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Fakta om Örebro
Sjunde största kommunen
Örebro är befolkningsmässigt landets sjunde största kommun. 
Här bor 146 631 personer (74 171 kvinnor och 72 460 män), 
på en yta av 1 380 kvadratkilometer (landareal). I kommu-
nen finns invånare från mer än 165 olika länder. Själva staden 
Ö rebro firade 750-årsjubileum år 2015. Örebro slott började 
byggas redan på 1200-talet. I dag finns bland annat restaurang, 
konferenslokaler och landshövdingens bostad i slottet.

Nära till resten av Sverige
Örebro kommun ligger centralt i Sverige med cirka 20 mil till 
Stockholm och 30 mil till Göteborg. 70 procent av Sveriges be-
folkning bor inom en radie av 30 mil. Flygplatsen har charter-, 
reguljär- och godstrafik till olika platser i Sverige och övriga 
E uropa. Tågen trafikerar Örebro på Mälarbanan, Svealands-
banan, Bergslagsbanan och söderut till bland annat Göteborg. 
På Europavägarna E18 och E20 samt riksväg 50 färdas både 
människor och gods.

Näringslivet i Örebro
I Örebro finns cirka 13 000 registrerade stora, medelstora och 
små företag. Stora privata arbetsgivare är Atlas Copco Rock 
Drills AB, Euro Maint Rail AB och DHL Express AB. Andra 
stora arbetsgivare är Örebro kommun, Region Örebro län, 
Ö rebro universitet, SCB och Polismyndigheten. Tung industri 
samsas med högteknologisk forskning och kvalificerad tjänste-
produktion. Reklam, grafisk industri, utbildning, IT och handel 
är områden där det sker en stark expansion. De senaste åren har 
det vuxit fram en stor privat tjänstesektor inom transport, logi-
stik och lagerhantering.

Universitetsstaden
Örebro universitet är ett modernt lärosäte med ämnesmässig 
bredd och internationellt framstående forskning. Här finns cirka 
15 000 studenter och ungefär 1 300 anställda. Cirka 80 utbild-
ningsprogram erbjuds på grundnivå och avancerad nivå samt 
cirka 600 fristående kurser. Här bedrivs utbildning inom juridik, 
ekonomi, samhällsvetenskap, naturvetenskap, teknik, undervis-
ning, musik, idrott, restaurang samt läkarutbildning. Universi-
tetet har nationella och internationella samarbeten och samverkar 
med näringsliv, landsting, kommuner och organisationer.

Grön miljö
Varje örebroare har i genomsnitt tillgång till 78 kvadratmeter park. 
Inom kommunen finns ett fyrtiotal naturreservat varav ett tjugo-
tal stadsnära natur- och kulturreservat, bland annat Oset och 
Rynningeviken intill Hjälmaren (Sveriges fjärde största sjö) samt 
fågelparadisen Tysslingen och Kvismaren. I väster finns Kils-
bergen med skogar, sjöar och skidspår/vandringsleder. I Örebro 
finns 22 mil cykelvägar.

Våra vänorter
Vi har vänorter i åtta länder: Drammen i Norge, Kolding i 
D anmark, Lappeenranta/Villmanstrand i Finland, Stykkishólmur 
på Island, Lodz i Polen, Yantai i Kina, Terrassa i Spanien och 
Pau i Frankrike. Kontakter finns också med staden Novgorod i 
Ryssland och Nógráds län i Ungern.

Politiskt styre
Örebro kommun leds 2015–2018 av Socialdemokraterna, 
Kristdemokraterna och Centerpartiet i samverkan.

Foto: Örebro kommun och Susanne Flink.
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Kommentar från Kommunstyrelsens ordförande 

Ett starkt och  
generöst 2016

Det går bra för Örebro kommun. Vi är fortsatt en kommun i 
mycket stark tillväxt och det arbete som vi gör får uppmärk-
samhet långt utanför kommungränserna. Örebro växer både till 
antalet människor och som nav för handel, logistik och företag-
ande.  När 2016 summeras kan vi konstatera att Örebro kom-
mun har en mycket stark ekonomi. Kommunen sänker också 
sina kostnader i förhållande till intäkter till den lägsta nivån på 
många år. Det visar på en väl fungerande styrning och god kon-
troll över ekonomin. Att det är ordning och reda i kommunens 
finanser borgar för att trygga kommunens fortsatta arbete med 
att leverera välfärd till medborgarna. Vi måste ständigt arbeta för 
att utveckla kvaliteten inom Örebro kommun. 

Växande befolkning och  
ökade krav på välfärden
Örebro växer så det knakar. Under 2016 blev vi ungefär 2 000 
nya örebroare. Det är en enorm befolkningsutveckling. Att vi 
blir fler och fler örebroare är positivt, fler människor innebär mer 
arbetskraft nu när många företag behöver anställa. Det innebär 
också en utmaning. De som bor i Örebro ska känna att de har 
tillgång till bra kommunal service och ha möjlighet att leva ett 
gott liv. Därför måste vi kunna möta de krav som våra invånare 
ställer på oss. Fler människor behöver tillgång till vård, skola och 
omsorg. Fram till 2020 kommer befolkningen att öka ytterligare 
åtta procent och antalet skolbarn med tretton procent, enligt 
den prognos kommunen arbetar utifrån. Under 2016 fortsatte 
det viktiga arbetet med att bygga ut den kommunala välfärden 
för att klara av kommunens höga tillväxt. Under året invigdes 
det kommunala vård- och omsorgsboendet Trädgårdarna som 
ett led i den utvecklingen. Vi kommer fram till 2020 att skapa 
3 700 nya platser i skolan och förskolan. Det är den största sats-
ning som gjorts sedan 1960-talet. 

Rekordmånga nya bostäder 
Örebro ökar takten när det gäller bostadsbyggandet. Vi bygger 
flest bostäder i landet per capita och vi ligger också i topp när 
det handlar om att bygga nya studentbostäder. I Örebro har det 
under 2016 färdigställts 2 071 nya bostäder, en stark siffra som 
vittnar om vår kraftiga tillväxt. Örebro kommun kommer också 
vara först i landet med en modell som ska säkerställa lägre hyror 

för nybyggda lägenheter. Samtidigt som bostäder byggs utvecklas 
även gatunätet, parkområden, rekreationsområden, och annan 
infrastruktur som tillsammans bildar ett modernt samhälle och 
ett Örebro som står för framtiden.

Minskat beroende av ekonomisk  
bistånd och en stark arbetsmarknad
Örebro befäste sin ställning som en av Sveriges bästa kommuner 
när det gäller näringslivsklimat. Bland Sveriges stora kommuner 
får Örebro högst betyg när företagen betygsätter kommunens 
service och myndighetsutövande. Vi blev också rankade som 
en av Sveriges starkaste arbetsmarknader under året som gick. 
Nyföretagandet ökade under 2016 med hela 1 042 nya före-
tag i Örebro kommun, det är en ökning med 14 procent mot 
2015 och den högsta noteringen de senaste fem åren. Dessutom 
minskade beroendet av ekonomiskt bistånd kraftigt även under 
2016, vilket visar att också de som tidigare stått långt från arbets-
marknaden nu kommer i arbete. Sammantaget sjunker arbets-
lösheten och jobben blir fler i vår kommun. 

Många viktiga händelser  
och beslut under året 
Många viktiga beslut har fattats under året som tar Örebro 
f ramåt på en rad områden. En av de tydligaste framtidssatsningar 
som beslutats under året var Kulturkvarteret, en historiskt stor 
satsning på ett nytt folkbibliotek och barn och ungas kulturella 
skapande. Kulturkvarteret har alla förutsättningar att ytterligare 
stärka Örebro som en attraktiv kommun att bo och leva i och 
som besöks- och turistkommun. 

Bolaget Oslo–Stockholm 2,55 kom under året igång med sin 
verksamhet och kommer att verka för ett långsiktigt och uthål-
ligt samarbete med målet att få till en snabb järnvägstrafik på 
sträckan Oslo–Karlstad–Örebro–Stockholm. Det här är strate-
giskt viktigt för Örebro kommun och det är bra att vi redan nu 
kan se hur arbetet går framåt. 

Örebro kommun blev också utsedd till Årets säkerhetskommun. 
Det är en bra signal för såväl kommunen, polisen och förenings-
livet. De insatser som görs för ökad trygghet bedöms som goda. 
Vårt fokus på trygghet som vilar på förebyggande insatser ska 
fortsätta att utvecklas. 
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Under året beslutade vi även att göra den största satsningen 
någonsin på att modernisera, digitalisera och effektivisera kom-
munens verksamheter. 200 miljoner kronor kommer att satsas 
redan under 2017 för att ta nästa steg i att möta framtiden som 
en attraktiv och modern kommun. Syftet är bland annat att för-
bättra och öka tillgängliga tjänster för privatpersoner och företag, 
och vara en del av det digitala Sverige. 

Det finns många stora hjärtan i Örebro  
Musikhjälpen på Stortorget var en av årets absoluta höjdpunkter. 
Under 144 timmar kämpade Örebro och hela Sverige för barn 
i krigs rätt att gå i skolan. Tillsammans samlades över 49 miljoner 
kronor in under veckan. Ett nytt rekord med råge. Det gav också 
miljoner människor mer kunskap om temat. Samma stora hjär-
tan visade örebroarna i Radiohjälpens insamling till förmån för 
Världens barn. Örebro gjorde en helt otrolig insamling och är 
numera Sveriges mest generösa storstad. 

Örebro som en del av Sverige och världen 
Klimatförändringarna är en av vårt sekels största utmaningar 
och Örebro kommun har länge arbetat aktivt med klimatfrågan. 
Med den nya klimatstrategi som antogs under 2016 tar vi ytter-
ligare kliv framåt i vår strävan mot en hållbar kommun. Målet 
för kommunkoncernen är att vara klimatneutral till 2030 och 
jämfört med tidigare klimatplan innebär strategin betydligt högre 
ambitioner för den egna organisationen.

Örebro är inte någon isolerad del av vare sig Sverige eller 
världen. Kriget i Syrien och den oroliga situationen på många 
platser i vår omvärld fick till följd att tusentals flyktingar sökte 
sig till Sverige för att nå ett liv i trygghet och säkerhet. Kom-
munen hade under årets första månader ett intensivt arbete med 
flyktingmottagandet och mottagandet av alla som kommit till 
oss efter att de fått uppehållstillstånd. Det krävs även fortsätt-
ningsvis ett samlat arbete för att alla nya örebroare ska finna sig 
tillrätta i vår kommun. 

Stort tack till alla som bidrar  
till Örebros utveckling
Utvecklingen vi ser hade inte varit möjlig utan alla engagerade 
och kunniga medarbetare som vi har i Örebro kommun. Utan 
medarbetarnas dedikerade arbete klarar vi inte att hålla den höga 
standard på område efter område som vi nådde under året. Jag 
vill därför rikta ett stort tack till alla som bidragit till att göra 
2016 till ett fantastiskt år för Örebro kommun.

Kenneth Nilsson (S)
Kommunstyrelsens ordförande
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Viktiga händelser 2016
• Kommunen får en ny webbplats som ger bättre  

information och service.

• Ett stort engagemang på Facebook kring kommunens  
aktiviteter, större än någon annan kommun lyckats med.

• Örebro Race Day samlar tusentals motorentusiaster.

• Musikhjälpen 2016 slår insamlingsrekord med dryga  
49 miljoner kronor.

• Västra Grönpepparparken invigs, den största park  
som anlagts i Örebro på många år. 

• Nya vård- och omsorgsboendet Trädgårdarna invigs. 

• Ett stort antal medborgardialoger genomförs bland annat 
kring stadens parker och de gröna platserna i Örebro.

• Elevernas resultat för årskurs 9 förbättras jämfört med 2015. 

• Företagen är ännu nöjdare med kommunens service och 
myndighetsutövning. 

• Örebroregionen klättrar till andra plats på nationell  
logistikranking.

• Idrottshuset firar 70-årsjubileum.

• Årets säkerhetskommun är Örebro, tack vare ett  
utvecklat säkerhetsarbete. 

• Örebro kommuns byggnadspris går till kvarteret  
Kumminen 2 i Sörbyängen och de soldrivna radhusen där. 

• Vattenbrist och örebroarna uppmanas spara på vattnet.
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Så användes pengarna i kommunens verksamheter

Skatter 59 %

Statsbidrag 16 %

Bidrag 9 %

Taxor och avgifter 6 %

Ränteintäkter  1 %
Hyror och arrenden 2 % Övrig försäljning 1 %

Försäljning av verksamhet 
och konsulttjänster 3 %

Försäljning av exploaterings-
fastigheter 3 %

Intäkternas fördelning

Köp av 
verksamhet 14 %

Övriga tjänster 7 %

Lämnade bidrag 5 %

Lokal- och 
markhyror 9 %

Av- och nedskrivningar 2 %
Bränsle, energi och vatten 1 %Räntor 1 %

Personal-
kostnader 58 %

Övrigt material 3 %

Kostnadernas fördelning

Grundskola
23 kr

Äldreomsorg
22 kr

Förskola
13 kr

Stöd till  
funktions hindrade

12 kr

Socialtjänst
10 kr

Gymnasieskola
7 kr

Fritid och kultur
5 kr 

Politisk verksamhet  1 kr
Infrastruktur 
och skydd  

4 kr

Övrig pedagogisk 

verksamhet  2 kr

Arbetsm
arknadsåtgärder 

och flyktingm
ottagning  1 kr

100 kr fördelades 
så här i kommunens 

verksamheter
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Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och upp-
följningen av kommunens ekonomi och verksamheter. Detta 
görs med stöd av programnämnder.

Barn och utbildning
Programnämnd barn och utbildning ansvarar för att tillse att barn 
och unga i Örebro kommun ges möjlighet till barnomsorg och 
utbildning oavsett utförare, för myndighetsutövning samt för 
kvalitetsutveckling inom området. Förskolenämnden ansvarar för 
kommunens förskolor och öppna förskolor samt för barnomsorg 
under tid då förskola inte kan erbjudas. Grundskolenämnden 
ansvarar för kommunens grundskolor, den obligatoriska särskolan 
och fritidshem. Gymnasienämnden ansvarar för kommunens 
gymnasieskolor, gymnasiesärskolan samt Riksgymnasium för 
döva och hörselskadade, Riksgymnasiesärskola, den kommunala 
teknikskolan Komtek och vissa utbildningar för vuxna.

Samhällsbyggnad
Programnämnd samhällsbyggnad ansvarar för kommunens fys iska 
översiktsplanering och trafikplanering samt för förebyggande 
miljöarbete. Tekniska nämnden ansvarar för att tillgodose öre-
broarnas behov av service inom områdena vatten, avlopp, ren-
hållning, avfallshantering, väghållning och parkskötsel. Byggnads-
nämnden ansvarar för plan- och byggnadsverksamheten inom 
kommunen. Miljönämnden ansvarar för prövning och tillsyn 
enligt bl.a. miljöbalken, livsmedelslagen, tobakslagen, alkohol-
lagen samt smittskyddslagen. Fritidsnämnden ansvarar för skötsel 
av idrotts- och friluftsanläggningar, inomhusbad, friluftsbad och 
för föreningsbidrag. Kulturnämnden ansvarar för Kulturskolan, 
Bio Roxy, Örebro konsthall, folkbibliotek, fritidsgårdsdrift och 
kommungemensam ungdomsverksamhet, samt stödjer och 
samordnar stadsdelsutvecklingen.

Social välfärd
Programnämnd social välfärd ansvarar för ett utbud av välfärds-
tjänster, såväl i egen regi som med externa utförare. Nämnden 
utfärdar kvalitetskriterier för tjänsterna samt ansvarar för delar 
av myndighetsutövningen inom området. De två vård- och om-
sorgsnämnderna ansvarar för kommunens vård- och omsorgs-

boenden, hemvård, dagcentraler, anhörigstöd och rehabilitering. 
Nämnden för funktionshindrade ansvarar för stöd och service 
till personer med funktionsnedsättning. De två socialnämnd-
erna ansvarar för socialtjänstens individ- och familjeomsorg. 
Överförmyndarnämnden ansvarar för tillsyn över förmyndares, 
förvaltares och gode mäns uppdrag.

Landsbygdsnämnden
Nämnden finns direkt under Kommunstyrelsen och ansvarar för 
att stimulera utvecklingen på landsbygden samt är ett referens-
organ i de frågor som rör landsbygden i Örebro kommun.

Vuxenutbildnings- och  
arbetsmarknadsnämnden
Nämnden finns direkt under Kommunstyrelsen och ansvarar för 
kommunal vuxenutbildning, vuxenutbildning för personer med 
funktionsnedsättning, svenska för invandrare (sfi) samt upp-
dragsutbildning och annan kompletterande vuxenutbildning. 
Nämnden ansvarar även för insatser inom kommunens arbets-
marknadsprogram samt för försörjningsstöd.

Nämnden för företagshälsovård  
samt tolk- och översättarservice
Nämnden är gemensam för Örebro kommun, Region Örebro 
län och Kumla kommun.

Kommunens nämndorganisation

Kommunfullmäktige

StadsrevisionenValnämnden

Kommunstyrelsen

Programnämnd 
social välfärd

Socialnämnd väster

Socialnämnd öster

Vård- och omsorgsnämnd väster

Vård- och omsorgsnämnd öster

Nämnden för funktionshindrade

Överförmyndarnämnden

Gymnasienämnden

Grundskolenämnden

Förskolenämnden

Programnämnd 
barn och utbildning

Miljönämnden

Tekniska nämnden

Byggnadsnämnden

Fritidsnämnden

Kulturnämnden

Programnämnd 
samhällsbyggnad

Vuxenutbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden Landsbygdsnämnden

Mandatfördelning i Kommun fullmäktige 2015–2018
Socialdemokraterna 24
Moderaterna 13
Miljöpartiet 6
Sverigedemokraterna 6
Centerpartiet 4
Kristdemokraterna 4
Liberalerna 4 
Vänsterpartiet 4

Totalt 65
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSEN

Örebro utsågs till Sveriges kvalitetskommun 2013, en utmärkelse 
som gällde till november 2015. För att mäta den fortsatta ut-
vecklingen gjordes bland annat en ny Kommunkompassen-
utvärdering 2015. I denna uppnådde Örebro kommun den 
högsta poäng, 650, som någon kommun uppnått. Efter detta 
har Örebro kommun haft fortsatt fokus på systematisk kvalitets-
utveckling, dels i det interna arbetet, dels genom regional och 
nationell samverkan, alltid med nyttan för medborgaren som 
högsta prioritet. 

Utvecklingsarbete med  
medvetna satsningar
2016 sattes ett särskilt fokus på idéer och innovation. Omvärlden 
förändras, och fortsatt utveckling av kommunens tjänster är en 
förutsättning för att även i framtiden kunna motsvara medborg-
arnas önskningar och behov. Vi vill uppmuntra alla medarbetare 
till att aktivt bidra i utvecklingsarbetet, och då behövs stöd för 
detta. En idésluss kan vara ett sätt. 

Örebro kommun erhöll i december 2015 medel från Vinnova 
till en förstudie om idésluss. Syftet med vår idésluss är att bidra 
till en mer innovativ organisation genom att vara ett verktyg att 
ta emot medarbetares idéer samt bedöma och slussa dessa till rätt 
stöd (internt eller externt) för att ge utveckling. Fokus ska ligga 
på nyttan för medborgaren. Arbetet följdes av Vinnova och följe-
forskare och förstudien avslutades i juni 2016. Efter beslut om 
inrättande söktes ytterligare medel från Vinnova. I november kom 
ett positivt besked om att kommunen erhållit 4 miljoner kronor, 
fördelat på tre år, för utveckling av en idésluss. Vid projektets slut 
ska den utgöra en ordinarie stödfunktion i kommunen. 

Örebro kommuns kvalitetspris ”Nya steg” för 2016 delades 
ut i mars. Vinnare blev VA-verksamheten/Skebäcks reningsverk, 
som genom ett systematiskt utvecklingsarbete bidragit till en 
bättre miljö för örebroarna. Arbetet har uppmärksammats på 
många sätt nationellt.

I oktober 2016 anordnade vi en intern kvalitetsdag, ”Mycket 
bättre tillsammans”. Medarbetare bjöds in för att ta del och lära 
av det utvecklingsarbete som pågår i kommunen, och vilka ef-
fekter det får för medborgaren. Cirka 1 000 medarbetare deltog 
under dagen, som besökare, utställare och föreläsare. 

Systematisk kvalitetsutveckling

Nationellt var Örebro kommun även involverad i det utveck-
lingsarbete som påbörjades kring Kommunkompassen. De höga 
poäng som bland andra vår kommun uppnått, visar på att verktyget 
i dess nuvarande form inte ”räcker till” för fortsatta bedömningar. 
När den nya kvalitetskommunen Kävlinge anordnade kvalitets-
dagar i september 2016, inbjöds Örebro kommun att tillsammans 
med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Kvalitetsmässan 
och Kävlinge kommun diskutera utmärkelsen som sådan och 
behovet av utveckling av verktyget Kommun kompassen. Örebro 
kommun fortsätter på detta och många andra sätt att bidra till 
kvalitetsutveckling internt, regionalt och nationellt. 
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Örebro Genomsnitt

Örebro kommun
Vi jobbar långsiktigt och hållbart för 
att vara en attraktiv region för både 
människor och företag. Vi drivs av att 
skapa en enklare vardag för alla.

