättningsgraden 
har ökat från 92 till 94 procent. För
ändringen beror bl.a. på kommunsty
relsens beslut om att alla arbeten ska 
utlysas på heltid. Fortfarande har fler 

män heltidsanställning och männen 
har även högre sysselsättningsgrad 
än kvinnorna. Deltidsanställningar 
är som tidigare vanligast inom de 
kvinnodominerade yrkesgrupperna. 
Bedömningen är att införandet av 
den nya arbetstidslagen kan komma 
att leda till att antalet deltidsanställda 
ökar. 

Tidsanvändning 

Fyllnadstid och övertid 
Använd fyllnadstid motsvarar 86 
årsarbetare och har minskat med 2 
årsarbetare. Övertiden har istället ökat 
med 6 årsarbetare och motsvarade vid 
årsskiftet 68 årsarbetare. En anledning 
till den minskade fyllnadstiden är ar
betet med att utöka sysselsättningsgra
der. Övertiden har ökat något inom 
Social välfärd under sommaren samt 
inom Samhällsbyggnad i samband 
med beredskapstjänstgöring. Fyll
nadstiden kommer troligen fortsätta 

Antal tillsvidareanställda fördelat på kön och omräknat till årsarbetare 

Avser 31 december 

2006 2005 

Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt 

Barn och utbildning 3 451 974 4 425 3 395 971 4 366 

Samhällsbyggnad 202 424 625 190 427 616 

Social välfärd 3 143 489 3 632 3 100 481 3 581 

Stadskansliet 91 34 125 89 33 122 

Tillväxt och utveckling 334 212 546 356 220 576 

Totalt 7 221 2 133 9 353 7 130 2 132 9 261 

Antal tillsvidareanställda fördelat på kön 

Avser 31 december 

2006 2005 

Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt 

Barn och utbildning 3 610 990 4 600 3 572 989 4 561 

Samhällsbyggnad 204 426 630 192 429 621 

Social välfärd 3 481 509 3 990 3 506 508 4 014 

Stadskansliet 92 34 126 91 33 124 

Tillväxt och utveckling 349 218 567 376 227 603 

Totalt 7 736 2 177 9 913 7 737 2 186 9 923 
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att minska i takt med att sysselsätt
ningsgraderna ökar. Den schemaöver
syn som pågått i samband med nya 
arbetstidslagen kan komma att minska 
övertidsuttaget. 

Arbetad tid 
Den faktiska arbetade tiden motsva
rar 78 procent av den sammanlagda 
ordinarie arbetstiden för alla anställda, 
en ökning med 1 procent. Minskad 
sjukfrånvaro förklarar ökningen av 
arbetad tid. 

Personalförsörjning 
Under 2006 har 526 tillsvidareanställ
da medarbetare avslutat sin anställ
ning i kommunen. Det motsvarar en 
personalomsättning på 5,3 procent, 
en ökning med 0,6 procentenheter. 
Dessutom har 453 tillsvidareanställda 
gått till annan befattning inom kom
munen, vilket är 53 färre än 2005. 
Det ger en intern personalomsättning 
på 4,6 procent, en minskning med 
0,5 procentenheter. 

Kommunstyrelsens beslut från 
2003 om stopp för externa rekryte
ringar gäller tillsvidare. Trots det sker 
viss extern rekrytering, framförallt 
p.g.a. att den efterfrågade kompeten
sen saknas internt. Under 2006 har 
403 tillsvidareanställda rekryterats 
externt, 231 fler än 2005. Den externa 
rekryteringen bedöms fortsätta att öka 
p.g.a. ökat antal pensionsavgångar 
inom vissa yrkeskategorier och viss 
utökning av verksamhet. Det är redan 
idag svårt att rekrytera rätt kompetens 
till ett flertal befattningar inom samt
liga programområden. Genomsnittsål
dern bland kommunens medarbetare 
är 45 år och har inte förändrats sedan 
föregående år. Inte heller åldersfördel
ningen inom yrkesgrupperna skiljer 
sig nämnvärt från 2005. Den genom
snittliga avgångsåldern, inkluderat 
ålderspension och sjukersättning, är 
oförändrat 63 år. 

Omställning 
Omställningsarbetet som påbörjades 
2003 har avtagit under 2006. Totalt 
är 80 årsarbetare berörda av omställ
ning, 67,5 årsarbetare färre än vid 
årsslutet 2005. Samtliga program
områden utom Barn och utbildning, 
som har flest kvar att placera på 
tillsvidaretjänster, bedömer att om
ställningsarbetet kommer att kunna 
avslutas under 2007. Under året har 
36 anställda valt att anta erbjudande 
om avgångspremie och säga upp sin 
anställning. Ytterligare sex medarbe
tare har valt att delta i det medarbetar
program som kommunen erbjuder. I 
programmet får medarbetarna under 
6-9 månader stöd i att utveckla sin 
karriär. Kostnaderna för omställning 
2006 har mer än halverats i jämförelse 
med 2005 då kostnaderna var cirka 43 
miljoner kronor. 

Antal visstidsanställda fördelat på kön och omräknat till årsarbetare 

2005 

Avser 31 december Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt 

2006 

Barn och utbildning 362 160 523 
Samhällsbyggnad 24 20 44 12 22 34 
Social välfärd 456 82 538 392 79 471 
Stadskansliet 8 2 10 7 4 11 
Tillväxt och utveckling 

413 181 594 

55 41 96 

Totalt 828 306 1 135 

69 37 106 

970 322 1 292 

Antal visstidsanställda fördelat på kön 

2005 

Avser 31 december Kvinnor Män Totalt 

Barn och utbildning 418 182 600 
Samhällsbyggnad 25 20 45 12 22 34 
Social välfärd 500 88 588 468 90 558 
Stadskansliet 8 3 11 7 4 11 
Tillväxt och utveckling 

2006 

Kvinnor Män Totalt 

450 193 643 

61 44 105 

Totalt 966 342 1 308 

73 40 113 

1 056 344 1 400 
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Arbetsmiljö 

Sjukfrånvaro 
Sjukfrånvaron i procent av den totala 
arbetstiden har minskat med 0,5 pro
centenheter till 8 procent. Både kvin
nor och män har minskad sjukfrån
varo. Kvinnor har generellt sett högre 
sjukfrånvaro än män. Kvinnodomine
rade grupper inom vård och barnom
sorg har den högsta sjukfrånvaron i 
kommunen. Av kvinnorna är cirka 20 
procent långtidssjukskrivna 60 dagar 
eller längre. Motsvarande andel för 
männen är 10 procent. Under 2006 
var 77 procent av sjukdagarna lång
tidssjukskrivningar. Ungefär hälften av 
långtidssjukskrivningarna är på deltid, 
vilket är i stort sett oförändrat. Av det 
totala antalet sjukdagar har andelen 
deltidssjukskrivningar minskat från 48 
till 46 procent. Inom samtliga 
programområden är sjukfrånvaron 

högre i åldersgruppen 50 år och äldre. 
Under året har 369 nya långtids

sjukskrivningar tillkommit, en minsk
ning med 24 från föregående år. Den 
huvudsakliga förklaringen till den 
minskade sjukfrånvaron är att lång
tidssjukskrivningar avslutats genom 
ett mer målinriktat arbete med reha
bilitering samt att Försäkringskassan 
beviljat fler personer sjukersättning. 
Under 2006 hade 180 medarbetare 
tidsbegränsad sjukersättning på deltid 
och 217 på heltid. Det är en ökning 
med 72 medarbetare jämfört med 
2005. Under 2006 har 69 personer 
slutat därför att de fått sjukersättning 
tillsvidare (tidigare kallat sjukpension) 
och 35 medarbetare har slutat sin 
anställning i samband med avslutad 
rehabilitering. 

Långtidssjukskrivningarna kom
mer sannolikt att fortsätta minska dels 
p.g.a. ett aktivt arbete med rehabili

tering och att fler får sjukersättning 
tillsvidare, dels p.g.a. att färre nya 
medarbetare blir långtidssjukskrivna. 
En mer oroande trend är att den korta 
sjukfrånvaron ökar. 

Frisknärvaro 
Andelen månadsavlönade som inte 
haft någon registrerad frånvaro under 
2006 har sjunkit från 39 till 38 pro
cent. Kvinnorna har sänkt frisk
närvaron från 35 till 34 procent 
medan männen ökat från 50 till 51 
procent. Högst frisknärvaro har che
fer, arbetsledare inom omsorg, skolle
dare, lärare, fritidsledare, handläggare 
och ingenjörer. Lägst frisknärvaro har 
måltidspersonal, barnskötare, förskol
lärare och omsorgspersonal. 

Sjukfrånvaron i procent av arbetstiden/ålderskategori och kön 2006 

Avser 31 december -29 

Män 

30-49 50 -29 

Kvinnor 

30-49 50

Barn och utbildning 2,9 2,3 5,4 3,4 7,4 10,6 
Samhällsbyggnad 3,0 3,7 5,4 1,6 7,4 8,1 
Stadskansliet 0,0 0,7 1,7 0,0 1,9 4,3 
Social välfärd 2,6 5,1 7,9 4,8 10,9 12,8 
Tillväxt och utveckling 2,3 4,8 6,6 2,6 6,4 8,5 

Totalt 2,7 3,6 5,7 3,8 9,4 11,1 

Sjukfrånvaron i procent av arbetstiden/snittanställd 

2006 2005 

Avser 31 december Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt 

Barn och utbildning 8,4 3,7 7,3 9,0 3,9 7,8 
Samhällsbyggnad 7,1 4,5 5,3 6,2 5,1 5,4 
Stadskansliet 3,2 0,6 2,5 3,7 1,9 3,2 
Social välfärd 10,6 5,5 9,8 12,3 7,1 11,6 
Tillväxt och utveckling 6,8 5,3 6,1 8,4 6,2 7,4 

Totalt 9,2 4,5 8,0 9,7 4,8 8,5 
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Systematiskt arbetsmiljöarbete 
Arbetsplatserna har följt upp den 
medarbetarenkät som genomfördes i 
slutet av 2005. Uppdraget har varit att 
identifiera förbättringsområden och 
vid behov upprätta handlingsplaner. 
60 arbetsplatser friskvårdsdiplomera
des, en fördubbling mot föregående 
år. Antalet anmälda arbetsskador 
under året var 369. Social välfärd har 
flest anmälningar medan Tillväxt och 
utveckling har minst. 

Jämställdhet och mångfald 
Andelen månadsavlönade med 
utländskt ursprung är numera 12,3 
procent, en ökning med 0,7 procent
enheter. Både andelen kvinnor och 
män med utländskt ursprung har 
ökat. Barn och utbildning och Social 
välfärd svarar för ökningen som utgörs 
av medarbetare födda utanför Norden 
och utanför Europa. 

Skillnaden mellan kvinnors 
och mäns uttag av föräldraledighet 
är fortfarande stor. Kvinnorna är 
föräldralediga i större utsträckning än 
männen och kvinnornas ledighet är 
längre. Det är ingen skillnad mellan 
könen när det gäller uttag av tillfällig 
föräldrapenning. 

Läs mer om kommunens medarbetare 
i Personalbokslut 2006 på 
www.orebro.se/arsredovisning. 

www.orebro.se/arsredovisning
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Framtidsbedömning 
Kommunen som organisation 
Strategin med ekonomiska mål som 
har tillämpats de senaste åren, har 
resulterat i betydligt förbättrade 
ekonomiska resultat i de senaste tre 
årens bokslut. Kommunens ekonomi 
har fortsatt att utvecklas på ett bra 
sätt vilket kan exemplifieras med att 
vi klarar två av tre ekonomiska och 
finansiella mål. 

Samtidigt som det kan konsta
teras att kommunens ekonomi har 
förbättrats och stabiliserats är det 
viktigt att fortsätta arbeta konsekvent 
och medvetet med att tillämpa de 
ekonomiska och finansiella målen för 
att åstadkomma en långsiktigt hållbar 
ekonomi, samt skapa balans mellan 
ekonomi och verksamhet och därmed 
ge stabila förutsättningar att planera 
och bedriva verksamheten framöver. 

Samtliga programnämnder redo
visar överskott mot sina budgetramar, 
sammantaget med cirka 24 mnkr. 
Även om en del av överskotten kan 
förklaras med engångseffekter och se
narelagda tillsättningar av tjänster och 
utbildningsinsatser, visar bokslutet 
att den verksamhet som kommunen 
bedriver bör vara möjlig att rymma 
inom nämndernas budgetar även de 
närmaste budgetåren. Socialnämnder
na och Nämnden för funktionshin
drade tillhör dock de nämnder som 
har och kan komma att få problem att 
hålla budget. 

Även om det akuta omställ
ningsarbetet kan anses avslutat måste 
förändringstryck och kontroll över 
kostnadsutvecklingen vara vägledande 
i det fortsatta arbetet i kommunen. 

Att klara av detta är viktigt för 
att göra det möjligt att omprioritera 
till verksamhetsområden där det finns 
stora behov. 

Kvalitet 
En genomförd medborgarenkät visar 
låga värden för verksamheterna vård 
och omsorg samt gator och vägar. Det 
är också dessa verksamheter som har 
störst betydelse för dem som svarat. 
Detta behöver uppmärksammas i 
arbetet med att utveckla kommunens 
verksamhet. 

I det fortsatta utvecklingsarbetet 
ingår medborgardialog och brukarin
flytande som viktiga frågor. Tjänstega
rantier för kommunens verksamheter 
ska arbetas fram. Uppföljning, utvär
dering och rapportering ska utvecklas 
för att kommunen på ett bättre sätt 
ska kunna redovisa för medborgarna 
hur skattepengarna används och vilka 
resultat verksamheterna uppnått. 

Kommunens investeringar 
Bokslutet visar att investeringsnivån 
fortfarande är för hög. Kommunens 
goda likviditet gör det möjligt att på 
kort sikt finansiera en tillfälligt hög 
investeringsnivå. För budget 2007 och 
framåt är dock investeringarna på en 
fortsatt hög nivå, vilket kan innebära 
problem med att finna en tillräckligt 
stark finansiering. 

Kommunens pensions
åtaganden 
Kommunen behöver göra mer insatser 
för att hantera kommunens pensions
åtaganden inför den stora ökningen 
av pensionsutbetalningar om ungefär 
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tio år. För att få en större effekt av 
placeringar till pensioner, bör de göras 
de närmaste åren. 

Samhällsekonomi 
Den allmänna bedömningen är att 
kommunsektorn kommer att ha gan
ska goda ekonomiska förutsättningar 
de närmaste åren, om kommunerna 
förmår att anpassa och begränsa 
kostnadsutvecklingen till nivåer som 
är lägre än utvecklingen av skattein
täkter och statsbidrag. De aktuella 
prognoserna visar att skatteunderlaget 
ökar i en ganska god takt de närmaste 
åren. Även om sysselsättningen har 
ökat något under senare tid genere
rar tillväxten ännu inte någon stor 
förbättring av sysselsättningsläget. 
Sammantaget innebär det att kommu
nerna behöver fortsätta att arbeta med 
omstrukturering och effektivisering, 
för att kunna klara av att bedriva och 
finansiera verksamheten samt klara av 
det lagstadgade kravet på god ekono
misk hushållning. 

Åren 2009 och 2010 är bedöm
ningen att kommunernas ekonomi 
kommer att försämras trots att de 
grundläggande ekonomiska faktorerna 
bedöms bli ganska gynnsamma. Hu
vudorsakerna till försämringen är att 
statsbidragen i grunden är nominellt 
oförändrade, samt att pensionskostna
derna successivt börjar stiga. 

Lagar och reformer 
En utredning pågår som bland annat 
ska se om staten ska ta över finansie
ringsansvaret för LSS (Lagen om stöd 
och service till vissa funktions
hindrade). Kommunsektorn har länge 
ansett att kostnaderna har ökat på 
ett sätt som väsentligt överstiger de 
medel kommunerna fick när reformen 
infördes. Erfarenheterna från tidigare 
reformer av utjämningssystemet visar 
att det blir ekonomiska konsekvenser 
som behöver hanteras av respektive 
kommun, utifrån om kommunen blir 
vinnare eller förlorare efter föränd

ringen. Kommunen behöver ha en 
god beredskap för att hantera en even
tuell förändring av betalningsansvaret. 

Näringsliv 
Kommunen har medverkat vid ett 
flertal nyetableringar, framförallt inom 
branscherna logistik och handel. 

Befolkning 
Kommunens befolkning uppgick till 
128 977 invånare 2006-12-31. Invå
narantalet fortsätter att öka. Under 
2006 var ökningen 1 244 invånare 
(751 invånare 2005). Förutsätt
ningarna för en fortsatt ökning av 
befolkningsunderlaget måste bedö
mas som goda mot bakgrund av det 
positiva intresse som finns för Örebro 
som bostads-, etablerings-, besöks-
och studieort. 
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Investeringsredovisning (tkr)
 
Budget Inkomster Utgifter Netto Avvikelse 

Skattefinansierad verksamhet 356 079 23 423 243 473 220 050 136 029 

Fastighetsinvesteringar 163 003 2 652 112 666 110 014 52 989 

Barn och utbildning varav 90 730 407 60 760 60 353 30 377 
Förskola och skola i Marieberg 38 573 0 23 229 23 229 15 344 
Kristinaskolan - ombyggnad 5 000 0 748 748 4 252 
Ökat antal barn och unga - förskolan 10 907 0 5 470 5 470 5 437 
Klockarängens förskola m.m. 7 600 0 8 738 8 738 -1 138 
Ekebergabackens förskola m.m. 9 500 0 9 624 9 624 -124 
Alnängsskolan - logistik och handel 2 000 400 2 988 2 588 -588 
Skolkök Olaus Petriskolan 4 100 0 4 800 4 800 -700 
Social välfärd varav 22 654 22 11 861 11 839 10 815 
Gruppbostad - Hjälmarsberg/Mossen 3 254 16 4 647 4 631 -1 377 
Gruppbostäder - funktionshindrade 15 000 6 6 965 6 959 8 041 
Bostäder - vård och omsorg 1 000 0 249 249 751 
Tillväxt och utveckling varav 9 194 0 2 570 2 570 6 624 
Täby Motorstadion 550 0 510 510 40 
Grönytor för bollspel 2 000 0 68 68 1 932 
Vinterstadion 6 600 0 1 992 1 992 4 608 
Fastighetstekniska åtgärder 40 425 2 223 37 475 35 253 5 172 

Trafik- och miljöåtgärder 98 689 19 228 58 808 39 580 59 109 

Ett hållbart trafiksystem 17 835 8 210 16 788 8 578 9 257 
Trafikreglering och miljö 5 000 4 391 6 270 1 879 3 121 
Stadsmiljöåtgärder 18 436 0 647 647 17 789 
Miljö- och naturvård 23 561 6 467 14 952 8 485 15 076 
Å-staden och Lilla Å-promenaden 2 705 0 1 308 1 308 1 397 
Örebro växer 19 184 0 7 468 7 468 11 716 
Övrigt 10 968 525 6 498 5 973 4 995 
Mark 1 000 -365 4 876 5 241 -4 241 

Inventarier, IT, fordon m.m. 94 387 1 543 71 999 70 456 23 932 

Programnämnd Barn och utbildning 30 400 1 213 25 757 24 544 5 856 
Programnämnd Social välfärd 11 800 0 7 686 7 686 4 114 
Programnämnd Tillväxt och utveckling 8 246 330 4 157 3 827 4 419 
Programnämnd Samhällsbyggnad 796 0 1 998 1 998 -1 202 
Fordon 34 565 0 23 616 23 616 10 949 
IT-investeringar 5 800 0 6 088 6 088 -288 
Kommunstyrelsen 2 780 0 2 697 2 697 83 

Taxefinansierad verksamhet 51 150 472 45 752 45 280 5 870 

Avfallsverket 21 900 0 15 426 15 426 6 474
 
VA-verksamheten 29 250 472 30 326 29 854 -604
 

Självfinansierade investeringar 64 300 12 37 633 37 622 26 678 

Energisparåtgärder kommunens fastigheter 55 000 12 37 481 37 470 17 530 
Växthus Karlslund 1 000 0 43 43 957 
Tegelmagasinet 300 0 0 0 300 
Övriga 8 000 0 109 109 7 891 

Totalt investeringsbudget 471 529 23 907 326 859 302 951 168 578 

Förvärv av anläggningstillgång 0 0 40 945 40 945 -40 945 

Totalt inklusive förvärv av anläggningstillgång 471 529 23 907 367 804 343 896 127 633 
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Driftsredovisning per nämnd (tkr)
 
Bokslut 2006 Budget

Driftsnämnd/anslag Kostnader Intäkter Netto Budget 2006 avvikelse 

Barn och utbildning 

Skolnämnd nordost 
Skolnämnd nordväst 
Skolnämnd sydost 
Skolnämnd sydväst 
Gymnasienämnd 
Skol- och områdesnämnd Glanshammar 
Skol- och områdesnämnd Tysslinge 
Skol- och områdesnämnd Östernärke 
Programnämnd 

2 685 906 

219 956 
450 658 
456 215 
333 660 
751 474 
44 560 
57 121 
89 724 

282 538 

548 507 

4 821 
19 206 
6 172 
6 788 

385 963 
331 

1 002 
2 083 

122 141 

2 137 399 

215 135 
431 452 
450 043 
326 872 
365 511 
44 229 
56 119 
87 641 

160 397 

2 141 269 

216 689 
440 246 
455 099 
326 227 
361 838 
43 999 
54 380 
85 394 

157 397 

3 870 

1 554 
8 794 
5 056 

-645 
-3 673 

-230 
-1 739 
-2 247 
-3 000 

Social välfärd 

Socialnämnd öster 
Socialnämnd väster 
Vård- och omsorgsnämnd öster 
Vård- och omsorgsnämnd väster 
Nämnden för funktionshindrade 
Överförmyndarnämnd 
Programnämnd 

2 287 453 

192 853 
320 196 
624 719 
449 784 
617 816 

4 843 
77 242 

290 361 

18 155 
18 520 
30 814 
23 802 

137 027 
8 

62 035 

1 997 092 

174 698 
301 676 
593 905 
425 982 
480 789 

4 835 
15 207 

2 001 958 

181 405 
292 207 
601 892 
426 277 
472 649 

4 721 
22 807 

4 866 

6 707 
-9 469 
7 987 

295 
-8 140 

-114 
7 600 

Tillväxt och utveckling 564 783 182 309 382 474 387 689 5 215 

Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnd 263 938 109 825 154 113 158 599 4 486 
Kultur- och medborgarnämnd 180 155 37 302 142 853 144 513 1 660 
Fritids- och turistnämnd 109 331 34 371 74 960 74 792 -168 
Skol- och områdesnämnd Glanshammar 2 688 251 2 437 2 456 19 
Skol- och områdesnämnd Tysslinge 2 434 98 2 336 2 282 -54 
Skol- och områdesnämnd Östernärke 4 324 337 3 987 3 930 -57 
Programnämnd 1 913 125 1 788 1 117 -671 