Källa: Kommunkompassen 2015, SKL
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MODELLEN för redovisning av verksamhetens resultat är de tio 
rutor som finns i inledningen till redovisningen av varje verksam-
hetsområde i kapitlet ”Verksamheten i kommunens nämnder”. 
Modellen anger resultaten under 2016 ur olika perspektiv uti-
från nämndernas uppdrag. Med hjälp av bilden ska läsaren 
kunna få svar på om nämnden bidragit till utvecklingen för 
de fyra strategiska områdena (bedöms med grönt eller gult). 
Vidare visar den om verksamheten jobbar på rätt sätt för att 
ge målgrupperna det de behöver, om brukarna och medborg-
arna är n öjda med nämndens tjänster, om anslagna resurser 
har använts på ett optimalt sätt, samt om medarbetarna 
är nöjda och mår bra. Slutligen visas om nämnden hållit sin 
e konomiska ram.

Medel

Örebro

MÅTT 19  Andel elever i årskurs 8 som är nöjda med sin skola.
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MÅTTBANDEN i årsredovisningen anger Örebros placering 
i jämförelse med 251 av Sveriges kommuner. Pilarna visar 
Örebros utveckling.

Modellförklaringar

Grönt  visar att mål/riktvärden uppnåtts

Gult  visar en positiv utveckling men att mål/riktvärden 
inte uppnåtts

Rött  visar när mer behöver göras för att utvecklingen  
ska gå i önskad riktning

Vitt  visar att perspektivet inte är tillämpligt för den  
aktuella verksamheten

Blått  visar att bedömning uteblir eftersom underlag  
eller jämförelsedata saknas

TRYGG  
VÄLFÄRD

VISION FÖR ÖREBRO – SKANDINAVIENS MEST 
ATTRAKTIVA MEDELSTORA STAD

KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG  
– STRATEGISKA MÅLOMRÅDEN

STYRELSER OCH NÄMNDER • BOLAG • INTERNA OCH 
EXTERNA VERKSAMHETER

MÅL- OCH RESULTATSTYRNING

HÅLLBAR 
TILLVÄXT

MÄNNISKORS 
EGENMAKT

BARNS OCH 
UNGAS 
BEHOV

Övergripande struktur för mål- och  
resultatstyrning i Örebro kommun

 förbättring  försämring  oförändrad

Styrmodell
En förutsättning för styrning är ett gott samspel mellan den poli-
tiska ledningen och förvaltningen. Med kommunens styrmodell 
finns en tydlighet och en gemensam vilja. Processen för styrning 
och uppföljning stödjer verksamheternas arbete med att nyttja 
resurserna effektivt och tillhandahålla tjänster med god kvalitet. 
Styrningen sker utifrån fyra för kommunen strategiska områden. 
Till respektive strategi knyts en rad målområden som gäller för 
hela mandatperioden, och indikatorer med målvärden som ger 
information om måluppfyllelse. Uppföljningen inom kommu-
nen visar måluppfyllelse för både ansvariga driftsnämnder, pro-
gramnämnder och helheten. Utifrån programnämndernas och 
driftsnämndernas genomförda insatser och uppnådda resultat, 
görs en värdering av hur kommunen som helhet utvecklats för 
respektive strategiskt område.

För Örebro kommun innebär god ekonomisk hushållning att 
verksamheten bedrivs effektivt. Den kommunala servicen ska 
bedrivas utifrån kommuninvånarnas behov och förväntningar 
samt vara kostnadseffektiv. Kommunen ska utföra sin verksam-
het väl, kunna betala för den och inte skjuta betalningsansvaret 
på framtiden. För att nå god hushållning krävs ett systematiskt 
arbete enligt kommunens styrmodell och med den rambudget 
som fastställts av Kommunfullmäktige, samt att kommunen har 
förmågan att anpassa sig efter ändrade förutsättningar under året.

INDIKATORERNAS UTFALL bedöms utifrån måluppfyllelse mot 
målvärden för 2016. Bedömningen redovisas på samma 
sätt (grönt, gult, rött, vitt och blått) som verksamhetens re-
sultat. Den presenteras på tre ställen i årsredovisningen; som 
redogörelse i kapitlet ”Utveckling inom de fyra strategiska 
om rådena”, i beskrivande text i kapitlet ”God ekonomisk 
h ushållning” och som tabell i Bilaga 1.
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Örebros utveckling mot ett hållbart samhälle
Ett hållbart Örebro är ett attraktivt Örebro. Hållbar utveckling 
innebär en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att 
äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina 
behov. Globalt såväl som lokalt behöver mycket göras, vilket 
adresseras i FN:s agenda 2030 för hållbar utveckling liksom i 
klimatmålsättningarna från Paris.

Den genomsnittlige örebroaren förbrukar sin andel av natur-
kapitalet på mindre än 100 dagar, vilket innebär att vi använder 
mer än tre gånger så mycket som naturen klarar av att reprodu-
cera i ett långt perspektiv. Denna utveckling behöver vi förstå 
för att nödvändiga beslut ska kunna fattas med ambitionen att 
skapa social utveckling inom ramen för vår planets resurser, där 
vi använder ekonomin som verktyg. För att kunna hantera fram-
tida förändringar och kriser i det omgivande globala samhället 
behöver Örebro kommun bygga kapacitet för att hantera föränd-
ringar, återhämta sig efter kriser och fortsätta utvecklas. Denna 
förmåga kallas resiliens, och lyfts fram som central av World 
Economic Forum (WEF). Under 2016 lyfte WEF särskilt fram 
betydelsen av resiliens på två områden, där vi lokalt också mött 
utmaningar under det gångna året: vatten och flyktingströmmar.

Kommunens strategiska arbete  
för hållbarhet, idag och framöver
Arbetet inom miljöprogrammets ram har varit en viktig fram-
gångsfaktor i kommunens strategiska miljöarbete, med fokus på 
ett målstyrt arbete och prioriterade åtgärder. Arbetet med ett 
motsvarande samlat program med mål för social hållbarhet på-
börjades under 2015, med målsättningen att anta ett program 
för social hållbarhet under mandatperioden.

Ett utvecklingsområde för kommunen är att använda mer 
långsiktiga tidsperspektiv när beslut tas inom olika delar av 
kommunen, till exempel analys av livscykelkostnader. Vidare-
utveckling av sociala, ekonomiska och ekologiska konsekvens-
bedömningar av beslut och investeringar i kommunen, är viktiga 
redskap för att kunna arbeta förutseende och strategiskt. Olika 
former av förebyggande arbete är också viktigt i Örebros förflytt-
ning mot hållbarhet.

 

Ekonomisk hållbarhet
Ekonomisk hållbarhet handlar om att hushålla med olika typer 
av resurser på lång sikt, både mänskliga och materiella. För att 
uppnå detta är det viktigt att skapa en stabil ekonomi som känne-
tecknas av långsiktiga investeringar. Grunden för ekonomisk 
tillväxt, och därmed möjligheten att investera, är användningen 
av naturresurser och av människors arbetskraft, kunskap och 
kreativitet. Investeringar som leder till god och jämlik folkhälsa, 
hög utbildningsnivå och hög sysselsättning är grunden för en 
god offentlig ekonomi. 

En viktig utmaning för omställningen till en hållbar utveckling 
är att bryta sambanden mellan ekonomisk tillväxt och negativ miljö-
påverkan. Om man genom goda ekonomiska investeringar kan 
skapa bättre förutsättningar för ekologisk och social hållbarhet, 
läggs också grunden för en långsiktigt stabil och hållbar ekonomi.

Befolkningsutveckling
Örebro kommun hade 146 631 invånare den 31 december 2016 
varav cirka 117 000 i den största tätorten. Det placerar kommunen 
på sjunde plats över de mest folkrika kommunerna i landet. Öre-
bro har en ung befolkning där medelåldern är 39,7 år att jämföra 

med rikets som är 41,2 år. Könsfördelningen skiljer sig också mot 
riket där andelen kvinnor är 50,6 i Örebro och 49,8 i hela landet.

Folkökningen under 2016 är 2 431 personer, större än både 
2015 och rekordåret 2014. Att kommunen blir befolknings-
mässigt större ökar förutsättningarna för en stärkt ekonomi på 
lång sikt och därmed förutsättningarna för att bygga ett hållbart 
samhälle. Barnafödandet fortsätter att ligga på en hög nivå och 
under året har 1 797 barn fötts. Antalet personer som avlidit har 
ökat något senaste åren, en trend som höll i sig 2016 med 1 240 
avlidna personer (1 170 personer avled 2015).

Antal födda och döda i kommunen, januari – december
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Befolkningsökningen fortsätter att vara hög bland barn. Under 
2016 blev antalet barn i förskoleålder (1–5 år) knappt 100 fler 
och i grundskoleålder (6–15 år) 470 fler. Antalet ungdomar i 
gymnasieålder (16–18 år) har minskat sedan 2008 och under 
2016 minskade antalet med 16 personer. En grupp som växer 
mycket är befolkningen över 65 år. Under 2016 har det blivit 
484 personer fler i gruppen 65–84 år och i gruppen 85 år och 
äldre tillkom 17 personer. 

Flyttnettot (inflyttade-utflyttade över kommungränsen) är be-
tydligt högre än föregående tre år. Både in- och utflyttar antalet 
ökar stadigt vilket är vanligt i större kommuner, särskilt i kom-
muner där det finns universitet/högskola. De stora flyttrörelserna 
sker ofta i juni då examinerade studenter flyttar härifrån, och 
augusti/september när nya studenter flyttar hit.

Flyttnetto januari – december
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Utbildning
Befolkningens utbildningsnivå är viktig av flera skäl; dels tenderar 
en högre utbildningsnivå på individnivå samvariera med bättre 
hälsa och bättre livschanser, dels underlättar en hög utbildnings-
nivå näringslivets möjligheter att rekrytera personal med rätt 
kompetens. En hög utbildningsnivå generellt i samhället verkar 
också bidra till ekonomisk tillväxt vilket i sin tur underlättar för 
samhället att förebygga ohälsa. I Örebro kommun har utbild-
ningsnivån ökat under de senaste åren, men andelen universitets-
utbildade är fortfarande lägre än i andra universitetsstäder.

Sysselsättning
Arbetslöshet påverkar såväl den offentliga ekonomin som en-
skilda individers och familjers privatekonomi. Den medför 
ökad risk för ohälsa och socialt utanförskap, en låg arbetslöshet 
är därför ett viktigt mål för kommunen. Trenden är positiv och 
arbetslösheten för de prioriterade grupperna långtidsarbetslösa 
och ungdomar sjunker. Målet är att arbetslösheten ska ligga i 
paritet med riksgenomsnittet och under 2016 är målsättningen 
nådd med 0,1 procentenheter under riksgenomsnittet. Viktiga 
insatser är kommunens samarbete med Arbetsförmedlingen, in-
stegsjobb för nyanlända och Komjobb. Dessa åtgärder tillsam-
mans med den positiva utvecklingen på arbetsmarknaden har 
bidragit till att andelen hushåll med försörjningsstöd fortsätter 
att minska. 

Näringsliv 
En viktig förutsättning för att minska arbetslösheten och de 
sociala klyftorna, är en positiv utveckling för näringslivet. De 
prioriterade processerna i kommunens näringslivsprogram syf-
tar till att utveckla service och myndighetsutövning gentemot 
näringslivet och skapa en enklare vardag för företagen. Genom 

samverkansavtal vill vi skapa förutsättningar för att stimulera 
tillväxten av nyföretagande, innovation och entreprenörskap.

Inom området ”hållbar tillväxt och näringsliv” har det under 
året skett flera positiva förflyttningar. Örebro kommun klättrar 
15 placeringar till plats 112 på Svenskt näringslivs årliga ranking 
av näringslivsklimatet. Nyföretagandet i Örebro kommun har 
ökat med nästan 14 procent jämfört med 2015. I SKL:s mät-
ning Löpande insikt (Nöjd Kund-Index, NKI) ger upplevelsen 
av kommunens myndighetsutövning och service till företagarna 
oss en topplacering i jämförelse med andra kommuner med över 
100 000 invånare. Nöjd Kund-Index har ökat med en procent-
enhet till 77. En viktig hörnsten för att höja Örebros attrakti-
vitet är tillgänglighet och närhet för både människor, varor och 
tjänster. Arbetet med att höja Örebros attraktivitet har intensi-
fierats under året och kommer fortsätta under 2017.

Hållbara investeringar
Förebyggande investeringar för hållbara sociala eller miljömäs-
siga lösningar kan ge minskade kostnader i framtiden. Exempel 
är insatser som förebygger avhopp från skolan, samt åtgärder 
som leder till minskad energianvändning och därmed minskade 
utsläpp av växthusgaser. 

Viktiga händelser på etablerings- och investeringsområdet 2016
Örebro behåller sin andraplats i rankningen om Sveriges bästa 
logistiklägen som görs av tidningen Intelligent logistik. Det kan vi 
tacka nya stora logistiketableringar i form av XXL:s utbyggnad, 
Elektroskandias- och PAC Produktions nya centrallager för. Efter-
frågan på mark för verksamhetsetableringar har varit fortsatt 
stor. Under året sålde kommunen mark för verksamhetsändamål 
för 78,9 miljoner kronor (87,0 mnkr 2015). Det gynnsamma ränte-
läget och värdeutvecklingen på fastigheter har inneburit att före-
tag i högre grad investerar i egna lokaler istället för att hyra dem. 
Egna lokaler har i många fall också möjliggjort en uppväxling av 
verksamheten och nyanställningar.

Området Berglunda har i stort sett blivit färdigställt under 2016. 
Området är ett center för den tunga trafiken och har under 
2016 fått en drivmedelsstation med högst omsättning i landet.  
I Pilängen är fyra nyetableringar på gång. Med hänsyn till vatten-
skyddsområdet görs noggrann genomlysning av kommande eta-
bleringars verksamhet. I Västra Pilängen ska Lidl etablera sitt tredje 
centrallager i Sverige, vilket kommer att generera 200–250 nya 
viktiga arbetstillfällen. Postnord har färdigställt markarbeten för sin 
nya anläggning och i Södra grusgropen är de sista fem etablering-
arna under utveckling. Utbyggnad av vårt verksamhetsom råde 
i Bettorp pågår. Längs Gamla vägen i Aspholmen uppförs fem 
etableringar. Även övriga utvecklingsområden för verksamheter 
fortsätter att utvecklas positivt. Såväl Gällersta-Gryt, Stenbacke-

rondellen och Gustavsvik har pågående projekt. Detaljplanen för 
vårt nya verksamhetsområde Palmbohult söder om Berglunda, 
har vunnit laga kraft. Bettorp etapp 2 är ny detaljplan för utvidg-
ning av verksamhetsområdet österut. 

Under året har arbetet med översiktsplanens omarbetning på-
gått. Översiktsplanen kommer att antas under 2017 och i denna 
möjliggörs utveckling av framtida verksamhetsområden väster 
om Örebro (mot flygplatsen) och längs med motorvägen öster 
om nuvarande bebyggelse.

Under året sålde kommunen mark för bostadsändamål för 165 
miljoner kronor. Detta motsvarar 764 kommande bostäder. Efter-
frågan på mark för att bygga flerbostadshus är fortsatt stor. Eta-
bleringar har skett i framförallt Södra Bettorp, Sörbyängen och 
Södra Ladugårdsängen. 

Under 2016 har kommunen gjort strategiska markköp för att v inna 
rådighet över framtida stadsutvecklingsprojekt. Köp som kan 
nämnas är en lantbruksfastighet väster om Berglunda samt fastig-
heter vid verksamhetsområdena Palmbohult och Törsjö. För att 
förenkla genomförandet av det blivande bostadsområdet Vallby 
har 7,1 ha åkermark köpts. Diskussioner har förts med Gustavsviks 
golfklubb om ett markbyte, för att kommunen ska kunna erbjuda 
markförsäljning för bostadsändamål närmare Örebro universitet.

MÅTT 33  Hur många nya företag har startats per 1 000 invånare 
i kommunen?
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Sociala investeringar handlar om att uppnå minskat utan-
förskap genom gränsöverskridande samverkan i förebyggande 
insatser. Genom att ta högre kostnader idag och investera i de 
mjuka värdena, uppnås både ökad social hållbarhet och minska-
de offentliga kostnader framöver. Under 2016 har utvecklings-
arbetet i samarbete med SKL och Norrköpings kommun inom 
området sociala investeringar fortsatt. De förslag till ansökningar 
som behandlats under året fokuserar till stor del på satsningar 
i våra bostadsområden och insatser för ökad måluppfyllelse i 
skolan. Totalt finns nu beslut om nio satsningar. Hösten 2016 
påbörjades arbetet med att implementera den första satsningen 
i ordinarie verksamhet.

Ekologisk hållbarhet 
Kommunens strategiska miljöarbete har sedan tillkomsten av 
miljöprogrammet 2010 fått en tydlig struktur, med fem fokus-
områden som tar avstamp i de nationella miljökvalitetsmålen. 
Miljöprogrammet beskriver ett systematiskt miljöstrategiskt ar-
bete, som innebär att kommunen prioriterar förändringar så att 
det blir lätt att göra rätt. Därtill är det viktigt för kommunen 
att föregå med gott exempel för att kunna förmå andra aktörer 
att ta sitt ansvar för utvecklingen. Under 2016 har flera styr-
dokument antagits inom ramen för miljöprogrammet, dels nya 
styrdokument inom fokusområde giftfri miljö, dels en reviderad 
klimatstrategi inom fokusområde klimat. Grönstrategin, inom 
fokusområde god bebyggd miljö har varit ute på remiss och ska 
beslutas under våren.

Klimat 
Under 2016 antogs kommunens nya klimatstrategi, som ersätter 
tidigare klimatplan från 2010. För den egna organisationen är 
målet att minska klimatbelastningen med 80 procent per invå-
nare perioden 2000–2020 och att vara en klimatneutral kom-
munkoncern år 2030. En viktig åtgärd som ska bidra till klimat-
målen är att kommunen ska bli självförsörjande på förnyelsebar 
el och under 2016 ökade andelen egenproducerad el betydligt. 
Inom ramen för Smartare mat har vi kommit en bra bit på väg, 
bland annat när det gäller att öka andelen ekologiska livsmedel 
och minska matsvinnet i kommunens verksamheter. 

Under 2016 emitterade kommunen sin andra gröna obliga-
tion. Obligationen används för att finansiera gröna projekt, 
samtidigt som den möjliggör för andra att göra hållbara place-
ringar. Målet, enligt klimatstrategin, är att förpacka en så stor 
del av kommunens låneskuld som möjligt i gröna obligationer. 

Arbetet med att öka örebroarnas klimatmedvetenhet har 
fortsatt inom ramen för satsningen ”Klimatsmart vardag”. Ut-
maningar som genomförts är bland annat att testa elcykel och 
vegetarisk matlagning. Vi arbetar på att engagera det lokala 
närings livet mer i klimatfrågan, bland annat genom samverkans-
projekt inom energi- och klimatrådgivningen. Samhällsplanering 

ska användas som verktyg för att minska klimatpåverkan. Det 
viktigaste styrdokumentet på området är översiktsplanen och 
kommunen har under 2016 börjat arbetet med att revidera den.

Nationella styrmedel har stor betydelse. För att vi ska nå målet till 
2045 om ett i princip fossilfritt samhälle, krävs en teknikutveckling 
i kombination med förändringar av konsumtions- och resvanor. 

Biologisk mångfald
Förlusten av biologisk mångfald är ett av våra största miljö-
problem. FN:s mål är att minst 17 procent av landarealen i värl-
den ska skyddas. I dagsläget är 3–4 procent av marken i Örebro 
kommun skyddad till exempel som naturreservat, och mer ar-
bete behövs för att säkra och utveckla miljöer med höga natur-
värden. Vårt arbete med de gröna frågorna utgår från mål och 
prioriteringar som finns i kommunens naturplan. Planen hand-
lar också om bättre folkhälsa, aktiv fritid, turism och en attraktiv 
stad. Den kommande grönstrategin berör arbete för biologisk 
mångfald i bebyggd miljö. 

Giftfri miljö
I december 2016 togs beslut om en strategi för en giftfri miljö i 
kommunkoncernen. Strategin fokuserar på att minska använd-
ningen och spridningen av miljö- och hälsofarliga ämnen inom 
områdena giftfri upphandling, giftfria barnverksamheter och 
kemiska produkter. En handlingsplan för barnverksamheter 
a ntogs samtidigt med checklistor för att ta bort miljöskadliga 
produkter ur verksamheterna. Under året gjordes en kartlägg-
ning av avfallsflödena från de kommunala verksamheterna, med 
syfte att i förlängningen minska på restavfallet.

God bebyggd miljö
En strategi för miljöanpassat byggande inom kommunkoncernen 
antogs i december 2016. Strategins övergripande mål är att bygg-
nader som uppförs av Örebro kommunkoncern ska ha lägre miljö-
påverkan än vad som krävs av aktuell lagstiftning, ha långsiktiga 
perspektiv i säkerhetsfrågor och ekonomiska kalkyler, samt bidra 
till positiva upplevelser och livsbetingelser i närområdet.

Social hållbarhet
Social hållbarhet handlar om att skapa samhällen där grundläg-
gande mänskliga behov uppfylls, för såväl dagens generation 
som kommande generationer, i Sverige såväl som i övriga världen. 
Den politiska målsättningen är att anta ett program för social 
hållbarhet för Örebro kommun under mandatperioden. För att 
programmet ska bli framgångsrikt är det av avgörande betydelse 
att målen blir långsiktiga och uppföljningsbara, och att arbetet 
organiseras utifrån detta. Viktiga bidrag in i programmet får vi 
genom att fortsätta följa den nationella mötesplatsen för social 
hållbarhet, den nationella respektive regionala kommissionen 
för jämlik hälsa, samt den nationella delegationen för FN:s håll-
barhetsmål, Agenda 2030.

MÅTT 37  Hur stor är kommunorganisationens andel miljöbilar?
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MÅTT 35  Hur högt är sjukpenningtalet bland kommunens invånare?
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Medborgarna om Örebro
Tillsammans med andra kommuner undersöker vi medborgarnas 
bedömning av kommunens verksamheter samt av Örebro som 
plats att bo och leva på. Senaste undersökningen gjordes hösten 
2016. Ju högre indexvärdet är desto bättre betyg har medborg-
arna gett sin kommun. Högsta möjliga index är 100 och 40 kan 
tolkas som lägsta godkända index. 

Medborgarna om Örebro som en plats att  
bo och leva på, Nöjd Region-Index, NRI 
År 2016 blev Örebros NRI 64. Jämfört med samtliga undersökta 
kommuner ligger Örebro bra till, även om resultatet sjunkit något 
jämfört med 2015. Helhetsbetyget är högre än genomsnittet för de 
andra kommunerna. Områden som bör prioriteras för att få nöjdare 
medborgare i Örebro kommun, och som ger stor påverkan på hel-
hetsbetyget för NRI, är bostäder och trygghet. Områden där för-
bättringspotential finns är fritidsmöjligheter och kommunikationer. 

Medborgarna om Örebro kommuns verksamheter,  
Nöjd Medborgar-Index, NMI 
År 2016 blev Örebros NMI 58. Jämfört med samtliga undersökta 
kommuner ligger Örebro bra till även här och får ett högre helhets-
betyg av sina medborgare än genomsnittet, även om resultatet 
sjunkit något jämfört med 2015. Områden som bör prioriteras för 
att få nöjdare medborgare och högre helhetsbetyg är äldre-
omsorg, grundskola och förskola. 

Medborgarna om inflytandet i Örebro kommun,  
Nöjd Inflytande-Index, NII 
År 2016 blev Örebros NII 40. Jämfört med samtliga undersökta 
kommuner ligger Örebro i nivå med genomsnittet men resultatet 
är en försämring jämfört med 2015. För att medborgarna ska bli 
mer nöjda med inflytandet i Örebro kommun och helhetsbetyget 
höjas bör faktorerna påverkan och förtroende uppmärksammas.
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För att utveckla verksamheten i en socialt hållbar riktning har 
beslut fattats om insatser inom många olika, men väl samman-
hängande områden. Under 2016 har följande åstadkommits: 
• Vi deltar i SKL:s utvecklingsarbete i ledning och styrning för 

mänskliga rättigheter. Målet är att Örebro ska vara främst i 
landet när det gäller mänskliga rättigheter.

• Inom jämställdhetsområdet har arbeten skett med gender-
budget-analyser, myndighetsutövning samt resursfördelning 
inom kultur-, fritids- och idrottsaktiviteter och anläggningar. 
Örebro kommun har av SKL blivit utsedd till modellkommun 
för jämställdhetsintegrering. 

• Arbetet med att minska antalet barn som lever i ekonomiskt 
utsatta hushåll fortsätter enligt plan. Inom barnrättsområdet 
fortgår samarbetet med tio andra kommuner i Partnerskapet 
för barnets rättigheter. I implementeringen av barnrättsper-
spektivet ingår samtliga förvaltningar. Ett yttrande har lämnats 
till regeringen inför att barnkonventionen blir svensk lag.

• Tillgången på kommunal service som möjliggör d elaktighet 
och inflytande för nationella minoriteter och teckenspråks-
användare är under utveckling. En handlingsplan för hbtq-
arbete har antagits för perioden 2017–2021.

• Boendesegregationen är, ur ett socioekonomiskt perspektiv, 
fortsatt stor i Örebro. Under 2016 har samarbetet mellan 
olika kommunala förvaltningar och bolag verksamma inom 
de västra stadsdelarna fortsatt, den så kallade partnerskaps-
modellen. Samverkan bör utvecklas med externa parter som 
det civila samhället, Region Örebro län och näringslivet. 

• Det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet 
fortgår i samarbete med avtalsparterna i folkhälsoavtalet. 
Folkhälsoavtalen har utvärderats under 2016, och en stark 

samsyn råder om att det gemensamma arbetet bör fortsätta 
med avtal som ram. Nya avtal är under utformning.

• Örebros förebyggande råd mellan skolor, fritidsgårdar, social-
tjänst och polis har fortsatt sitt arbete. En ny drogpolitisk 
handlingsplan är under framtagande. Kommunen har höjt 
sina ambitioner mot våld i nära relationer och ett nytt kom-
munövergripande styrdokument tas fram som planeras antas 
under 2017. 

• Civilsamhället är en viktig aktör i demokratibyggandet. 
Löpande samverkan mellan kommunorganisationen och det 
civila samhället sker bland annat genom en överenskommelse 
om samverkan, samt i Föreningarnas Hus, Brorådet och 
Socialförvaltningens brukarråd. 

• Kommunen har under årets första månader arbetat i ntensivt 
med flyktingmottagandet och mottagandet av de som anvisats 
efter att ha fått uppehållstillstånd. Den särskilda organisation 
för detta som inrättades under 2015 fortsätter. Prognosen 
pekar mot ett avsevärt mindre antal flyktingar till Sverige 
jämfört med 2015 men också mot en ökning med drygt 
500 personer i anvisning till länet för 2017. 

MÅTT 39  Hur ser medborgarna på sin kommun som en plats att bo 
och leva på?
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Vilka åtgärder har vidtagits?
Inom flera verksamhetsområden har det under 2016 pågått 
o rganisationsöversyner. Inom Kommunstyrelseförvaltningen har 
förvaltningsorganisationen setts över och en ny avdelningsstruk-
tur formats. Inom programområde Social välfärd har organisa-
tionsförändringar genomförts tillsammans med en översyn av 
ledningsstrukturen med fokus på att skapa en hållbar ekonomiskt 
situation med en ekonomi i balans. Inom flera verksamheter på-
går effektiviseringar genom att bättre utnyttja digitaliseringens 
möjligheter. En handlingsplan för en giftfri miljö har beslutats 
under 2016 och verksamheterna har fortsatt arbeta med att 
minska den klimatpåverkan som maten har.

Inom programområde Samhällsbyggnad pågår ett intensivt 
arbete med att hantera den stora efterfrågan på mark och detalj-
planer för både verksamheter och bostäder. Den snabba befolk-
ningstillväxten har fortsatt och åtgärder har vidtagits för att be-
hålla en god planberedskap, bland annat projekteras för större 
områden med mer flexibla detaljplaner för att öka hållbarheten 
i aktuella planer. Arbetet med ett nytt vattentorn har också fort-
satt under 2016 för att säkra kommunens vattenförsörjning och 
beslut har tagits om tornets utformning. Byggstart är planerad 
till 2017. Inom Kulturnämndens och Fritidsnämndens verk-
samheter har nya styrdokument antagits för att underlätta och 
strukturera utvecklingsbehoven i en växande kommun. 

Inom skolområdet har det beslutats att elever i årskurs 7–9 på 
Vivallaskolan ska anvisas till andra skolor i staden för att stärka 
integrationen och förbättra elevernas resultat. Ett långsiktigt 
samarbete har etablerats med Handelskammaren för att stärka 
kunskapen om arbetsmarknaden i skolan. Gymnasienämnden 
har utrett hur det framtida programutbudet ska se ut för att 
stärka kvaliteten och kopplingen till arbetsmarknaden. 

Vilka resultat har uppnåtts?
En ny klimatstrategi har antagits liksom strategier för hanteringen 
av grönytor och för giftfri miljö. En ny rutin har utarbetats i sam-
råd med alla inköpssamordnare för att öka kommunens avtals-
trohet. Inom både skolan och vård- och omsorgsverksamheten 
uppvisar samtliga nämnder goda resultat för minskat matsvinn 
genom konceptet Smartare mat. Inom socialnämnderna har en 
översyn gjorts av externa köp till förmån för verksamhet i egen 
regi med lika bra eller bättre kvalitet. Antalet hushåll med försörj-
ningsstöd har minskat. Tekniska nämndens VA-enhet fick under 
2016 motta kommunens interna kvalitetspris för sitt så kallade 
uppströmsarbete som syftar till att upptäcka och åtgärda utsläpp-
skällor och därigenom minska belastningen på reningsverket. 

Inom Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämndens om-
råden genomförs en rad olika arbetsmarknadsanställningar och 
under 2016 har tre nya satsningar, främst för unga, tillkommit; 
utbildningskontrakt, traineeanställningar och extratjänster. Flera 
verksamheter inom programområdena arbetar aktivt med att 
införa ny teknologi och olika former av digitalisering för att ef-
fektivisera verksamheten och underlätta medborgarnas kontakt 
med kommunen. 

Vilka analyser kan göras av sambandet 
mellan vidtagna åtgärder och resultat?
Inom vård- och omsorgsnämnderna har åtgärder bidragit till en 
förbättrad ekonomisk effektivitet. Bland annat ersätts vård- och 
omsorgsboendeplatser efter beläggningsgrad, vilket också ökat 
beläggningsgraden. Inom förskolan erbjuds plats inom fyra må-
nader, vilket stärker förutsättningarna för vårdnadshavare att 
komma ut i arbetslivet. Inom programområde Samhällsbyggnad 
pågår ett arbete kring den samverkan, helhetssyn och samsyn 
mellan verksamheterna för ökad effekt som krävs för stora ut-
vecklingsprojekt. Med liknande utgångspunkter har en särskild 
organisation kring flyktingmottagandet och ensamkommande 
barn etablerats i kommunen, som fortsatt att verka även efter 
det stora flyktingmottagandet. 

Kommunfullmäktiges strategiska områden

Totalt omdöme för områdets utveckling

2015
FORTSÄTT SÅ

2016
FORTSÄTT SÅ

2017 2018

Örebro kommun ska verka för både tillväxt och minskad kli-
matpåverkan. Den hållbara tillväxten är central för att klara 
kommunens utmaningar i dag och imorgon. Örebro ska vara 
en kommun som anstränger sig för att företag ska kunna eta-
blera sig, växa och utvecklas inom kommunen. Goda kom-
munikationer är en förutsättning för en fungerade vardag.

Strategiområde 1 – hållbar tillväxt
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Örebro

MÅTT 31  Andelen förvärvsarbetare i kommunen
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MÅTT 32  Hur stor del av befolkningen får ekonomiskt bistånd?

Andel av befolkningen, procent
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Vilka förbättringsåtgärder behövs?
Inom flera områden råder svårigheter att rekrytera personal, till 
exempel socionomer, lärare och ingenjörer, och verksamheterna 
behöver utveckla sitt rekryteringsarbete. Hemvården behöver nå 
en ekonomi i balans samtidigt som personalkontinuiteten hos 
servicemottagarna förbättras. Byggandet av bostäder är fortsatt 
en stor utmaning och behöver i framtiden bli mer socialt håll-
bart. Samtidigt finns ett stort investeringsbehov i gammal infra-
struktur som till exempel avloppsnätet. 

Inom skolan är den nya målsättningen med ”topp 25 år 
2025” en stor utmaning som kommer kräva en kraftsamling. 
För att lyckas med målsättningen krävs insatser inom en rad 
olika områden, där samordning krävs och där civilsamhället och 
organisationer utanför skolan kan spela en viktig roll. 

Resultat per strategiområde
Hållbar tillväxt

Arbetslösheten sjunker i Örebro och är nu lägre än riks-
genomsnittet.

Antal hushåll som är beroende av långvarigt ekonomiskt bi-
stånd har minskat, liksom antal hushåll med kortvarigt bistånd.

Företagarna blir allt mer nöjda med kommunens service och 
myndighetsutövning.

Miljöinsatserna fortsätter att öka. Matsvinnet minskar, andelen 
ekologiska livsmedel ökar och andelen egenproducerad el 
ökar. Dessutom ökar andelen upphandlingar med miljö-
hänsyn och social hänsyn.

Örebro kommuns medarbetare uppnår samma värde för 
medarbetarengagemang (HME-index) som medarbetare 
i andra kommuner i riket. Mätningen avser styrning, ledning 
och motivation.

Andelen timavlönade minskar.

Andelen omsorgspersonal som blivit erbjudna att arbeta 
heltid har ökat.

Andelen delade turer för omsorgspersonal inom hemvården 
minskar, men ökar inom vård- och omsorgsboende.

Andelen oanvänd lokalyta i kommunens verksamhetslokaler 
är fortsatt låg.

Kommunens nämnder klarar i stort sin verksamhet inom det 
tilldelade ekonomiska utrymmet.

Antal beviljade insatser genom sociala investeringar ökar,  
nu finns beslut om nio samarbetsprojekt. 

Antal kommunala verksamheter som bedrivs som intraprenad 
har ökat.

  När målen nåtts och utvecklingen bidrar till kommunens  
     helhetsresultat.

  När utveckling skett men målet inte har uppnåtts.
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kommun Örebro

MÅTT 13  Hur god är kommunens webbinformation till medborgarna
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Totalt omdöme för områdets utveckling

2015
FORTSÄTT SÅ

2016
FORTSÄTT SÅ

2017 2018

Strategiområde 2 – människors egenmakt

En människa som själv får vara aktiv i att forma sitt eget 
liv mår bra. En människa som har drivkraft att utveckla sig 
själv och sin omgivning ska få möjlighet till det. Örebro 
kommun ska bli bättre på att släppa lös den kraft som 
finns hos medborgare, som kan och vill bidra till kommu-
nens utveckling. I Örebro får alla möjligheter.

Vilka åtgärder har vidtagits?
Inom programområde Social välfärd har ett arbete genomförts 
för en förenklad biståndsbedömning. Individer ska själva definiera 
sina behov i större utsträckning och intag och insatser ska präglas 
av större öppenhet. Det handlar också om ett förhållningssätt 
med ett större fokus på rehabiliterande insatser och uppföljning. 
En viktig del i att förenkla för medborgarna är Socialnämnd-
ernas arbete med att utveckla öppenvårdsinsatserna vilket till 
exempel sker genom försök i Vivalla med decentraliserad myn-
dighetsutövning och insatser. Försöket har pågått sedan augusti 
2016 och sker i samverkan med förskola och skola, familje-
central, kultur- och fritidsförvaltning, polis och andra intressenter.

Inom förskolan har riktlinjer tagits fram för en kostnadsfri 
förskola (utöver den fasta avgiften). Samverkan inom kommun-
koncernen för stadsdelsutveckling fortlöper och ska bland annat 
kopplas till de målsättningar som finns för Agenda 2030. En rad 
aktiviteter genomförs för att tillgängliggöra fritidsaktiviteter och 
kultur. I många fall är de särskilt riktade mot barn och ungdomar 
med syftet att möjliggöra för fler barn i ekonomiskt utsatta fa-
miljer att kunna ta del av fritidsaktiviteter. Arbetet med sociala 
investeringar fortsätter och under 2016 har tre nya satsningar 
beviljats medel.

I detaljplanearbetet arbetar Byggnadsnämnden aktivt med att 
stärka inslaget av medborgardialog. Särskilt fokus finns på de grup-
per som normalt inte deltar. Inom kulturverksamheten har ett 
f ristadsstipendium för kulturarbetare inrättats. Skolorna arbetar 
kontinuerligt med ett värdegrundsarbete som syftar till att skapa 
ett öppet och demokratiskt klimat. Alla elever ska ges möjlighet 
att känna delaktighet i sitt eget lärande. Både inom förskolan och 
grundskolan arbetar man med digitala plattformar, för att öka 
inflytande och delaktighet för elever, barn och vårdnadshavare.

Vilka resultat har uppnåtts?
Inom flera områden pågår samverkan eller samarbete mellan o lika 
verksamheter på såväl kommunövergripande som program-
nämndsnivå, till exempel för integration och stadsdelsutveckling. 
Samarbetet syftar till större effekt av gjorda insatser liksom att 
samlat kunna värdera insatserna i relation till hållbar utveckling. 
Inom vård- och omsorgsnämnderna har en handlingsplan för 
a rbetet med HBTQ-frågor tagits fram. Programområde Sam-
hällsbyggnad arbetar aktivt med att förbättra medborgarnas 
möjlighet att påverka och vara delaktiga i de åtgärder som genom-
förs inom området, till exempel vid utformning av parker eller 
information om aktuella infrastrukturprojekt. Åtgärder genom-
förs för att tillgängliggöra fritidsanläggningar och aktiviteter 
inom kultur och konst, till exempel förbättrad belysning vid 
motionsspår och bättre information till medborgarna. 

Vilka analyser kan göras av sambandet 
mellan vidtagna åtgärder och resultat?
Den organisation som skapades för integrationsfrågorna i sam-
band med det stora flyktingmottagandet tidigt under året fort-
sätter sitt arbete, och under 2017 beräknas antalet anvisade flyk-
tingar återigen öka. Antalet genderbudget-analyser har ökat och 
antas förbättra förvaltningarnas arbete med jämställdhetsfrågor. 
Fokus ligger nu på att öka kunskapen om jämställdhetsfrågorna 
i organisationen. Genderbudget-analyser inom socialnämnderna 
har visat på skillnader i ersättningsnivå för olika familjehem. En 
genomlysning ska göras för att öka medvetenheten om even-
tuella olikheter i bedömningarna. Inom Byggnadsnämnden har 
bygglovshanteringen digitaliserats helt, vilket förenklar för med-
borgarna och skapar effektivitet och rättssäkerhet. 

Arbetet med en ökad dialog med medborgarna fortsätter för 
ökad möjlighet att påverka och öka kunskapen om de åtgärder 
kommunen vidtar i olika verksamheter. 

Vilka förbättringsåtgärder behövs?
Programnämnd social välfärd behöver se över individuppfölj-
ningen av myndighetsbeslut, och behöver identifiera faktorer som 
är förebyggande och skyddande samt riskfaktorer. Vid åtgärder 
för att stärka människors egenmakt behövs inom alla områden 
en bättre förståelse för hur insatserna samverkar, att åstadkomma 
bättre måluppfyllelse. Inte minst behöver kommunen bli bättre 
på att skapa en likvärdig känsla av möjligheten att påverka sin var-
dag och att påverka de politiska besluten i de olika stadsdelarna.

Resultat per strategiområde
Människors egenmakt 

Boendesegregationen i kommunen ligger kvar på samma 
nivå som 2015.

Kommunen behöver göra mer för att invånarna ska kunna 
delta i kommunens utveckling, och känna att de har insyn 
och inflytande.

Insatser görs för att öka jämställdheten, under året har elva 
genderbudget-analyser genomförts i verksamheterna.

  När målen nåtts och utvecklingen bidrar till kommunens  
     helhetsresultat.

  När utveckling skett men målet inte har uppnåtts.
  När mer behöver göras för utveckling i rätt riktning. 
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Örebro

MÅTT 15  Hur väl upplever medborgarna att de har insyn och inflytande 
över kommunens verksamhet
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Strategiområde 3 – barns och ungas behov

Totalt omdöme för områdets utveckling

2015
FORTSÄTT SÅ

2016
FORTSÄTT SÅ

2017 2018

Alla barn förtjänar en bra barndom och en trygg och ut-
vecklade skolgång. Genom tidiga insatser och arbete för 
att förebygga – såväl fysisk som social och psykisk ohälsa 
– kan fler barn och unga få en bra uppväxt och ett mer 
hälsosamt liv. En faktor som har stor och negativ effekt på 
barns och ungas uppväxt är barnfattigdom. Genom sam-
ordnade insatser från olika samhällsaktörer ska alla barns 
möjligheter till goda uppväxtvillkor stärkas.

Vilka åtgärder har vidtagits?
Inom skolan pågår tre sociala investeringar som riktar sig till 
barn 0–9 år. Örebro kommun fortsätter arbetet med barnrätts-
frågor i samarbete med tio andra kommuner i ytterligare fyra år. 
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden driver inklu-
deringsprojektet Ingången för att genom ökad vuxennärvaro 
skapa en säker väg in i skolan och skolsystemet för alla barn och 
ungdomar. Socialnämnderna arbetar med att skapa förutsätt-
ningar för att barn och unga ska klara sina studier och samverkar 
med programområde Barn och utbildning kring social proble-
matik i olika skolor. Förskolan arbetar med att stärka det peda-
gogiska ledarskapet, bland annat genom verksamhetsidén ”Det 
goda mötet”. Motsvarande arbete pågår även inom grundskolan. 