Samhällsbyggnad 1 359 245 999 744 359 501 369 725 10 224 

Fastighetsnämnd 817 630 760 078 57 552 59 469 1 917 
Miljönämnd 16 516 7 267 9 249 9 396 147 
Teknisk nämnd exklusive VA och avfall 302 436 182 785 119 651 124 550 4 899 
Byggnadsnämnd 54 989 30 176 24 813 26 090 1 277 
Kollektivtrafik 141 653 8 900 132 753 127 704 -5 049 
Mark 213 732 -519 6 187 6 706 
Programnämnd 25 808 9 806 16 002 16 329 327 

Intäktsfinansierade verksamheter 

VA 
Avfall 

247 164 

138 010 
109 154 

250 380 

142 602 
107 778 

-3 216 

-4 592 
1 376 

0 

0 
0 

3 216 

4 592 
-1 376 

Stadsrevision 2 519 2 519 2 540 21 

Valnämnd 2 465 1 365 1 100 1 900 800 

Summa nämnder 7 149 535 2 272 666 4 876 869 4 905 081 28 212 
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Bokslut 2006 Budget Budget
Driftsnämnd/anslag Kostnader Intäkter Netto  2006 avvikelse 

Kommunstyrelsen m.m. 260 271 177 068 83 203 148 556 65 353 

Kommunledningen 26 302 369 25 933 30 339 4 406 
Till kommunstyrelsens förfogande 0 13 180 13 180 
Stadskansli 121 820 20 207 101 613 109 542 7 929 
Kommungemensamma verksamheter 53 962 19 731 34 231 43 887 9 656 
Kommungemensamma statsbidrag 0 136 761 -136 761 -106 600 30 161

 Flyktingstatsbidrag m.m. 66 958 -66 958 -48 000 18 958
     Maxtaxa barnomsorg 51 312 -51 312 -51 600 -288

 Fler vuxna i skolan 18 491 -18 491 -7 000 11 491 
Nerikes Brandkår 58 187 58 187 58 208 21 

Finansiering -278 853 45 107 -323 961 -295 637 28 324 

Intern personalförsäkring -1 136 631 -1 136 631 -1 109 900 26 731 
Sociala avgifter 946 417 946 417 934 100 -12 317 
Löneskatt 49 237 49 237 49 748 511 
Pensionsutbetalningar 81 862 1 367 80 495 70 500 -9 995 
Pensionskostnad individuell del 100 189 100 189 100 900 711 
Förändring av pensionsavsättning -238 -238 16 000 16 238 
Semesterlöneskuldsförändring 14 901 14 901 10 000 -4 901 
Kapitalkostnader -291 774 -291 774 -301 985 -10 211 
Internt räntebidrag 1 382 1 382 -1 382 
Försäljning av tomträtter 42 354 -42 354 -20 000 22 354 
Internt avkastningskrav fastigheter -45 200 -45 200 -45 200 0 
Intern ränta periodiserade anslutningsavgifter 1 313 -1 313 1 313 
Intern ränta likvida medel VA och Avfall 488 60 429 -429 
Avgifter och ersättningar 74 14 60 -60 
Avskrivning lån 439 439 200 -239 

DRIFTSBUDGET TOTALT 7 130 953 2 494 841 4 636 111 4 758 000 121 889 

Avgår interna poster -858 735 -858 735 

VERKSAMHETENS INTÄKTER/KOSTNADER 6 272 218 1 636 106 4 636 111 4 758 000 121 889 
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Barn och utbildning 
Ekonomiskt resultat 
Programområdet redovisar ett över
skott på 3,9 mnkr för år 2006. De 
fyra skolnämnderna redovisar tillsam
mans ett överskott på 14,8 mnkr, 
medan de tre skol- och områdes
nämnderna har ett underskott på 4,2 
mnkr. Gymnasienämnden redovisar 
ett underskott på 3,7 mnkr. 

Resultat och måluppfyllelse 

Verksamheternas utveckling 
Antalet barn i åldersgruppen 1-5 
år har fortsatt att öka under året. 
Ökningen har varit snabbare än 
förväntat, bl.a. till följd av den ökade 
flyktingmottagningen. Under året har 
16 nya förskoleavdelningar öppnats. 
Utbyggnaden har främst klarats 
genom omställning av skollokaler, 
men två nya förskolor har uppförts i 
Ekeby-Almby och Lillån. Samtidigt 
har andelen barn i familjedaghem 
minskat från 4,3 till 3,3 procent. 
Andelen barn i enskilda förskolor är 
6,2 procent. 

Elevantalet i grundskolan sjönk 
under året med 214 elever. I samt
liga driftsområden utom skolområde 
sydost, minskade elevantalet. Över 20 
procent av eleverna utnyttjade skol

2006 

523 067 
1 156 573 

366 746 
77 260 
13 753 

2 137 399 

Verksamhet, nettokostnader i tkr 

Förskola 
Grundskola 
Gymnasieskola 
Särskola 
Övrig verksamhet 

Totalt 

valsmöjligheten och gick i annan skola 
än sin ”anvisningsskola”. Av dessa 
gick 13 procent i skolor med annan 
huvudman. 

Nya förberedelseklasser har star
tats för att möta behoven till följd av 
den ökade flyktingmottagningen. 
Den kommunala gymnasieskolan 
ökade med 181 elever under året. An
delen örebroelever som går i fristående 
gymnasieskolor ökade marginellt från 
4,8 till 5,1 procent. 

Kunskap 
Den genomsnittliga betygspoängen, 
meritvärdet, för elever i skolår 9 
har förbättrats. Andelen elever med 
godkända slutbetyg i alla ämnen i 
grundskolan ökade med knappt två 
procentenheter jämfört med år 2005. 
Av eleverna fick 74,3 procent minst 
betyget godkänt i alla ämnen, vilket 

2005 

486 782 
1 136 876 

346 931 
76 557 
11 108 

2 058 254 

100 Medborgarnas attityder till verksamheten 
Örebroarnas bedömning av kommunens 
verksamheter har undersökts. Kommunens 
medelbetyg blev 61 av 100. Örebroarna ger 75 
högst betyg till gymnasieskolan (63), med
elbetyg till förskolan (61) och lägst betyg till 
grundskolan (55). Störst effekt på örebroarnas 
attityder till kommunens verksamhet skulle en 
förbättrad grundskola ge. Den sammanvägda 
Nöjd-Medborgar-Index (NMI) blev för Örebro 
kommun 55. För samtliga kommuner som 

50 

25 ingick i undersökningen blev NMI 53. 

0 

6163 

55 

Gymnasieskola Grundskola Förskola 
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kan jämföras med riksgenomsnittet på 
76 procent. Trots denna ökning sjönk 
andelen elever med behörighet att 
söka nationellt program på gymnasiet, 
från 86,6 procent till 84,7 procent. 

Flickornas betygsresultat är 
fortfarande bättre än pojkarnas, men 
2006 minskade skillnaden. Andelen 
pojkar med behörighet till gymnasiet 
var till och med högre än andelen 

Barn-/elevantal 2006 2005 

Förskola (1-5 år) 6 034 5 827 
Kommunal förskola 5 466 5 231 
Familjedaghem 196 253 
Enskilda verksamheter 376 343 

Grundskola och förskoleklass 14 854 15 089 
Kommunala skolor 12 893 13 172 
Fristående skolor 1 961 1 917 

Gymnasieskola (exkl. RGD- RGH) 6 718 6 499 
Kommunala skolor 6 346 6 168 
Fristående skolor 372 331 

flickor med behörighet. 

Behörighet till högre studier 
Av de i Örebro folkbokförda elever 
som med behörighet började gym
nasiet höstterminen 2006, antogs 
89 procent på sitt förstahandsval. 
Andelen avgångselever som fått slut
betyg har ökat från 82 procent 2005 
till 88 procent 2006. Av flickorna var 

det 89 procent och av pojkarna 86 
procent som fick slutbetyg. Andelen 
av dem som också har grundläggande 
behörighet för studier vid universitet 
och högskolor, har under den senaste 
femårsperioden (2003 - 2006) legat 
mellan 87 och 88 procent. Motsva
rande siffror för snittet i riket har legat 
oförändrat på 89 procent. Noterbart 
är att 11 procent fler flickor än pojkar 
har grundläggande behörighet. 

Elevernas upplevelse av lärande 
Upplevelsen av utveckling och lärande 
har undersökts bland elever i för
skolan och i skolår 2, 5, 8 och år 2 
på gymnasiet. Över 90 procent av 
föräldrarna till barn i förskolan anser 
att deras barn tycker det är roligt att 
gå till förskolan och 83 procent anser 
att barnen får det stöd och den hjälp 
de behöver för att utvecklas. 

Praktiskt taget alla elever i skolår 
5 tycker att de lär sig viktiga saker i 
skolan, nio av tio instämmer i att de 
lär sig mycket i svenska och engelska, 
och ännu fler instämmer i att de lär 
sig mycket i matematik. Nio av tio 
elever i skolår 8 instämmer i att de lär 
sig viktiga saker i skolan och att de 
är med och diskuterar det på utveck
lingssamtalet. Sex av tio tycker att 
deras lust att lära stimuleras i skolan, 
vilket kan jämföras med åtta av tio i 
skolår 5. Drygt hälften av eleverna i 
år 2 på gymnasiet håller med om att 
deras lust att lära stimuleras i skolan 
och främst är det elever med utländsk 
bakgrund som instämmer i detta samt 
elever som går på programmen Bygg, 
El och Energi. 

Modersmålsundervisning 
Från och med hösten 2006 erbjuds 
språkstöd på modersmålet till ett 
större antal barn i förskolan, företrä
desvis inom de stora språkgrupperna, 
dels utifrån den riktade satsningen 
till förskolan på 2 mnkr, dels genom 
egna satsningar i driftsförvaltningarna. 
Eleverna i grundskolan och gymnasiet 
erbjuds modersmålsundervisning, 



30 Kommunredovisning
 

men alla elever utnyttjar inte dessa 
möjligheter. Det finns fortfarande 
mycket att göra i ämnesundervisning 
på modersmål, svenska som andra
språk och andra stödinsatser, för att nå 
ökad måluppfyllelse. 

Trygghet 
94 procent av de tillfrågade föräldrar
na till barn i förskolan anser att deras 
barn är trygga i förskolan. Eleverna 
i skolår 5 känner sig trygga i skolan, 
de behandlas väl av sina skolkamrater 
och de tycker att de vuxna bryr sig 
om dem. De uttrycker dock i lägre 
grad att de vuxna aktivt motverkar 
att någon behandlas illa och lite 
drygt hälften instämmer i att det inte 
förekommer mobbning eller annan 
kränkande behandling. Även elever i 
skolår 8 känner sig trygga. Däremot 
gör de på samma sätt som föräldrarna 
en lägre bedömning av arbetsron på 
lektionerna, 59 procent instämmer. 
Referensvärdet från andra kommuner 
är 64 procent. 

Trots att 36 procent av gymnasie
eleverna i år 2 menar att det förekom
mer mobbning på skolan svarar 97 
procent av gymnasieeleverna, att de 
känner sig trygga i skolan. 83 procent 
tycker att det råder god stämning och 
god sammanhållning på skolan och 
88 procent anser att de bemöts på ett 
positivt sätt av lärarna. Arbetet för 

trygghet och rättvisa uppvisar goda 
resultat och ligger på god nivå. 

Entreprenörskap 
I Ungdomsbarometern 06/07 uppger 
34 procent av de tillfrågade ungdo
marna i åldern 15 - 24 år att de kan 
tänka sig att bli egenföretagare. Att 
64 procent av de tillfrågade eleverna i 
Örebros gymnasieskolor kan tänka sig 
en framtid som egenföretagare kan, 
med förbehåll för skillnaden i ålders
gruppernas sammansättning, ses som 
ett gott resultat. 

I gymnasieskolornas strävan att 
erbjuda eleverna gymnasieprogram/ 
utbildning av ”dagsfärsk” kvalitet, är 
samarbete och samverkan med företag 
och branschorganisationer en avgö
rande förutsättning. För företagen 
bidrar detta bl.a. till ökad tillgång till 
kvalificerade medarbetare och därmed 
fortsatt utvecklingspotential. Det 
nya specialutformade programmet 
Logistik och handel startade höstter
minen 2006, som ett led i gymnasie
skolans strävan att i ökad grad erbjuda 
utbildningar anpassade till lokal och 
regional arbetsmarknad. 

I de flesta yrkesförberedande 
gymnasieprogrammen ingår obligato
riskt kursen Projekt och företagande, 
vars mål är att stimulera intresset för 
och ge kunskaper om entreprenör
skap, företagande och om projekt som 

Verksamhetsmått i procent 2006 2005 

Andel elever som lämnar grundskolan med behörighet till gymnasiestudier på nationella program 84,8 86,6 
Andel elever som lämnar grundskolan med godkända betyg i alla ämnen 74,3 72,6 
Andel elever med behörighet till högskolestudier 87,0 87,0 
Andel gymnasieungdomar som kan tänka sig en framtid som egen företagare 64,0 -
Andel elever som har modersmålsstöd/modersmålsundervisning av berättigade 53,5 63,0 
Andel elever som har studiehandledning av berättigade 9,0 -
Andel barn och unga som tycker att de kan påverka innehållet i den verksamhet som de är berörda av 79,0 -
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arbetsform. Sammanlagt läser 1 560 
elever (24 procent) denna kurs. Dess
utom läser 678 elever (10 procent) 
valbara kurser med inriktning mot 
entreprenörskap, småföretagande och 
starta eget. 

Skolornas miljöarbete 
Sju av tio elever i skolår 5 och hälften 
av eleverna i skolår 8 och skolår 2 på 
gymnasiet, instämmer i att det finns 
ett aktivt och synligt miljöarbete på 
skolan. En fördjupad analys behövs 
för att kunna förklara elevernas upp
fattning i miljöfrågorna. 

Delaktighet och brukar
inflytande 
Elevinflytandet på individnivå varierar 
mellan skolorna men också mellan 
klasser och grupper, bl.a. beroende på 
elevernas ålder och mognad. De yngre 
eleverna upplever fortfarande att de 
har större inflytande än vad de äldre 
eleverna har. Skolornas utvecklings
arbete med den individuella studie
planen, utvecklingssamtalen och att 
tydliggöra kunskapsmålen för elever
na, måste fortsätta för att ge eleverna 
ytterligare inflytande och ansvar för 
sin utbildning. 

Några skolområden har i sina 
analyser av resultatet framfört att det 
brister i information till föräldrarna 

om förskolans/skolans mål och hur 
man arbetar med dessa, samt hur man 
följer upp barns/elevers lärande och 
utveckling. Andra enheter som nått 
goda resultat har arbetat med att ut
veckla sina mötesformer och innehåll i 
samarbete med föräldrarna, och infört 
särskilda introduktionssamtal med 
föräldrar och elever inför första året i 
skolår 7-9. 

Inom grundskolan är det fort
farande svårt att få till stånd råd eller 
styrelser med föräldrar i, medan det 
går lättare i förskolorna. På gymnasie
skolorna finns ett flertal formaliserade 
forum för elevinflytande; klassråd, 
programråd, arbetsmiljö/elevskydds
ombud, elevråd, skolråd och lokala 
styrelser. 

Personalpolitiska mål 
Sjukfrånvaron inom Barn och utbild
ning har minskat och uppgick 2006 
till 7,3 procent. Sysselsättningsgraden 
inom programområdet har ökat och 
var vid årsskiftet 95,5 procent. Vid 
nyrekrytering har heltidsanställning 
erbjudits. Andelen anställda med 
utländsk bakgrund har ökat och är nu 
8,7 procent. 54 procent av de anställ
da inom programområdet upplever sig 
ha inflytande över sitt arbete. 

Viktiga händelser 

Wadköpings utbildningscenter startade i I september invigdes Oscariahallen, Virginska Flera nya familjecentraler har startats och de är 

augusti 2006 i f.d. Alnängskolans lokaler. Det skolans idrottshall. nu sammanlagt sju. 

är ett nytt utbildningscenter med inriktning på 

bl.a. logistik och handel.
 

På Öknaskolan har en introduktionsverksamhet 
startat i samarbete med Vuxenutbildnings- och 

Tullängsskolan ackrediterades i september att arbetsmarknadsnämnden. 
formellt ingå i Teknikcollege i Örebro län. 
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Tillväxt och utveckling 
Ekonomiskt resultat 
Programområdet redovisar ett samlat 
överskott på 5,2 mnkr för år 2006. 
Vuxenutbildnings- och arbetsmark
nadsnämnden redovisar ett överskott 
på 4,5 mnkr, varav 3,5 mnkr är en 
följd av att SFI-utbildning inte kun
nat anordnas i den takt som planerats. 
Fritids- och turistnämnden redovisar 
ett mindre underskott på 0,2 mnkr. 
Inom kultur- och medborgarnämnden 
har främst ökade intäkter inom tolk
verksamheten samt ökade driftsbidrag 
från staten inneburit ett överskott på 
1,7 mnkr. 

Resultat och måluppfyllelse 

Introduktion av flyktingar 
Det utökade flyktingmottagandet får 
konsekvenser för flera av kommunens 
verksamheter. 

Trots det ökade flyktingmot
tagandet har den genomsnittliga 
introduktionstiden för flyktingar 
minskat och är just nu 2,6 år. Målet 
var dock satt till 2 år. Omställning i 
introduktionsverksamheten och SFI-
undervisningen har endast gett effekt 
på deltagare som påbörjat sin intro
duktion under 2006. Garantin att 
erbjuda verksamhet inom åtta veckor 

2006 

67 358 
32 709 
59 288 

116 041 
43 506 
58 747 
4 825 

382 474 

Verksamhet, nettokostnader i tkr 

Arbetsmarknadsåtgärder 
Flyktingmottagning 
Kommunal vuxenutbildning 
Fritidsverksamhet inkl. turism 
Bibliotek 
Övrig kulturverksamhet 
Övrigt 

Totalt 

från inflyttningsdag i kommunen har 
kunnat infrias under del av hösten 
2006, genom fler platser inom SFI-
undervisningen. 

Vuxenutbildning 
Antalet deltagare i den kommunala 
vuxenutbildningen ligger i stort på 
samma nivåer som 2005. Svensk
undervisningen för invandrare har 
dock ökat markant. Den grundläg
gande vuxenutbildningen har ökat 
något medan den gymnasiala delen 
har minskat med cirka 70 platser. 96 
procent av de personer som deltagit i 
vuxenutbildningens kurser anser att 
deras möjlighet att gå vidare till arbete 
eller studier har ökat. 

Andelen godkända elever på SFI-
utbildningen var 70 procent, ett lägre 
utfall än 2005. Det är en större andel 
kvinnor än män som blir godkända. 

2005 

55 916 
28 494 
53 927 

121 866 
42 066 
58 412 
5 508 

366 189 

100 Medborgarnas attityder till verksamheten 
Örebroarnas bedömning av kommunens 
verksamheter har undersökts. Kommunens med75 
elbetyg blev 61 av 100. Örebroarna ger högt 
betyg till både fritid-idrott (69) och fritid-kultur 
(66). Störst effekt på örebroarnas attityder till 50 
kommunens verksamhet skulle satsningar på 
kultur ge.Den sammanvägda Nöjd-Medbor
gar-Index (NMI) blev för Örebro kommun 55.25 
För samtliga kommuner som ingick i undersök
ningen blev NMI 53. 

0 

6669 

Fritid - idrott Fritid - kultur 
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Genomströmningen av deltagare 
inom SFI-utbildningen har ökat med 
31 procent. Andelen deltagare som 
avbrutit sin utbildning har minskat 
från 29 procent till 16 procent. En 
satsning på utveckling av SFI kopplat 
till språkpraktik och branschrelaterad 
praktik har gjorts. 

Arbetsmarknadsåtgärder 
Arbetsmarknadsverksamheten har 
avslutat 2 366 personer och tagit emot 
2 307 nya deltagare. I genomsnitt har 
950 personer deltagit i de kommu
nala arbetsmarknadsåtgärderna varje 
månad. Andelen deltagare som gick 
vidare till studier efter avslutad åtgärd 
var densamma som under 2005, 

2006 

517 
884 

1 000 
3 407 
1 159 

800 
2 022 

Antal deltagare eller platser 

Grundläggande vuxenutbildning 
Gymnasial vuxenutbildning 
Feriepraktik 
Arbetsmarknadsåtgärd 
Flyktingintroduktion 
SFI 
Kulturskolan 

2005 

512 
951 
750 

3 477 
873 
500 

2 117 

d.v.s. 6 procent. Däremot har andelen 
deltagare som fått arbete efter avslutad 
åtgärd ökat till 25 procent. Utveck
lingsjobben för långtidsarbetslösa har 
haft en utslussning till egenförsörjning 
motsvarande 47 procent. Av 1 507 
ungdomar 20-24 år som har deltagit 
i en arbetsmarknadsåtgärd har 354 
gått till arbete och 87 gått till studier. 
Antalet ungdomar som fick ferieprak
tikplats var fler än året innan. Samt
liga ungdomar i de sex prioriterade 
bostadsområdena, som sökte ferie
praktik, fick en plats. 

Fritidsverksamhet 
Medborgarundersökningen visar att 
möjligheter till natur- och friluftsliv 
är viktigt för örebroarna. Fritidsverk
samheten med inriktning på idrott får 
höga betyg. 

Oscariahallen färdigställdes un
der året och används av Virginska sko
lans elever på dagtid och i första hand 
av gymnasterna i Örebro på kvällstid. 
Antalet föreningsdrivna anläggningar 
har ökat marginellt. Av totalt 70 
anläggningar svarade föreningarna för 
skötseln av 52 anläggningar. Uppgifter 
om hur tiderna på anläggningarna för
delas mellan flickor och pojkar saknas. 

Antalet besökare på de kommu
nala inomhusbaden har varit något 
lägre under året, till stor del beroende 
på ombyggnationer i omgivningarna. 

Å-staden med Wadköping och 
Karslund fortsätter att dra till sig besö
kare. Under året återinvigdes Hjalmar 
Bergmanmuseet i Wadköping efter ett 
omfattande förändringsarbete. Antalet 
verksamma småföretagare i Å-staden 
är i stort sett oförändrat. 

Kulturverksamhet 
En betydande förflyttning av resurser 
från Stadsbiblioteket till stadsdels
biblioteken har gjorts, för att öka till
gängligheten till mötesplatserna i de 
stora stadsdelarna. För första gången 
höll samtliga bibliotek öppet under 
hela sommaren. 
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Ett steg i att öka ungas delaktig
het och deltagande har tagits med det 
”nya” Folkets hus, där en kulturföre
ning har bildats. Tillsammans med 
den ökade satsningen på Ung peng 
har detta ökat möjligheterna för unga 
att själva styra över utbudet av kultur
arrangemang. 

Fritidsgårdar och ungdomsverk
samhet 
Antalet besök på fritidsgårdarna ligger 
på samma nivå som 2005 men antalet 
flickor har ökat. Fem fritidsgårdar 
bedriver yngreverksamhet (10-12 år). 
Under 2006 har 160 ungdomsarran
gemang genomförts, de flesta i Huset/ 
Café Deed (f.d. Folkets Hus). Av de 
160 var 70 Ung pengarrangemang. 