Inom programområde Samhällsbyggnad pågår en rad olika 
aktiviteter med fokus på barn och ungdomar som syftar till att 
möjliggöra för flera att delta i olika fritidsaktiviteter. Många av 
insatserna riktar sig till ungdomar i ekonomiskt utsatta hushåll, 
framförallt inom kultur- och fritidsområdet. Barns och ungas 
behov uppmärksammas också inom ramen för arbetet med plan-
processer. Tekniska nämnden har fortsatt sin verksamhet med 
att låna ut cyklar till skolorna och det pågår insatser för att stärka 
elevers kunskaper om vår närmiljö och hur man kan spara resurser.

Vilka resultat har uppnåtts?
Inom socialnämndernas område har bemanningen på familje-
centralerna utökats i vissa områden. Ett socialkontor har inrät-
tats i Vivalla. Den sociala investeringen ”El sistema” är en musi-
kalisk metod för att öka delaktigheten för vårdnadshavare med 
språksvårigheter. Barns och ungas perspektiv har tillvara tagits 
i olika projekt, bland annat investeringsprojektet ”Utveckla 
V ivallakullen”. Verksamhetsidén ”Det goda mötet” inom skolan 
har bidragit till att fler anställda känner att bemötandet till barn, 
vårdnadshavare och kollegor har förbättrats. Det riktade sommar-
bidraget har använts för att möjliggöra för fler föreningar att 
ordna aktiviteter för ungdomar och sommarsimskola har anord-
nats. Praktik- och ferieplatser har fortsatt erbjudits inom samt-
liga verksamhetsområden inom vård- och omsorgsnämnderna. 

Vilka analyser kan göras av sambandet 
mellan vidtagna åtgärder och resultat?
Framgångsfaktorer inom förskolan för att stimulera barnens 
språkliga och matematiska utveckling är bland annat mindre 
barngrupper, förhållningssätt och kompetens hos personalen 
samt ledning och styrning i det systematiska kvalitetsarbetet. 
Inom flera verksamheter syns inte effekterna av gjorda insatser 
omedelbart utan kräver uthållighet i arbetet. De insatser som 
görs för att stimulera barn i ekonomiskt utsatta familjer kan 
till exempel få genomslag i skolresultat först senare år. Syftet är 
också att barnen ska känna sig mindre utsatta genom att kunna 
delta i fritidsaktiviteter på ett sätt som annars kanske inte skulle 
varit möjligt, så effekterna kan också komma tidigare.

Den årliga feriepraktiken som ger pojkar och flickor möjlighet 
till en egen inkomst under sommaren, har särskild betydelse för 
ungdomar i ekonomiskt utsatta hushåll. Erfarenheten av arbetslivet 
kan också underlätta en framtida etablering på arbetsmarknaden. 
Likaså innebär Kulturnämndens och Fritidsnämndens insatser 
med avgiftsfria aktiviteter en större möjlighet även för barn och 
unga i ekonomiskt utsatta hushåll att få en meningsfull fritid.

Vilka förbättringsåtgärder behövs?
Arbetet med att implementera handboken ”Medborgardeltagan-
de i samhällsplaneringen – fokus barn och unga” behöver fort-
sätta. Inom förskolan behövs lösningar som minskar barngrup-
pernas storlek, även där lokalmässiga begränsningar finns. Inom 
skolan behöver det pedagogiska ledarskapet och det kollegiala 
lärandet utvecklas för att uppnå målet om ”topp 25 år 2025”. 

Programnämnd social välfärd behöver fortsatt ha fokus på 
barnfattigdom. Alla barns rätt till goda uppväxtvillkor behöver 
säkras. Nämnden behöver fortsätta utveckla sina arbetsformer 
och insatser för att ge fler barnfamiljer stöd i rätt tid och med 
rätt kvalitet. Inom Programnämnd barn och utbildning behöver 
arbetet med att rekrytera personal, främst lärare, förstärkas. Re-
kryteringen av goda pedagoger är viktig för att nå målsättningen 
”topp 25 år 2025”. Att antalet barn och unga kommer att öka 
ger även en stor utmaning i att utöka och stödja fritidsverksam-
het av olika slag som intresserar både killar och tjejer.

Resultat per strategiområde
Barns och ungas behov

Andelen elever som avslutar sina studier i årskurs 9 med lägst 
betyg E i alla ämnen är lägre i Örebro än genomsnittet i 
övriga större städer. Andelen som avslutar gymnasieskolan 
med yrkesexamen eller högskoleförberedande examen är 
däremot högre än genomsnittet i övriga större städer.

Andelen elever som nått målen i alla ämnen med kunskaps-
krav i årskurs 3 har minskat.

Föräldrarna är nöjda med verksamheten inom förskola och 
fritidshem.

Gruppstorlekarna inom förskolan fortsätter att minska.

I Örebro får alla som ansöker om barnomsorg en plats på 
önskat datum.

Barnfattigdomen fortsätter att minska.

  När målen nåtts och utvecklingen bidrar till kommunens  
     helhetsresultat.

  När utveckling skett men målet inte har uppnåtts.
  När mer behöver göras för utveckling i rätt riktning. 
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Strategiområde 4 – trygg välfärd

Totalt omdöme för områdets utveckling

2015
FORTSÄTT SÅ

2016
FORTSÄTT SÅ

2017 2018

Välfärdsinsatser i en kommun skapar kvalitet för enskilda 
människor. Det skapar också kvalitet för samhället som hel-
het – då stärks hela Örebro. Örebro kommun ska vara en stad 
där människor vill växa upp, arbeta och bli gamla. Då krävs 
en trygg välfärd så att människornas upplevda trygghet ökar.

Vilka åtgärder har vidtagits?
Arbetet med Sveriges bästa äldreomsorg fortsätter med bland 
annat medborgardialoger. Arbetet ska leda fram till handlings-
planer för verksamheterna. En viktig del av förutsättningarna 
för Sveriges bästa äldreomsorg är valfrihetssystemet som är väl 
utbyggt. Alla verksamheter inom Programnämnd social välfärds 
område ska arbeta med förbyggande insatser genom att identifiera 
skyddande faktorer och riskfaktorer. Från centralt håll genom-
förs insatser inom ramen för Partnerskap Örebro, som på lokal 
nivå samordnar och förenklar samarbetet mellan kommunala 
förvaltningar, det civila samhället och övriga myndigheter för 
medborgarnas bästa. 

För att förbättra gymnasieelevers psykiska hälsa genomförs in-
satser i studieteknik och utvidgat mentorskap. Inom program-
område Samhällsbyggnad pågår trygghetsskapande arbete bland 
annat genom att säkra renhållningen i stadskärnan, se över belys-
ningen i kommunen och tillsammans med Tillgänglighetsrådet 
se till att Wadköping tillgänglighetsanpassas. Grönområden ut-
vecklas för lek och motion och ambitionen är att utveckla natur-
turism med lokal prägel.

Vilka resultat har uppnåtts?
Andel vårdnadshavare som svarar att deras barn känner sig 
trygga i förskolan fortsätter att vara hög. Även inom Grund-
skolenämndens verksamhet sker ett kontinuerligt arbete med 
trygghetsplaner och skolans arbete mot kränkande behandling 
fungerar allt bättre. Inom socialnämnderna har ett kvalitets-
ledningssystem tillsammans med en handbok utvecklats för att 
stödja rättssäkerheten. Lokal- och bostadsförsörjningsplanen 
inom Nämnden för funktionshindrade har gett servicemot-
tagarna ett tryggt boende. Andel uppnådda värdighetsgarantier 
för vård- och omsorgsnämnderna har minskat, främst för Vård- 
och omsorgsnämnd öster. Trygghetsvandringar genomförs i staden 
i samarbete med bland annat ÖBO, Örebrå och Kultur- och 
fritidsförvaltningen, för att kartlägga otrygga miljöer. 

Vilka analyser kan göras av sambandet 
mellan vidtagna åtgärder och resultat?
Inom socialnämnderna pågår ett viktigt arbete med att tydlig-
göra öppna ingångar och arbeta med öppenvårdsinsatser, bland 
annat för att underlätta och förenkla för medborgarna och öka 
möjligheterna för fler att söka stöd. Arbetet med att marknads-
föra dessa arbetsformer och möjligheter har dock försvårats av 
det stora inflödet av ärenden. Vissa åtgärder kan ha fördröjd 
effekt, till exempel arbetet med stödjande system inom kvali-
tetsledning. Andra ger ökad trygghet snabbare, till exempel när 
belysning förbättras i tunnlar eller gång- och cykelstråk röjs. 

Inom Programnämnd samhällsbyggnad bidrar arbetet med att 
skapa en ren, tillgänglig och upplyst stad till ökad trygghet för 
både unga och äldre. 

Vilka förbättringsåtgärder behövs?
För alla de åtgärder som genomförs för att förbättra trygghet 
och attraktivitet i staden saknas en analys av hur de olika del-
arna interagerar och om den starka tillväxten innebär krav på 
prioriteringar. För frågor som rör integration och de skillnader 
som finns mellan stadsdelarna behövs en diskussion om priori-
teringar, hur olika insatser relaterar till varandra och var resurserna 
gör störst nytta. Många olika insatser görs, men trygghetsfrågor 
hanteras av alla förvaltningar på olika sätt och arbetet behöver 
samordnas bättre. Några av de viktigaste insatserna för att för-
bättra tryggheten handlar om att minska skillnaderna mellan 
livsvillkoren i de olika stadsdelarna. Det är viktigt att ett sådant 
arbete bedrivs brett men kanske framförallt riktat till barn och 
ungdomar. Programnämnder uppmärksammar behoven av en 
bättre samverkan och samordning av insatser, men den behövs 
även mellan programnämndernas verksamheter. Att staden växer 
ger stora utmaningar i det avseendet.

Resultat per strategiområde
Trygg välfärd

Servicemottagarnas upplevelse av trygg och god omsorg 
har försämrats inom vård- och omsorgsboende, men är fort-
satt bra inom hemvården och i stöd till funktionshindrade.

Andelen servicemottagare som anger att de har fått välja 
utförare av hemtjänst fortsätter att öka.

Beläggningsgraden inom vård- och omsorgsboende har 
sjunkit lite under året.

Örebro kommun lever inte fullt ut upp till servicegarantierna, 
ibland finns också en skillnad mellan vad kommunen har leve-
rerat och hur medborgarna uppfattar tjänsten.

I Örebro byggs många nya bostäder, under 2016 färdigställ-
des 2 071. 20 av dessa var lägenheter i gruppbostäder.

  När målen nåtts och utvecklingen bidrar till kommunens  
     helhetsresultat.

  När utveckling skett men målet inte har uppnåtts. 
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God ekonomisk hushållning
God ekonomisk hushållning uppnås när kommunen utför sin verksamhet väl, kan betala för 
den och inte skjuter betalningsansvaret på framtiden. God ekonomisk hushållning ska ses 
både ur verksamhetsperspektivet och ur det finansiella perspektivet. Verksamhetsperspektivet 
tar sikte på kommunens förmåga att bedriva sin verksamhet på ett kostnadseffektivt och 
ändamålsenligt sätt. Det finansiella perspektivet tar sikte på kommunens finansiella ställning 
och dess utveckling, och anger därmed kommunens finansiella förutsättningar och ramar. 
Bra förutsättningar skapas när det råder ett klart samband mellan resursåtgång, prestationer, 
resultat och effekter.

Den svenska ekonomin har 2016 nått konjunkturell balans och 
konjunkturen fortsätter stärkas in i nästa år. Det innebär att 
nyckeltal och skatteunderlag är starkare än normalt. På längre 
sikt ser det inte lika ljust ut. Kommunsektorn står inför stora 
verksamhetsmässiga och ekonomiska utmaningar. Utvecklingen 
går nu in i ett skede där kostnaderna för demografin ökar snabbare 
än intäkterna. Detta kräver ett nytt synsätt på kommunal välfärd 
och en rad åtgärder.

Den framtida kraftiga ökningen av det demografiska trycket 
har tidigarelagts från tidigare bedömningar. Det har främst med 
den historiskt stora flyktinginvandringen att göra, men är också 
en följd av ett ökat barnafödande. Antalet födda har ökat stadigt 
sedan bottenåret 1999 och väntas om några år överstiga rekord-
året 1990. Den kraftiga befolkningsökningen påverkar förutom 
skolan även socialtjänst, bostadsförsörjning, fritids- och kultur-
verksamhet, teknisk verksamhet med mera. En bit in på 2020-talet 
ökar även antalet äldre invånare.

Ekonomin i Örebro kommun har under ett antal år förstärkts 
av engångsintäkter. AFA-medel har under ett flertal år återbeta-
lats till kommunen och 2015 och 2016 har extra medel för ökat 
flyktingmottagande och byggbonus förstärkt kassan. 

Kommunens ekonomiska ställning har också förstärkts av 
goda resultat från exploateringsverksamheten. Detta tillsam-
mans med att skatteintäkterna utvecklats gynnsamt bland annat 
med hjälp av årets skattehöjning, gör att ekonomin håller sig 
på en mycket god nivå. Ett större demografiskt behov och att 
skatteintäkterna ökar långsammare än tidigare, gör dock att ut-

maningen att ha balans mellan kostnader och intäkter successivt 
blir större.

Sedan i våras har Migrationsverket reviderat ner sina prognoser 
över antalet asylsökande. Det medför en viss nedrevidering av 
förväntade kostnadsökningar för kommunen. Därtill ska läggas att 
en betydande nedjustering även skett i bedömningen av antalet 
nya ensamkommande flyktingbarn, vilket innebär att prognosen 
för kommunal och statlig konsumtion har skruvats ned. Örebro 
har till skillnad från många av Sveriges övriga kommuner lyckats 
bosätta det antal flyktingar på 265 personer som kommunen 
ålagts enligt den nya bosättningslagen. Utmaningen för 2017 är 
betydligt större med cirka 490 personer. För att svara upp mot 
kraven i bosättningslagen och öka mottagandet av flyktingar 
från anläggningsboende och kvotflyktingar, krävs ett mycket 
aktivt arbete tillsammans med kommunens fastighetsägare för 
att kraftigt öka tillgången till bostäder för flyktingmottagande. 

Det av regeringen beslutade statsbidraget, de så kallade väl-
färdsmiljarderna, innebär att Örebro kommun erhåller cirka 90 
miljoner kronor extra 2017. Fördelning av medlen sker utifrån 
antalet asylsökande samt invånarantal vid en given tidpunkt.

Det av regeringen fattade beslutet om att införa ett statsbidrag 
till kommuner för stimulans till ökat bostadsbyggande innebär 
att Örebro, som har ett expansiv byggande, har erhållit en bygg-
bonus på 60 miljoner kronor. Även fortsättningsvis kommer 
Örebro kommun få del av statsbidraget, dock är bedömningen 
att bidraget blir lägre, eftersom det totala statsbidraget är lägre 
samt att fler kommuner kommer ansöka om bidrag. 

Ekonomiskt läge för Örebro kommun
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Kommunfullmäktiges mål:
26 indikatorkluster inom de fyra strategiska områdena anges 
för att möta kravet på god ekonomisk hushållning.

Uppföljningen av verksamhetens mål för god ekonomisk hus-
hållning baseras på de indikatorer som fastställts i Övergripande 
strategier och budget 2016 med plan för 2017–2018. Av 26 in-
dikatorkluster (mål) har 19 nått målvärde. Utfallet för fem av 
målen (delade turer, segregationsindex, betyg, beläggningsgrad 
inom vård- och omsorgsboenden samt servicegarantier) visar att 
utvecklingen står still eller går åt rätt håll men inte når ända fram 
till målvärde. Två av målen (medborgarnas inflytande och påver-
kan samt elever som klarat kunskapskraven i årskurs 3 och 6) når 
inte målvärde, och flera av indikatorerna i dessa kluster utvecklas 
dessutom åt fel håll. 

Det är andra året som indikatorerna från mandatperioden 
följs upp. Många utvecklingsinsatser för att ge bättre nytta för 
medborgare och brukare har utförts under året. En del har gett 
effekt redan 2016, för andra väntas effekten komma framöver. 
Den sammantagna bedömningen är att Örebro kommun upp-
fyllt kraven om god ekonomisk hushållning utifrån satta verk-
samhetsmål.

  När målen nåtts och utvecklingen bidrar till kommunens  
     helhetsresultat.

  När utveckling skett men målet inte har uppnåtts. 
  När mer behöver göras för utveckling i rätt riktning.

 

 Arbetslösheten skall ligga i nivå  
 med riksgenomsnittet
Syfte: Grunden i samhällsstrukturen är att den vuxna befolk-
ningen kan försörja sig och sin familj via inkomster från arbete 
eller studier. Långtidsarbetslösa och ungdomar är prioriterade 
grupper för att bryta den strukturella arbetslösheten. 

Resultat: Arbetslösheten uppgick till 7,7 procent den sista 
december 2016 vilket är 0,5 procentenheter lägre än vid förra 
årsskiftet. För första gången på lång tid har Örebro lägre arbets-
löshet än riket (0,1 procentenhet lägre än rikets 7,8 procent). 
Arbetslösheten har minskat för både män och kvinnor, för ung-
domar och långtidsarbetslösa. Bland utrikes födda är andelen 
dock fortsatt hög.

Andel arbetslösa 18–24 år i procent
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God ekonomisk hushållning – verksamhetsmål

Arbetsmarknadsinsatserna finslipas och kalibreras hela tiden för 
att möta olika behov med rätt insatser. Ungdomsanställningarna 
utvecklas positivt, mycket tack vare ett gott och noga planerat 
samarbete med Arbetsförmedlingen. Instegsjobben ger fler ny-
anlända en väg ut på arbetsmarknaden och därmed kunskap om 
svenskt arbetsliv och träning i det svenska språket. Under året 
har ett samarbete med START-centrum inletts, som syftar till att 
möjliggöra en process där deltagaren når självförsörjning genom 
företagande. För att ytterligare stärka målgrupper som står långt 
ifrån arbetsmarknaden kommer utbildningsverksamheten att 
utveckla arbetssätt gentemot målgruppen med låg utbildning. 
En annan viktig del är att fortsätta stärka och utveckla det regio-
nala samarbetet och samarbetet med Arbetsförmedlingen och 
regionens företag.

 Andel hushåll med långvarigt  
 ekonomiskt bistånd ska minska
Syfte: Volymen hushåll med ekonomiskt bistånd är ett mått på 
hur arbetsmarknadspolitiken i kommunen fungerar.

Resultat: Genomsnittligt antal hushåll per månad med eko-
nomiskt bistånd var under året 1 846, vilket är en minskning 
med 124 hushåll jämfört med 2015. Andel biståndstagare med 
långvarigt ekonomiskt bistånd (10–12 månader) uppgick till 
cirka 40 procent, vilket motsvarar 2015 års nivå. Antalet hushåll 
med långvarigt stöd har då minskat i samma takt som hela grup-
pen hushåll med ekonomiskt bistånd. Minskningen tyder på att 
processen för att fler ska komma ut i arbete och egen försörj-
ning fungerar. Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
arbetar till exempel med yrkesutbildningar och svenska för in-
vandrare (sfi) med arbetsmarknadskoppling inom näringslivet 
och offentlig sektor. Instegsjobben ger möjlighet för nyanlända 
invandrare att under sfi-tiden komma i tidig kontakt med arbets-
livet samtidigt som de lär sig svenska i vardaglig miljö. Genom 
FIA-intervju (förutsättningar inför arbete) anpassas insatserna 
för att stärka klientens möjligheter att få arbete och leva ett själv-
ständigt liv.

Långtidsberoendet är en utmaning, men insatser som språk-
verkstad, samarbete med Stadsmissionen och organisationen 
Re:form förväntas ge resultat. Ett samarbete med Örebro uni-
versitet kommer ge ytterligare kunskap om långtidsberoendets 
orsaker och verkan samt om effekterna av insatserna.

 Företagares nöjdhet med kommunens  
 service och myndighetsutövning ska  
 vara lägst 70
Syfte: För att utveckla ett attraktivt näringslivsklimat behöver 
stödet till och dialogen med företagen fungera bra och nöjd-
heten regelbundet mätas. 

Resultatet för 2016 avser januari–maj och uppnår målvärdet. 
Nöjd Kund-Index (NKI) har ökat till 77, en förbättring med 
1 procentenhet från 2015. Mätningen visar hur företagen upp-
lever kommunens myndighetsutövning och service och avser 
fem olika myndighetsområden (brandtillsyn, bygglov, markupp-
låtelse, miljö- och hälsoskyddsärenden samt serveringstillstånd). 
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Örebros resultat har förbättrats inom alla myndighetsområden, 
utom miljö- och hälsoskyddsärenden som backar med två pro-
centenheter. Mest nöjda är företagarna med serveringstillstånden 
(87 procent). Kvinnor är överlag betydligt mer nöjda än männen 
(84 jämfört med 74 procent).

Sex olika servicefaktorer redovisas; information, tillgänglighet, 
bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. Resultaten 
har förbättrats inom samtliga områden jämfört med 2015. Bäst 
värde har vi för bemötande, medan information är den faktor 
som vi behöver arbeta mer med.

 Verksamhetens och de kommunala  
 bolagens miljö- och sociala insatser  
 ska öka 
Syfte: Att stärka de gröna näringarna i stort och lokalt är priori-
terat, för att ge förutsättningar för ett mer hållbart samhälle såväl 
ekologiskt som socialt. Klimatsmarta alternativ ska väljas och 
mål är bland annat att kommunkoncernen ska bli självförsörj-
ande på förnybar el och att mängden matsvinn i kommunens 
verksamheter ska uppgå till högst 10 procent år 2020.

Resultat: Andelen ekologiska livsmedel har ökat till 59 procent 
(51 procent år 2015). Det uppmätta matsvinnet har minskat 
med en procentenhet, till 16 procent. Andelen egenproducerad 
förnybar el, av den totala elförbrukningen, uppgick under året 
till 54 procent, vilket är en dubblering mot 2015. I de upp-
handlingar som kommunen gjort har andelen med miljöhänsyn 
respektive sociala hänsyn uppgått till 90 respektive 10 procent. 
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Den under året antagna klimatstrategin är uppdelad i två delar, 
en för den egna organisationen (kommunkoncernen) och en för 
det geografiska området Örebro kommun. Klimatbelastningen 
från det geografiska området omfattar i klimatstrategin alla akti-
viteter inom kommunens gränser i fråga om elanvändning, upp-
värmning och transporter. För Örebro kommun som geografiskt 
område är målet en minskad klimatbelastning med 40 respek-
tive 70 procent per invånare till 2020 och 2030, jämfört med 
år 2000. Målet för kommunkoncernen är en minskad klimat-
belastning med 80 procent per invånare perioden 2000–2020 
och att vara klimatneutral till 2030.

 Hållbart medarbetarengagemang  
 (HME) ska vara i nivå med rikets snitt 
Syfte: Örebro kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare som 
skapar förutsättningar för ett hållbart medarbetarengagemang. 
Engagemang hos medarbetare bidrar till nöjda kunder, ökat för-
troende för kommunen och därmed ökad attraktivitet. HME-
index är ett kvalitativt mått på arbetsgivarpolitiken.

Resultat: Vårens medarbetarundersökning gav ett resultat på 
79, vilket är i nivå med genomsnittet för alla kommuner 2016. 
Högst resultat i Örebro kommun har Förskolenämnden och Grund-
skolenämnden, lägst värde har Kommunstyrelse förvaltningen 
och Fritidsnämnden. Varje enhet har i uppdrag att arbeta med 
sitt medarbetarenkätsresultat, där HME är en del. Arbetet mynnar 
ut i en handlingsplan med åtgärder för den egna arbetsplatsen.

Kvinnors genomsnittliga HME uppgår till 80, medan män-
nens hamnar på 76. Inom två nämnder har männen högre genom-
snittligt HME än kvinnorna, det är Kulturnämnden och Fritids-
nämnden.

 Andel timavlönade ska minska
Syfte: För att skapa en bättre kvalitet i verksamheterna och bättre 
anställningsvillkor för våra medarbetare ska andelen timavlönade 
minska till förmån för tillsvidareanställda.

Resultat: Andel timavlönade har minskat på kommunöver-
gripande nivå med 0,1 procentenhet till 7,9 procent. Högst är 
andelen inom programområde Social välfärd, där Nämnden för 
funktionshindrade under 2016 hade en andel på 21 procent och 
vård- och omsorgsnämnderna 12 respektive 14 procent. Inom 
dessa nämnder pågår ett arbete med att minska andelen tim-
avlönade korttidsvikarier. 

 Andel omvårdnadspersonal som  
 erbjudits heltid ska öka
Syfte: För att vara en attraktiv arbetsgivare och ge möjlighet för 
medarbetare att kunna försörja sig på sin anställning ska om-
vårdnadspersonal erbjudas heltidsanställningar. 

Resultat: Införandet av rätten till heltid pågår inom vård- och 
omsorgsnämnderna och Nämnden för funktionshindrade, u nder 
förutsättning att medarbetaren arbetar med flytande arbets tid på 
den utökade arbetstiden. Tidplanen är att införandet kommer 
pågå fram till och med 2017. Inom vård- och omsorgsnämn-
derna har 90 respektive 78 procent av de anställda en heltids-
anställning eller har erbjudits det under 2016. Inom Nämnden 
för funktionshindrade har alla erbjudits heltid, utom den grupp 
som arbetar med personlig assistans.

Andelen heltidsanställda i Örebro kommun uppgår till 81 
procent och andelen heltidsanställda kvinnor har ökat kontinu-
erligt de senaste åren. 

 Andel schemalagda delade turer för  
 omsorgspersonal ska minska
Syfte: Personalen ska ges möjlighet att vara den resurs som kom-
munen behöver för att utföra bra tjänster och service i våra verk-
samheter, genom att i högre grad kunna få samlade arbetstider 
under arbetspassen.

Resultat: Inom hemvården har de schemalagda delade turerna 
sjunkit jämfört med 2015 och uppgick till 7 procent, inom 
vård- och omsorgsboende har andelen ökat till 3 procent. Delad 
tur definieras som minst 180 minuter mellan två arbetspass.



FÖRVALTNINGSBERÄTTELSEN 23

 Effektiv lokalanvändning – andel omställ- 
 ningsyta i kommunens verksamhetslokaler  
 ska uppgå till högst 3 procent
Syfte: Kommunens totala lokalutnyttjande behöver effektiviseras 
så att onödiga och kostnadskrävande ytor avvecklas, till förmån 
för de ändamålsenliga lokaler verksamheterna behöver.

Resultat: Kommunens omställningsytor kvarstår på en procent. 
Behovet av fler förskole- och grundskoleplatser är stort. Även 
elevunderlaget inom gymnasieskolan och vuxenutbildningen 
ökar. Dessa volymökningar ska kombineras med ett stort b ehov 
av anpassningar och renoveringar i gamla lokaler. Planering för 
detta sker i lokalförsörjningsplan och investeringsprogram. Lokal-
frågan inom kommunens hemvårdsorganisation har genomlysts 
2016, och innebär att några lokaler kommer att lämnas. Under 
året har flertalet fastigheter flyttats över från Lokalförsörjnings-
avdelningen till Mark och exploatering, för att skapa effektivare 
förvaltning av kommunens egna verksamhetslokaler. Effekti-
viseringen av lokaler inom Kommunstyrelseförvaltningen blev 
framskjuten på grund av vattenskada i Stadsbyggnadshus 1.

 Verksamhetens ramavvikelse ska vara noll
Syfte: Verksamheten som bedrivs och utvecklingen av den ska 

rymmas inom den tilldelade ekonomiska resursen för verksam-
hetsåret.

Resultat: Nämndernas beräknade resultat uppgick samman-
taget till 138 mnkr. De verksamheter som bedrivs som intrapre-
nader stod för 47 mnkr av överskottet och AFA-medel stod för 
38 mnkr. Vård- och omsorgsnämnd öster redovisade störst under-
skott (32 mnkr) följt av Gymnasienämnden, vars underskott 
uppgick till 22 mnkr. Störst överskott redovisade Kommun-
styrelsen (43 mnkr) och Vuxenutbildnings- och arbetsmark-
nadsnämnden (25 mnkr).

 Antal beviljade insatser genom sociala  
 investeringar ska öka
Syfte: En fortsatt utveckling av sociala investeringar skapar möjlig-
heter att genomföra nya satsningar genom gränsöverskridande 
samverkan till utvalda målgrupper. Genom arbetet minskar in-
dividers utanförskap och utsatthet, men också de kommunal-
ekonomiska kostnaderna för framtida reaktiva insatser. 

Resultat: Under 2016 har tre nya satsningar beviljats och 
sammanlagt pågår nio sociala investeringar. De förslag till an-
sökningar som behandlats under året fokuserar till stor del på 
satsningar till barn och unga för ökad måluppfyllelse i skolan. 
Under året har också utvecklingsarbetet i samarbete med SKL 
och Norrköpings kommun fortsatt, i syfte att utveckla sociala 
investeringar på nationell nivå.

För Örebro kommuns del ligger lokala fokus även framöver på 
att utveckla processen med sociala investeringar i sin h elhet, från 
behovsanalyser till utvärdering och implementering. Den utvär-
dering som genomförts under hösten av den första satsningen 
kommer under våren att ligga till grund för beslut om imple-
mentering i ordinarie verksamhet.

 Antal intraprenader ska öka
Syfte: Det ska göras möjligt för fler att starta intraprenad som ett 
sätt att öka möjligheten att arbeta långsiktigt.

Resultat: Under året har sju nya intraprenader startat, en 
förskola, fyra grundskolor och två vård- och omsorgsboenden. 

Totalt bedrivs nu verksamhet inom 32 olika intraprenader. En 
drivkraft för intraprenader är möjligheten att planera lång siktigt 
genom att förfoga över sitt ekonomiska resultat under en treårs-
period.
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 Segregationen ska minska 
Syfte: Att minska boendesegrationen är viktigt för att alla män-
niskor ska få möjlighet till lika livschanser och för att skapa en 
hållbar tillväxt. Örebro kommun ska arbeta aktivt med åtgärder 
för att minska boendesegregationen mellan olika delar av kom-
munen och mellan olika delar av staden. Ett värde på 100 inne-
bär att fullständig segregation råder, ett värde på 0 innebär att 
individer med utländsk bakgrund är jämnt fördelade över varje 
bostadsområde i kommunen.

Resultat: Segregationsindex uppgick år 2016 till 42,2 , v ilket 
är samma nivå som redovisades 2015. Boendesegregationen är 
ur ett socioekonomiskt perspektiv fortsatt stor i Örebro. För att 
minska boendesegregation krävs ett flertal verktyg. En central 
faktor är blandade upplåtelseformer i våra bostadsområden. 
G enom vårt planarbete kan vi skapa attraktiva stadsdelar med 
stärkt samhällsservice, sammanknutna med gröna stråk där män-
niskor kan röra sig mellan olika stadsdelar och samtidigt mötas. 
För att minska segregationen krävs också ett starkt civil samhälle 
och mycket samverkan mellan kommunala förvaltningar och 
bolag liksom med det civila samhället, Region Örebro län samt 
näringslivet.

 Medborgarnas nöjdhet med inflytande  
 och påverkan ska öka
Syfte: Medborgarna ska ges ett mer aktivt inflytande och större 
delaktighet i att påverka kommunens utveckling. Genom olika 
insatser för ökad dialog möjliggörs inflytande och delaktighet i 
verksamheterna.

Resultat: Enligt SCB:s medborgarundersökning hösten 2016 
så anser 40 procent av de tillfrågade att de upplever att de har 
insyn och inflytande över kommunens verksamhet. Det är en 
sänkning med fyra procentenheter från 2015 års mätning. Även 
i självskattningen utifrån SKL:s skala om i vilken utsträckning 
kommunen möjliggör för medborgarna att delta i kommunens 
utveckling, försämras resultatet mot 2015 års skattning. För att 
medborgarna ska bli mer nöjda bör faktorerna påverkan och för-
troende uppmärksammas.

En del i arbetet med inflytande och påverkan för medborgarna 
är medborgardialoger. Under året har Grundskolenämnden och 
Gymnasienämnden haft medborgardialoger både om anvisningen 
av eleverna i Vivallas årskurs 7–9 och nedläggning och avveckling 
av Risbergska gymnasiet. Nämnderna inom p rogramområde 
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Samhällsbyggnad har genomfört dialoger bland annat om 
Tybble parken, möjligheter till rekreation och friluftsliv i Öster-
närke samt om planprogrammet för Brunnsparken. Andra stora 
satsningar är dialoger om Sveriges bästa äldreomsorg och om 
landsbygdsutveckling. Andra forum som används för medborgar-
inflytande är till exempel kommunala tillgänglighetsrådet, kom-
munala pensionärsrådet, samverkansråd med civila samhället, 
interreligiösa-/interkulturella rådet samt samråd med nationella 
minoriteter och teckenspråkiga. 

 Genomförda insatser för jämställdhet  
 ska öka
Syfte: En grundläggande förutsättning för kommunen är att 
service och tjänster till medborgare och målgrupper sker på 
lika villkor för flickor, pojkar, kvinnor och män. Det innebär 
att kunskapen om hur arbetet utförs och hur resursfördelningen 
sker ständigt behöver öka och utvecklas, för att likvärdig service 
ska kunna säkras.

Resultat: Antalet slutförda genderbudget-analyser uppgick till 
11 under 2016. Alla nämnder, inklusive p rogramnämnderna, 
har i uppdrag att göra en analys varje år. De områden som v arit 
föremål för analys under året är bland annat återvinnings centraler, 
klagomålshantering, samrådssvar vid detaljplaner, bokningscen-
tralen, Örebro konsthall, medborgardialoger, graden av medvetet 
normkritiskt arbetssätt vid inköp och introduktion av material 
och leksaker på förskolan, utförd tid inom hemvården, erbjudna 
aktiviteter vid vård- och omsorgsboenden och jämställd myn-
dighetsutövning i socialnämndernas mottagningsgrupp.

Arbetet med att införa förbättrade rutiner för konsekvensana-
lyser i strategiska beslutsunderlag utifrån genusperspektivet har 
påbörjats. Samtliga nämnder har fått i uppdrag att göra stick-
provskontroll under fyra månader 2016 för att få fram i vilken 
utsträckning nämndernas beslut innehåller sådan bedömning. 
Flera driftsnämnder har konsekvensbedömningar inför samtliga 
strategiska beslut, några nämnder har det i vissa beslut medan 
andra nämnder inte ens har tagits några beslut av strategisk 
k araktär. Kommunstyrelsen hade under de granskade månaderna 
45 beslut som bedömts relevanta för granskningen. Av dem 
hade 9 beslut, det vill säga knappt 20 procent, en konsekvens-
bedömning. Resultatet kan dock inte redovisas på kommun-
övergripande nivå.

 Andel elever som avslutar sina studier  
 med godkända betyg/examen ska  
 ligga i nivå med större städer
Syfte: Skollagar och kommunens mål anger att eleverna i de olika 
skolsystemen ska uppnå slutbetyg för att ha förutsättningar till 
en framtid med egenförsörjning.

Resultat: Inom grundskolan uppgick andelen elever som avslu-
tar sina studier med godkända betyg i alla ämnen till 79 procent 
(74 procent i kommunala skolor). Det är en kraftig ökning från 
2015, men fortfarande lägre än genomsnittet bland större städer.

Andelen med yrkesexamen från gymnasieskolan uppgick till 
87 procent och andelen med högskoleförberedande examen till 
91, vilket är på samma nivå respektive två procentenheter lägre 
än 2015 (båda avser enbart kommunala gymnasieskolor). Detta 
resultat är bättre än genomsnittet för större städer.

Från Komvux var andelen med godkända betyg mycket höga 
för grundläggande kurs och gymnasial yrkesutbildning, 92 

respektive 96 procent, båda bättre än genomsnittet för större 
städer. Resultaten för allmän gymnasial kurs uppgick till 77 pro-
cent, lägre än genomsnittet för större städer.

Analyser av betygsresultat inom grundskolan visar att en av 
de viktigaste åtgärderna är att höja förväntningarna och kraven i 
de yngre åldrarna, redan i förskoleklass. Undervisning i att läsa, 
skriva och räkna ska påbörjas i förskoleklass. Analyser av resultat 
i årskurs 1–3 ska ske på individ-, klass-, skol- och ämnesnivå. 
T idigare låg denna fokusering mycket tydligare i de äldre åld-
rarna, men för att nå den politiska målbilden att Örebros skolor 
ska vara ”topp 25 år 2025” krävs insatser tidigare. Extra medel är 
avsatta för ändamålet och en nybildad enhet kommer att bedriva 
ett systematiskt kvalitetsarbete.

 Andel elever i kommunala skolor som  
 klarat kunskapsmålen ska öka 
Syfte: Varje elev har rätt till det stöd som behövs för att klara 
målen i skolans samtliga nivåer.

Resultaten har inte förbättrats varken för årskurs 3 eller 6. 
A ndelen i årskurs 3 som når målen i alla ämnen med kunskaps-
krav, har sjunkit från 82 till 78. För pojkarna har resultaten för-
sämrats mer än för flickorna.

Andelen i årskurs 6 med lägst betyg E i alla ämnen ligger kvar 
på 75 procent. För pojkarna har resultatet förbättrats med tre 
procentenheter jämfört med 2015, för flickorna med två pro-
centenheter.
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Precis som tidigare år finns skillnader mellan skolor, men också 
mellan kön. En jämförelse mellan årets måluppfyllelse och tidi-
gare års resultat mäter inte de enskilda elevernas utveckling, utan 
ger en generell bild av resultatutvecklingen. Liksom tidigare år 
pågår nu ett analysarbete av resultaten både på central och lokal 
nivå. Arbetet ska mynna ut i en analys med identifierade för-
bättringsområden, men också påvisa de framgångsfaktorer som 
finns i organisationen att bygga vidare på. En nybildad enhet 
kommer också att bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete. 

Det är dock viktigt att komma ihåg att det systematiska arbetet 
som sker, är ett långsiktigt arbete där utmaningen ligger i att 
hålla i och hålla ut. Resultatet av arbetet synliggörs oftast i siffror 
vilket inte alltid ger en rättvis bild av det arbete som pågår på 
skolorna och den kunskapsutveckling som sker på individnivå, 
både när det gäller elever och lärare. Att ha bra måluppfyllelse i 
dessa mått är prioriterat i Örebros ambition att vara bland ”topp 
25 år 2025”. Extra medel är avsatta för ändamålet och flera sats-
ningar för bättre måluppfyllelse planeras framöver.
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 Andel föräldrar som är nöjda med  
 förskolans respektive fritidshemmens  
 verksamhet ska vara lägst 80 procent
Syfte: Föräldrarna ska känna sig trygga och nöjda med de skatte-
finansierade tjänster som erbjuds inom förskolan och fritids-
hemmen.

Resultat: Brukarundersökningarna visar på hög grad av nöjd-
het hos föräldrar, både inom förskolan och fritidshemmen. 
R esultaten uppgår till 91 respektive 85 procent, och avser såväl 
kommunala förskolor och fritidshem som fristående alternativ. 
Inom förskolan är föräldrar till flickor nöjdare än föräldrar till 
pojkar, medan det för fritidshemmens verksamhet är tvärtom.

Uppföljning utifrån resultaten har skett både ute i verksam-
heten och centralt. Arbeten planeras utifrån de utvecklingsom-
råden som framträtt. 

 Gruppstorlek inom förskolan och årskurs  
 1–3 ska minska
Syfte: Ett led i att utveckla att förskoleverksamheten präglas av 
pedagogisk kvalitet, kreativitet och trygghet är minskad storlek 
på barngrupperna och ökad personaltäthet.

Resultat: Gruppstorleken inom förskolan har minskat till 
15,6, en minskning från 16,6 året innan. Det är registrerade 
grupper i det administrativa systemet som mäts, och inte de fak-
tiska grupperna. I verksamheten sker uppdelningar under dagen 
för att möta förskolans behov. En förskjutning kan ses från att 
verksamheten bedrivits i hel barngrupp, det vill säga hela av-
delningen, till att man delar upp sig i mindre grupper under 
huvuddelen av dagen.

Gruppstorleken i årskurs 1–3 har inte kunnat mätas.

 Alla ansökningar om barnomsorgsplats  
 ska tillgodoses på önskat datum
Syfte: I en växande kommun med ökande invånarantal är det av 
betydelse att tillgången på förskoleplatser är god för att föräldrar 
ska kunna förena familjeliv med arbetsliv.

Resultat: Precis som 2015 har samtliga som ansökt om barn-
omsorgsplats under 2016 erhållit en plats på önskat datum. 
Hela kommunen används som upptagningsområde och för-
skolorna har lite högre barntäthet på våren.
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 Barnfattigdomen ska minska
Syfte: Ett långsiktigt mål är att antalet barn i ekonomisk utsatta 
hushåll ska halveras.

Resultat: Barnfattigdomsindex har minskat under året, från 
14,6 till 13,8.
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Arbetet med att minska antalet barn i ekonomiskt utsatta hus-
håll har fortsatt och verksamheterna arbetar fortlöpande med 
åtgärderna i handlingsplanen. Att minska utanförskapet och få 
fler medborgare i arbete är en viktig del i att minska barnfattig-
domen. Genom hållbar upphandling med sociala hänsyn skapas 
arbetstillfällen för utsatta grupper. Kommunens mångåriga 
barnrättsarbete utgår från Örebros policy för barnets rättigheter, 
som tydliggör kommunens förhållningssätt och att barnperspek-
tivet ska finnas med i ordinarie verksamhet. En ”barnrättsgrupp” 
bestående av en representant från varje förvaltning i Örebro 
kommun är utsedd för att driva utvecklingen och implemen-
teringen av barnets rättigheter framåt i förvaltningarna. Örebro 
kommuns samarbete med tio andra kommuner i Partnerskapet 
för barnets rättigheter fortsätter åren 2016–2019. 

 Servicemottagarnas upplevelse av  
 trygg och god omsorg ska uppgå till  
 lägst 80 procent
Syfte: Servicemottagaren ska ha rätt att bestämma över sin till-
varo och uppleva att trygghet, värdighet och livskvalitet präglar 
verksamheten.

Resultaten från brukarundersökningarna är fortsatt höga 
inom hemvården, 90 procent upplever att de får en trygg och 
god omsorg. Inom vård- och omsorgsboenden har resultaten 
sjunkit med fyra procentenheter från 2015, och uppgår till 79 
procent. Utifrån detta resultat har flera förbättringsområden 
identifierats. En workshop med alla enhetschefer om trygghet, 
inflytande och bemötande genomfördes under hösten utifrån 
brukarundersökningens resultat för hemvård och vård- och om-
sorgsboende.