Medborgarservice 
Medborgarkontoret är kundtjänst för 
all kommunal verksamhet. År 2006 
har Medborgarkontoret i samarbete 
med Barn och utbildning fördjupat 
kundtjänstrollen i förskolefrågor. 

En enkät visar på en hög andel 
nöjda och mycket nöjda besökare/ 
brukare (89 procent) när det gäl
ler Medborgarkontorets tjänster och 
bemötande. 84 procent var mycket 
nöjda med personalens kunskap. 33 
procent av ärendena handlade om 
samhälls- och konsumentvägledning. 

2005 

Antal besök 

2006 

Inomhusbad 677 492 724 800 
Wadköping 550 000 500 000 
Karlslund 320 000 300 000 
Svampen 120 000 100 000 
Bio Roxy  9 107 5 519 
Fritidsgårdarna  2 213  2 200 
Medborgarkontoret 13 772 
Antal lån, biblioteket 836 910 
Antal föreningsdrivna anläggningar 50 

9 596 
817 786 

52 

Kommunens växel svarar snabbt 
och 33 procent av dem som ringer får 
hjälp av växeln direkt. All personal 
har under hösten tillsammans med 
IT-kundtjänst gått kurs i bemötande i 
telefon och reception. 

Antidiskrimineringsbyrån är 
kontaktpunkt för dem som upplever 
begränsad delaktighet i samhället 
genom diskriminering. Byrån arbetar 
för att medborgare ska informeras om 
sin rätt till lika rättigheter och möjlig
heter i Örebro kommun, samt för att 
öka förståelsen för olikheter och hur 
de kan tas till vara. 

Stadsdelsutveckling 
Områdesgruppernas viktigaste uppgift 
är att skapa samarbete mellan alla som 
är verksamma i området i dialog med 
invånarna. Arbetet handlar i första 
hand om folkhälsa, trygghet, brotts
förebyggande arbete samt boende, 
miljö och närservice. 

Under året har områdesgrup
perna haft 50 möten och i bostadsom
rådena har 37 medborgarmöten ägt 
rum. Verksamma i Brickebacken har 
under 2006 samverkat i ett projekt, 
för en hälsosam stadsdel. Danskom
paniet Raande Voo har etablerat sig i 
Vivalla. 
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Delaktighet och brukarinflytande 
Av de ungdomar som har deltagit i 
en arbetsmarknadsåtgärd upplever 
95 procent att de har goda möjlig
heter att framföra synpunkter på 
verksamheten. 89 procent av samtliga 
deltagare i någon utbildning eller 
arbetsmarknadsinsats, anser sig kunna 
påverka innehållet i den verksamhet 
som de är berörda av. 

Personalpolitiska mål 
Sjukfrånvaron inom Tillväxt och 
utveckling har minskat och uppgick 
2006 till 6,1 procent. Sysselsätt
ningsgraden inom programområdet 
har ökat och var vid årsskiftet 96,6 
procent. Alla som arbetade deltid har 
erbjudits en heltidsanställning. Ande
len anställda med utländsk bakgrund 
har ökat till cirka 18 procent. 55 
procent av de anställda inom förvalt
ningen upplever sig ha inflytande över 
sitt arbete. 
Läs mer om välfärdens utveckling 
i bokslutet för välfärd och hållbar 
utveckling på www.orebro.se/arsredo
visning. 

Viktiga händelser 

Två rekryteringstorg med stort deltagande av 
företag och arbetssökande. 200 personer fick 
jobb. 

En uppdragsutbildning med EU-stöd inom 
projektet Kompetensstegen för Förvaltningen 
för funktionshindrade. Fler valideringar inom 
omvårdnadssektorn. 

Arbetsprövning och rehabilitering tillsammans 
med Försäkringskassan och Arbetsförmed
lingen ökade. 

Fler ungdomar fick feriepraktikplatser. 

Lindholmen i Hjälmaren med raststuga för bl.a. 
skridskoåkare. 

Tre nya Närlärcentrum. 


Ökad tillgänglighet i stadsdelsbiblioteken.
 

Unga kan söka bidrag till egna arrangemang 

genom Ung peng.
 

www.orebro.se/arsredo
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Samhällsbyggnad 
Ekonomiskt resultat 
Den skattefinansierade verksamheten 
redovisade ett överskott på 10,2 mnkr. 
De viktigaste orsakerna till överskot
tet är dels sänkta kapitalkostnader för 
tomträttsmark med 4,5 mnkr, dels 
ökade parkeringsintäkter med 3,5 
mnkr. Samtidigt redovisar kollektiv
trafiken ett underskott på 5 mnkr till 
följd av ökade kostnader för tätorts
trafiken, kopplat till nolltaxeförsöket, 
samt minskade intäkter för stadstra
fiken. 

Den taxefinansierade verksam
heten redovisade ett överskott på 3,2 
mnkr. VA-verksamhetens resultat blev 
4,6 mnkr, främst till följd av ökade 
intäkter på Avloppsverket. Avfallsverk
samheten uppvisar ett negativt resultat 
på 1,4 mnkr beroende bl.a. på ökad 
mängd avfall till förbränning, vilket 
innebär ökade avgifter och skatter. 

Resultat och måluppfyllelse 

Medborgarnas syn på Örebro 
I medborgarundersökningen frågade 
vi efter örebroarnas syn på Örebro 
som en plats att bo och leva på. Höga 
betyg har faktorerna miljö, fritid och 
kommersiellt utbud fått. Dessa tre 
faktorer har för Örebro kommun fått 

7070 

53 

64 

100 

75 

50 

25 

0 
Gång- och Vatten och Ren- Gator och 
cykelvägar avlopp hållning vägar 

Verksamhet, nettokostnader i tkr 2006 2005 

Skattefinansierad verksamhet 359 501 339 570 
Gatuunderhåll 119 651 114 365 
Miljöverksamhet 9 249 9 130 
Samhällsbyggnad 24 813 25 083 
Fastighetsverksamhet 57 552 58 972 
Kollektivtrafik 132 753 127 872 
Övrig verksamhet 15 483 4 148 
Taxefinansierad verksamhet - 3 216 - 4 098 
VA-verksamhet - 4 592 - 5 435 
Avfallsverksamhet 1 376 1 337 

Totalt 356 285 335 472 

högre betygsindex än snittet för samt
liga kommuner i undersökningen. 
Högst betyg fick möjligheterna till na
tur- och friluftsliv. Av det kommersiel
la utbudet har livsmedelsaffärer inom 
rimligt avstånd fått högst värden. 

För bostäder är betyget detsam
ma som snittet för samtliga kommu
ner. Örebroarna är minst nöjda med 
hur det planeras för bostäder. Fyra av 
tio svarande har här gett låga betyg. 

Kommunikationer får högre be
tyg än snittet för samtliga kommuner. 
Högst betyg får tillgången till förbin
delser med expressbuss (långfärdsbuss 
i linjetrafik). Lägst betyg har kollektiv
trafikens biljettpriser fått. 

Medborgarnas attityder till verksamheten 
Örebroarnas bedömning av kommunens verksamhe
ter har undersökts. Kommunens medelbetyg blev 61 
av 100. Örebroarna ger högt betyg till gång- och 
cykelvägar (70) samt vatten och avlopp (70), lite lägre 
till renhållning (64) och lägst betyg till gator och vägar 
(53). Störst effekt på örebroarnas attityd till kommunens 
verksamhet, skulle förbättrade gator och vägar och 
renhållning ge. Den sammanvägda Nöjd-Medborgar-
Index (NMI) blev för Örebro kommun 55. För samtliga 
kommuner som ingick i undersökningen blev NMI 53. 
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Stadsbyggnad och bostäder 
Örebro kommun är i stark tillväxt. 
2006 blev ett rekordår för produk
tionen av detaljplaner och bygglov. 
60 detaljplaner har vunnit laga kraft 
under året vilket innebär cirka 2 000 
lägenheter i flerfamiljhus samt 180 
tomter för villor, kedjehus och radhus. 
Viktiga detaljplaner har antagits 
för verksamheter - industri, kontor 
och handel - samt för infrastruktur. 
Exempel på större planer är Marie-

Tekniska förvaltningen bidrar till 
företagsetableringar genom god kom
munalteknisk service och jämförelsevis 
låga avgifter på VA- och avfallstjänster. 

Nya företag har bildats och 
skapat ökad sysselsättning tack vare 
kommunens arbete med Rynninge
viken och Naturens Hus, till exem
pel restaurangen och lantbrukares 
högkvalitativa köttproduktion, som 
blivit möjlig genom restaureringen av 
naturbetesmark. 

bergs köpcentrum, Eurostop, mäss
hall i kvarteret Stinsen, Aspholmen, 
Boglundsängen, Södra vattentornet, 
kvarteret Gasugnen, Almbyplan och 
CV-området. 

Planeringen av bostadsförsörj
ningen har varit inriktad på blandade 
hustyper, bostadsstorlekar och upplå
telseformer, för att minska de bostads
sociala skillnaderna samt öka trygghet 
och rättvisa. Satsningen på att ut
veckla de västra stadsdelarna, med att 
öka antalet arbetsplatser och förbättra 
tillgängligheten mellan stadsdelarna, 
har pågått under hela året. 

Kollektivtrafik 
Bussarna trafikerar samma totala 
antal kilometer som tidigare. Trots att 
antalet resande ökat har intäkterna 
endast ökat med 1 procent. Förklaring 
är dels nolltaxan under mars må
nad, dels de förändrade taxorna som 
infördes fr.o.m. augusti. Taxeföränd
ringen innebar en högre taxa för enkel 
resebiljett och större rabatt vid köp av 
rabattkort. Förändringen har inne
burit ökad användning av rabattkort 
och minskad kontanthantering på 
bussarna. 

En genomlysning för att effek
tivisera kollektivtrafiken har gjorts 
i projektet Kollektivtrafik i Örebro 
(KollÖr). Hittills har man sett över 
linjenätet, hållplatserna, framkom
ligheten och vilken trafikerings
form som kan ersätta Mjuka linjen. 
Projektet utreder om flextrafik kan 
ersätta Mjuka linjen mellan centrala 
Väster och Rosta, för att ge äldre och 
funktionshindrade goda möjligheter 
att åka kollektivt. Planen är att införa 
flextrafik under hösten 2007. 

Trygghet och säkerhet 
Under året satsades 15,8 mnkr på 
asfaltsunderhåll och asfaltslappning, 
vilket motsvarar det årliga behovet. 
Ökad nedskräpning i city har krävt 
sopning även under helgerna. 

Under året har s.k. trygghets
vandringar genomförts för att identi
fiera otrygga platser och sedan åtgärda 
dem. Kommunen arbetar för att hålla 
efter belysningarna på och kring bygg
naderna. För att öka tryggheten för 
gång- och cykeltrafikanter har 
6 000 kvm buskar grävts bort och 
nästan lika mycket sågats ned i kom
munens parker under 2006. Ökade 
insatser för renhållning och mot klot
ter bidrar till en attraktiv och vacker 
kommun. 

En del i ett tryggare Örebro är att 
fler ”matföretag” har en egen kontroll 
som är godkänd av Miljönämnden. 
Örebro kommun övervakar och ser till 
att luftkvalitetsnormerna överskrids 
och kontrollerar kvicksilverhalten i 
sjöarna. 
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Energianvändning 
Under året genomfördes första delen 
av det s.k. EPC-projektet (Energy 
Performance Contracting). 37 mnkr 
investerades för att minska energi
förbrukningen. Projektet innebär att 
entreprenören lämnar garanti på den 
beräknade minskade energianvänd
ningen. 

Del 2 som omfattar kommunala 
investeringar på cirka 88 mnkr, kom
mer att genomföras under 2007 och 
2008. Totalt kommer cirka 
420 000 kvm av vårt fastighetsbestånd 
att åtgärdas. Effekten kommer att 
märkas från och med år 2007. 

Energianvändningen i kommu
nens fastigheter har minskat under 
året. Målet att minska oljeberoendet 
med 10 procent är uppnått. Fastig
hetsnämnden har bytt ut cirka 15 
procent av fastigheternas oljeanlägg
ningar. Effekten kommer att märkas 
under 2007. 

Miljö, vatten och renhållning 
Den skadliga kemikalieanvändningen 
har minskat. Kommunens tillsyn av 
miljöfarlig verksamhet visar att 56 
procent av de företag som besöktes 
2006 hade en bra kemikaliehante
ring, mer än en fördubbling i jämfö
relse med 2005. Den totala andelen 

miljöfarliga verksamheter som har bra 
källsortering har ökat till 67 procent. 

Målet att förbättra vattenkvali
teten i Svartån har inte nåtts trots att 
resultatmålen nåtts. 

Miljönämnden har gjort en 
inventering och arbetat med att ställa 
krav på förbättrade enskilda avlopp 
längs Garphytteån. Miljönämnden 
har arbetat med förslag till åtgärder 
för att förbättra badvattenkvaliteten 
i Svartån. Nämndens arbete i såväl 
planprocessen som LOD-grupperna 
har fortsatt och i tillsynen ställs krav 
på rening eller andra åtgärder för att 
förbättra dagvattnets kvalitet och 
omfattning. 

Strandmiljöerna utefter Svartåns 
norra sida har förbättrats mellan 
Karlslund och Lindbacka. Ett vat
tenreningskärr utmed Svartån har 
planerats och ett nytt naturreservat i 
Latorp har skapats. 

Andelen badvattenprov i Svartån 
som är utan anmärkning har minskat 
från 19 procent 2005 till 14 procent 
2006. Mätresultaten är svåra att 
påverka, eftersom vädret har betydelse 
för hur ån förorenas. 

Verksamhetsmått 2006 2005 

Antal kvm tillgänglig detaljplanelagd mark avsedd för verksamheter 2 380 000 1 914 500 
Antal kvm såld detaljplanelagd mark avsedd för verksamheter 300 000 -
Antal kvm nyskapad detaljplanelagd mark avsedd för verksamheter 765 000 
Antal trafikolyckor med personskador i Örebro 209 218 
Andel kommunägda fastigheter som värms upp med elvärme i procent 7,3 -
Andel kommunägda fastigheter som värms upp med fjärrvärme i procent 81,3 -
Andel kommunägda fastigheter som värms upp med biobränsle i procent 3,5 -
Andel kommunägda fastigheter som värms upp med solenergi i procent 0,1 -
Andel kommunägda fastigheter som värms upp med eldningsolja i procent 7,7 -
Antal naturreservat 5 5 
Andel invånare som har tillgång till park eller annat grönområde inom 
200 m från bostaden i procent - 47 
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Delaktighet och brukarinflytande 
Kontakten med medborgarna har 
förstärkts genom den gemensamma 
kundtjänsten. Under 2006 tog 
kundtjänsten emot drygt 37 000 
samtal och 81 procent av alla ären
den handläggs direkt. Kundtjänstens 
kontaktuppgifter sprids systematiskt 
via informationsmaterial, vatten- och 
avfallsfakturor och genom reklam på 
kommunens avfallsfordon. 

Webbenkäter och webbdiskus
sioner har ökat dialogmöjligheterna. 
Tekniska förvaltningen informerar 
via kommunens månadsannonsering 
i Nerikes Allehanda, Näringslivs
kontorets digitala nyhetsbrev och 
medborgarassistenten Svampen på 
kommunens hemsida. Vi satsar på 
ny webbteknik för att snabbt få ut 
information via SMS eller automatisk 
uppringning med röstmeddelande. 
Möjligheten att personal ska kunna 
blogga på www.orebro.se undersöks. 

Byggnadsnämnden ger ökad 
service bl.a. genom användarvänliga 
hemsidor med uppgifter om t.ex. le
dig mark och lokaler. Vi fortsätter att 
utveckla etablering och förbättra servi
cen för näringslivet. Handelsfrågorna 

har utretts och resulterat i fortsatta 
satsningar på centrum, Marieberg och 
Boglundsängen. 

Medborgarkontorens infor
mation om samhällsbyggnadsfrågor 
ökar. Förutom Medborgarkontorets/ 
Stadsbibliotekets digitala informa
tionssystem har Samhällsbyggnad nu 
ett eget rum i bibliotekets lokaler. 
Programområdet ställer ut/informerar 
om översiktsplanen, biogas, hållbara 
transporter, kollektivtrafik m.m. 

Personalpolitiska mål 
Sjukfrånvaron inom Samhällsbyggnad 
har minskat och uppgick 2006 till 5,3 
procent. Den genomsnittliga syssel
sättningsgraden ligger på 99 procent. 
Andelen personer med utländsk bak
grund har ökat något men är fortfa
rande låg, cirka 6,8 procent. Alla som 
kan och vill arbetar heltid. 58 procent 
av de anställda anser sig ha inflytande 
över sitt arbete. 

Viktiga händelser 

Naturens Hus invigdes i maj. Ett nytt stort vattenlandskap med vattenspeglar, Vinterstadions bandyplan har anpassats för 
broar över Lillån, cykelvägar och rastplatser på allsvenskt spel. 

Ett nytt strandlandskap med rastplatser och 
Boglundsängen. 

promenadstråk vid Rynningeviken. 
Grovavfallshämtningen har upphört och 
hanteringen har övertagits av återvinningscen
tralerna. 

http:www.orebro.se
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Social välfärd 
Ekonomiskt resultat 
Programområdet redovisar ett över
skott på 4,9 mnkr för år 2006. 

Socialnämnderna redovisar ett 
samlat underskott på 2,8 mnkr, vård- 
och omsorgsnämnderna ett samlat 
överskott på 8,3 mnkr. Nämnden för 
funktionshindrade ett underskott på 
8,1 mnkr och Överförmyndarnämn
den ett underskott på 0,1 mnkr. 

Resultat och måluppfyllelse 

Socialtjänst 
Det förebyggande arbetet för barn 
och deras familjer har under året 
utvecklats genom uppbyggnaden av 
familjecentraler. Besöksfrekvensen har 
i genomsnitt per dag varit cirka 25 
personer. Över 200 föräldrar har del
tagit i föräldrautbildningar, en insats 
som inte funnits året innan. 

Kvinnor/flickor och deras 
specifika behov har uppmärksam
mats inom socialtjänsten genom 
utbildningsinsatser till medarbetarna 
och verksamheter för denna grupp. 
I åldersgruppen 0-19 år är antalet 
beslutade öppenvårdsinsatser jämnt 
fördelade mellan könen, däremot står 
kvinnorna/flickorna för 60 procent 
av heldygnsvården. Kunskaper och 
resurser leder till en ökning av insatser 
riktade till kvinnor och flickor. 

Verksamhet, nettokostnader i tkr 2005* 

Försörjningsstöd 186 701 
Övrig socialtjänst 315 274 305 186 
Vård och omsorg 1 012 723 945 975 
Funktionshindrade 484 126 446 835 
Överförmyndarverksamhet 

2006* 

180 134 

4 499 

Totalt 1 889 196 

4 835 

1 997 092 

*) Beloppen innehåller fördelning av programgemensamma kostnader. 

Tonårsflickors användning av alkohol 
och droger ökar. 

Under året har Kvinnocentrum 
startat, vilket avsevärt ökar möjlighe
ten för socialtjänsten att ge stöd och 
behandling till våldsutsatta kvinnor 
och deras barn. Statistikuppgifter om 
våldsutsatta kvinnor är otillräcklig och 
behöver utvecklas. 

Försörjningsstöd 
Utbetalningarna av ekonomiskt 
bistånd och utvecklingsersättning 
fortsatte att minska under 2006 trots 
att andelen hushåll med utländsk bak
grund ökade till följd av den tillfälliga 
asyllagen och ett ökat flyktingmotta
gande. Den gynnsamma utvecklingen 
kan troligen förklaras med att arbets
marknaden blivit något bättre och att 
fler personer erbjudits åtgärder istället 
för att vara öppet arbetslösa. Genom 
en kartläggning av alla arbetssökande 

100 Medborgarnas attityder till verksamheten 
Örebroarnas bedömning av kommunens 
verksamheter har undersökts. Kommunens 
medelbetyg blev 61 av 100. Örebroarna ger 
låga betyg både till äldreomsorgen (44) och 
stöd för utsatta personer (43). En förbättring 

75 

50 
på de här områdena skulle få stor effekt på 
örebroarnas attityder till kommunens samlade 
verksamhet. Den sammanvägda Nöjd-Medbor25 
gar-Index (NMI) blev för Örebro kommun 55. 
För samtliga kommuner som ingick i undersök
ningen blev NMI 53.0 

4344 

Äldreomsorg Stöd för utsatta personer 
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bidragstagares behov har riktade åtgär
der kunnat sättas in, vilket inneburit 
att många bidragstagare kommit i 
arbete eller sysselsättning. 

Övrig socialtjänst 
De externa placeringarna i heldygns
vård har ökat under året trots många 
åtgärder för att styra över till öppen
vård. Beslut har fattats om att öppna 

ett nytt behandlingsboende för ung
domar under 2007. Andelen öppen
vård av de totala insatserna ökade för 
gruppen vuxna, men inte för barn och 
unga. Institutionsvården ökade med 
9 procent, medan familjehemsvården 
ökade med 4 procent. 

Volymuppgifter 2006 2005 

Socialbidragshushåll, antal 4 036 4 134 
Utbetalt ek. bistånd totalt, mnkr 149,7 152,7 
Institutionsvård , antal dygn 47 112 43 198 
- varav barn och unga 26 727 24 875 
Familjehemsvård, antal dygn 67 084 64 568 
- varav barn och unga 64 192 61 113 
Bostäder LSS 415 398 
Daglig verksamhet LSS 456 463 
Personlig assistans LASS 206 191 
Särskilt boende, permanenta platser 897 899 
Korttidsplatser 152 124 
Hemvård, antal personer 3 319 3 203 

Vård- och omsorg 

Hemvård 
Antalet personer med beviljad insats 
enligt socialtjänstlagen (SoL) och/el
ler hälso- och sjukvårdslagen (HSL) 
har ökat med 116 personer sedan 
årsskiftet. Den största ökningen finns 
i gruppen med enbart hälso- och 
sjukvårdsinsatser. Av det totala antalet 
personer med beviljad insats är 66 
procent kvinnor. 

Vårdtyngdsmätningarna visar 
att vårdtyngden per brukare har ökat 
betydligt sedan förra årskiftet. Antal 
brukare som har hemvårdsinsatser 
mer än 80 timmar per månad har 
ökat med 45 procent under 2006 och 
var vid årsskiftet 242. Endast 30 av 
dessa har beslut om permanent plats 
på särskilt boende. 

Särskilt boende 
Bristen på permanenta platser i sär
skilt boende är ett stort problem och 
innebär att hela vårdkedjan påverkas. 
Personer med behov av permanent 
plats vistas i hemmet eller på sjukhu
set men framförallt på korttidsplatser. 
Så gott som alla utskrivningsklara 
patienter med betalningsansvar på 
USÖ väntar på att få komma till en 
korttidsplats eller rehabiliterings
plats. Antalet ej verkställda beslut om 
permanent plats har under året gällt 
mellan 86 och 131 personer och den 
genomsnittliga väntetiden för att få en 
plats på särskilt boende har varit 3,5 
månader. 