Brukarnöjdheten för stöd till funktionshindrade ligger kvar 
på en hög nivå. Inom detta område pågår ett utvecklingsarbete 
för att säkerställa resultaten.

 Andel mottagare som anger att de fått  
 välja utförare av hemtjänst ska öka
Syfte: Den äldre ska ha rätt att bestämma över sin tillvaro och 
uppleva att trygghet, värdighet och livskvalitet präglar verksam-
heten.

Resultat: Andelen servicemottagare som anger att de har fått 
välja utförare av hemtjänst fortsätter att öka och uppgick under 
2016 till 73 procent.

 Beläggningsgraden på särskilda  
 boenden i egen regi ska öka
Syfte: En ökning av effektivitet och nyttjandegrad i den befint-
liga boendeverksamheten ger kommunen möjlighet att inom 
redan insatta resurser tillgodose ökade behov hos målgrupperna.

Resultat: Beläggningsgraden i vård- och omsorgsboenden 
uppgick till 97,5 och har sjunkit något jämfört med 2015 års 
resultat. Anledningen är främst att det funnits fler disponibla 
platser sedan Trädgårdarna öppnade.

 Andel uppnådda service- och  
 värdighetsgarantier ska vara lägst 90
Syfte: Servicegarantier är löften till medborgarna om den kvali-
tet i service och tjänster som verksamheten lovar att leva upp till. 

Resultat: Örebro kommun lever inte fullt ut upp till service-
garantierna. Flera av garantierna uppfyller nämnderna helt, många 
ligger mellan nittio och hundra procent i måluppfyllelse och en 
handfull behöver nämnderna arbeta mer med. I flera fall handlar 
det om att information och kommunikation till medborgarna 
behöver utvecklas. En översyn av servicegarantierna pågår.

 Antal nyproducerade bostäder ska öka
Syfte: Örebro växer, därför finns det behov av fler bostäder. 

För att människor ska trivas i staden och vilja flytta till oss är det 
viktigt att det finns boende planerat som tillgodoser örebroarnas 
önskemål.

Resultat: Under 2016 färdigställdes 2071 lägenheter i flerbo-
stadshus och småhus vilket är mer än dubbelt så många jämfört 
med året innan (851). Därmed nåddes målet med god marginal 
att minst hälften så många bostäder ska färdigställas som antalet 
nytillkomna örebroare. 20 av de färdigställda lägenheterna ut-
gjordes av gruppbostäder. 

Antal nyproducerade bostäder
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Målet 3 000 färdigställda lägenheter under mandatperioden, 
har nästan uppfyllts under de två första åren. Behovet är dock 
fortfarande cirka 900 nya lägenheter per år. För att kunna möta 
behoven som ett växande Örebro medför behövs fortsatt fokus 
på mark för bostäder och verksamheter, god framförhållning i 
den översiktliga planeringen, god service gentemot företag och 
privat personer, en hållbar trafik där trafikslag samsas på ett säkert 
sätt, ett fortsatt utvecklat kultur-, fritids- och idrottsliv, samt ett 
starkt föreningsliv.

Ett exempel på en väl fungerande process finns inom bygglovs-
verksamheten som hanterade 1 543 bygglovsärenden under 
2016, varav 70 procent fick beslut inom tre veckor från det att 
ärendet var komplett.
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ska det negativa resultatet regleras och det redovisade egna kapi
talet enligt balansräkningen återställas under de närmast följande 
tre åren. Årets resultat justerat enligt kommunallagens krav, visar 
att kommunen uppfyller kravet på en ekonomi i balans. 

Balanskravsutredning, miljoner kronor
Årets resultat i förhållande  
till balanskravet 2014 2015 2016

Årets resultat enligt resultaträkningen 207 516 589
Reducering av samtliga realisationsvinster -104 -68 -10
Justering för realisationsvinster enligt 
undantagsmöjlighet

 -  - -

Justering för realisationsförluster enligt 
undantagsmöjlighet

 -  - -

Orealiserade förluster i värdepapper  -  - -
Justering för återföring av orealiserade 
förluster i värdepapper

 -  - -

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 104 448 580
Reservering av medel till resultat-
utjämningsreserv*

-34  - -12

Användning av medel från resultat-
utjämningsreserv

 -  - -

Årets balanskravsresultat 69 448 568

Är årets balanskravsresultat negativt ska det återställas inom tre år.
* Totalt finns 68 mnkr reserverade i resultatutjämningsreserven (2010–2014),  
12 mnkr reserveras ur 2016 års resultat.

Kommunen har nyttjat möjligheten att införa en resultat
utjämningsreserv (RUR), vilken gör det möjligt för kommunen 
att leva upp till balanskravet även i perioder av lågkonjunktur. 
Prognoserna för de kommande årens konjunktur är positiv och 
väntas inte leda till det i krisläge där uttag ur resultatutjämnings
reserven är nödvändig. För att säkerställa beredskapen och kvar
hålla en nivå på RUR motsvarande en procent av skatteintäkter 
och utjämning, behöver en ny reservering på 12 miljoner kronor 
göras i samband med bokslut. Örebro kommun har under sen
are år, främst med anledning av stora engångsinsatser, valt att i 
eget kapital markera överskott till särskilda satsningar för kost
nadssänkande åtgärder.

I årets resultat bedöms det möjligt att göra ytterligare mar
keringar i eget kapital för åtgärder i form av förebyggande in
satser, omställning av verksamhet och satsningar som syftar till 
att bromsa en framtida kostnadsutveckling. Markeringar i eget 
kapital innebär ökade kostnader de år pengarna förbrukas vil
ket ställer krav på en god likviditetsplanering. Uppföljning av 
pågående insatser som finansieras via markeringar i eget kapital 
redovisas i sista delen i tabellen Driftsredovisning per nämnd.

 Över nästkommande treårsperiod ska  
 årets resultat, inklusive avkastning från  
 bolagen och exklusive finansnetto, uppgå  
 till minst en procent av skatteintäkterna
Syfte: Över tid stärka och värdesäkra kommunens eget kapital, 
den kommunala förmögenheten, samt begränsa behovet av upp
låning för att finansiera ökade investeringsbehov.

Resultat: Årets resultat inklusive avkastning från bolagen, ex
klusive finansnetto, uppgår till 3,1 procent. Det är mer än budget
erade 1,6 procent. För planperioden (2016–2018) beräknas det 
samlade resultatet till 1,7 procent. Det är därmed i nivå med det 
finansiella målet.

 Självfinansieringsgraden för kommunens  
 investeringar för skattefinansierad  
 verksamhet ska vara 75 procent
Syfte: Över tid behövs resultatnivåer som täcker in en stor del 
av investeringarna för att de ska vara så självfinansierade som 
möjligt och inte belasta kommunens långsiktiga ekonomiska 
utveckling negativt.

Självfinansieringsgraden av investeringar mäter hur stor andel 
av investeringarna som kan finansieras med årets resultat plus av
skrivningar. 100 procent innebär att kommunen kan självfinan
siera samtliga investeringar som är genomförda under året, vilket 
i sin tur innebär att kommunen inte behöver låna till investeringar 
och att kommunens långsiktiga finansiella handlingsutrymme 
stärks. I investeringsprogrammet bedöms självfinansierings graden 
till 79 procent under perioden 2016–2018.

Resultat: Årets självfinansieringsgrad uppgår till 234 procent, 
mycket tack vare stora försäljningsintäkter från exploaterings
verksamheten. Räknas dessa intäkter bort uppgår självfinan
sieringsgraden till 223 procent. Målet på minst 75 procent har 
därmed uppnåtts.

 Självfinansieringsgraden för kommunens  
 investeringar för taxefinansierad  
 verksamhet ska vara 100 procent
Taxekollektivet uppnår inte 100 procents självfinansieringsgrad, 
men verksamheten kan finansiera sina investeringar till 100 
p rocent med hjälp av internlån och belastar därmed inte skatte
kollektivet.

Balanskrav och resultatutjämningsreserv
Örebro kommun har en stark ekonomi och en god soliditet. 
Kommunallagen kräver att kommunernas ekonomi ska vara i 
balans, det vill säga att årets intäkter ska täcka kostnaderna. Om 
kostnaderna för ett visst räkenskapsår överstiger intäkterna, så 

God ekonomisk hushållning – uppföljning av finansiella mål



FÖRVALTNINGSBERÄTTELSEN28

Ekonomi – resultat och kapacitet
Årets resultat
Årets resultat 2016 uppgår till 589 mnkr (516 mnkr 2015), av 
det utgör avkastningen från bolagen 35 mnkr och finansnettot 
97 mnkr. Resultatet innebär en avvikelse från budget med 475 
mnkr jämfört med budgeterade 114 mnkr. I årets resultat ingår 
jämförelsestörande poster med 247 mnkr.

Resultat före extraordinära poster, mnkr
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Kommunens budgeterade resultat
Kommunkoncernens resultat

Exklusive de jämförelsestörande posterna är resultatet 342 mnkr 
ett överskott med 258 mnkr i relation till budget, exklusive jämfö-
relsestörande poster. Det positiva resultatet bidrar till att förstärka 
kommunens eget kapital, och ger en fortsatt stabil soliditet. 

Verksamhetens nettokostnader
Ordinarie verksamhet inom nämnderna visar på ett överskott 
mot budget med 138 mnkr. I resultatet för nämnderna ingår 27 
mnkr i gamla ackumulerade resultat och 20 mnkr i nya överskott 
inom intraprenaderna. I nämndernas resultat ingår kvarvarande 
AFA-medel på 39 mnkr som ännu inte förbrukats. Exkluderas 
AFA-medel och gamla ackumulerade intraprenadresultat från 
nämndernas resultat är överskottet 72 mnkr.

I nämndernas resultat finns några verksamheter som har under-
skott; hemvården inom vård- och omsorgsnämnderna, Gym-
nasienämnden, Tekniska nämnden samt kollektivtrafiken inom 
Programnämnd samhällsbyggnad. Omställningsarbetet fortsätter 
för att komma i ekonomisk balans och säkra en effektiv använd-
ning av resurserna. 

Den kommungemensamma verksamheten visar ett överskott 
mot budget med 3 mnkr. Det motsvarar de kvarvarande AFA-
medel som inte har förbrukats. Inom kommungemensamt åter-
finns kostnaderna för den ersättning nämnderna fått för insatser 
i samband med ökat flyktingmottagande. Däremot budgeterades 
de tillfälliga statsbidragen för ökat flyktingmottagande under 
kommungemensamt men de redovisas direkt mot generella 
statsbidrag och visar där ett överskott på 57 mnkr, vilket innebär 
att motsvarande underskott återfinns under kommungemensamt. 
De kommungemensamma statsbidragen för flyktingar och max-
taxa ger ett överskott på 2 mnkr. 

Finansieringen visar ett överskott mot budget med 272 mnkr. 
Främsta skälet är försäljning av exploateringsfastigheter, vilket 
inneburit ett överskott mot budget med 165 mnkr. Försäljningen 
av tomträtter har gett 44 mnkr högre intäkter än budget. Kom-
munen beslutade att övergå till att köpa el från Kumbro Vind, 
en konsekvens av det blev att lösa ingångna elprissäkringar med 
Eon för åren 2017–2020 för 7 mnkr. Pensionskostnaderna har 
ökat, fler medarbetare har passerat gränsen för förmånsbestämd 
ålderspension. 2016 dämpas denna ökning av att Region Örebro 
län har kompenserat kommunen retroaktivt med 15 mnkr för 
pensionerna inom den ”psyk-ädel-verksamhet” som kommunen 
övertog 2007. Parallellt sänks ansvarsförbindelsen med cirka 31 
mnkr. I år sker en återföring av skuld till staten för fastighets-
reglering på 29 mnkr av ursprungliga 50 mnkr, avseende fastig-
hetsförsäljning 2012. Regleringen börjar närma sig sitt slut och 
har blivit billigare än beräknat. Semesterlöneskulden har ökat 
7 mnkr mer än budget.

Jämförelsestörande poster
Som jämförelsestörande betraktas poster som är sällan förekom-
mande och överstiger 10 mnkr. Jämförelsestörande poster bör 
särskilt beaktas vid jämförelser av resultatet mellan olika år. Som 
jämförelsestörande poster räknas också återkommande poster 
som varierar stort mellan åren, till exempel kostnader och in-
täkter för exploatering, realisationsvinster vid försäljning av an-
läggningstillgångar samt vinster och förluster vid försäljning av 
finansiella tillgångar. 

Jämförelsestörande poster
Bokslut 

2015
Budget 

2016
Bokslut 

2016
Reavinster/ förluster från försäljning 
av anläggningstillgångar 

17 - 3

Exploateringsresultat 306 30 200
AFA- medel återföring fr. 2004 55 -  - 
Återföring av skuld till staten 
avseende fastighetsregleringar 
fastighetsförsäljning 2012

- - 29

Insatser för ökat flyktingmottagande -5 - -57
Statsbidrag för ökat flykting
mottagande

5 - 57

Byggbonus 60
Reavinster/förluster inom finansnettot 16 - -33
Ränta under byggtid för objekt 
omklassificerade till anläggnings
tillgångar

7 -  - 

Eftersläpande effekt av sänkt  
diskonteringsränta på pensioner  
inkl. löneskatt

6 - -12

Summa jämförelsestörande poster 407 30 247

God ekonomisk hushållning – uppföljning av resurser
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Driftsredovisning per nämnd,  
anslag miljoner kronor

Bokslut
2015

Bokslut
2016 Budget-

avvikelse

Justerad  
budget-

avvikelse*Netto Kostnader Intäkter Netto Budget
Barn och utbildning -2 953,0 -3 839,8 754,8 -3 085,0 -3 131,6 46,6 11,8
Förskolenämnden -747,8 -797,6 21,7 -776,0 -788,2 12,3 6,3
Grundskolenämnden -992,9 -1 164,0 118,3 -1 045,6 -1 060,1 14,5 2,5
Gymnasienämnden -328,1 -637,4 114,7 -522,7 -500,9 -21,8 -21,8
Programnämnd barn  
och utbildning -884,2 -1 240,8 500,1 -740,7 -782,3 41,6 24,7
Social välfärd -2 757,4 -4 810,2 1 988,3 -2 821,8 -2 815,5 -6,3 -23,3
Nämnden för funktionshindrade -597,7 -786,1 530,9 -255,2 -261,7 6,5 2,4
Socialnämnd väster -284,3 -309,9 21,1 -288,7 -296,4 7,7 7,7
Socialnämnd öster -145,9 -368,3 212,7 -155,6 -157,7 2,0 2,0
Vård- och omsorgsnämnd väster -473,9 -615,9 454,9 -161,0 -164,4 3,4 -2,3
Vård- och omsorgsnämnd öster -650,9 -695,6 512,3 -183,3 -151,4 -31,8 -33,5
Överförmyndarnämnden -10,4 -30,7 20,0 -10,7 -10,9 0,2 0,2
Programnämnd social välfärd -594,3 -2 003,8 236,4 -1 767,4 -1 773,1 5,6 0,2
Samhällsbyggnad -691,4 -1 219,0 641,9 -577,1 -593,9 16,8 16,8
Byggnadsnämnden -3,4 -37,6 35,8 -1,8 -6,0 4,2 4,2
Fritidsnämnden -142,4 -178,2 39,2 -139,0 -141,7 2,7 2,7
Kulturnämnden -181,6 -209,7 28,8 -180,8 -182,1 1,3 1,3
Miljönämnden -12,0 -27,6 15,0 -12,6 -14,9 2,3 2,3
Tekniska nämnden exkl.  
VA och Avfall -262,4 -496,4 352,1 -144,3 -142,6 -1,7 -1,7
Programnämnd samhällsbyggnad -31,1 -180,6 148,6 -32,0 -48,0 15,9 15,9
  kollektivtrafik -58,5 -89,0 22,5 -66,5 -58,6 -8,0 -8,0
Tekniska nämnden, fordonsgas -0,7 -6,8 6,3 -0,5 0,0 -0,5 -0,5
Programnämnd samhälls-
byggnad, mark -1,2 -106,6 106,6 -0,1 -11,1 11,0 11,0
Vuxenutbildnings- och  
arbetsmarknadsnämnden -497,8 -577,9 112,9 -464,9 -489,8 24,9 23,3
Kommunstyrelsen -309,3 -672,9 215,0 -457,9 -501,4 43,5 28,5
Kommunledningen -38,9 -39,6 0,1 -39,5 -40,2 0,7 0,7
Kommunstyrelseförvaltningen -270,4 -633,3 214,9 -418,3 -461,2 42,8 27,8
Lokalförsörjningsavdelningen,  
rörelsefastigheter 8,0 -912,8 916,2 3,4 1,5 1,8 1,8
Landsbygdsnämnden -4,4 -4,9  - -4,9 -5,2 0,3 0,3
Stadsrevisionen -3,4 -3,2  - -3,2 -3,3 0,1 0,1
Valnämnden 0,0 -0,1 0,2 0,1 -0,2 0,3 0,3
Summa nämnder -7 210,6 -12 154,3 4 742,3 -7 412,0 -7 550,5 138,5 70,1

Ianspråktagande av markeringar i eget kapital
I de senaste årens bokslut har Kommunfullmäktige beslutat om 
att ianspråkta delar av årets resultat på ett sätt som har flerårig ef-
fekt. Genom att markera medel i eget kapital öronmärks medel 
för specifika ändamål. För markeringar som gjorts av de AFA-
medel som återbetalts för åren 2004–2008 har 17 mnkr använts 
under året och 42 mnkr återstår. Ackumulerade resultat från in-
traprenader finansieras genom ianspråktagande av eget kapital. 
3 mnkr har förbrukats och 20 mnkr i nya överskott har acku-
mulerats. Intraprenadernas ackumulerade överskott uppgår till 
47 mnkr. Av de 87 mnkr som markerats för sociala investeringar 

har 8 mnkr förbrukats under året. Under året har även de första 
medlen inom sociala investeringar återförts, 0,1 mnkr. Det åter-
står 73 mnkr, varav 37 mnkr är uppbokade i pågående sociala 
investeringar. Ackumulerade resultat från avfallsverksamheten 
finns markerade inom eget kapital. Sedan tidigare finns även en 
resultatutjämningsreserv och en konjunktur- och strukturbuf-
fert reserverad för att vid behov kunna utjämna intäkter över en 
konjunkturcykel.

* Budgetavvikelsen exklusive kvarvarande AFA-medel, och intraprenadernas ackumulerade resultat från tidigare år. Årets upparbetade resultat inom intraprenaderna 
ingår i budgetavvikelsen.
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Driftsredovisning per nämnd,  
anslag miljoner kronor

Bokslut
2015

Bokslut
2016 Budget-

avvikelse

Justerad  
budget-

avvikelse*Netto Kostnader Intäkter Netto Budget
Tekniska nämnden, taxe-
finansierade verksamheter 8,3 -316,4 318,4 2,0 0,0 2,0 2,0
VA 0,0 -184,3 184,3 0,0 0,0 0,0 0,0
Avfall 8,3 -132,1 134,1 2,0 0,0 2,0 2,0
Kommunstyrelsen – kommun-
gemensamt -166,2 -207,4 18,4 -189,0 -247,1 58,1 55,3
Till kommunstyrelsens förfogande 0,0 - - 0,0 -87,9 87,9 87,9
Kommungemensamma  
verksamheter -94,1 -132,1 18,4 -113,7 -84,9 -28,8 -31,6
Nerikes brandkår -72,1 -75,3 - -75,3 -74,3 -1,0 -1,0
Kommungemensamma  
statsbidrag 107,7 0,0 119,5 119,5 174,4 -54,8 -54,8
 flyktingstatsbidrag m.m. 51,8  - 66,0 66,0 60,7 5,4 5,4
- generellt statsbidrag med  
avseende på flyktingsituationen  -  - 0,0 0,0 57,0 -57,0 -57,0
- maxtaxa barnomsorg 55,9  - 53,5 53,5 56,7 -3,2 -3,2
Finansiering 569,6 134,7 281,5 416,2 144,6 271,5 271,5
Personalförsäkring 201,3 196,5  - 196,5 192,6 3,9 3,9
AFA-återbetalning av  
sjukförsäkringsavgift 54,8  -  - - - -  -
Pensionskostnader -347,1 -346,3  - -346,3 -340,9 -5,4 -5,4
Semesterlöneskuldsförändring -13,5 -17,8  - -17,8 -10,0 -7,8 -7,8
Kapitalkostnader 295,3 297,6  - 297,6 253,2 44,4 44,4
Försäljning av tomträtter 68,5 - 64,9 64,9 20,0 44,9 44,9
Försäljning av exploaterings-
fastigheter 305,6 -15,9 210,7 194,8 30,0 164,8 164,8
Avskrivning lån -0,2 -0,3 - -0,3 -0,2 -0,1 -0,1
Avgifter, ersättningar och  
intern ränta 4,9 20,9 5,9 26,7 0,0 26,7 26,7
Driftbudget totalt -6 691,3 -12 543,4 5 480,1 -7 063,3 -7 478,6 415,2 344,1
Avgår interna poster - 3 009,0 -3 009,0 - - - -
Verksamhetens kostnader/intäkter -6 691,3 -9 534,5 2 471,1 -7 063,3 -7 478,6 415,2 344,1

* Budgetavvikelsen exklusive kvarvarande AFA-medel, och intraprenadernas ackumulerade resultat från tidigare år. Årets upparbetade resultat inom intraprenaderna 
ingår i budgetavvikelsen. För mer information om verksamheternas resultat, se avsnittet Verksamheten i kommunens nämnder.