Vårddygnen och därmed 
kostnaderna för utskrivningsklara 
patienter med betalningsansvar på 
USÖ har ökat kraftigt. För att möta 
det ökade trycket har 26 nya korttids
platser öppnats. Trots detta har antalet 
utskrivningsklara fortsatt att öka och 
på helåret ökade antalet vårddygn 
med cirka 52 procent och kostnaden 
slutade på 20,1 mnkr. 

Från och med 1 juli 2006 ska 
varje socialnämnd eller motsva
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rande enligt lag rapportera beslut om 
bistånd som inte verkställts inom 
tre månader efter beslutet till läns
styrelsen, kommunens revisorer och 
kommunfullmäktige. 

Ett kommunalt vårdplanerings-
team stationerat på USÖ har bidragit 
till bättre vårdplaneringar, men inte 
haft någon effekt på kostnaderna för 
utskrivningsklara. 

Kvalitet 
Kvalitetsinspektioner på särskilt 
boende och i hemvården genomförs 
regelbundet. 

Funktionshindrade 
Antalet insatser enligt LSS har ökat 
något långsammare än under de 
senaste åren. 15 fler personer har fått 
personlig assistans med statlig ersätt
ning. 21 fler barn och ungdomar har 
fått korttidsvistelse. Köpen från andra 
kommuner har ökat. 

Den fortsatta utbyggnaden av 
gruppboenden har inneburit att anta
let ej verkställda beslut minskat från 
74 till 51. 

Fler personer än tidigare har 
slutat i daglig verksamhet. Det beror 
dels på att personerna blivit äldre och 
uppnått pensionsålder, dels att verk
samheten inte passar eller att personen 

väljer att inte delta. Många i den se
nare gruppen är personer med lindrig 
utvecklingsstörning och personer med 
neuropsykiatriska funktionshinder. 
Fler personer har fått extern daglig 
verksamhet. 

Insatserna enligt SoL varierar. 
För socialpsykiatrins målgrupp är 
antalet platser i gruppboende/service
boende oförändrat. Antalet personer 
med sociala hyreskontrakt har ökat 
från 46 till 58 personer. 

Elva personer färre deltar i arbets
verksamhet. Några har gått vidare till 
praktik eller andra verksamheter, bl.a. 
i föreningsregi. 

Genomlysning av verksamheten 
En genomlysning av Nämnden för 
funktionshindrades verksamhet och 
kostnader är genomförd och ett antal 
följduppdrag pågår; att minska net
tokostnaden för personlig assistans, 
att genomföra en stödbehovsmätning 
i samtliga gruppbostäder, samt att se 
hur samverkan inom förvaltningen 
och med andra förvaltningar kan bli 
bättre. 

Verksamhetsmått  2006  2005 

Andel brukare som upplever att de kan påverka innehållet i den verksamhet som de är berörda av, procent 66-97 
Andel barn och unga som tycker att de kan påverka innehållet i den verksamhet som de är berörda av, 
procent 62 
Antal hushåll med försörjningsstöd 4 036 4 134 
Andel barn som får stöd- och behandlingsinsatser på hemmaplan, procent 77,8 82 
Andel unga som får stöd- och behandlingsinsatser på hemmaplan, procent 68,8 66,5 
Andel vuxna som får stöd- och behandlingsinsatser på hemmaplan, procent 82,4 83,5 
Genomsnittlig väntetid till särskilt boende, månader 3,5 
Antal ej verkställda beslut om boende enligt LSS och SoL 51 74 
Andel anställda med utländsk bakgrund inom programområdet, procent 14,7 12,2 
Antal invandrarföreningar som är samarbetspartner till vård- och omsorgsverksamheten 3 
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Överförmyndarverksamheten 
Verksamhetens omfattning ökade 
mindre än tidigare år. Antalet gode 
män var vid årsskiftet 681 och förval
tarskap 98. Rekrytering av gode män 
och förvaltare har genomförts under 
året. 

Under året har verksamheten in
spekterats av länsstyrelsen, som funnit 
att den är av god kvalitet. 

Delaktighet och brukarinflytande 
I programområdets synpunktsrutin 
har knappt 200 synpunkter registre
rats inom verksamhetsområdet vård 
och omsorg. Synpunkterna berör 
många olika områden, vilket gör att 
det är svårt att dra slutsatser på såväl 
enhets- som förvaltningsnivå. 

De båda försörjningsstödskon
toren och de båda socialkontoren 
har gjort en delundersökning av 
brukarnas synpunkter på bemötande, 
tillgänglighet och inflytande. Nöjd
heten låg högt, mellan 70 och 80 
procent för bemötande och inflytande 
och något lägre för tillgänglighet, 
som är ett förbättringsområde. Tyvärr 
finns ännu inte någon evidenssäkrad 
brukarundersökning för socialtjänst 
i Sverige, vilket försvårar jämförelser 
med andra kommuner. Endast ett 
fåtal synpunkter har kommit in inom 

Viktiga händelser 

Kartläggning av en stor grupp arbetslösa 
bidragsmottagare som gjorde det möjligt för 
cirka 40 personer att bli självförsörjande. 

Flera nya familjecentraler har startats och de är 
nu sammanlagt sju. 

Föräldrautbildningar med stort deltagande och 
positiva omdömen. 

socialtjänsten. En förklaring kan vara 
att socialtjänsten har andra sätt att 
fånga upp synpunkter, till exempel vid 
behandlingsplaneringar och utskriv
ningssamtal. Även de ökade kontak
terna med ideella föreningar, bl.a. i ett 
brukarråd, ökar brukarnas påverkan 
på verksamheten. 

Ett förbättringsområde är att öka 
brukarnas inflytande över utform
ningen av insatser, långsiktigt och 
kortsiktigt i vardagen. En majoritet av 
brukarna upplever ett gott bemötan
de. Det är ändå viktigt att hela tiden 
arbeta med detta, eftersom vissa re
sultat pekar på att brukaren inte alltid 
vågar säga ifrån när något inte känns 
bra. Möjligheten att möta individu
ella önskemål om tid och stöd av viss 
personal är också ett viktigt område. 

Personalpolitiska mål 
Sjukfrånvaron inom Social välfärd har 
minskat och uppgick 2006 till 9,8 
procent. Sysselsättningsgraden inom 
programområdet har ökat och var vid 
årsskiftet 91,2 procent. Vid nyrekry
tering har heltidsanställning erbjudits. 
Andelen anställda med utländsk 
bakgrund har ökat och är nu 14,7 
procent. 58 procent av de anställda 
inom programområdet upplever sig ha 
inflytande över sitt arbete. 

Kvinnocentrum har startats. 

POSOM-insatser – utveckling och utbildning av 
stödpersonsorganisationen vid större kriser. 

CM-teamet – ett nystartat team med so
cialtjänst, socialpsykiatri och landstingets 
beroendecentrum, för att höja livskvaliteten 
för personer med sammansatt problematik (så 
kallad dubbeldiagnos). 

26 nya korttidsplatser på Skeppet och Älv
tomta korttidsboende. 
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Kommunstyrelsen 
Ekonomiskt resultat 
Verksamheten under kommunstyrel
sen redovisar ett överskott på totalt 
65,3 mnkr för år 2006 varav Kom
munledning ett överskott på 4,4 
mnkr, de kommungemensamma stats
bidragen ett överskott på 30,2 mnkr, 
kommungemensamma verksamheter 
ett överskott på 9,7 mnkr, anslaget 
till kommunstyrelsens förfogande ett 
överskott på 13,2 mnkr och Stads
kansliet ett överskott på 7,9 mnkr. 

Resultat och måluppfyllelse 

Internationellt arbete 
Arbetet med att stimulera till interna
tionellt samarbete har fortsatt. Örebro 
har haft kontakter med alla sina 
vänorter under året, men fokus har 
varit på att bygga upp förvaltnings-
nära kontakter med vänorten Terrassa. 
Fem studieresor med olika teman har 
genomförts till Terrassa: utbildning, 
kultur, näringsliv, fritid och turism 
samt jämställdhet och mångfald. 

Örebro kommun är en av 14 
deltagare i ett tvåårigt projekt – ”Sus
tainment” – om erfarenhetsutbyte och 
kunskapsstöd mellan städer i Östersjö
regionen för utveckling av sektor-
övergripande lösningar och samord
ning i arbetet för hållbar utveckling. 
Projektet ska ta tillvara kunskap och 
expertis inom alla dimensioner för 
hållbar utveckling (ekologisk, social 
och ekonomisk), samt medverka till 
uppbyggnad av lokala centrum för 
samordning och ledning av hållbar 
utveckling. 

Ledarutveckling och medarbetar
skap 
En ny medarbetarpolicy har tagits 
fram som betonar varje medarbetares 
ansvar för kommunens utveckling till 
att ge en bra service till örebroarna. Vi 
har fortsatt med vår ledarutveckling. 
Över 140 chefer har genomgått någon 
form av kommungemensam chefs-
och ledarutveckling. 

Verksamhet, nettokostnader i tkr 2005 

Kommunledning 25 551 
Kommungemensamma verksamheter 34 231 32 183 

2006 

25 933 

Kommungemensamma statsbidrag -136 761 -102 611 

Nerikes Brandkår 58 187 57 045 
Till kommunstyrelsens förfogande 0 0 
Stadskansliet 86 963 

Totalt 99 131 

101 613 

83 203 

Kvalitetsarbete 
I april 2006 blev Örebro kommun ut
värderad enligt Kommunkompassen, 
som analyserar en kommun utifrån 
samspelet; det politiska systemet, 
kommunens förmedling av tjänster, 
kommunen som arbetsplats, utveck
lingen av lokalsamhället. Det är alltså 
inte verksamheten i sig som utvärde
ras, utan sättet att leda verksamheten 
och samspelet i organisationen. 
Utvärderingen pekar på två stora för
bättringsområden; tillgänglighet och 
brukarorientering samt verksamhets
utveckling. Med resultatet i utvärde
ringen som grund har vi tagit fram en 

handlingsplan för förbättringsarbetet 
och en verksamhetsplan för ledarskap. 
Ledarskapet ska under kommande år 
fokusera på varumärke, relationer och 
kulturen i organisationen, i syfte att 
utveckla vår kommun till en kommun 
i medborgarnas tjänst. 

Effektivare förvaltning 
Under 2006 tog kommunstyrelsen 
beslut om en strategi för användning 
av IT i Örebro kommun. Genom en 
satsning på e-service involveras med
borgarna bättre i processerna, vilket 
leder till god kommunikation, högre 
effektivitet och nöjdare brukare. 
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Arbetet med att införa elektro
nisk handel, dokument- och ärende
hanteringssystem samt att utveckla 
e-tjänster har fortsatt. Drygt hälf
ten av kommunens förvaltningar 
är anslutna till fakturaportalen och 
kommunen har nu bestämt sig för 
leverantör av dokument- och ärende
hanteringssystem. 

Information till medborgarna 
Arbetet med att stärka kommunens 
varumärke har fortsatt. Som ett led i 
detta har vi tagit fram en grafisk och 
språklig annonsprofil som är gemen
sam för hela kommunen. 

Medborgarna kan nu läsa om 
kommunens verksamhet och aktivite
ter i den månatliga annonsen ”Örebro 
kommun informerar”. För att nå fler 
målgrupper har annonsen anpassats 
på olika sätt. Den finns t.ex. som af
fisch, teckenspråksfilm på webben och 
på Stadsbibliotekets storbildsskärm, 
som text på webben i både vanlig och 
lättläst form, som pod-radio och som 
digitalt nyhetsbrev. 

Under året fick vi ett nytt 
webbsystem, en nödvändig grund för 
utveckling av e-tjänster och tillgänglig 
webbinformation till våra medborga
re, brukare och medarbetare. Medbor
garassistenten Svampen introducera
des på www.orebro.se och svarar på 
medborgarnas frågor om kommunen. 
Vid två tillfällen har rådslag, som me
tod för medborgardialog, genomförts 
med gott resultat. 

Integration och mångfald 
Kommunstyrelsen beslutade införa en 
integrationsarena, ett nätverk där ak
törer från kommun, andra myndighe
ter och organisationer bjuds in för att 
tillsammans skapa fler jobb för män
niskor med utländsk bakgrund, och 
en samordnare anställdes på två år. Ett 
led i arbetet är det interkulturella och 
interreligiösa råd som inrättats. 

Delaktighet och brukarinfly
tande 
I medborgarundersökningen 2006 
framgick det tydligt att kommunen 
kan förbättra dialogen med medbor
garna. Vi får högre betyg för informa
tion och öppenhet, men låga betyg 
när det gäller invånarnas möjligheter 
att påverka kommunala beslut och 
möjligheter att påverka inom de kom
munala verksamheterna. Nära sex av 
tio svarande har här gett låga betyg. 

Personalpolitiska mål 
Sjukfrånvaron inom Stadskansliet 
har sjunkit från 3,2 till 2,5 procent. 
Under 2006 har Stadskansliet på 
olika sätt utökat sin personal, bl.a. i 
och med att programnämnd Tillväxt 
och utveckling avvecklades och ett 
par personer omplacerades till Stads
kansliet. Medarbetarenkäten visar 
att en majoritet av Stadskans
liets medarbetare är nöjda med vad 
de uträttar och tycker arbetet är 
roligt, engagerande och menings
fullt. Vid nyrekrytering strävar 
förvaltningen efter ökad mångfald 
i enlighet med Örebro kommuns 
mångfaldsprogram. 

Viktig händelse 

Rådhusets sessionssal renoverades och 
utrustades med modern teknik och funktionella 
möbler. Medborgarna får bättre möjligheter att 
ta del av debatten i fullmäktige. 

http:www.orebro.se
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Övriga nämnder 
Valnämnden 

Ekonomiskt resultat 
Valnämnden redovisar ett överskott 
totalt på 0,8 mnkr för år 2006. 

Verksamhetsområde 
Valnämnden ansvarar för organisation 
och genomförande av allmänna val till 
riksdag, landsting och kommun, val 
till Europaparlamentet samt eventu
ella folkomröstningar. 

Resultat och måluppfyllelse 
Under 2006 genomfördes allmänna 
val till riksdag, landsting och kom
mun. Enligt den nya vallagen har val
nämnden för första gången även haft 
ansvaret för all förtidsröstning. Det 
innebar en avsevärt ökad arbetsinsats, 
som kompenserades av staten. 
Förtidsröstningen genomfördes på 17 
olika platser och valdagens röstning 
skedde i 81 valdistrikt med en insats 
av cirka 700 röstmottagare. I Örebro 
kommun ökade valdeltagandet 2006 
jämfört med 2002 och 1998. 

2006 

1 101 
2 540 

3 641 

Verksamhet, nettokostnader i tkr 2005 

Valnämnd 55 
Stadsrevisionen 2 373 

Totalt 2 428 

Stadsrevisionen 

Ekonomiskt resultat 
Stadsrevisionen redovisar ett resultat i 
balans med budget. 

Verksamhetsområde 
Stadsrevisionens ansvarsområde är att 
på fullmäktiges uppdrag årligen gran
ska all verksamhet som bedrivs inom 
nämndernas verksamhetsområden. 
Den övergripande revisionsuppgiften 
är att granska om nämnderna fullgör 
sina uppdrag från kommunfullmäk
tige. 
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Kommunens ekonomi 
Utvecklingen av kommunens ekono sammas i det fortsatta arbetet med bedriver. Verksamhetskostnaderna 
miska resultat och finansiella ställning budgetuppföljningar och budget. blev 117 mnkr lägre än budgeterat, 
framgår av följande analys. varav 24 mnkr avser överskott inom 

Resultat 1, verksamhetens 
nettokostnader 
Verksamhetens nettokostnaders andel av 
skatteintäkter och statsbidrag 
procent 
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I resultaträkningens första resultatnivå 
summeras verksamheternas kostnader 
och intäkter. Att ställa verksamhetens 
nettokostnader i relation till kom
munens skatteintäkter och statsbi
drag ger en bild av hur kommunen 
finansierat sin verksamhet. Som mål 
för nyckeltalet verksamhetens netto
kostnaders andel av skatteintäkter och 
statsbidrag, brukar 95-98 procent vara 
vanlig i kommunsektorn, beroende på 
vilket finansnetto kommunen har. Är 
den högre än 100 procent betyder det 
att skatteintäkter och statsbidrag inte 
räcker till att finansiera den verksam
het som bedrivs. 

För Örebro kommun blev 
resultatet 96 procent (97 procent för 
2005), en fortsatt förbättring av netto-
kostnadsläget jämfört med åren innan. 

Nettokostnadernas andel av skat
teintäkter och statsbidrag börjar nå 
en bra nivå för kommunen. Arbetet 
med att stabilisera nettokostnadslä
get på denna nivå behöver fortsätta. 
Kommunerna har under senare år fått 
tillskott av de generella statsbidra
gen som innebär att behovet av nya 
kostnadsreduceringar har minskat. 
Programnämnderna är budgetmässigt 
i balans i bokslut 2006 och redovisar 
till och med budgetöverskott. Ett fåtal 
enskilda driftsnämnder visar stora 
budgetavvikelser, vilket bör uppmärk-

Resultat 2, resultat före 
extraordinära poster 
Resultat före extraordinära poster 
mnkr 
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I detta resultat tillkommer kom
munens skatteintäkter och generella 
statsbidrag samt ränteintäkter och 
räntekostnader. 

Målet för resultat före extraor
dinära posters andel av skatteintäkter 
och statsbidrag, är cirka 2 procent el
ler 90 mnkr. Det är en nivå som krävs 
för att leva upp till kommunallagens 
krav på god ekonomisk hushållning. 
Denna nivå på målen ger kommunen 
möjligheter att klara av förändrade 
förutsättningar för verksamheterna 
under året, att klara av att självfinan
siera investeringar i skattefinansierad 
verksamhet samt att hantera pensions
skulden på ett ansvarsfullt sätt. Exem
pel på förändrade förutsättningar är 
avräkning av skatteintäkter, upp- och 
nedgångar på de finansiella mark
naderna samt oförutsedda händelser 
inom verksamheterna. Ett resultat på 
+ 90 mnkr i resultatbudgeten ger rim
liga förutsättningar för en långsiktigt 
stabil ekonomi framöver. 

Resultatet i bokslut 2006 är 
294,3 mnkr (189,6 mnkr 2005) vilket 
är 204 mnkr mer än vad som 
budgeterats. Målet för kommunens 
resultat är därmed uppnått. Det är 
också viktigt att bibehålla en eko
nomisk balans över tiden för att 
skapa stabilare förutsättningar för 
den verksamhet som kommunen 

programnämnderna, 40 mnkr kom
mungemensamma verksamheter och 
statsbidrag, 13 mnkr outnyttjade 
centrala resurser samt 22 mnkr högre 
intäkter vid tomträttsförsäljning. 

Finansnetto 
mnkr 

Räntekostnader Ränteintäkter 
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Finansnettot är som framgår av 
resultaträkningen positivt och uppgår 
till 70,4 mnkr (60,4 mnkr 2005). Av 
detta avser 32 mnkr pensionsförvalt
ningen. Det finansnetto som pen
sionsförvaltningen medför behöver 
exkluderas när analysen av kommu
nens ekonomi görs. 

Pensionsförvaltningen syftar 
till att i ett längre perspektiv säker
ställa att kommunen kan klara sina 
anställdas pensionsutbetalningar när 
dessa ökar kraftigt om 10 till 15 år 
och att de ökade utbetalningarna av 
pensioner ska få så små konsekvenser 
som möjligt för den verksamhet som 
kommunen då bedriver. Det är ett 
skäl till att pensionsförvaltningen bör 
bedömas som en egen avgränsad del i 
kommunens ekonomi. 

De senaste åren har visat att 
resultatet för pensionsförvaltningen 
kan förändras snabbt av utvecklingen 
på finansmarknaden, vilken är svår 
att förutsäga. Det är viktigt att se 
pensionsförvaltningen i ett långt tids
perspektiv, men även ha beredskap att 
göra förändringar i strategin när tiden 
för de stora pensionsutbetalningarna 
närmar sig. Den nuvarande stabila 
ekonomiska situationen ger ett bra 
läge att göra extra avsättningar till det 
kommande pensionsåtagandet, och 
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undvika kännbara omprioriteringar i 
kommunens kärnverksamhet fram
över. 

Räntekostnaden för kommunens 
långfristiga låneskuld har minskat 
med 2,9 mnkr jämfört med vad 
som budgeterats, vilket beror på att 
förtidsinlösen av lån skett med 130 
mnkr och att räntenivån varit fortsatt 
låg på de finansiella marknaderna. 
De finansiella intäkterna har ökat 
med cirka 8,4 mnkr som en följd av 
fortsatt stärkt rörelselikviditet, ökad 
avkastning från kommunkoncernen 
samt efterutdelning på kommunens 
fordran i GOTA AB:s konkurs. 

Årets resultat förändring av 
eget kapital 
I denna resultatnivå tillkommer i 
förekommande fall extraordinära 
poster. Med nuvarande redovisnings
praxis är det dock sällsynt med poster 
som uppfyller de kriterier som finns 
för extraordinära poster. I normalfal
let är därför förändringen av det egna 
kapitalet samma som resultat 2. 

Under år 2006 fanns inga extra
ordinära poster i kommunens resultat, 
vilket innebär att förändringen av det 
gena kapitalet är lika med resultat 2, 
d.v.s. en ökning med 294,3 mnkr. 

Det egna kapitalet uppgick på 
balansdagen till 3 833,0 mnkr 
(3 538,7 mnkr 2005). 

Finansiering 
Likviditet 
Örebro kommun samordnar in- och 
utbetalningar samt rörelsekrediter för 
Koncernens likviditet 
mnkr 
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kommunen och dess majoritetsägda 
bolag i ett gemensamt koncernkonto-
system för bankgiro och bank. 

Koncernlikviditeten var 325 
mnkr per 31 december 2006 (355 
mnkr 2005). Likviditeten är fortsatt 
god. Orsaken till det är att kommu
nens finansiella läge varit tämligen 
stabilt under år 2006. Det som skiljer 
sig från föregående årsskifte är att  
betydligt lägre belopp är placerade i 
värdepapper på balansdagen. 

Nettoinlåningen från koncern
bolagen till kommunen var 163 mnkr 
vid årsskiftet, vilket är 68 mnkr mer 
än föregående år. 

Utöver den redovisade koncern
likviditeten har kommunen en rörelse
kredit hos Swedbank på 150 mnkr för 
att kunna hantera kortsiktiga likvidi
tetsförändringar. I samband med byte 
av koncernbank under hösten 2006 
hade kommunen övergångsvis även 
en rörelsekredit hos Nordea på 125 
mnkr. 

Under år 2006 har kommunen 
placerat likviditetsöverskott på pen
ningmarknaden eller som specialinlå
ning hos bank. Vid årsskiftet uppgår 
kortsiktigt placerade medel till 75 
mnkr med en ränta på 2,81 procent. 
Kommunens rörelselikviditet kan 
komma att minska under våren 2007 
på grund av ökade utbetalningar för 
investeringar och ökade placeringar 
för framtida pensionsåtaganden. 
Rörelselikviditeten bedöms ändå vara 
på en stabil nivå under hela år 2007. 

Låneskuld 
Kommunens mål är att den långfris
tiga låneskulden ska kunna variera 
mellan 0 och 400 mnkr. I bokslut 
2006 uppgick den till 188,9 mnkr 
vilket innebär att målet har klarats. 
Till låneskulden kommer också 
nästkommande års amorteringar vilka 
uppgår till 3,9 mnkr. Dessa redovisas i 
bokslutet som kortfristig skuld. 

Långfristig låneskuld 
mnkr 
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Den totala låneskulden består 
till 68 procent (83 procent 2005) av 
lån med fast ränta och 32 procent (17 
procent 2005) av lån med rörlig ränta. 
Vid årsskiftet var räntesatsen på dessa 
lån i genomsnitt 3,8 procent. (3,7 
procent 2005), räntebindningstiden 
var 1,7 år (1,8 år 2005) och återståen
de kapitalbindningstid var 2,6 år (2,5 
år 2005). Samtliga lån är upptagna i 
svenska kronor. Finansiell leasing upp
går till 4,9 mnkr av låneskulden. 

Förvaltning av pensionsmedel 
Placerade pensionsmedel 
mnkr 
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Kommunen har fr.o.m. juni 2004 
avtal med fyra externa kapitalförval
tare om förvaltning av kommunens 
pensionsmedel, genom placeringar 
i räntebärande värdepapper, svenska 
aktier och andelar i global aktiefond. 

Kommunens externa placeringar 
av pensionsmedel har ett bokfört 
värde på 726 mnkr den 31 december 
2006 (636 mnkr den 31 december 
2005). Det bokförda värdet är 90 
mnkr högre än föregående år, främst 
på grund av nya avsättningar på 62 
mnkr och avkastning under året med 
32 mnkr. 
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Pensionsmedlen är vid årskiftet 
placerade med 74,2 procent i ränte
bärande värdepapper, 25,7 procent i 
aktier och 0,1 procent i likvida medel. 
Detta överensstämmer med normal
nivån enligt kommunens placerings
policy. Marknadsvärdet för dessa 
placeringar beräknas till 784 mnkr 
den 31 december 2006, vilket är 58 
mnkr högre än bokfört värde. Skillna
den beror på orealiserade kursvinster 
på aktier. 

Avkastningen på placerade medel 
uppgår till 5,3 procent under år 2006 
(5,8 procent 2005) om hänsyn inte 
tas till orealiserade kursförluster och 
kursvinster. Detta är 1,2 procentenhe
ter högre än kommunens långsiktiga 
avkastningsmål (statslåneränta plus 
0,5 procentenheter). 

Försäljning av aktier och obliga
tioner har lett till realiserade kurs
vinster på 20,0 mnkr och realiserade 
kursförluster på 4,7 mnkr under året. 

Totala pensionsåtaganden (inkl. 
löneskatt) för Örebro kommun 
uppgår till 2 677 mnkr i bokslut 2006 
(2 460 mnkr 2005). Kommunens 
externa placeringar av pensionsmedel 
motsvarar 27,1 procent (25,9 procent 
2005) av dessa pensionsåtaganden. 

Drygt en fjärdedel av kommu
nens pensionsåtagande motsvaras i 
nuläget av placerade medel. Jämfört 
med året innan har de placerade 
medlen för pensioner ökad med 1,2 
procent i förhållande till det totala 
pensionsåtagandet. Utbetalningarna 
av pensioner kommer att öka markant 
åren innan och omkring år 2020. För 
att på ett bättre sätt kunna hantera de 
ökade utbetalningarna av pensioner 
kontra kostnader och kostnadsök
ningar i kommunens egentliga verk
samhet, är det viktigt planera för hur 
pensionskostnaderna ska få så liten 
påverkan som möjligt på den verk
samhet som kommunen bedriver. En 
långsiktig planering för hur kommu
nens pensionsåtaganden ska hanteras 
kommer att tas fram under år 2007. 
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Soliditet är ett mått som används för 
att mäta den finansiella styrkan i ett 
långsiktigt perspektiv. Nyckeltalet 
anger hur mycket av de totala till
gångarna som finansierats med eget 
kapital. 

Soliditetstalets nivå och för
ändring är framförallt beroende av 
tillgångsökningen i balansräkningen 
och kommunens resultat i resultaträk
ningen. Utveckling av soliditeten visar 
en fortsatt förbättring under år 2006. 
Huvudorsaken är ett bra resultat i 
kommunens resultaträkning som blev 
större än tillgångsökningen i balans
räkningen. 

Investeringar 

Nettoinvesteringar 
mnkr 
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Nettoinvesteringarna uppgick till 344 
mnkr år 2006 (244 mnkr 2005). In
vesteringsnivån ligger på en hög nivå 
i förhållande till kommunens drifts
resultat för ordinarie verksamhet. Av 
årets nettoinvesteringar avser 41 mnkr 
fastighetsförvärv som inte var avsatta i 
investeringsbudgeten. 
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Det är viktigt att i det fortsatta 
arbetet med att komma tillrätta med 
kommunens ekonomi anpassa inves
teringsbudgetens nivåer till kommu
nens ekonomiska förutsättningar. År 
2006 är målet att nettoinvesteringarna 
för skattefinansierad verksamhet ska 
uppgå till högst 210 mnkr. Detta 
mål klaras inte i 2006 års bokslut. 
Kommunens investeringsnivå har 
varit hög under ett flertal år och de 
investeringsnivåer som finns med i 
budgetdiskussionerna de närmaste 
åren är även fortsättningsvis på höga 
nivåer, sett i relation till det mål som 
är satt för investeringarna. Det är 
viktigt att få ned investeringsnivåerna 
så att de överensstämmer med målet, 
för att kunna bibehålla en stabilitet i 
ekonomin. 

Transparensdirektivet 
1 augusti 2005 trädde lagen 
(2004:590) om insyn i vissa finansiella 
förbindelser m.m. i kraft, den s.k. 
transparenslagen. Lagen ställer krav 
på viss redovisning i offentliga företag, 
genom krav på öppen och separat 
redovisning. 

Vatten och avlopp, avfallshante
ring, kollektivtrafik, omfattande loka
luthyrning och uppdragsutbildning är 
några verksamheter i en kommun som 
ska bedömas enligt tranparenslagen. 
För att en verksamhet ska redovisas 
ska nettoomsättningen uppgå till 40 
miljoner euro (cirka 370 mnkr). 
I samband med bokslutsarbetet har 
en genomgång gjorts av de verksam
heter som finns i kommunen och 
bedömningen är att ingen verksamhet 
i Örebro kommun behöver redovisa i 
enlighet med transparenslagens regler. 
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Resultaträkning för kommunen (mnkr)
 
Redovisning 

2006 

1 636,1 
42,4 

-6 272,2 
-169,8 

-4 805,9 

4 097,2 
932,5 
101,1 
-30,6 

294,3 

0,0 
0,0 

294,3 

Verksamhetens intäkter 
- varav försäljning av tomträtter 
Verksamhetens kostnader 
Avskrivningar 

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER 

Skatteintäkter 
Generella statsbidrag och utjämning 
Finansiella intäkter 
Finansiella kostnader 

RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER 

Extraordinära intäkter 
Extraordinära kostnader 

ÅRETS RESULTAT 

Redovisning 

1 557,9 
52,9 

-5 994,4 
-174,5 

-4 611,0 

3 852,4 
887,8 
93,4 
-33,0 

189,6 

0,0 
0,0 

189,6 

Not 

1 

2 
3 

4 

5
 
6
 

7, 9
 
8
 

8
 
9
 

10
 

Budget 

2006 

* 
20,0 

* 
-165,0 

-4 923,0 

4 037,0 
921,0 
79,2 
-24,2 

90,0 

0,0 
0,0 

90,0 

* Relevanta värden saknas till följd av nettobudgetering. 

Finansieringsanalys för kommunen (mnkr) 
Not 2006 2005 

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 

Årets resultat 294,3 189,6 
Justering för av- och nedskrivningar 3 169,8 174,5 
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster 11 17,5 121,5 
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 481,6 485,6 

Ökning/minskning kortfristiga fordringar -53,6 161,0 
Ökning/minskning förråd och varulager 55,3 -70,3 
Ökning/minskning kortfristiga placeringar 120,7 -164,3 
Ökning/minskning kortfristiga skulder -81,6 -149,6 
Medel från den löpande verksamheten 522,4 262,4 

INVESTERINGSVERKSAMHETEN 

Förvärv av materiella anläggningstillgångar 12 -367,8 -257,0 
Investeringsbidrag 12 23,9 13,3 
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 12 11,0 50,0 
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar 14 -0,2 -2,0 
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 14 0,3 1,0 
Medel från investeringsverksamheten -332,8 -194,7 

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN 

Nyupptagna lån, leasing 22 3,6 5,5 
Ökning/minskning av långfristiga skulder 23 -1,2 0,8 
Amortering av skuld 22 -7,8 -232,5 
Ökning långfristiga fordringar 14 -4,0 -12,9 
Minskning av långfristiga fordringar 14 3,2 61,3 
Medel från finansieringsverksamheten -6,2 -177,8 

ÅRETS KASSAFLÖDE 183,4 -110,1 

Likvida medel vid årets början 68,4 178,5 
Likvida medel vid årets slut 251,7 68,4 
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Balansräkning för kommunen (mnkr)
 

2006 

2 865,9 
2 658,5 

207,4 
945,2 

3 811,1 

89,5 
583,0 
800,0 
251,7 

1 724,2 

5 535,3 

3 833,0 
294,3 

3 833,0 

118,5 
67,2 

185,7 

188,9 
74,4 

263,3 

229,0 
287,8 

7,5 
633,7 
95,3 

1 253,3 

1 516,6 

5 535,3 

2 558,4 

4 594,4 
5,0 

TILLGÅNGAR Not 2005 

Anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar 2 702,1 
Mark, byggnader och tekniska anläggningar 12 2 511,2 
Maskiner och inventarier 13 190,9 

Finansiella anläggningstillgångar 14 944,4 
Summa anläggningstillgångar 3 646,5 

Omsättningstillgångar 
Förråd m.m. 15 144,8 
Fordringar 16 529,4 
Kortfristiga placeringar 17 920,7 
Kassa och bank 18 68,4 
Summa omsättningstillgångar 1 663,3 

SUMMA TILLGÅNGAR 5 309,8 

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 

Eget kapital 
Eget kapital, 19 3 538,7 
därav årets resultat 189,6 
Summa eget kapital 3 538,7 

Avsättningar 
Avsättningar för pensioner 20 114,5 
Avsättning för återställande av deponi 21 62,1 
Summa avsättningar 176,6 

Skulder 
Långfristiga skulder 
Långfristiga lån 22 192,9 
Övriga långfristiga skulder 23 66,7 
Summa långfristiga skulder 259,6 

Kortfristiga skulder 
Leverantörsskulder 193,7 
Kortfristiga lån, koncernen 24 194,8 
Övriga kortfristiga lån 25 172,5 
Interimsskulder 26 686,2 
Övriga kortfristiga skulder 27 87,6 
Summa kortfristiga skulder 1 334,9 

Summa skulder 1 594,5 

SUMMA EGET KAPITAL,  AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 5 309,8 

ANSVARSFÖRBINDELSER 

Pensionsförpliktelser 20 2 345,5 
Övriga ansvarsförbindelser 
Borgensåtaganden 28 4 466,7 
Övrigt 29 5,0 
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Noter till resultaträkning, finansieringsanalys 
och balansräkning för kommunen (mnkr) 

Not 1 2006 2005 Not 6 2006 2005 
Verksamhetens intäkter Generella statsbidrag och utjämning 
Konsumtionsavgifter VA 188,2 184,8 Generellt statsbidrag 71,6 76,4 
Barnomsorgsavgifter 64,4 61,4 Inkomstutjämning 813,1 784,9 
Äldreomsorgsavgifter 18,2 15,8 Kostnadsutjämning -12,2 -6,0 

Övriga avgiftsintäkter 
Hyror och arrenden 
Försäljning 

142,0 
201,3 
365,2 

139,5 
203,1 
375,0 

Införandetillägg 
Nivåjustering 
Utjämningsbidrag LSS 

0,0 
-2,3 

62,3 

0,0 
-28,2 
60,7 

Bidrag 595,6 504,2 Summa 932,5 887,8 

Övriga intäkter 61,2 74,1 
Summa 1 636,1 1557,9 

Not 7 
Finansiella intäkter 

Not 2 Placerade medel på penningmarknaden 4,1 4,2 

Verksamhetens kostnader Aktier och obligationer 0,0 0,0 

Löner 2 830,9 2666,4 Bankmedel 3,0 2,0 

Arbetsmarknadsavgifter och pensioner 1 185,8 1150,2 Koncernbolag, kortfristig utlåning 2,9 4,1 

Energi- och vattenavgifter 135,8 124,6 Räntebidrag 1,4 1,7 

Material och tjänster 
Bidrag och transfereringar 

1 723,5 
390,9 

1662,0 
380,5 

Borgensavgifter 
Utlämnade lån, Örebro Rådhus AB 

0,4 
44,5 

0,2 
38,9 

Övriga kostnader 
Summa 

5,3 
6 272,2 

10,7 
5994,4 

Utlämnade lån, övriga 
Övriga 

0,5 
3,1 

2,9 
0,3 

Summa 59,9 54,3 
Finansiella intäkter pensionsförvaltning 
Placerade medel på penningmarknaden 21,2 21,3 

Not 3 Realiserad kursvinst, aktier och obligationer 20,0 17,8 
Avskrivningar Summa 41,2 39,1 
Årets avskrivningar 167,9 158,7 
Nedskrivningar 1,9 15,8
 varav nedskrivning byggnader flygplats 13,9 
Summa 169,8 174,5 Not 8 

Finansiella kostnader 
Koncernbolag, kortfristig inlåning 5,0 4,6 
Bankkrediter 0,4 0,1 

Not 4 Utlandslån 0,0 0,0 
Jämförelsestörande poster i verksamhetens nettokostnader Övriga långfristiga lån 11,4 18,4 
Vinster vid tomträttsförsäljning -42,4 -52,9 Ränta under byggnadstid 3,0 procent, år -1,1 -0,6 
Realisationsvinster för anläggningstillgångar -12,2 -7,5 2006 

Nedskrivning tidigare sålda byggnader 13,9 Ränta avsättning anslutningsavgifter 1,3 0,9 
flygplats Ränta på pensionsavsättning 3,5 3,2 
Summa -54,6 -46,5 Leasing 0,6 0,3 

Övriga 0,0 0,0 
Summa 21,1 26,9 

Not 5 
Skatteintäkter 

Finansiella kostnader pensionsförvaltning 
Realiserad kursförlust, aktier och obligationer 
Orealiserad kursförlust, aktier 

4,9 
4,1 

2,7 
2,9 

Preliminära skatteintäkter 
Slutavräkning1) 

4 042,9 
26,6 

3 899,3 
-3,7 

Avgifter externa förvaltare 
Summa 

0,5 
9,5 

0,5 
6,1 

Preliminär slutavräkning2) 27,7 -43,2 
Övriga skatteintäkter 0,0 0,0 
Summa 4 097,2 3 852,4 
1) Mellanskillnaden mellan prognosticerade -340 kr/inv. och slutligt 
  redovisade -131 kr/inv. 
2) Den preliminära slutavräkningen för 2006 uppgår till 217 kr/inv. 
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Not 9 
Jämförelsestörande poster i finansnettot 
Slututdelning från Gota AB 
Summa 

Not 10 
Årets resultat i förhållande till balanskravet 
Årets resultat 
Realisationsvinster vid försäljning av anlägg
ningstillgångar 
Summa 

Not 11 
Justeringar 
Förändring pensionsavsättning inklusive 
löneskatt 
Periodisering av anslutningsavgifter 
Avsättning för återställande av deponi 
Exploatering från anläggningstillgång till 
omsättningstillgång 
Övriga justeringar 
Summa 

Not 12 
Materiella anläggningstillgångar 
Bruttoinvesteringar 
varav fastighetsförvärv 
Investeringsbidrag 
Summa 

Mark, byggnader och tekniska anläggningar 
Allmän markreserv 
Ingående bokfört värde 
Nyanskaffningar och korrigeringar 
Försäljningar 
Årets avskrivningar 
Utgående bokfört värde 

Verksamhetsfastigheter 
Ingående bokfört värde 
Nyanskaffningar och korrigeringar 
Försäljningar 
Årets avskrivningar 
Utgående bokfört värde 

Fastigheter för affärsverksamhet 
Ingående bokfört värde 
Nyanskaffningar och korrigeringar 
Försäljningar 
Årets avskrivningar 
Utgående bokfört värde 

2006 

2,3 
2,3 

294,3 

-12,2 
282,1 

4,0 
8,9 
5,2 

0,0 
-0,6 

17,5 

367,8 
40,9 
-23,9 

343,9 

140,8 
-10,8 
-0,1 
-1,6 

128,3 

1 320,9 
153,5 

-6,3 
-68,8 

1 399,3 

203,1 
84,1 
0,0 

-12,6 
274,6 

2005 

0,0 
0,0 

189,6 

-7,5 
182,1 

19,9 
3,7 
5,6 

92,0 
0,3 

121,5 

257,0 
4,3 

-13,3 
243,7 

138,8 
4,3 
-0,8 
-1,5 

140,8 

1 335,3 
74,9 
-23,2 
-66,1 

1 320,9 

169,6 
44,3 

-10,9 
203,0 

2006 2005 
Publika fastigheter 
Ingående bokfört värde 426,7 401,8 
Nyanskaffningar och korrigeringar 18,3 45,0 
Försäljningar -0,3 
Årets avskrivningar -21,3 -20,1 
Utgående bokfört värde 423,4 426,7 

Fastigheter annan verksamhet 
Ingående bokfört värde 264,7 375,1 
Nyanskaffningar och korrigeringar 7,9 -82,3 
Försäljningar -4,4 -23,8 
Årets avskrivningar -4,3 -4,3 
Utgående bokfört värde 263,8 264,7 

Övriga fastigheter 
Ingående bokfört värde 51,0 54,6 
Nyanskaffningar och korrigeringar 0,0 0,4 
Försäljningar 0,0 0,0 
Årets avskrivningar -4,0 -4,0 
Utgående bokfört värde 47,0 51,0 

Pågående arbeten 
Ingående bokfört värde 56,0 86,1 
Nyanskaffningar och korrigeringar 44,6 -30,1 
Utgående bokfört värde 100,6 56,0 

Exploateringsmark 
Ingående bokfört värde 48,0 48,5 
Utrangeringar och korrigeringar -26,6 -0,4 
Utgående bokfört värde 21,4 48,1 

Bokfört värde totalt mark, byggnader och tekniska anläggningar 
Anskaffningsvärde 4 230,6 3 978,3 
Ackumulerade avskrivningar -1 459,6 -1 360,2 
Årets avskrivning -112,6 -106,9 
Summa 2 658,5 2 511,2 
Tillämpad avskrivningsmetod är planmässig avskrivning 
Tillämpad tid för avskrivning är mellan 10-50 år 

Not 13 
Maskiner, fordon och inventarier 
Ingående bokfört värde 175,6 155,4 
Nyanskaffningar och korrigeringar 67,4 71,2 
Försäljningar 0,0 -0,9 
Årets avskrivningar -52,2 -50,1 
Utgående bokfört värde 190,8 175,6 

Leasing 
Ingående bokfört värde 7,4 2,7 
Nyanskaffningar 4,2 6,4 
Årets avskrivningar -3,0 -1,7 
Utgående bokfört värde 8,5 7,4 

Konst 
Ingående bokfört värde 7,9 7,1 
Nyanskaffningar 0,2 0,8 
Utgående bokfört värde 8,1 7,9 
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Bokfört värde totalt, maskiner, fordon, inven
tarier och konst 
Anskaffningsvärde 
Ackumulerade avskrivningar 
Årets avskrivning 
Summa 
Tillämpad avskrivningsmetod är planmässig avskrivning 
Tillämpad tid för avskrivning är mellan 3-20 år 
Konst skrivs inte av 

Not 14 
Finansiella anläggningstillgångar 
Värdepapper, andelar och bostadsrätter 
Aktier 
Andelar och grundfondskapital 
Bostadsrätter 
Summa 

Utlämnade anslagstäckta lån 
Ingående fordran 
Ny utlåning under året 
Inlösen av lån 
Amorteringar 
Summa 

varav Kommunala bolag 
Landsting 
Föreningar och stiftelser 
Företag 
Privatpersoner 
Summa 

Övriga långfristiga fordringar 
Ingående fordran 
Namnrättigheten Behrn arena 
Summa 

Summa finansiella anläggningstillgångar 
Andelskapitalet i Kommuninvest ekonomisk förening avser inbetalt andels
kapital 2 947,6 tkr. Kommuninvest ekonomisk förening har därefter beslutat 
om insatsemissioner om sammanlagt 0,1 tkr för Örebro kommun. Örebro 
kommuns totala andelskapital i Kommuninvest ekonomisk förening uppgår 

Not 16 2006 2005 
Kortfristiga fordringar 
Statsbidragsfordringar 
Flyktingar 20,3 12,7 
Fordran avseende särskild momskompensation 50,5 47,6 
Summa 70,8 60,3 

Övriga omsättningstillgångar 
Interimsfordringar 153,2 138,4 
Upplupna ränteintäkter 50,0 42,9 
Upplupna skatteintäkter, inbetald preliminär 
skatt 73,0 49,1 
Nästkommande års amorteringar 5,9 62,2 
Övriga fordringar 4,6 9,7 
Summa 286,7 302,3 
Kortfristig fordran inom koncernkontot 
Örebro Rådhus AB 120,9 100,2 
Stadsnät i Örebro AB 1,7 
Kilsbergen Örebro AB 2,5 
Summa 125,1 100,2 
Kundfordringar 100,4 66,6 
Summa 100,4 66,6 
Summa kortfristiga fordringar 583,0 529,4 

Not 17 
Kortfristiga placeringar, marknadsvärde 
2006 inom parentes 
Placerade medel kommunen 74,5 289,4 
Pensionsförvaltning, SSV och certifikat 98,4 111,7 
Pensionsförvaltning, aktier (201,5) 144,0 142,2 
Pensionsförvaltning, räntefond (293,1) 293,1 245,9 
Pensionsförvaltning, obligationer (190,0) 190,0 131,5 
Summa 800,0 920,7 

Not 18 
Kassa och bank 
Bank och plusgiro 250,9 65,9 
Bank och plusgiro, pensionsförvaltning 0,8 2,5 
Summa 251,7 68,4 

Not 19 
Eget kapital 
Eget kapital (IB) 3 538,7 3 349,1 
Årets resultat 294,3 189,6
 varav konjunktur- och strukturbuffert 200,0 90,0 
Eget kapital (UB) 3 833,0 3 538,7 

2006 2005 
878,4 802,0 
-615,7 -559,3 

-55,3 -51,8 
207,4 190,9 

4,6 4,6 
3,3 3,3 

20,5 20,6 
28,4 28,5 

906,9 964,4 
4,0 3,9 
-0,3 
-1,9 -61,4 

908,7 906,9 

886,2 886,4 
0,3 0,3 

19,1 19,8 
3,1 0,1 
0,0 0,3 

908,7 906,9 

9,0 
-1,0 9,0 
8,0 9,0 

945,1 944,4 

2006-12-31 till 3 464,4 tkr. 