...varav finansiering via eget kapital 2015 2016 Totalt

Ianspråk-
tagna 
medel

Acku-
mulerat 
prövat

resultat

Ianspråk-
tagna 
medel

Budget-
avvikelse

Nya  
underskott

Nya 
överskott

Acku-
mulerat 
resultat

Reservering för överfört resultat inom  
Intraprenader, belopp i miljoner kronor
Intraprenadernas ackumulerade resultat via  
eget kapital, budgeterat -2,7 29,8 -2,8 27,0 0,0 19,6 46,6

Barn och utbildning -1,0 17,9 -2,6 15,3 - 9,2 24,5
Social välfärd -1,6 11,5 -0,2 11,3 - 5,8 17,1
Vuxenutbildning och arbetsmarknad 0,0 0,3 0,0 0,3 - 4,6 5,0

Reserveringar,  
belopp i miljoner kronor

2015 2016 Totalt

Netto Budget
Kost-

nader
Budget-

avvikelse

Åter-
förda 

medel Beslut

Acku-
mulerade 
kostnader

Kvar-
varande 

medel
Finansiering via eget kapital via budgetramar -18,5 -59,4 -17,4 42,0 - 156,7 -114,7 42,0
AFA medel (åter från 2005 och 2006) -8,8 -18,8 -4,7 14,0 - 73,4 -59,4 14,0
AFA 2015 (åter från 2004) -7,3 -40,6 -12,6 28,0 - 47,9 -19,9 28,0
Tillväxtsatsningar (AFA åter från 2007 och 2008) -2,4 - - -  - 35,4 -35,4 0,0

Finansiering via eget kapital, ej i budgetramar -6,4 0,0 -8,0 0,0 0,1 92,9 -19,6 73,3
Sociala investeringar -4,3 - -8,0 - 0,1 86,9 -13,6 73,3
Jubileumssatsning -2,1 - - -  - 6,0 -6,0 0,0

Finansiering via eget kapital totalt -27,6 -89,1 -28,2 68,9 - 249,6 -134,3 161,9
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Kostnadsutveckling
Verksamhetens nettokostnader inklusive avskrivningar uppgår 
till 7 296 mnkr. Exkluderas jämförelsestörande poster uppgår 
nettokostnaderna till 7 471 mnkr, vilket är en ökning med 407 
mnkr eller 5,6 procent jämfört med 2015. Budgeterad netto-
kostnadsökning var 5,8 procent. För att få en hållbar ekonomisk 
utveckling får inte nettokostnaderna öka mer än skatteintäkter 
och finansnetto tillsammans över tid. Både skatteintäkts- och 
nettokostnadsutvecklingen påverkas av befolkningsutvecklingen. 
Ökad befolkning innebär ökade skatteintäkter men samtidigt 
ökade krav på samhällsservice. Konjunkturen påverkar också 
skatteintäkterna som därför varierar mellan åren. Även verksam-
hetens kostnader påverkas av konjunkturen eftersom minskade 
skatteintäkter ofta innebär generella eller riktade effektivise-
ringskrav i verksamheten. Under året har verksamheten haft ett 
effektiviseringsuppdrag motsvarande 80 mnkr. 

Skatteintäktsutveckling
Skattesatsen höjdes 2016 med 50 öre som en konsekvens av 
volym ökningar inom förskola, skola samt vård och omsorg. En 
skattekrona motsvarar cirka 280 mnkr år 2016. Kommunen har 
budgeterat med en skatteutveckling motsvarande 6,4 procent 
jämfört med 2015. Utfallet för skatteintäkter och generella stats-
bidrag blev 116 mnkr högre än budgeterat, en skatteutveckling 
på 8,0 procent. Exkluderas de jämförelsestörande posterna blir 
motsvarande 6,5 procent. Den senaste skatteprognosen visar 15 
mnkr lägre än budget. Inom generella statsbidrag och utjämning 
beror överskottet dels på erhållen byggbonus på 60 mnkr, dels 
på att årets del 57 mnkr (tolv trettondelar) av det flyktingbidrag 
på 62 mnkr för ökad flyktingmottagande som kommunen erhöll 
i december 2015 budgeterats inom verksamhetens intäkter istället 
för inom generella statsbidrag (se motsvarande underskott under 
rubriken ”generellt bidrag från staten med avseende på flykting-
situationen m.m.” i driftsredovisningstabellen). 

Verksamhetens nettokostnad,  
andel av skatteintäkter och statsbidrag
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Genom att ställa verksamhetens nettokostnader i relation till 
kommunens skatteintäkter och statsbidrag, ges en bild av hur 
kommunen finansierat sin verksamhet. Kommunens långsiktiga 
mål är att andelen inte ska överskrida 99 procent. Är andelen 
högre än 100 procent betyder det att skatteintäkter och stats-
bidrag inte räcker till att finansiera den verksamhet som bedrivs. 
Verksamhetens nettokostnader utgör 97 procent av kommunens 
skatteintäkter och statsbidrag 2016. Årets förbrukning av insatser 
finansierade med medel markerade i eget kapital och jämförelse-
störande poster, har exkluderats i nyckeltalet. Det innebär fort-
satt stort behov av kostnadskontroll i verksamheten.

Finansnetto
Kommunens nettointäkter från finansverksamheten uppgår till 
97 mnkr. Detta är 18 mnkr lägre än budget. Budgetavvikelsen 
beror främst på realiserade förluster inom kapitalförvaltningen. 
Samtidigt finns det orealiserade vinster inom kapitalförvaltningen 
då marknadsvärdet är 145 mnkr högre än bokfört värde vid års-
skiftet. Kommunens finansverksamhet exklusive kapitalförvalt-
ning uppgår till 50 mnkr vilket är 1 mnkr lägre än budget. Där 
ingår bland annat utdelning från bolagen med 35 mnkr.
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Årets resultat i den sammanställda redovisningen
Örebro kommun bedriver en del av sin verksamhet i företags-
form och har därför ägarintressen i ett antal olika aktiebolag, 
ekonomiska föreningar och stiftelser, samt har en del av sin verk-
samhet i entreprenadform. Avsikten med den sammanställda 
redo visningen är att ge en helhetsbild av kommunens ekonomi, 
oberoende av i vilken juridisk form den kommunala verksam-
heten bedrivs. Årets resultat för den sammanställda redovisningen 
uppgår till 712 mnkr (699 mnkr år 2015). Balansräkningen har 
en omslutning på 26 mdkr och det egna kapitalet uppgår till 9 
mdkr. Kommunfullmäktige har fastställt särskilda ägardirektiv 
för de majoritetsägda aktiebolagen.

Transparensdirektivet
Vid avstämning av tröskelvärdet för den s.k. transparenslagen 
hamnar kommunens samlade omsättning för kommersiella verk-
samheter under tröskelvärdet på 40 miljoner euro. 

Under 2016 gjordes en översyn av de verksamheter som om-
fattas och det gjordes en ny bedömning om vilka hyresintäkter 
som ska tas med. Vid en revidering utifrån den nya bedöm-
ningen hamnar även 2015 under tröskelvärdet. Om kommunen 
överstiger tröskelvärdet två år i följd finns krav på en öppen och 
separat redovisning avseende de kommersiella verksamheterna. 
VA-verksamheten och avfallsverksamheten som är en del av de 
kommersiella verksamheterna särredovisas i bilaga.

Soliditet
Soliditet beskriver kommunens ekonomiska styrka på lång sikt 
och visar hur stor del av kommunens tillgångar som motsvaras 
av eget kapital. Ju högre soliditet, desto lägre skuldsättning har 
kommunen. Soliditeten uppgick 2016 till 34 procent. Den 
finansiella samordningen i kommunkoncernen ökar balans-
omslutningen och minskar därmed soliditeten. Exkluderas 
kommunens in- och utlåning till koncernens bolag inom intern-
banken, så uppgår soliditeten till 77 procent (76 procent 2015). 



FÖRVALTNINGSBERÄTTELSEN32

Det är denna soliditetsnivå som bör användas när Örebro jäm-
förs med andra kommuner i Sverige. Kommungenomsnittet i 
Sverige ligger på cirka 46 procent. Kommunen har en stor del 
av sin pensionsskuld i form av en ansvarsförbindelse som inte 
redovisas bland andra skulder inom balansräkningen, i enlighet 
med den så kallade blandmodellen för redovisning av pensions-
förpliktelser. Pensionsförpliktelsen uppgår till 3 070 mnkr. Om 
denna pensionsskuld medtas i beräkning av soliditeten, så sjunker 
soliditeten till 21 procent respektive 46 procent exklusive finan-
siell samordning. Kommungenomsnittet i Sverige ligger på cirka 
22 procent.

Soliditet exkl. internbank, procent
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Investering och finansiering i koncernen
Kommunens investeringsprogram
Investeringsprogrammet beskriver vilka driftkostnadskonse-
kvenser som de planerade investeringarna får oavsett finansie-
ringsalternativ (egen finansiering eller externfinansiering/förhyr-
ning). Efter bolagiseringen av kommunens rörelsefastigheter 

utförs nästan inga fastighetsinvesteringar i kommunens regi. 
Huvuddelen utförs istället av de kommunala bolagen Futurum, 
Örebroporten och ÖBO Omsorgsfastigheter.

Kommunens investeringsprogram uppgår till 997 mnkr vilket 
är 710 mnkr lägre än budgeten för 2016. Av investeringsbud-
geten var 271 mnkr överförda från år 2015. Det outnyttjade inves-
teringsutrymmet innebär att investeringarna inte genomfördes 
i den takt som beslutats för investeringsprogrammet för året.

Investeringar inom skattefinansierad verksamhet
De skattefinansierade investeringarna i kommunens regi upp-
går till 261 mnkr (410 mnkr 2015) vilket är 437 mnkr lägre 
än beslutad budget. Bolagens investeringar för skattefinansierad 
verksamhet uppgår till 497 mnkr (643 mnkr 2015) vilket är 310 
mnkr lägre än beslutad budget. 

Totalt uppgår investeringar för skattefinansierad verksamhet 
till 758 mnkr (1 053 mnkr 2015) vilket är 747 mnkr lägre än 
beslutad budget.

Ny- och ombyggnad av verksamhetslokaler
Inom programområde Social välfärds ny- och ombyggnationer 
har endast en mindre del av avsatt investeringsutrymme nyttjats, 
vilket förklaras av att fortsatt hantering av hus i enskilda lägen 
utreds.

Investeringarna inom kultur- och fritidsfastigheter är kon-
centrerade till tre konstgräsplaner, småbåtshamnen, övriga verk-
samhetsinvesteringar samt underhållsåtgärder. Två av konstgräs-
planerna, Lillån och Trängen, färdigställs under våren 2017 
medan Mellringe färdigställs under hösten 2017. Ett servicehus 
för skate parken är under byggnation och blir klart 2017.

Investeringar, 
belopp i miljoner kronor

Bokslut
2015

Budget 
2016

Bokslut 
2016

Budget
Avvikelse

Ny- och ombyggnad av verksamhetsfastigheter -33,0 -67,0 -20,3 46,7
Trafik och miljöinvesteringar -110,0 -352,0 -101,0 251,0
Inventarier -132,0 -242,8 -122,7 120,2
Förvärv av anläggningstillgång -135,0 -36,5 -17,5 18,9

Kommunens investeringar för skattefinansierad verksamhet -410,0 -698,3 -261,4 436,8
Taxefinansierade verksamheter -126,0 -201,9 -162,6 39,3
Exploateringsfastigheter -62,0 0,0 -75,8 -75,8

Kommunens investeringar -598,0 -900,2 -499,9 400,3

Futurum Fastigheter i Örebro AB -458,0 -732,0 -454,0 278,0
ÖBO Omsorgsfastigheter AB -73,0 -42,0 -7,0 35,0
Örebroporten Fastigheter AB -112,0 -33,1 -36,0 -2,9

Bolagens investeringar för skattefinansierad verksamhet -643,0 -807,1 -497,0 310,1

Investeringsprogram -1 241,0 -1 707,3 -996,9 710,4

Örebrobostäder AB -698,0 -790,0 -690,0 100,0
ÖBO Husaren AB -124,0 -89,0 -102,0 -13,0
Västerporten Fastigheter i Örebro AB -37,0 -60,0 -6,0 54,0
Örebroporten Fastigheter AB -235,0 -61,9 -120,0 -58,1
Futurum Fastigheter i Örebro AB 0,0 0,0 -5,0 -5,0
Kumbro Vind AB* -155,0 -131,2 -126,1 5,1
Kumbro Stadsnät AB* -23,0 -20,0 -28,0 -8,0
Länsmusiken i Örebro AB* -4,5 0,0 -1,9 -1,9

Bolagens investeringar utanför investeringsprogrammet -1 276,5 -1 152,1 -1 079,0 73,1

Koncernens investeringar -2 517,5 -2 859,4 -2 076,0 783,4
* Avser kommunens ägarandel av investeringen
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Trafik och miljöinvesteringar
Resursbrist i form av två vakanta tjänster inom stadsmiljö har 
bidragit till att omsättningen av budgeterade investeringsmedel 
inte motsvarat den planerade takten på investeringar. 

Under året har arbetet med att göra Örebro stadskärna mer 
attraktiv, tillgänglig och trygg fortsatt. Järnvägsgatan slutfördes 
under våren men tillgänglighetsåtgärder kvarstår. Arbetet med 
stråket runt slottet fortsätter, belysning har bytts under 2016. 

De två första mikroparkerna (Kyrkogatan och Köpmangatan) 
är färdiga. Arbete med fler mikroparker påbörjas parallellt med 
anläggandet av de två första. Projektet Vivallakullen går vidare 
mot genomförande, bland annat genom genomförd upprust-
ning och röjning av gångstigar samt investering i en ny lekplats 
som planeras tillsammans med Tekniska förvaltningen. Projek-
tering för Glanshammars torg pågår.

Inom ”Åstaden” pågår arbetet med fiske- och solbryggor vid 
Alnängarna. Promenadstråk vid Storängsviken, som en del av 
”Hemfjärden runt”, startar våren 2017. Projektering pågår för 
anläggande av lekmiljö i anslutning till utegymmet vid Aln-
ängarna. Byggnation pågår i projektet Skebäcksparken öster om 
Skebäcksbron och beräknas vara klar under 2017.

För huvuddelen av investeringarna inom trafikområdet, cirka 
70 stycken, pågår genomförandet i form av projektering eller 
byggnation. Bland större investeringar kan nämnas omgestalt-
ningen av Trädgårdsgatan och nedre delen av Stortorget, för vilken 
byggnation påbörjats under hösten. Planering pågår även för 
omgestaltning från trafikleder till stadsgator av Hertig Karls allé, 
Rudbecksgatan samt mellan Almbyplan och Hagmarksgatan. 
Arbetet med att öppna gator för biltrafik i Lundby, Landbotorps-
allén och Fabriksgatan har färdigställts under 2016.

Projekteringsarbete med breddning av Skebäcksbron startade 
under året, byggnationen är planerad att starta under 2017, när 
arbetena med Rudbecksgatan och Trädgårdsgatan är färdigställda. 

Inom naturvårdsområdet fortsätter arbetet med åtgärder som 
uppmuntrar och underlättar rekreation i natur- och kulturreser-
vaten samt skapar förutsättningar för naturturism i kommunen. 

Investeringarna inom vattenområdet pågår utifrån antagen 
vattenplan. Vissa delprojekt avslutas under 2017.

Park och gata
Inom park- och gatuverksamheten har vi använt cirka 16 mnkr 
till asfaltsbeläggning. Utbytet av gatubelysning till LED-arma-
turer kommer att sänka vår elförbrukning och därmed våra 
driftskostnader framöver. Ett flertal ombyggnader i gatunätet 
tillsammans med förnyelse av trafiksignalsanläggningar på totalt 
cirka 20 mnkr, syftar till att öka trafiksäkerheten. Vi har även 
satsat cirka 10 mnkr på att rusta våra parker och plantera träd.

Förvärv av anläggningstillgång 
Investeringarna för förvärv av fastigheter avser 9,2 mnkr mark 
för bostadsändamål, 5,7 mnkr för verksamhetsändamål och 0,8 
mnkr mark för LOD-damm.

Investeringar inom taxefinansierad verksamhet
VA-verksamhetens investeringsanslag uppgick till 185 mnkr och 
153 mnkr har förbrukats under 2016. Inom VA har en del pro-
jekt skjutits på framtiden beroende på att vi inte fått beslut om 
markåtkomst. Investeringar på cirka 100 mnkr har genomförts 
i samband med exploatering och omvandling av nya områden 

medan äldre ledningar förnyats med cirka 20 mnkr. Arbetet 
med ledningsdragning till vår nya högreservoar Lyran som ska 
ersätta Svampen från 2018, har hittills kostat cirka 6,5 mnkr.

Investeringar inom exploateringsverksamheten 
Exploateringsverksamheten har investerat för 76 mnkr under året. 
Försäljningsnettot för sålda tomträtter uppgår under 2016 till 
64,9 mnkr. Försäljningsnettot för sålda exploateringsfastigheter 
uppgår till 199,8 mnkr för samma tidsperiod. Läs mer om viktiga 
händelser på etablerings- och investeringsområdet på sid 12.

Bolagens investeringar inom  
skattefinansierad verksamhet
Bolagens investeringar inom skattefinansierad verksamhet upp-
går till 497 mnkr, vilket är 310 mnkr lägre än budget. Huvud-
delen utgörs av investeringar i verksamhetslokaler inom förskola 
och skola. Några av Futurum Fastigheters större projekt 2016 
är start av nybyggnation av Tybblelundsskolan 100 mnkr och 
ny skola i Södra Ladugårdsängen 30 mnkr samt renovering av 
Gumaeliusskolan 46 mnkr och Risbergska skolan 90 mnkr. 

Bolagens investeringar utanför  
kommunens investeringsprogram
De majoritetsägda bolagens investeringar utanför kommunens 
investeringsprogram uppgår till 1 079 mnkr. För de delägda 
bolagen motsvarar investeringsutgiften kommunens ägarandel. 
Här redovisas några av de större investeringarna under 2016 är 
(beloppen avser endast 2016 och inte hela projektkostnaden):
• Örebrobostäders (ÖBO:s) fortsatta renoveringar i bland annat 

Vivalla 78 mnkr, Markbacken 53 mnkr och Varberga 48 mnkr. 
• Några av ÖBO:s nybyggnadsprojekt är kvarteret Gurkmejan 

vid Ladugårdsängen 80 mnkr, kvarteret Pedagogen i Karlslund 
96 mnkr samt kvarteret Sågen vid CV-området 41 mnkr. 

• Fastighetsinvesteringen i Husaren uppgår till 100 mnkr och 
avser ÖBO:s nya kontor.

• Örebroporten Fastigheter har under året förvärvat fastigheter 
för 50 mnkr vid flygplatsen, 29 mnkr i ombyggnation av kök 
i Mellringeskolan samt 17 mnkr i renovering av hockeyarenans 
omklädningsrum. 

• Kumbro Vind har investerat i Vindkraftverk i Halland (Pro-
jekt Ryssbol) för 105 mnkr (84 mnkr motsvarar kommunens 
ägarandel) och 45 mnkr (36 mnkr) i Vindpark Ullavi.

Koncernens samlade investeringar
Kommunkoncernens samlade investeringar uppgår till 2 076 
mnkr. Örebro kommun har under flera år haft en stark befolk-
ningstillväxt vilket har inneburit att investeringar i bostäder och 
verksamhetslokaler har legat på en hög nivå. I genomsnitt har 
koncernen under perioden 2013–2016 investerat cirka 2  250 
mnkr/år. Kommunen har de senaste åren haft goda ekonomiska 
resultat som kunnat finansiera de skattefinansierade investering-
arna, medan låneskulden har ökat i bolagen. Koncernens netto-
låneskuld har ökat 12 procent årligen de fem senaste åren. Låne-
skulden inom koncernen kan relateras till bolagens tillgångar i 
fastigheter där marknadsvärdet har ökat med 14 procent per år i 
genomsnitt, vilket är mer än låneskulden under samma period. 
Marknadsvärdet för fastighetsbeståndet i bolagen uppgår till 
31 382 mnkr (28 561 mnkr år 2015). 
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Ekonomi – risk
Kommunens pensionskostnader  
och pensionsåtagande
Kommunens pensionsåtagande uppgår totalt till 3 528 mnkr, 
en minskning med 113 mnkr. Kommunens externa placeringar 
av pensionsmedel motsvarar 38 procent av pensionsåtagandet 
eller hela avsättningen till pensioner, och 29 procent av ansvars-
förbindelsen. 

Pensionskostnadernas andel av skatteintäkter kommer att öka 
de närmsta åren fram till 2020 för att därefter sjunka succesivt. 
Årets pensionskostnader uppgår till 346 mnkr vilket motsvarar 
av 4,4 procent av skatteintäkterna. Pensionsutbetalningarna 
kommer att öka och nå sin topp år 2030 vilket ökar likviditets-
belastningen de kommande åren. 