Not 15 
Förråd m.m. 
Förråd 
Exploateringsfastigheter 
Tomträttsfastigheter småhus 
Summa 

5,3 5,1 
6,8 49,6 

77,4 90,1 
89,5 144,8 
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Not 20 2006 2005 2006 2005 
Avsättning till pensioner Kreditgivare 
Örebro kommun tillämpar den blandade modellen för redovisning av Långfristig leasingskuld 4,9 4,7 
pensionsåtaganden fr.o.m. år 1998 enligt KPA:s beräkningar med P-finken 
som grund. Avsättning till pensioner redovisar avtalspensioner som intjänats 
fr.o.m. 1998-01-01 samt samtliga garanti- och visstidspensioner. 
Avtalspensioner som intjänats före 1998 redovisas som en ansvarsförbin-

Kommuninvest 
Handelsbanken 
Stadshypotek 

120,0 
60,0 
0,0 

120,0 
60,0 

3,9 
delse. Denna del av pensionsåtagandet har ökat med 212,9 mnkr mellan
åren 2005 och 2006. Örebro kommun har beslutat att betala ut maximalt 
belopp som individuell del i mars 2007. Den delen beräknas till 101,8 
mnkr och är bokförd som en kortfristig skuld. 

Landsting 
Övriga svenska lån 
Summa 

4,0 
0,0 

188,9 

4,0 
0,3 

192,9 

Avtalspensioner 85,1 83,1 Låneskuldens struktur 

Garanti- och visstidspensioner 10,3 9,1 Andel lån med rörlig ränta 31,8% 16,7% 

Löneskatt 23,1 22,3 Låneskuldens struktur - förfallodatum 

Summa 118,5 114,5 Andel lån på mellan 1-3 år 97,9% 65,3% 

Avtalspensioner som intjänats före 1998 Andel lån på mellan 4-6 år 0,0% 33,5% 
redovisas som en ansvarsförbindelse Andel lån på 7 år eller längre 2,1% 1,2% 
Avtalspensioner 2 058,9 1 887,5 Summa 100,0% 100,0% 
Löneskatt 
Summa 

499,5 
2 558,4 

458,0 
2 345,5 

Övriga uppgifter kring låneskulden 
Genomsnittsränta % 3,8% 3,7% 
Lån i utländsk valuta, mnkr 0,0 0,0 

Not 21 
Avsättning för återställande av deponi 

Not 23 
Ingående bokfört värde 62,0 56,5 
Årets avsättning 5,2 5,6 
Utgående bokfört värde 67,2 62,1 
Första etappen av Atleverkets deponi planeras avslutas under år 2008. För 
återställandet av deponier rekommenderas en avsättning motsvarande upp
skattade kostnader för återställandet. Enligt beräkningar är kostnaderna för 

Övriga långfristiga skulder 
Periodiserade anslutningsavgifter 
ÖSK (Örebro Sportklubb) 
Övriga långfristiga skulder 
Summa 

67,3 
4,0 
3,1 

74,4 

58,4 
4,2 
4,1 

66,7 
sluttäckning 77,7 mnkr vid en diskonteringsränta på 3 procent. Det innebär 
att det återstår 10,5 mnkr att fondera t.o.m. 2008. 

Not 24 

Not 22 
Kortfristig skuld inom koncernkontot 
Örebrobostäder AB 178,7 160,0 

Långfristiga lån 
Låneskuld 

Örebroporten Fastigheter AB 
Örebro Fritidscenter AB 

98,6 
10,5 

28,2 
4,2 

Ingående låneskuld 
Nyupplåning under året 

192,9 
0,0 

420,0 
0,0 

Övriga 
Summa 

0,0 
287,8 

2,4 
194,8 

Nyupplåning under året, leasing 3,6 5,4 
Inlösen av lån under året -0,3 -60,0 
Amorteringar nästkommande år -3,9 -170,0 
Amorteringar nästkommande år på leasing -3,6 -2,5 Not 25 
skuld Övriga kortfristiga lån 
Summa långfristiga skulder 188,9 192,9 Nästkommande års amorteringar 3,9 170,0 

Kommunens framtida åtaganden för finansiell leasing, mnkr 
År 2008-2011 4,9 
År 2012 0,0 

4,7 
0,0 

Nästkommande års amorteringar på leasing
skuld 
Summa 

3,6 

7,5 

2,5 

172,5 
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Not 29 2006 2006 
Övriga ansvarsförbindelser 
Örebro kommun har utfärdat kapitaltäckningsgarantier för Stiftelsen Musik för
Örebro län på 4,0 mnkr under perioden 2006-07-01 - 2007-06-30 och för
Stiftelsen Länsteatern i Örebro på 1,0 mnkr under perioden 
2006-06-01 - 2007-05-31. Motsvarande garantier har utfärdats av Örebro 
läns landsting. 
Örebro kommun förvaltar egna medel åt privatpersoner motsvarande 
0,2 mnkr. 
Övriga tilläggsupplysningar 
Villkorat kapitaltillskott, mnkr 
Örebro Rådhus AB 4,3 4,3 
ÖSK (Örebro Sportklubb) 4,2 4,2 

Kommunens framtida åtaganden för operationell leasing 
Maskiner, fordon och inventarier mnkr mnkr 
Redovisade kostnader innevarande år 27,4 23,6 
Beräknade kostnader kommande 12 mån 20,3 19,9 
Beräknade kostnader kommande 13-48 mån 19,1 18,7 
Beräknade kostnader kommande 49- mån 1,4 0,1 

Not 26 2006 2005 
Interimsskulder 
Den del av de nyintjänade pensionsförmånerna för år 2006 som Örebro 
kommun har beslutat att betala ut som individuell del i mars 2007 beräknas 
till 101,8 mnkr och är bokförd som en kortfristig skuld. 
Semesterlöneskuld 
Nyintjänade pensionsförmåner, individuell del 
Upplupna löner 
Upplupna sociala avgifter 
Upplupna räntekostnader 
Förutbetalda hyresintäkter 
Övriga interimsskulder 
Summa 

Not 27 
Övriga kortfristiga skulder 
Momsskuld 
Avfallsskatt 
Personalens källskatt 
Fastighetsskatt 
Övriga kortfristiga skulder 
Summa 

Not 28 
Borgensåtaganden 
Majoritetsägda bolag 
varav Örebrobostäder AB 
varav Örebro Rådhus AB 
varav Örebroporten Fastigheter AB 
varav Stadsnät i Örebro AB 
varav Örebro Fritidscenter AB 
varav Kilsbergen i Örebro AB 
Delägda bolag och stiftelser 
Förlustansvar, egna hem 
Övriga bostadslån 
Föreningar och andra organisationer 
Summa 

280,3 265,1 
101,8 100,8 

4,0 10,8 
144,7 138,2 

3,8 7,1 
15,0 16,4 
84,1 147,8 

633,7 686,2 

5,8 2,6 
5,2 1,6 

68,7 66,0 
1,8 1,8 

13,8 15,6 
95,3 87,6 

4 519,5 4 389,0 
2 940,3 2 977,8 

281,0 281,0 
1 034,6 931,9 

147,0 147,0 
108,3 51,3 

8,3 
4,0 4,0 
6,9 9,1 

41,7 42,0 
22,3 22,6 

4 594,4 4466,7 
Örebro kommun har den 17 februari 1993 ingått en solidarisk borgen 
såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB. Borgensåtagandet är i 
ett underavtal begränsat till det lånebelopp som kommunen och kommunens 
majoritetsägda bolag har i Kommuninvest AB. Vid årsskiftet 2006 uppgick 
detta lånebelopp till 2 022,3 mnkr. 
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Tillämpade redovisningsprinciper - kommunen
 
Kommunen 
I Örebro kommuns redovisning och 
bokslut för 2006 har den kommunala 
redovisningslagen tillämpats. Kom
munen följer de rekommendationer 
som lämnats av Rådet för kommunal 
redovisning (RKR) eller dess företrä
dare. Följande redovisningsprinciper 
har tillämpats under 2006. 

Pensionsskulden 
Kommunen redovisar pensionerna 
i enlighet med RKR:s rek. nr 2. 
Pensionsskulden är den beräknade 
framtida skuld som kommunen har 
till arbetstagare och pensions
tagare. Den samlade pensionsskulden 
återfinns under raderna avsättningar 
för pensioner, kortfristiga skulder och 
under raden ”pensionsförpliktelser 
som inte har upptagits bland skulder 
och avsättningar”. Denna rad ligger 
under ansvarsförbindelser utanför 
balansräkningen. 

Örebro kommun tillämpar den 
blandade modellen för redovisning av 
pensionsåtaganden fr.o.m. år 1998. 
Avsättning till pensioner redovisar 
avtalspensioner som intjänats fr.o.m. 
1 januari 1998 samt samtliga garanti-
och visstidspensioner. Avtalspensioner 
som intjänats före 1998 redovisas som 
en ansvarsförbindelse. Beloppen redo
visas i not till balansräkningen. 

Periodisering av skatte
intäkterna 
I enlighet med RKR:s rek. nr 4 har 
kommunalskatten periodiserats. Det 
innebär att kommunen i bokslutet 
för 2006 har bokfört den definitiva 
slutavräkningen för 2005 och en 
preliminär slutavräkning för 2006. 
Beräkningen bygger på Ekonomistyr
ningsverkets prognos. 

Periodisering av löneskatt 
I enlighet med RKR:s rek. nr 5 har 
den särskilda löneskatten på pensions
kostnaden periodiserats. 2006 års 
löneskatt belastar resultatet. 

Finansiella tillgångar 
I enlighet med RKR:s rek. nr 9 har 
finansiella tillgångar avsedda att täcka 
framtida pensionsutbetalningar klas
sificerats som kortfristiga placeringar 
eftersom de kontinuerligt är föremål 
för köp och försäljning. 

Avsättning av medel för åter
ställning av deponi 
I enlighet med RKR:s rek. nr 10 sker 
avsättning av medel för återställning 
av deponi årligen från och med år 
2002. 

Anslutningsavgifter 
I enlighet med RKR:s information i 
mars 2000 periodiseras anslutnings
avgifter från och med bokslut 2002 
och redovisas som en långfristig skuld. 

Redovisning av leasingavtal 
I enlighet med RKR:s rek. nr 13 
redovisas finansiellt leasade objekt 
(nya avtal fr.o.m. 2003) som anlägg
ningstillgångar och skulder i balans
räkningen. Kostnader för avtal om 
finansiell leasing tecknade före 2003 
redovisas som hyra av objektet, opera
tionell leasing. Under slutet av 2006 
påbörjade Leaseright en utredning 
kring samtliga leasingavtal tecknade av 
Örebro kommun. Det första utkastet 
av resultatet presenterades som under
lag till årsredovisning 2006. Leaseright 
fortsätter med arbetet under 2007. 

Anläggningstillgångar 
I balansräkningen är anläggningstill
gångarna upptagna till anskaffnings
värdet minskat med investeringsbidrag 
och avskrivningar. Med anläggnings
tillgång avses ett objekt som har en 
ekonomisk livslängd på minst tre 
år och en total kostnad på minst ett 
prisbasbelopp (39 700 kronor) exklu
sive mervärdesskatt. Avskrivningarna 
påbörjas när anläggningarna tas i 
bruk. De planenliga avskrivningarna 
följer Kommunförbundets rekom
mendationer. Anskaffningsvärden, 
årets avskrivningar och ackumulerade 
avskrivningar redovisas sammanlagt 
för mark, byggnader och tekniska 
anläggningar samt maskiner, fordon 
och inventarier. 

Semesterlöneskulden 
Personalens sparade semesterdagar och 
okompenserad övertid har bokförts 
som en kortfristig skuld i balansräk
ningen. I skulden ingår upplupen 
arbetsgivaravgift. 

Exploateringstillgångar 
Exploateringsobjekt som är avsedda 
att avyttras redovisas fr.o.m. 1997 
som omsättningstillgång. Exploate
ringsområden som inte ska avyttras 
redovisas däremot som anläggnings
tillgång. En praxis kring hur exploa
teringsredovisningen kan förtydligas 
håller på att utvecklas bland Sveriges 
kommuner, Örebro kommun avvaktar 
denna utveckling. 

Tomträttsfastigheter för 
småhus 
Som en följd av tidigare beslut om 
erbjudande till tomträttsinnehavare 
att friköpa sin tomträtt, är tomträtts-
fastigheterna med småhus klassifice
rade som omsättningstillgång fr.o.m. 
bokslut 2005. 
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Verksamheten i Örebro kommuns företag 
Örebro kommun har valt att bedriva 
en del av sin verksamhet i företags
form och har därför ägarintressen i 
ett antal olika aktiebolag, ekonomiska 
föreningar och stiftelser. 

Företagsstruktur 
Örebro kommun har en koncern för 
de majoritetsägda aktiebolagen med 
det helägda Örebro Rådhus AB som 
moderbolag. I koncernen ingår de fem 
rörelsedrivande bolagen Örebrobostä
der AB, Örebroporten Fastigheter AB, 
Örebro Fritidscenter AB, Stadsnät i 
Örebro AB och Kilsbergen i Örebro 
AB. Kommunfullmäktige har fast
ställt särskilda ägardirektiv för de sex 
bolagen i denna koncern. 

Kommunen har även ekono
miska intressen i delägda företag som 
svarar för regional samverkan inom 
en viss verksamhet. Dessa företag är 
Länstrafiken Örebro AB och kom
munalförbundet Nerikes Brandkår 
samt stiftelserna Länsmusiken och 
Länsteatern. 

Vidare har kommunen ekono
miska intressen i företag som bedriver 
en verksamhet som är av särskild 
betydelse för kommunen, till exempel 
Kommuninvest ekonomisk förening, 
Örebro Läns Trädgårds AB och Stiftel
sen Activa. 

Örebro Rådhuskoncernen 

Örebro Rådhus AB 
Kommunens ägardirektiv anger att 
Örebro Rådhus AB ska utöva och 
samordna kommunens ägarroll för de 
majoritetsägda bolagen, så att resur
serna inom bolagskoncernen utnyttjas 
på ett optimalt sätt. 

Årets resultat och verksamhet 
för Örebro Rådhus AB och för hela 
koncernen bedöms överensstämma 
med kommunens mål för bolagets 
verksamhet. 

Örebro Rådhus AB får i samband 
med bokslut 2006 koncernbidrag och 
villkorad ränta på totalt 62,7 mnkr 
från ÖrebroBostäder, Örebropor
ten och Stadsnät. Samtidigt lämnar 
moderbolaget koncernbidrag till 
Örebro Fritidscenter på 3,6 mnkr och 
till Kilsbergen i Örebro AB på 3,5 
mnkr i syfte att återställa och stärka 
den finansiella ställningen i dessa två 
dotterbolag. 

Efter dessa bokslutsdispositioner 
kan Örebro Rådhus lämna avkastning 
i form av ränta till Örebro kom
mun på 44,5 mnkr år 2006. Detta 
är 4,5 mnkr högre än budgeterat. 
För återstående vinst på 1,8 mnkr 
får moderbolaget betala 0,1 mnkr i 
inkomstskatt. Dotterbolagen behöver 
inte betala någon inkomstskatt för år 
2006. 

I samband med bokslutet ger 
moderbolaget aktieägartillskott på 
totalt 47,1 mnkr till de tre dotterbo
lag som har lämnat koncernbidrag. 
Dessa aktieägartillskott påverkar inte 
årets resultat för moderbolaget, utan 
redovisas som ökning av bokförda 
värden på dotterbolagens aktier och 
finansieras med lån. 

Resultatet för hela Örebro Råd
huskoncernen är ett överskott på 84,5 
mnkr. Koncernbolagens resultat har 
reducerats av koncerninterna elimine
ringar på 48,9 mnkr. 
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ÖrebroBostäder AB 
Kommunens ägardirektiv anger att 
Örebrobostäder ska stödja kommu
nens bostadspolitiska intentioner, 
främja tillgången på goda bostäder, 
verka för reellt hyresgästinflytande 
samt verka för god miljö och god 
ekonomisk hushållning. 

Årets resultat och verksamhet för 
Örebrobostäder bedöms överensstäm
ma med kommunens mål för bolagets 
verksamhet. 

Örebrobostäder förvaltade vid 
årsskiftet 485 fastigheter med 22 973 
lägenheter. Antal lediga lägenheter var 
110 – eller 0,5 procent - vid årsskiftet. 
Under året färdigställdes 48 nyprodu
cerade bostadslägenheter. 

Årets investeringar uppgick 
till 148,3 mnkr, varav 140,5 mnkr 
avsåg ny- och ombyggnadsåtgärder. 
Större investeringsobjekt är bostads
lägenheter i kvarteret Senapen. Under 
året har åtta fastigheter sålts för 15,3 
mnkr med en realisationsvinst på 0,5 
mnkr. 

Örebrobostäder har genomfört 
fastighetsunderhåll för 267,8 mnkr 
samt sänkt förbrukningen av vatten, el 
och värme i bostäderna genom aktiva 
miljöåtgärder. 

Örebroporten Fastigheter AB 
Kommunens ägardirektiv anger att 
Örebroporten skall förvärva, utveckla, 
överlåta eller upplåta fastigheter för 
att komplettera marknadens utbud 
av lokaler för näringsverksamhet (i 
första hand för hantverk och industri) 
samt ge näringslivet en god service i 
frågor om mark och lokaler i kom
munen. Bolaget ska även förvärva, 
utveckla och upplåta fastigheter för 
kommunens egen verksamhet. Vidare 
ska bolaget verka för god miljö och 
god ekonomisk hushållning. Bolagets 
verksamhet ska bedrivas så att försälj
ning av fastigheter underlättas. 

Årets resultat och verksamhet för 
Örebroporten bedöms överensstämma 
med kommunens mål för bolagets 
verksamhet. 

Örebroporten, och dess dotter
bolag Fastighets AB Klädeshandlaren, 
förvaltade vid årsskiftet 26 fastigheter 
med en uthyrningsbar area på 
215 100 kvm. Detta är en ökning 
med 8,1 procent jämfört med år 
2005. Den vakanta uthyrbara arean 
uppgick till 2,8 procent vid årsskiftet. 

Årets investeringar uppgick till 
175,7 mnkr. Större investeringsob
jekt var idrottshallen vid Virginska 
skolan, lokaler för Tullängsskolan i 
Skebäck och ombyggnad av lokaler 
i Vivalla företagsby. Under året har 
fastigheter sålts för 86,5 mnkr med en 
realisationsvinst på 9,4 mnkr. Försälj
ningarna avser flera objekt i Grenad
järstaden, herrgården i Mellringe samt 
bytesaffär av fastigheter i Skebäck och 
Törsjö med IL Recycling. 

Örebroporten har under året 
genomfört underhållsarbeten i sina 
fastigheter på 35,1 mnkr. 

Under hösten 2006 bildades 
Örebroläktaren AB med syfte att hyra 
lokaler för konferens- och restaurang
verksamhet i Norra läktaren på Behrn 
Arena. Örebroporten äger 45 procent 
av aktierna i detta bolag. 
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Örebro Fritidscenter AB 
Kommunens ägardirektiv anger att 
Örebro Fritidscenter ska driva och ut
veckla fritids- och turistanläggningar 
med hög attraktionskraft för såväl 
örebroare som turister. Bolaget ska 
verka för god miljö och god ekono
misk hushållning. 

Årets resultat och verksamhet för 
Örebro Fritidscenter bedöms överens
stämma med kommunens mål för 
bolagets verksamhet. 

Gustavsviksanläggningen hade 
602 000 besök under år 2006. Detta 
är en minskning med 6 000 besök 
jämfört med föregående år. Under året 
har bolaget gjort investeringar på 
1,7 mnkr i anläggningen. 

Stadsnät i Örebro AB 
Kommunens ägardirektiv anger att 
Stadsnät ska bygga, äga och förvalta 
ett operatörsoberoende bredbandsnät 
inom Örebro kommun för såväl kom
munens förvaltningar som för företag 
och hushåll. Bolaget ska verka för god 
miljö och god ekonomisk hushåll
ning. Verksamheten ska bedrivas så 
att försäljning av hela eller delar av 
bolaget underlättas. 

Årets resultat och verksamhet 
för Stadsnät i Örebro AB bedöms 
överensstämma med kommunens mål 
för bolagets verksamhet. 

Stadsnät har under år 2006 
färdigställt utbyggnaden av stomnätet. 
Vid årsskiftet var utsträckningen av 
det totala bredbandsnätet 386 km. 
Antal kommunala anslutningar var 
360. Nya fastighetsanslutningar har 
under året utförts till fastigheter i 
centrala Örebro, till studentbostäder, 
till nyproducerade villor och fler
familjshus samt till ÖBO:s fastighe
ter i bostadsområdena Markbacken, 
Tybble och Sörbyängen. 

Stadsnät har under året gjort 
investeringar på 15,5 mnkr i stomnät 
och fastighetsanslutningar. 

Kilsbergen i Örebro AB 
Kommunens ägardirektiv anger att 
Kilsbergen i Örebro AB ska driva och 
utveckla konferens- och turistanlägg
ningar i Kilsbergen för såväl örebroare 
som turister. Bolaget ska samverka 
med övrig fritids- och turistverksam
het i Örebro kommun genom infor
mation och marknadsföring. Vidare 
ska bolaget verka för god miljö och 
god ekonomisk hushållning. Verksam
heten ska bedrivas så att försäljning av 
bolaget underlättas. 

Årets resultat och verksamhet 
för Kilsbergen i Örebro AB bedöms 
överensstämma med kommunens mål 
för bolagets verksamhet. 

Beläggningen för konferenslo
kalerna har varit 25 procent och 38 
procent för rum och stugor. Bolaget 
har under året gjort investeringar på 
3,1 mnkr som ett led i upprustningen 
av anläggningen. 

Kommunägda regionala 
företag 

Länstrafiken Örebro AB 
Länstrafiken Örebro AB har till ända
mål att utveckla, marknadsföra, sälja 
och samordna kollektiva reslösningar 
till personer i länet, så att de däri
genom kan få en bättre och enklare 
vardag. Bolagets strategi är att det ska 
kännas enkelt, tryggt, miljövänligt och 
genialt att utnyttja kollektivtrafiken i 
Örebro län. 

Bolaget utgör en koncern med 
fyra helägda dotterbolag, nämligen 
Scantec AB, Örebro Läns Flygplats 
AB, Transam AB och Länstrafiken i 
T-län Förvaltnings AB. 

Under år 2006 gjordes totalt 
11 613 906 resor med bussarna i 
länet. Detta är en ökning med 
5,5 procent jämfört med år 2005. 
Resandet i stadstrafiken i Örebro och 
Karlskoga har ökat med 7,5 procent, 
medan resandet i regiontrafiken har 
ökat med 1,8 procent. Antal sjuk- och 
färdtjänstresor uppgår till 594 147 un
der år 2006. Detta är en ökning med 
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0,7 procent jämfört med föregående 
år. 

Årets investeringar uppgår till 
8,9 mnkr. Av dessa avser 3,4 mnkr 
fastigheter samt 5,5 mnkr fordon och 
inventarier. 

Nerikes Brandkår 
Nerikes Brandkår är ett kommu
nalförbund som har till uppgift att 
svara för räddningstjänsten för de sex 
kommunerna Askersund, Hallsberg, 
Kumla, Lekeberg, Laxå och Örebro. 

Antalet utryckningar inom 
Nerikes Brandkår var 1 893 under 
år 2006. Detta är en minskning med 
295 utryckningar – eller med 13,4 
procent - jämfört med föregående år. 

Nerikes Brandkår har år 2006 
gjort investeringar på totalt 1,6 mnkr. 
Av dessa investeringar avser 0,8 mnkr 
fordon, 0,4 mnkr räddningsmateriel 
och 0,2 mnkr inventarier. 

Stiftelsen Musik för Örebro län 
Länsmusiken har till uppgift att 
erbjuda invånare i Örebro kom
mun och i Örebro län professionell 
konsertverksamhet av hög konstnärlig 
kvalitet samt vara en resurs för övrig 
musikverksamhet inom kommunen 
och länet. 

Under år 2006 arrangerades 240 
musikevenemang med en samlad 
publik på 73 730 personer. Av dessa 
var 76 evenemang avsedda för skolor 
och familjer. 

Stiftelsen Länsteatern i Örebro 
Länsteatern har till uppgift att erbjuda 
invånare i Örebro kommun och i 
Örebro län professionell teater av hög 
konstnärlig kvalitet, samt att vara en 
resurs inom kommunen och länet för 
såväl professionella teateraktörer och 
amatörteater som för skolorna. 

Under år 2006 gav Länsteatern 
314 teaterföreställningar med en 
samlad publik på 24 820 personer. 98 
av föreställningarna var för barn och 
ungdom. 

Övriga delägda företag 

Kommuninvest ekonomisk 
förening 
Kommuninvest ekonomisk förening 
ägs av 189 kommuner och landsting. 
Föreningen har till uppgift att orga
nisera ett finansiell samarbete mellan 
medlemmarna. Den operativa verk
samheten sköts av det helägda kre
ditmarknadsbolaget Kommuninvest 
i Sverige AB. Detta bolag ska genom 
utlåning och rådgivning uppnå lång
fristigt goda villkor för medlemmarnas 
lånefinansiering av investeringar. 

Mälarbanans Intressenter AB 
Mälarbanans Intressenter AB ägs av 
11 kommuner och trafikhuvudmän 
i Mälardalen. Bolaget har till uppgift 
att svara för utbyggnaden av Mälarba
nan enligt avtal med staten samt verka 
för trafikeringen av banan. 

Stiftelsen Activa 
Stiftelsen Activa har till uppgift att 
stödja arbetslösa funktionshindrade 
personer i Örebro län genom att 
förbereda dem för varaktigt arbete, 
sysselsättning eller vidare studier. 

Örebro Läns Trädgårds AB 
Örebro Läns Trädgårds AB har enligt 
kommunens ägardirektiv till uppgift 
att förvärva, äga och underhålla konst
verk i Stadsparken, Skytteparken och 
Stora Holmen i Örebro. 
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Kommunens företag i siffror (mnkr)
 

Företag	 Ägarandel Rörelse- Resultat Årets Balans- Eget Soliditet 
belopp i mnkr  i procent intäkter	 före boksluts- resultat omslutning kapital i procent

dispositioner 

Örebro Rådhuskoncernen 

Örebro Rådhus AB 100,0 24,1 -31,3 1,7 1 696,5 463,2 27,3 
Kilsbergen i Örebro AB 100,0 10,7 -1,5 2,0 18,4 5,1 27,7 
Stadsnät i Örebro AB 100,0 24,2 1,9 1,5 171,4 9,7 5,7 
Örebrobostäder AB 100,0 1 231,5 126,1 108,0 6 251,7 1 277,0 20,4 
Örebroporten Fastigheter AB 100,0 157,6 24,4 16,1 1 309,2 166,1 1,3 

Fastighets AB Klädeshandlaren 100,0 4,5 1,7 0,6 46,3 2,4 5,2 
Örebroläktaren AB 45,0 Vilande 0,1 0,1 

Örebro Fritidscenter AB 91,0 37,7 -3,4 0,1 132,3 15,7 11,9 
Destination Örebro AB 49,0 9,3 0,1 0 9,6 0,1 1,1 
Central Sweden-Bryssel AB 100,0 Vilande 0,3 0,3 
Länsmusiken i Örebro AB 100,0 Vilande 0,1 0,1 

Regionala företag 

Länstrafiken Örebro AB 21,3 606,7 6,2 247,2 71,7 29,0 
Nerikes Brandkår (kommunalförbund) 
Stiftelsen Länsteatern i Örebro 
Stiftelsen Musik för Örebro län 

60, 5 
23,6 
23,6 

108,1 
32,7 
42,7 

-1,0 
-0,6 

-2,3 
7,1 
5,2 

52,4 
14,9 
9,4 

0,4 
7,4 
-2,2 

0,8 
49,7 
-23,7 

Övriga företag 

Kommuninvest ekonomisk förening 
Mälarbanans Intressenter AB 
Stiftelsen Activa 
Örebro läns Trädgårds AB 

2,1 
6,6 

50,0 
74,3 

100,3 
0,7 

0,1 

17,8 
0,0 

0,0 

101 200,0 
1,5 

1,5 

346,9 
0,4 

1,4 

0,3 
26,7 

93,4 
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Sammanställd redovisning
 
Syfte och omfattning 
Kommunen upprättar en samman
ställd redovisning för att ge en hel
hetsbild av kommunens ekonomiska 
resultat och ställning, oberoende av i 
vilken juridisk form den kommunala 
verksamheten bedrivs. 

Den sammanställda redovis
ningen för Örebro kommun år 2006 
omfattar – förutom kommunen 
- de juridiska personer i vilka kom
munen direkt eller indirekt innehar 
en röstandel av minst 20 procent. 
Dessa är Örebro Rådhus AB (100 
procent) med sju dotterbolag och ett 
intressebolag, kommunalförbundet 
Nerikes Brandkår (60,5 procent) 
samt Länstrafiken Örebro AB (21,25 
procent). 

Örebro kommun har inte förvär
vat några bolag under 2006. 

Sammanställt resultat 
Det ekonomiska resultat och den 
ekonomiska ställning som anges i 
den sammanställda redovisningen, 
ska normalt överensstämma med det 
ekonomiska utvecklingen för Örebro 
kommun. Detta beror på att kommu
nens ekonomi utgör den största delen 
av den sammanställda redovisningen 
samt på att huvuddelen av Örebro 
Rådhuskoncernens resultat överförs 
som avkastning till kommunen. Från 
år 2004 har dock den sammanställda 
redovisningens resultat och ekono
miska ställning varit något bättre än 
motsvarande värden för kommunen. 
Detta beror främst på realisations
vinster vid försäljning av fastigheter 
och aktier inom Örebro Rådhus
koncernen. 

Årets resultat i den samman
ställda redovisningen uppgår till 
384,3 mnkr (231,9 mnkr år 2005). 
Balansräkningen har en omslutning 
på 11 948,5 mnkr (11 590,5 mnkr 
år 2005). Det egna kapitalet uppgår 
till 4 289,4 mnkr (3 901,5 mnkr år 
2005) på balansdagen. Det ger en 
soliditet på 36 procent (34 procent år 
2005). 

Årets resultat och verksamhet för 
kommunens olika företag redovisas i 
avsnittet Örebro kommun, kommu
nens företag. 

koncernen kommunen 

mnkr 

400 384 

300 

200 

100 

0 

-15 

357 

190 

126 

-12 

232 

294 

-149 -149 

2002 2003 2004 2005 2006 

Redovisningsprinciper 
Den sammanställda redovisningen 
upprättas enligt den kommunala 
redovisningslagen kap. 8 och utformas 
enligt god redovisningssed. Den base
ras på kommunens redovisningsprin
ciper och inte på de regler som gäller 
aktiebolagen enligt årsredovisnings
lagen. Några undantag från ovanstå
ende presenteras nedan. 

Den sammanställda redovisning
en upprättas enligt förvärvsmetoden 
med proportionell konsolidering. 

Med förvärvsmetoden menas att vid 
förvärvstillfället förvärvat eget kapital 
i kommunala bolag eliminerats, 
varefter intjänat kapital har räknats 
in i eget kapital i den sammanställda 
redovisningen. Den proportionella 
konsolideringen betyder att om de 
kommunala företagen inte är helägda, 
tas endast ägda andelar av räken
skapsposterna in i den sammanställda 
redovisningen. 

Örebro kommuns värderings- 
och avskrivningsprinciper gäller i 
princip för tillgångar och skulder i 
den sammanställda redovisningen. 
Någon justering för olikheter i 
avskrivningsprinciper och redovis
ningsprinciper mellan kommunen och 
företagen har dock inte gjorts. Obe
skattade reserver i företagen har efter 
avdrag för uppskjuten skatt hänförts 
till eget kapital. 

Örebrobostäder har i bokslut 
2006 gjort en reversering (återfö
ring) av tidigare nedskrivningar på 
fastigheter med totalt 96 mnkr (22 
mnkr 2005). Dessa uppskrivningar av 
bokförda värden på fastigheterna har 
inte eliminerats i den sammanställda 
redovisningen, eftersom motsvarande 
nedskrivning på dessa fastigheter 
gjordes i den sammanställda redovis
ningen för år 1995. 

Det förekommer omfattande 
ekonomiska transaktioner mellan 
företagen och kommunen under ett 
verksamhetsår. Alla transaktioner 
av väsentlig karaktär mellan dessa 
interna parter har eliminerats i den 
sammanställda redovisningen, för att 
ge en rättvisande bild av kommunens 
totala ekonomi. Storleken på dessa 
elimineringar redovisas i noterna till 
resultaträkning, finansieringsanalys 
och balansräkning för koncernen. 
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Resultaträkning för koncernen (mnkr)

Bokslut 
2006 

2 950,3 

-30,6 

384,3 

Verksamhetens intäkter 
Verksamhetens kostnader 
Avskrivningar 
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER 

Skatteintäkter 
Generella statsbidrag och utjämning 
Finansiella intäkter 
Finansiella kostnader 
RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER 

Extraordinära intäkter 
Extraordinära kostnader 
Skatt på årets resultat 

ÅRETS RESULTAT 

Bokslut 

2 891,9 
-6 895,5 

-336,6 
-4 340,2 

3 852,4 
900,7 
50,9 

-225,0 
238,8 

0,0 
0,0 
-6,9 

231,9 

Not 

1 
2 
3 

4 
4 

5 

6 

-7 169,7 
-251,3 

-4 470,7 

4 097,2 
944,4 
55,5 

-211,5 
414,9 

0,0 
0,0 

Finansieringsanalys för koncernen (mnkr)
 
Not 

6 384,3 
3 251,3 
7 69,4 

705,0 
-26,2 
56,3 
-16,9 

718,2 

8, 9 -692,2 
113,1 

10 -1,7 
0,3 

3,2 
-8,4 
-8,3 
1,5 

2006 

-12,0 

125,7 

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 

Årets resultat 
Justering för av- och upp/nedskrivningar 
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster 
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 
Ökning/minskning kortfristiga fordringar 
Ökning/minskning förråd och varulager 
Ökning/minskning kortfristiga skulder 
Medel från den löpande verksamheten 

INVESTERINGSVERKSAMHETEN 

Förvärv av materiella anläggningstillgångar 
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar 
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 
Medel från investeringsverksamheten 

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN 

Nyupptagna lån 
Amortering av skuld 
Ökning av långfristiga fordringar 
Minskning av långfristiga fordringar 
Medel från finansieringsverksamheten 

ÅRETS KASSAFLÖDE 

Likvida medel vid årets början 
Likvida medel vid årets slut 

231,9 
336,6 
107,3 
675,8 
207,6 
-71,4 

-354,4 
457,6 

-863,1 
122,5 

-0,1 
93,2 

-647,5-580,6 

274,9 
-233,4 
-15,1 
60,9 
87,3 

-102,6 

257,1 
154,5 

154,5 
280,2 

2005 
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Balansräkning för koncernen (mnkr)
 
2006TILLGÅNGAR 

Anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar 
Mark, byggnader och tekniska anläggningar 
Maskiner och inventarier 

Finansiella anläggningstillgångar 
Summa anläggningstillgångar 
Omsättningstillgångar 
Förråd m.m. 
Fordringar 
Kortfristiga placeringar 
Kassa och bank 
Summa omsättningstillgångar 

SUMMA TILLGÅNGAR 

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 

Eget kapital 
Eget kapital, 
därav årets resultat 
Summa eget kapital 
Avsättningar 
Avsättningar för pensioner 
Avsättningar för uppskjuten skatt 
Övriga avsättningar 
Summa avsättningar 
Skulder 
Långfristiga skulder 
Långfristiga lån 
Periodiserade anslutningsavgifter 
Summa långfristiga skulder 
Kortfristiga skulder 
Leverantörsskulder 
Kortfristiga lån 
Övriga kortfristiga skulder 
Summa kortfristiga skulder 

SUMMA SKULDER 

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 

ANSVARSFÖRBINDELSER 

Ställda säkerheter 
Pensionsförpliktelser 
Övriga ansvarsförbindelser 
Borgensåtaganden 
Övrigt 

2005 

9 930,3
9 448,3

482,0 
65,0 

9 995,3 

151,0 
368,4 
921,3 
154,5 

1 595,2 

11 590,5 

3 901,5 
231,9 

3 901,5 

134,8 
278,6 
64,4 

477,8 

5 694,2 
58,4 

5 752,6 

372,4 
172,5 
913,7 

1 458,6 

7 211,2 

11 590,5 

1 366,4 
2 347,3 

78,1 
11,9 

Not 

8 
9 

10 

11 
12 

13 

14 

15 
16 
17 

18 

19 

20 

21 
22 

23 
24 

10 258,9 
9 751,9 

507,0 
71,7 

10 330,6 

94,8 
441,7 
801,2 
280,2 

1 617,9 

11 948,5 

4 289,4 
384,3 

4 289,4 

141,1 
309,1 
69,4 

519,6 

5 703,7 
67,3 

5 771,0 

402,7 
7,5 

958,3 
1 368,5 

1 366,3 
2 559,7 

75,3 
11,9 

7 139,5 

11 948,5 
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Noter till resultaträkning, finansieringsanalys 
och balansräkning för koncernen (mnkr) 

Not 1 

Verksamhetens intäkter 

Örebro kommun 
Örebro Rådhus AB 
Minoritetsandel 9 procent av Örebro 
Fritidscenter AB 
Nerikes Brandkår 
Länstrafiken Örebro AB 
Reavinst/reaförlust försäljning inom 
koncernen 
Elimineringar interna poster 

Summa verksamhetens intäkter 

Not 2 

Verksamhetens kostnader 

Örebro kommun 
Örebro Rådhus AB 
Minoritetsandel 9 procent av
Örebro Fritidscenter AB 
Nerikes Brandkår 
Länstrafiken Örebro AB 
Elimineringar interna poster 

Summa verksamhetens kostnader 

Not 3 

Avskrivningar 

Årets avskrivningar 

Örebro kommun 
Örebro Rådhus AB 
Nerikes Brandkår 
Länstrafiken Örebro AB 
Elimineringar interna poster 

Summa 

2006 

1 636,1 
1 473,3 

-3,7 
65,4 

128,9 

0,0 
-349,7 

2 950,3 

-6 272,2 
-1 063,6 

3,2 
-63,1 

-123,7 
349,7 

-7 169,7 

-169,8 
-80,3 
-3,1 
-3,6 
5,6 

-251,3 

2005 

1 557,9 
1 484,8 

-3,9 
62,8 

123,7 

0,1 
-333,5 

2 891,9 

-5 994,4 
-1 060,3 

3,1 
-60,0 

-117,4 
333,5 

-6 895,5 

-174,5 
-160,7 

-3,4 
-3,6 
5,6 

-336,6 

Not 4 2006 2005 

Finansiella intäkter och kostnader 

Finansiella intäkter 

Örebro kommun 101,1 93,4 
Örebro Rådhus AB 6,7 7,3 
Nerikes Brandkår 0,3 0,2 
Länstrafiken Örebro AB 0,2 0,1 
Elimineringar interna poster -52,8 -50,3 
Summa finansiella intäkter 55,5 50,7 
Finansiella kostnader 
Örebro kommun -30,6 -33,0 
Örebro Rådhus AB -232,4 -241,0 
Nerikes Brandkår -0,9 -0,8 
Länstrafiken Örebro AB -0,4 -0,5 
Elimineringar interna poster 52,8 50,3 

Summa finansiella kostnader -211,5 -225,0 

Kommunen och Örebro Rådhuskoncernen samarbetar i en koncerngemen
sam likvidhantering. 

Not 5 

Skatt på årets resultat 

Aktuell skatt Örebro Rådhus AB -0,1 0,0 
Uppskjuten skatt Örebro Rådhus AB -30,5 -6,9 

Summa -30,6 -6,9 

Not 6 

Årets resultat 

Örebro kommun 294,3 189,6 
Örebro Rådhus AB 84,5 34,6 
Nerikes Brandkår -1,4 -0,4 
Länstrafiken Örebro AB 1,3 2,3 
Elimineringar interna poster 5,6 5,8 

Summa 384,3 231,9 

Not 7 

Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster 

Örebro kommun 17,4 119,5 
Örebro Rådhus AB 47,0 -15,8 
Nerikes Brandkår 5,3 3,9 
Länstrafiken Örebro AB -0,2 0,0 
Övriga justeringar -0,1 -0,2 

Summa 69,4 107,3 
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Not 8 

Mark, byggnader och tekniska anläggningar 

Ingående bokfört värde 

Örebro kommun 
Örebro Rådhus AB 
Länstrafiken Örebro AB 
Elimineringar interna poster 

Summa 

Årets anskaffning och korrigeringar 

Örebro kommun 
Örebro Rådhus AB 
Länstrafiken Örebro AB 

Summa 

Årets försäljningar, bokfört värde 

Örebro kommun 
Örebro Rådhus AB 
Länstrafiken Örebro AB 

Summa 

Årets avskrivningar 

Örebro kommun 
Örebro Rådhus AB 
Länstrafiken Örebro AB 

Summa 

Utgående bokfört värde 

Örebro kommun 
Örebro Rådhus AB 
Nerikes Brandkår 
Länstrafiken Örebro AB 
Elimineringar interna poster 

Summa 

Not 9 

Maskiner och inventarier 

Ingående bokfört värde 

Örebro kommun 
Örebro Rådhus AB 
Nerikes Brandkår 
Länstrafiken Örebro AB 

Summa 

Årets anskaffningar 

Örebro kommun 
Örebro Rådhus AB 
Nerikes Brandkår 
Länstrafiken Örebro AB 

Summa 

2006 

2 511,2 
7 157,1 

24,3 
-246,3 

9 446,2 

270,9 
408,5 

0,6 

680,1 

-11,0 
-86,1 

0,0 

-97,1 

-112,6 
-163,1 

-1,6 

-277,2 

2 658,5 
7 316,4 

0,0 
23,3 

-246,3 

9 751,9 

190,9 
273,3 
11,1 
6,7 

481,9 

71,8 
39,3 
1,0 
1,2 

113,3 

2005 

2 609,8 
6 823,3 

24,1 
-257,7 

9 199,5 

56,1 
568,2 

1,8 

626,1 

-47,8 
-51,9 

0,0 

-99,7 

-106,9 
-169,1 

-1,6 

-277,6 

2 511,2 
7 164,7 

0,0 
24,3 

-251,9 

9 448,3 

165,2 
228,7 
11,6 
7,0 

412,5 

78,4 
70,7 
3,1 
1,7 

153,9 

2006 2005 

Årets försäljningar, bokfört värde 

Örebro kommun 0,0 -0,9 
Örebro Rådhus AB -2,4 -1,3 

Nerikes Brandkår 0,0 -0,1 

Länstrafiken Örebro AB 0,0 0,0 

Summa -2,4 -2,4 

Årets avskrivningar 

Örebro kommun -55,3 -51,8 
Örebro Rådhus AB -25,4 -24,7 
Nerikes Brandkår -3,1 -3,4 
Länstrafiken Örebro AB -2,0 -2,1 

Summa -85,8 -82,0 

Utgående bokfört värde 

Örebro kommun 207,4 190,9 
Örebro Rådhus AB 284,8 273,3 
Nerikes Brandkår 9,0 11,1 
Länstrafiken Örebro AB 5,8 6,7 

Summa 507,0 482,0 

Not 10 

Finansiella anläggningstillgångar 

Örebro kommun 945,2 944,5 
Örebro Rådhus AB 8,9 7,6 
Nerikes Brandkår 7,8 3,5 
Länstrafiken Örebro AB 0,5 0,5 
Elimineringar interna poster -890,7 -891,1 

Summa 71,7 65,0 

Not 11 

Förråd m.m. 

Örebro kommun 89,5 144,8 
Örebro Rådhus AB 5,3 6,2 
Nerikes Brandkår 0,0 0,0 
Länstrafiken Örebro AB 0,0 0,0 

Summa 94,8 151,0 

Not 12 

Fordringar 

Örebro kommun 583,0 529,4 
Örebro Rådhus AB 350,1 258,4 
Nerikes Brandkår 1,9 1,9 
Länstrafiken Örebro AB 17,0 16,0 
Elimineringar interna poster -510,3 -437,3 

Summa 441,7 368,4 
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Not 13 

Kassa och bank 

Örebro kommun 
Örebro Rådhus AB 
Nerikes Brandkår 
Länstrafiken Örebro AB 

Summa 

2006 2005 

251,7 68,4 
10,7 65,5 
11,9 11,4 
5,9 9,2 

280,2 154,5 

Kommunen och Örebro Rådhuskoncern samarbetar i en koncerngemensam 
likvidhantering.
Örebro Rådhus bolags tillgodohavanden på koncernkontot är bokat som 
kortfristig fordran respektive kortfristig skuld och återfinns under elimineringar 
interna poster i not 12 och 20. 

Not 14 

Eget kapital, ingående resultat 

Ingående eget kapital 

Örebro kommun 
Örebro Rådhus AB 
Nerikes Brandkår 
Länstrafiken Örebro AB 
Elimineringar interna poster 

Summa ingående eget kapital 

Årets resultat 

Örebro kommun 
Örebro Rådhus AB 
Nerikes Brandkår 
Länstrafiken Örebro AB 
Elimineringar interna poster 
Summa årets resultat 

Utgående eget kapital 

Örebro kommun 
Örebro Rådhus AB 
Nerikes Brandkår 
Länstrafiken Örebro AB 
Elimineringar interna poster 

Summa utgående eget kapital 

Not 15 

Avsättningar till pensioner 

Örebro kommun 
Örebro Rådhus AB 
Nerikes Brandkår 
Länstrafiken Örebro AB 

Summa 

3 538,7 3 349,1 
607,1 572,2 

1,6 -1,5 
13,9 11,6 

-256,2 -262,0 

3 905,1 3 669,4 

294,3 189,6 
84,5 34,6 
-1,4 -0,4 
1,3 2,3 
5,6 6,0 

384,3 232,1 

3 833,0 3 538,7 
691,6 606,8 

0,2 -1,9 
15,2 13,9 

-250,6 -256,0 

4 289,4 3 901,5 

118,5 114,5 
1,4 1,1 

20,9 18,9 
0,3 0,3 

141,1 134,8 

Not 16 2006 2005 

Avsättningar till uppskjuten skatt 

Örebro Rådhus AB 309,1 278,6 
Länstrafiken Örebro AB 0,0 0,0 

Summa 309,1 278,6 

Not 17 

Övriga avsättningar 

Örebro kommun 67,2 62,0 
Nerikes Brandkår 1,9 2,2 
Länstrafiken Örebro AB 0,2 0,2 

Summa 69,3 64,4 

Not 18 

Långfristiga lån 

Örebro kommun 195,9 201,2 
Örebro Rådhus AB 6 377,1 6 360,6 
Nerikes Brandkår 1,0 1,6 
Länstrafiken Örebro AB 16,0 17,5 
Elimineringar interna poster -886,3 -886,7 

Summa 5 703,7 5 694,2 

Not 19 

Leverantörsskulder 

Örebro kommun 229,0 193,7 
Örebro Rådhus AB 169,3 179,9 
Nerikes Brandkår 2,0 1,4 
Länstrafiken Örebro AB 13,1 12,2 
Elimineringar interna poster -10,7 -14,8 

Summa 402,7 372,4 

Not 20 

Övriga kortfristiga skulder 

Örebro kommun 1 016,8 968,7 
Örebro Rådhus AB 427,8 348,7 
Nerikes Brandkår 5,7 6,2 
Länstrafiken Örebro AB 7,6 12,6 
Elimineringar interna poster -499,6 -422,5 

Summa 958,3 913,7 
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Not 21 2006 2005 

Ställda säkerheter 

Örebro Rådhus AB, 
fastighetsinteckningar 
Länstrafiken Örebro AB 

1 362,1 
4,2 

1 362,1 
4,3 

Summa 1 366,3 1 366,4 

Not 22 

Pensionsförpliktelser 

Örebro kommun 2 558,4 2 345,5 
Örebro Rådhus AB 1,3 1,8 

Summa 2 559,7 2 347,3 

Not 23 

Borgensåtaganden 

Örebro kommun 4 594,4 4 466,7 
Länstrafiken Örebro AB 0,4 0,4 
Elimineringar interna poster -4 519,5 -4 389,0 

Summa 75,3 78,1 

Örebro kommun har den 17 februari 1993 ingått en solidarisk borgen 
för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB. Borgensåtagandet är i ett 
underavtal begränsat till det lånebelopp som kommunen och kommunens 
majoritetsägda bolag har i Kommuninvest AB. Vid årsskiftet 2006 uppgick 
detta lånebelopp till 2 022,3 mnkr. 

Not 24 

Övriga ansvarsförbindelser 

Örebro kommun 5,2 5,2 
Örebro Rådhus AB 6,7 6,7 

Summa 11,9 11,9 
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Revisionsberättelse för år 2006
 
Stadsrevisionen har under år 2006 
granskat den verksamhet som be
drivits av kommunstyrelsen och 
nämnderna och genom de utsedda 
lekmannarevisorerna verksamheterna 
i Örebro Rådhus AB, Örebrobostä
der AB, Örebroporten Fastigheter 
AB, Fastighets AB Klädeshandlaren, 
Örebro Fritidscenter AB, Stadsnät i 
Örebro AB, Kilsbergen i Örebro AB 
och Örebro Läns Trädgårds AB. 

Kommunstyrelsen och nämn
derna ansvarar för att verksamheten 
bedrivs i enlighet med gällande mål, 
beslut och riktlinjer samt de före
skrifter som gäller för verksamheten. 
De ansvarar också för att det finns en 
tillräcklig intern kontroll och för åter-
redovisningen till fullmäktige av hur 
de fullgjort uppdraget, 

Stadsrevisionens ansvar är att 
granska verksamhet, redovisning, 
intern kontroll och pröva om verk
samheten bedrivits i enlighet med 
fullmäktiges uppdrag. 

Granskningen har såvitt avser 
kommunen utförts enligt kommunal
lag, enligt av kommunfullmäktige 
fastställt revisionsreglemente och god 
revisionssed i kommunal verksamhet. 

Granskningen har genomförts 
med den inriktning och omfattning 
som krävs för att ge rimlig grund för 
bedömning och ansvarsprövning. 

Årets granskningsinsatser har 
prioriterats utifrån en bedömning av 
väsentlighet och risk. Som en del i vår 
årliga granskning av all verksamhet 
och i syfte att granska nämndernas 
övergripande ansvarsutövande har vi 
sammanträffat med samtliga pro
gramnämnder och flera av driftnämn
derna. 

Vi bedömer sammantaget att 
kommunstyrelsen och nämnderna 
har bedrivit verksamheten på ett 
ändamålsenligt och från ekonomisk 
synpunkt tillfredsställande sätt. 
Vi har även i år kunnat konstatera att 
formerna för nämndernas återrappor
tering av hur de fullgjort sitt uppdrag 
från fullmäktige behöver utvecklas. 

Uppnådda resultat beskrivs och 
återrapporteras i förvaltningsberät
telsen på en kommunövergripande 
nivå. Kopplingen av målen till en god 
ekonomisk hushållning utifrån ett 
verksamhetsmässigt perspektiv har 
förtydligats jämfört med föregående år 
och även dessa beskrivs och återrap
porteras på en kommunövergripande 
nivå. Däremot saknas i årsredovis
ningen en återrapportering från 
nämnderna av hur resultatet förhåller 
sig till målen ur ett verksamhetsmäs
sigt perspektiv. Samma synpunkter 
framfördes i vår bedömning avse
ende delårsrapporten för år 2006. 

Vi har inte, utifrån beskrivningarna 
i årsredovisningen, på ett tillfreds
ställande sätt kunnat bedöma om de 
olika nämnderna nått målen för en 
god ekonomisk hushållning i denna 
del. Arbetet med att ge fullmäktige ett 
bättre underlag för ansvarsprövningen 
är mycket angeläget. 

Räkenskaperna bedöms i allt 
väsentligt vara rättvisande. 

Förbättringen av kommunens 
ekonomiska situation har under år 
2006 fortsatt. 

Kommunfullmäktige har beslutat 
om inriktningsmål och finansiella mål 
som legat till grund för nämndernas 
verksamhet. Två av de tre av full
mäktige beslutade målen för en god 
ekonomisk hushållning har uppnåtts. 

Den samlade nettoinvesterings
volymen för den skattefinansierade 
delen uppgick under år 2006 till ca 
220 mnkr vilket är något högre än 
fullmäktiges mål på högst 210 mnkr. 
Bedömningen av detta måls påver
kan på en god ekonomisk hushåll
ning måste emellertid ske utifrån en 
längre tid än bara ett enskilt år. För 
att kunna bibehålla en långsiktigt 
stabil ekonomi, förenlig med god 
ekonomisk hushållning, krävs fortsatt 
arbete med kostnadskontroll, förbätt
rad verksamhetsstyrning och tydliga 
prioriteringar. 
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Bert Nilsson 

Erik Johansson 

Gudrun Norberg Gunvor Lindkvist 

Bengt Hallström 

Anders Sandberg 

Jan-Einar Svensson 

Lena Johansson Karl-Erik Hast 

Lars Ernestam Anna-Bella Eklund 

Bengt Carlsson 

Örebro 2007-04-10 

Under året har vi fortsatt att 
granska nämndernas arbete med att 
åstadkomma en tillräcklig intern kon
troll. De av nämnderna genomförda 
internkontrollåtgärderna är nästan 
uteslutande räkenskapsinriktade. 
Förbättringar behöver genomgående 
göras med beaktande av det verksam
hetsmässiga perspektivet. 

Ansvarsfrihet 
Vi tillstyrker att kommunens årsredo
visning för år 2006 godkänns. 

Mot bakgrund av vår samlade 
bedömning tillstyrker vi också att 
fullmäktige beviljar ledamöterna i 
kommunstyrelsen och nämnderna 
ansvarsfrihet för 2006 års verksamhet. 

Undantag på grund av val
barhetshinder och jäv 
I granskningen av överförmyndar
nämnden har undertecknad Lars 
Ernestam ej deltagit. 

I granskningen av skolnämnd 
sydväst har undertecknad Lena Jo
hansson ej deltagit på grund av jäv. 
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Bilaga 1 – Driftsredovisning per verksamhetsområde 

VERKSAMHETSBLOCK Intäkt Kostnad Netto- Netto/inv Netto/inv 

Belopp i tkr totalt totalt personal lokal/kap övrigt kostnader 2006 2005 

POLITISK VERKSAMHET 1 741 58 310 40 682 136 17 491 56 569 439 

INFRASTRUKTUR OCH SKYDD 93 496 340 550 73 021 54 911 212 618 247 054 1 915 1 899 

Fysisk och teknisk planering 37 249 68 282 35 756 15 665 16 861 31 033 241 253 
Gator, vägar och parkering 41 545 134 113 13 210 34 222 86 680 92 568 718 687 
Miljö- och hälsoskydd 7 269 20 252 13 040 567 6 645 12 983 101 92 
Räddningstjänst 0 58 227 0 0 58 227 58 227 451 456 
Parker, näringsliv och övrigt 7 433 59 676 11 015 4 457 44 204 52 243 405 411 

FRITID OCH KULTUR 43 122 290 032 108 061 67 077 114 894 246 910 1 914 1 946 

Bibliotek 5 716 49 580 24 846 10 918 13 817 43 864 340 335 
Kulturskola 4 020 38 594 27 366 5 653 5 575 34 574 268 270 
Idrotts- och fritidsanläggningar 26 888 82 131 20 707 37 607 23 816 55 243 428 472 
Övrig fritid och kultur 6 498 119 727 35 142 12 899 71 687 113 229 878 868 

PEDAGOGISK VERKSAMHET 563 448 2 734 574 1 698 077 383 610 652 888 2 171 126 16 833 16 237 

Förskola m.m. - 1-5 År 128 763 611 167 450 461 57 210 103 496 482 403 3 740 3 489 
F-klass, grundskola, fritidshem 76 475 1 236 872 708 385 191 211 337 276 1 160 397 8 997 8 971 
Obligatorisk särskola 3 819 59 865 42 040 3 713 14 112 56 046 435 386 
Gymnasieskola total 295 191 684 684 400 148 113 933 170 603 389 493 3 020 2 826 
Gymnasiesärskola 23 014 45 519 31 212 5 037 9 269 22 505 174 152 
Vuxenutbildning 30 943 63 836 41 978 8 341 13 517 32 893 255 249 
Uppdragsutbildning 5 036 4 277 3 984 676 -383 -759 -6 -26 
Svenska för invandrare 207 28 355 19 869 3 487 4 999 28 148 218 190 

VÅRD OCH OMSORG 271 197 2 346 672 1 525 173 109 515 711 984 2 075 475 16 092 15 353 

Äldre och funktionshindrade 238 205 1 807 709 1 353 844 90 627 363 238 1 569 504 12 169 11 395 
Hemtjänst och hemsjukvård (SoL/HSL) 48 442 531 022 418 178 20 242 92 602 482 580 3 742 3 537 
Särskilt boende (SoL/HSL) 45 955 597 573 479 420 39 906 78 247 551 618 4 277 3 972 
Funktionshindrade (LASS/LSS) 141 303 602 574 442 308 27 403 132 863 461 271 3 576 3 326
 - varav psyk. (SoL/HSL) 7 656 41 297 31 287 3 021 6 989 33 641 261 286 
Färdtjänst 680 37 011 0 0 37 011 36 331 282 281 
Övriga insatser 1 825 39 529 13 938 3 077 22 514 37 704 292 279 
Individ- och familjeomsorg 32 992 538 963 171 329 18 888 348 746 505 971 3 923 3 958 
Vård, råd och behandling 24 505 348 711 140 037 16 771 191 903 324 206 2 514 2 461 
Bistånd (ej flyktingar) 8 487 190 251 31 292 2 117 156 842 181 764 1 409 1 497 

ARBETSMARKNAD, FLYKTINGAR 151 603 191 470 147 559 8 341 35 570 39 867 309 

Arbetsmarknadsåtgärder 68 722 142 178 124 689 7 388 10 101 73 456 570 465
 
Flyktingmottagning inklusive bistånd 82 881 49 292 22 870 953 25 468 -33 589 -260 -41
 

AFFÄRSVERKSAMHET 287 008 368 173 65 087 44 743 258 343 81 165 629 683 

Näringsliv och bostäder 51 453 41 433 16 527 17 069 7 837 -10 020 -78 -68 
Kommunikationer 159 91 433 1 288 2 386 87 759 91 274 708 722 
Vatten och avlopp 134 932 133 486 31 433 18 276 83 777 -1 446 -11 3 
Avfall 100 464 101 821 15 839 7 012 78 970 1 357 11 26 

NÄMNDERNAS KOSTNADER 1 411 615 6 329 781 3 657 660 668 334 2 003 787 4 918 165 38 132 36 971 

GEM. FÖRDELAT, INTERNT M.M. 224 491 -57 563 359 042 -62 844 -353 761 -282 054 -2 187 -2 238 

S:A KOSTNADER OCH INTÄKTER 1 636 106 6 272 218 4 016 702 605 490 1 650 026 4 636 111 35 945 34 733 

424 
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Bilaga 2 – Slutredovisning av större investeringsobjekt 

OBJEKT, belopp i tkr Åtgärd Totalt anslag Total kostnad Avvikelse 

SKOLOR 7 000 8 272 -1 272 

Olaus Petriskolan Ombyggnad av skolköket 4 100 4 799 -699 

Wadköpings utbildningscenter Ombyggnad för logistik och handel 2 000 2 588 -588 

Kvinnerstaskolan Ombyggnad stallar för smådjur 900 885 15 

FÖRSKOLOR 17 714 19 100 -1 386 

Ekebergabacken Tillbyggnad av förskola 9 500 9 624 -124 

Klockarängens förskola Nybyggnad av förskola 7 600 8 738 -1 138 

Lars Wivalliusskolan Ombyggnad till förskola 614 738 -124 

ÖVRIGA FASTIGHETSOBJEKT 11 742 12 625 -883 

Hjälmarsberg/Mossen Nybyggnad av gruppbostad 6 000 7 377 -1 377 

Rostaskolan Ombyggnad av ventilationsanläggning 1 350 1 162 188 

Kvinnerstaskolan Ombyggnad av värmekulvert 1 259 1 029 230 

Diverse fastigheter Övergång till digital-TV 1 900 1 863 37 

Täby motorstadion Asfaltering av gocart-banan 550 510 40 

Trängens IP Byte av banrör 683 684 -1 

ETT HÅLLBART TRAFIKSYSTEM 9535 9405 130 

Södra Allén Bussgata 600 589 11 

Runt Oxhagens skola Gång- och cykelväg 800 763 37 

Kansligatan vid slottet Gång- och cykelväg 1 200 1 184 16 

Hagmarksgatan Gång- och cykelväg 1 235 1 467 -232 

Älvtomtabäcken Vattenkontakt, nya stigar i anslutning till bäcken 1 700 1 640 60 

Ormestagatan vid Näsby Gata för anslutning till ny bebyggelse vid Näsby 3 000 2 663 337 

Fabriksgatan Ombyggnad 1 000 1 099 -99 



 
  

  
 

 
 
 
 

 
 
 

  
  
 
 
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 

 
  
  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

  
   
  
  
 
  
   
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

74 Bilaga 3
 

Bilaga 3 – Kommungemensamma mål 2006-2009
 
Fastställdes av kommunfullmäktige den16 november 2005. 

Ekonomiska mål 
1. 	 Verksamheten ska bedrivas inom 

tilldelad budgetram och enligt 
politiskt prioriterade mål. 

Personalpolitiska mål 
2. 	 Andelen anställda kvinnor och 

män som upplever sig ha infly
tande över sitt arbete ska öka 
årligen. 

3. 	 Sjukfrånvaron för anställda 
kvinnor och män ska minska 
årligen. 

4. 	 Andelen anställda kvinnor och 
män med utländsk bakgrund eller 
annan minoritetstillhörighet ska 
öka årligen på alla nivåer i 
kommunen. 

5. 	 Anställda kvinnor och män i 
kommunen som erbjuds heltids
anställning ska öka årligen med 
målet att alla ska ha erbjudits 
heltid. 

Ekonomiska mål – hållbar 
utveckling 
6. 	 Redan etablerade företag ska ges 

möjligheter att växa och utveck
las, särskild hänsyn ska tas till 
små företag och lokal handel. 

7. 	 Antalet småföretag ska öka, 
särskild hänsyn ska tas till 
kvinnors och invandrares före
tagande. 

8. 	 Kommunen ska verka för nya 
företag och ytterligare etable
ringar motsvarande minst 500 
nya arbetstillfällen samt att 
kommunen som arbetsgivare 
under perioden ska öka antalet 
anställda. 

Delaktighet och samhörighet 
– hållbar utveckling 
9. 	 Andelen brukare som upplever 

att de har inflytande över den 
kommunala verksamheten ska 
öka. 

10. Andelen barn och ungdomar som 
upplever att de kan påverka inne
hållet i den verksamhet de är 
berörda av ska öka. 

11. Andelen elever som lämnar 
grundskolan med kunskaper som 
ger behörighet till gymnasie
studier på nationella program ska 
öka. (Barn och utbildning) 

Jämställdhet och mångfald 
– hållbar utveckling 
12. År 2009 ska Örebro vara en av 

de tio mest jämställda kommu
nerna i landet. (Mått: jämindex) 

13. Senast den 31 december 2007 
ska barn i förskola med annat 
modersmål än svenska erbjudas 
modersmålsstöd. Skolan ska för 
elever i grund- och gymnasie
skolan tillhandahålla studiehand
ledning på modersmålet när 
eleven så behöver det. 

14. Antalet könsrelaterade brott ska 
minska. 

15. Andelen brott relaterade till 
rasism, främlingsfientlighet eller 
diskriminering ska minska. 

Trygghet och rättvisa – 
hållbar utveckling 
16. Den socioekonomiska skillna

den inom befolkningen i Örebro 
ska minska. 
(Mått: segregationsindex) 

17. Andelen invånare i kommunen 
som tycker att det är tryggt att 
bo i Örebro ska öka. 

18. Andelen ekonomiskt utsatta 
familjer med barn ska minska. 

19. Väntetiden innan beslut kan 
genomföras för äldre och funk
tionshindrade med behov av vård 
och omsorg ska minska. 
(Social välfärd) 

20. Inom vård och omsorg ska 
särskild hänsyn tas till äldre med 
utländsk bakgrund. Invandrar
föreningar ska i större utsträck
ning erbjudas bli en resurs. 
(Social välfärd) 

God miljö – hållbar 
utveckling 
21. Bilens andel av det totala resandet 

ska minska till förmån för andra 
sätt att resa. 

22. Den totala energiförbrukningen 
ska minska. 

23. Den skadliga kemikalieanvänd
ningen ska minska. 

24. Skyddsarealerna runt Svartån, 
liksom antalet naturreservat, ska 
öka. (Samhällsbyggnad) 

25. Kommunen ska verka för en 
sammanhängande grönstruktur. 
(Samhällsbyggnad) 
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Fakta om Örebro 
Sjunde största kommunen 
Örebro är befolkningsmässigt landets 
sjunde största kommun. Här bor 
128 977 personer (31 december 2006) 
på en yta av 1 380,1 km2 (landareal). 
I kommunen finns invånare från cirka 
150 olika länder. 

Själva staden Örebro är drygt 
700 år gammal. Slottet började byggas 
redan på 1200-talet. I dag finns bland 
annat turistbyrån, restaurang, olika 
konferenslokaler och landshövdingens 
bostad i Örebro slott. 

Politiskt styre i Örebro 
kommun 
I samband med valet 2006 bytte 
Örebro kommun majoritet till en 
koalition som består av moderaterna, 
folkpartiet, kristdemokraterna, center
partiet och miljöpartiet. 

Nära till resten av Sverige 
Örebro kommun ligger centralt i 
Sverige med cirka 20 mil till Stock
holm och 30 mil till Göteborg. 
70 procent av Sveriges befolkning bor 
inom en radie av 30 mil. Örebro Air-
port har charter-, reguljär- och gods
trafik till Sverige och övriga Europa. 
Tågen trafikerar Örebro på Mälarba
nan, Svealandsbanan, Bergslagsbanan 
och söderut till bland annat Göteborg. 
På Europavägarna E 18 och E 20 samt 
riksväg 50 färdas både människor och 
gods. 

Näringslivet i Örebro 
I Örebro finns drygt 12 000 registre
rade företag. De fem största privata ar
betsgivarna är Atlas Copco Rock Drills 
AB, Distributionstjänst AB, Busslink 
i Sverige AB, Haldex AB i Garphyttan 
och DHL i Örebro. Andra stora ar
betsgivare är Örebro kommun, Örebro 
läns landsting, Örebro universitet, 
SCB och Polismyndigheten. Logistik, 
handel, avancerad tillverkningsindustri 
och måltid är viktiga områden inom 
näringslivet. 

Universitetsstad 
Örebro universitet har cirka 14 500 
studenter. Idag verkar ett 90-tal profes
sorer och cirka 430 doktorander vid 
universitetet. 

Grönt är skönt 
Varje örebroare har i genomsnitt 
98 kvm park. Det finns många platser 
för naturupplevelser i Örebro kom
mun. Några av dem är naturreser
vaten Oset och Rynningeviken intill 
Hjälmaren (Sveriges fjärde största sjö), 
fågelparadisen Tysslingen och Kvisma
ren samt Kilsbergen med skogar, sjöar 
och skidspår/vandringsleder. Här finns 
cirka 18 mil cykelvägar. 

Örebro kommuns vänorter 
Vi har vänorter i sju länder: Drammen 
(Norge), Kolding (Danmark), Lap
peenranta/Villmanstrand (Finland), 
Stykkisholmur (Island), Lodz (Polen), 
Yantai (Kina) och Terrassa (Spanien). 
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019-21 10 00 
www.orebro.se 

http:www.orebro.se