Finansiering
All extern upplåning för kommunens majoritetsägda bolag sam-
ordnas av kommunens internbank. Internbanken ger i sin tur 
koncerninterna lån till bolagen. Bolagen ansvarar för ränterisk-
hanteringen. Syftet med den finansiella samordningen i kon-
cernen är att skapa bättre förutsättningar för kreditanskaffning 
som ska leda till lägre räntenivå, minskad finansieringsrisk och 
en effektivare finansförvaltning. Kommunen samordnar in- och 
utbetalningar samt rörelsekrediter med kommunens bolag i ett 
gemensamt koncernkontosystem. Överskottlikviditeten placeras 
i en kort- och långfristig likviditetsförvaltning. 

Den koncerngemensamma finanspolicyn som fastställts av 
Kommunfullmäktige sätter ramarna för den finansiella verksam-
heten i kommunen och bolagen. Kommunfullmäktige fastställer 
en låneram för koncernens upplåning och Kommunstyrelsen 
fastställer låneramar för bolagen. Internbankens finansierings-
källor utgörs av Kommuninvest, Publika låneprogram, Europe-
iska investeringsbanken samt banklån. Kommunen har en hög 
kreditvärdighet. Kommunens kreditbetyg är fastställt till AA+ 
av ratinginstitutet Standard and Poor’s, vilket är det näst högsta 
betyg man kan erhålla. 

Internbankens utlåning till bolagen har ökat med 627 mnkr. 
Kommunen har sedan flera år tillbaka ingen låneskuld om man 
exkluderar lånen som vidareutlånas av internbanken, utan istäl-
let en finansiell nettotillgång. Kommunens nettotillgång har under 
året ökat med 374 mnkr och uppgår till 2 787 mnkr. Koncer-
nens låneskuld har ökat med 464 mnkr sedan årsskiftet och 
uppgår till 13 123 mnkr. Inkluderas kommunens och bolagens 
likviditetsöverskott så har koncernens nettolåneskuld ökat med 
604 mnkr sedan årsskiftet och uppgår till 10 234 mnkr. 

Finansiell riskhantering
De finansiella riskerna inom internbanken och bolagen regleras 
i den koncerngemensamma finanspolicyn.

Finansieringsrisk
Med finansieringsrisk avses risken att vid någon tidpunkt inte 
kunna erhålla lån avseende refinansiering av befintlig låneskuld 
eller nyupplåning. Finansieringsrisken begränsas genom att in-
ternbanken använder flera olika finansieringskällor för sin upp-
låning. Risken begränsas också genom att kapitalförfall sprids 
över tiden och att den genomsnittliga kapitalbindningstiden inte 
får understiga två år. Dessutom får högst 50 procent av låne-
skulden förfalla inom tolv månader. Samtidigt ska i nternbanken 
ha en likviditetsreserv som minst motsvarar 70 procent av låne-
förfall inom 12 månader. I likviditetsreserven ingår likvida medel, 
placerade medel, checkräkningskrediter och avtalade lånelöften.

Ränterisk
Ränterisk är risken för de förändringar i marknadsräntor som 
påverkar kostnaden för räntebärande skulder. Ansvaret för ränte-
risken ligger på respektive bolag och internbanken. Internban-
kens utlåning med koncerninterna lån till bolagen är med rörlig 
ränta, plus en marginal för internbankens upplåningskostnader. 
Bolagen ränteriskhanterar sedan låneskulden med finansiella 
derivat. Genom derivat kan räntebindningsstrukturen anpassas 
för att uppnå en önskad ränterisk. I de fall internbanken gör en 
upplåning med fast ränta så omvandlas den till rörlig ränta med 
en ränteswap med direktmatchning mot lånet. Inom intern-
banken finns därför ingen ränterisk då all in- och utlåning är 
med rörlig ränta.

Motpartsrisk
Motpartsrisk är att de finansiella motparterna inte fullgör sina 
åtaganden. Denna risk ska hanteras genom att ställa krav på 
motparternas kreditvärdighet samt sprida avtalen mellan ett fler-
tal motparter. Godkända motparter vid upplåning och derivat-
avtal är motparter som erhållit rating av Standard and Poor’s på 
nivån minst A, vilket är uppfyllt.

Valutarisk
Internbanken har ingen valutarisk då all upplåning under året 
är i svenska kronor.

Pensionsåtagande 2012 2013 2014 2015 2016
Avsatt till pensioner, mnkr 255 290 308 330 368
Löneskatt på avsättning till pensioner, mnkr 62 70 75 81 90
Ansvarsförbindelse, mnkr 2 644 2 816 2 691 2 600 2 471
Löneskatt på ansvarsförbindelsen, mnkr 642 683 653 631 599
Summa pensionsåtagande 3 603 3 860 3 727 3 641 3 528

Externt placerade pensionsmedel (marknadsvärde), mnkr 1 171 1 209 1 330 1 318 1 339
Andel av pensionsåtagandet som täcks av placerade medel (mv), % 33 31 36 36 38
Andel av ansvarsförbindelsen som täcks av placerade medel (mv), % 26 24 28 28 29
Pensionskostnader (exkl. löneskatt), mnkr 378 307 315 348 346
Pensionskostnadernas andel av skatteintäkter, % 5,9 4,6 4,6 4,8 4,4
Pensionsutbetalningar ansvarsförbindelse, mnkr 120 127 126 129 114
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Nettotillgång/nettoskuld 2012 2013 2014 2015 2016
Likviditet (exkl. pensionsmedelsplaceringar) 372 328 2 574 3 029 2 889
Långfristig likviditetsportfölj (mv) 0 0 1 852 1 897 1 985
Kortfristig likviditetsportfölj (mv) 0 0 400 475 576
Likvida medel kommunen 300 12 179 41 225
Likvida medel internbank 0 0 5 241 39
Kortfristig skuld till bolagen inom koncernkontot 72 316 138 376 64

Internbankens utlåning, mnkr 7 374 8 699 9 776 11 584 12 212
Örebrobostäder AB 3 200 4 000 4 500 5 400 5 727
ÖBO Husaren AB 0 0 0 200 280
ÖBO Omsorgsfastigheter AB 388 408 428 428 428
Västerporten Fastigheter i Örebro AB 0 210 210 225 225
Örebroporten Fastigheter AB 2 198 2 388 2 588 2 813 2 663
Gustavsviks Resorts AB 108 108 108 108 108
Futurum Fastigheter i Örebro AB 1 310 1 585 1 805 2 125 2 389
Kumbro Vind AB 0 0 100 249 307
Kumbro Stadsnät AB 170 0 36 36 84

Internbankens inlåning, mnkr -5 300 -6 420 -9 780 -11 825 -12 250
Certifikatsprogram -1 800 -2 000 -2 460 -3 000 -3 200
MTN-program -1 500 -3 020 -5 720 -5 925 -6 000
Kommuninvest -1 900 -1 400 -1 400 -2 600 -2 450
Banklån -100 0 -200 0 0
Europeiska investeringsbanken 0 0 0 -300 -600

Nettotillgång(+)/nettoskuld (-) 2 375 2 291 2 431 2 413 2 787

Externa lån i koncernen utanför internbanken, mnkr -1 700 -1 411 -1 266 -835 -873
Örebro rådhus AB -475 -475 -475 -500 -500
Örebrobostäder AB -1 219 -670 -500 0 -92
Kumbro Utveckling AB* 0 -29 -54 -54 -43
Kumbro Stadsnät AB* 0 -168 -132 -132 -84
Biogasbolaget i Mellansverige AB* 0 -25 -49 -49 -49
Örebro Läns Flygplats AB* 0 -40 -48 -90 -98
Örebro kommun -6 -5 -9 -10 -8

Koncernens låneskuld -7 000 -7 831 -11 046 -12 660 -13 123

Koncernens nettolåneskuld -6 628 -7 503 -8 473 -9 631 -10 234

Borgensåtagande 1 319 1 292 1 308 874 820

 - varav rådhuskoncernen, % 96 96 96 94 94
Borgensåtagande som infriats 0 0 0 0 0
* avser kommunens andel av de delägda bolagens låneskuld

Riskavstämning Finanspolicy
Utfall 

2016-12-31
Kapitalbindningstid, år min 2,0 2,8
Låneförfall inom tolv månader, % max 50 37
Likviditetsreserv/låneförfall inom 
tolv månader, %

min 70 90

Grön obligation
Under 2016 har Örebro kommun emitterat sin andra gröna 
obligation, på 500 mnkr. Totalt har gröna obligationer om-
fattande 1 250 mnkr emitterats inom ramen för kommunens 
obligationsprogram (MTN-program) för att finansiera klimat-
smarta och ekologiskt hållbara investeringar. Tio procent av 
kommunens totala låneskuld återfinns som gröna obligationer. 
De gröna investeringsprojekten ska genomföras för att målen 
i kommunens miljöprogram med tillhörande styrdokument 
inom klimat, byggnation, trafik, natur, giftfri miljö, avfall och 
vatten, ska kunna nås. Investeringarna som finansieras via en 

grön obligation beskrivs i ramverket som bygger på Green Bond 
Principles. Ramverket har genomlysts av den norska klimat- och 
miljöforskningsstiftelsen CICERO. Projekten riktar sig till
• begränsning av kommunens klimatpåverkan genom förnybara 

energikällor och energieffektiviseringar 
• klimatanpassningsåtgärder 
• en mindre del (max 20 procent) projekt som är relaterade till 

hållbar miljö istället för direkt klimatrelaterade åtgärder.

Enligt kommunens klimatstrategi ska klimatbelastningen från 
kommunens kapitalförvaltning vara lägre än jämförbara index 
och årligen minska, med ambitionen att vara klimatneutral 
2030. Dessutom ska den externa låneskulden förpackas i gröna 
obligationer där så är möjligt. 

Målsättningarna i klimatstrategin har lett till en vidareutveck-
lad process för att värdera projektens gröna status. Som en del i 
detta har ett klimat- och miljöråd bestående av bolagens klimat- 
och miljöansvariga bildats under 2016. Klimat- och miljörådet 
har utvecklat processen från projekt via lån till grön obligation. 
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Potentiella projekt genomgår sedan 2016 en standardiserad e-
tjänstbaserad ansökningsprocess, med systematisk och digital 
dokumentation av relevant data.

Vidare har Örebro kommuns ambitioner att inkludera klimat-
effekten i uppföljningen av de gröna investeringsprojekten bland 
annat lett till att vi under 2016 deltagit aktivt i ett nordiskt ini-
tiativ för emittenter inom offentlig sektor. Initiativet syftar till 
att utveckla återrapporteringen kring investeringarnas klimat- 
och miljönytta. 

Kapitalförvaltning
Kommunens långsiktiga kapitalförvaltning är från och med år 
2014 uppdelad på två förvaltningsområden, långfristig likvidi-
tetsförvaltning (start år 2014) och pensionsförvaltning (start år 
2000). Syftet med den långfristiga likviditetsförvaltningen är att 
erhålla en god avkastning och skapa förutsättningar för att minska 
effekten av de likviditetsmässiga påfrestningar som kommer att 
följa av framtida åtagande. Syftet med pensionsförvaltningen är 
att skapa en långsiktig likviditetsreserv för kommunens fram-
tida utbetalningar av pensionsåtaganden. Målet är att långsiktig 
värdesäkra kommunens pensionsskuld. Båda förvaltningsområ-
dena följer samma placeringsreglemente och har samma lång-
siktiga avkastningsmål, statslåneränta plus 0,5 procent, enligt 
Kommunfullmäktiges fastställda placeringspolicy. Placeringar 
sker i aktiefonder och räntefonder. Portföljerna är placerade med 
70 procent i räntebärande värdepapper samt med 30 procent i 
svenska och globala aktiefonder. 

Enligt kommunens placeringspolicy får andelen aktier variera 
mellan 0 och 35 procent med normalfördelningen 30 procent. 
Durationen i ränteförvaltningen får maximalt uppgå till 6 år och 
uppgår för närvarande till 2,7 år. Avkastningen i portföljerna 
under året uppgår till 4,7 procent vilket är 3,9 procent högre 
än avkastningsmålet och 5,9 procent lägre än index. Pensions-
förvaltningens avkastning under perioden 2000–2016 uppgår 
till 5,0 procent årligen vilket är 1,4 procent högre än avkast-
ningsmålet.

Kapitalförvaltning 
Pensionsmedelsförvaltning 2012 2013 2014 2015 2016
Marknadsvärde, andel i %
 - räntebärande värdepapper 75 72 70 72 70
 - svenska aktier 16 16 18 14 15
 - globala aktier 9 12 12 14 15
 - likvida medel 0 0 0 0 0

Marknadsvärde, mnkr 1 171 1 209 1 330 1 318 1 339
Bokfört värde, mnkr 1 138 1 179 1 286 1 298 1 279
Insatt kapital, mnkr 757 726 703 659 619
Avkastning portfölj, % 5,4 5,9 10,6 2,5 4,7
Jämförelseindex, % 5,6 6,9 10,8 2,8 5,9
Avkastningsmål enligt policy, % 2,0 2,5 2,1 1,0 0,8
Duration, år 3,7 3,5 4,5 3,2 2,7
Resultat, mnkr 55 72 116 56 22
Orealiserade vinster/ 
förluster, mnkr

33 30 44 20 60

Kapitalförvaltning
Långfristig likviditetsförvaltning 2014 2015 2016
Marknadsvärde, andel i %
 - räntebärande värdepapper 70 72 70
 - svenska aktier 18 14 15
 - globala aktier 12 14 14
 - likvida medel 0 0 15

Marknadsvärde, mnkr 1 852 1 897 1 985
Bokfört värde, mnkr 1 802 1 876 1 900
Insatt kapital, mnkr 1 800 1 800 1 800
Avkastning portfölj, % 4,7 2,5 4,7
Jämförelseindex, % 5,0 2,8 5,9
Avkastningsmål enligt policy, % 2,2 1,0 0,8
Duration, år 4,5 3,2 2,7
Resultat, mnkr 2 74 24
Orealiserade vinster/förluster, mnkr 50 21 85

Grön obligation 
Projekt, belopp i mnkr

Total  
investering

Upparbetat 
2014

Upparbetat 
2015

Upparbetat 
2016

Upparbetat 
totalt

Förnybar energi
Vindkraftverk 450 100 149 58 307
Solcellspark 16 - - - 0

Energieffektiva byggnader 

Nybyggnation
Pärllöken – ett passivhus för hyresbostäder 51 51 - - 51
Vintrosa skola – Miljöbyggnad ”Silver” 70 - 70 4 74
Handelshögskolan – Novahuset 300 - - 300 300
Mariebergs förskola 27 - - 27 27
Studentboende Grankottevägen 70 - - - 0
Förskola i Bettorp 70 - - - 0
Mitt gröna kvarter i Vivalla – flerfamiljsbostäder 35 - - - 0
Brunnskolan 30 - - - 0

Renoveringar
Maskinisten – ombyggnation av studentlägenheter 56 49 7 - 56
Energieffektiviseringar i bostäder i Varberga 266 - 75 100 175
Hovstavägen etapp 1 45 - 45 - 45

Generella miljöåtgärder
Kväverening i reningsverk 18 - - 25 25

Totalt 1 504 200 346 514 1 060
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Utvärdering av ansvarsfulla och hållbara placeringar
Örebro kommun har fattat många strategiskt viktiga beslut om 
insatser för att uppnå ekologisk, social och ekonomisk hållbar-
het. Kommunens kapitalplaceringar ska leda i samma riktning. 
G enom hållbar och ansvarsfull kapitalförvaltning av kommu-
nens medel kan företag i Sverige och i världen medverka till att 
Örebro kommun ökar måluppfyllelsen inom miljöprogrammet. 
De fondförvaltare som kommunen anlitar ska följa FN:s prin-
ciper för ansvarsfulla investeringar (UNPRI) och företagen i 
fonden ska följa UN Global Compacts grundläggande principer 
om mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption 
för ett ansvarfullt företagande. Placeringar ska inte ske i företag 
vars omsättning huvudsakligen härrör från produktion och dist-
ribution av tobak, alkohol, droger, kommersiell spelverksam-
het, krigsmateriel och pornografi. Placeringar ska heller inte ske 
inom fossil energi. 

Kommunen gör en extern granskning av alla innehav utifrån 
fastställd placeringspolicy. Granskningen har genomförts av 
GES Investment Services AB. Granskningen visar att det inte 
finns något innehav i kommunens placeringar vars omsättning 
kommer från produktion och distribution av tobak, alkohol, 
droger, kommersiell spelverksamhet, krigsmateriel och porno-
grafi. Under året har kommunen avvecklat samtliga placeringar 
inom fossil energi och har därefter inga placeringar i företag som 
ägnar sig åt prospektering, exploatering, utvinning eller pro-
duktion av olja, gas, oljesand eller annan okonventionell fossil 
olja, samt företag inom kolbranschen. Granskningen visar att 
ett innehav, Volkswagen, kan kopplas till att bryta emot UN 
Global Compacts princip 7 ”Företag ombeds att stödja försik-
tighetsprincipen vad gäller miljörisker”, princip 8 ”Ta initiativ 
för att främja större miljömässigt ansvarstagande”, samt princip 
9 ”Uppmuntra utveckling och spridning av miljövänlig teknik”. 
Kommunens innehav i bolaget uppgår till 13,6 mnkr vid årsskif-
tet vilket motsvarar 0,35 procent av totalt placerade medel. De 
räntebärande värdepappren i Volkswagen löper ut under 2017 
och berörda fondbolag har meddelat att inga nya investeringar 
kommer att ske i bolaget.

Ekonomi – kontroll
Fördelning av budgetavvikelse
Örebro kommun upprättar två delårsrapporter per år, den 30 
april och den 31 augusti. Delårsrapporten i augusti utgör kom-
munens officiella delårsrapport som också granskas av kom-
munens revisorer. I delårsrapporterna görs även prognoser för 
utfallet på helåret. En förutsättning för en ekonomi i balans är 
en god budgetföljsamhet. Jämfört med budget blev det ett över-
skott med 475 mnkr.

201620152014

Fördelning av  
budgetavvikelse, 
belopp i miljoner kronor

Prognos 
april

Prognos 
augusti

Bokslut 
december

Nämndernas resultat -41 43 139
 - outnyttjade reserverade medel 31 62 66

Taxefinansierad verksamhet 0 1 2
Kommungemensamt, finansie-
ring och avskrivningar exklusive 
exploatering

-5 4 72

Återbetalning av AFA-medel - -  -
Exploateringsverksamheten 155 222 165
Skatteintäkter, generella  
statsbidrag och utjämning

68 72 116

Finansnetto -17 3 -18
Budgetavvikelse 160 345 475

Årets resultat 268 459 589

Årets resultat efter balanskravs-
justeringar

281 443 580

Finansiell ställning jämfört med andra kommuner
Örebro har tillsammans med fem andra kommuner (Eskilstuna, 
Gävle, Jönköping, Linköping och Västerås) jämfört den finan-
siella ställningen med hjälp av en nyckeltalsmodell framtagen 
av Kommunforskning i Västsverige (KFI) som benämns ”Den 
finansiella profilen”. Profilen är konstruerad som ett polärdia-
gram. Diagrammet innehåller åtta finansiella nyckeltal som är 
viktiga ur en kommuns finansiella horisont, samt fyra finansiella 
perspektiv som är summan av de fyra nyckeltal som ligger när-
mast axeln. De fyra perspektiven är lång sikt – kapacitet, kort 
sikt – beredskap, risk samt kontroll. Varje kommun poängsätts 
på en femgradig skala utifrån inbördes relation för respektive 
nyckeltal. Nedan redovisas Örebros profil i förhållande till de 
fem jämförelsekommunerna för åren 2014–2016. Den heldragna 
linjen visar Örebros poäng för varje enskilt nyckeltal respek-
tive de fyra sammanvägda perspektiven. Den streckade ringen 
i mitten visar genomsnittet för jämförelsekommunerna. Ligger 
kommunen utanför den streckade ringen har den ett starkare 
värde än genomsnittet i gruppen och omvänt. Örebro ligger på 
eller över genomsnittet för samtliga nyckeltal i förhållande till 
jämförelsekommunerna. Nyckeltal där kommunen ligger över 
genomsnittet är resultat före extraordinära poster, genomsnittligt 
resultat de tre senaste åren, kassalikviditet, soliditet och finan-
siella nettotillgångar. Förändringar mellan åren i profilen beror 
på antingen den egna kommunens förbättring/försämring eller 
på att de andra kommunerna har förbättrat/försämrat sina re-
sultat, eftersom kommunernas värden hela tiden jämförs med 
gruppens. I bilaga 4 visas kommunens nyckeltal i jämförelse 
med övriga kommuner som ingår i profilen.
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Medarbetare
Hållbart medarbetarengagemang
Studier av kopplingen mellan medarbetarengagemang och verk-
samhetsresultat visar på ett tydligt samband, där medarbetaren-
gagemang är drivande för verksamhetsresultat. Framgångsrika 
organisationer är ofta också attraktiva arbetsgivare. Ambitionen 
med HME-index är att ta reda på hur verksamheten fungerar 
samt hur arbetsgivaren sköter några av sina centrala åtaganden, 
och därigenom ge förutsättningar för medarbetarengagemang. 
För Örebro kommun var HME-index 79, samma som året innan. 

Kompetensförsörjning
För att kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare för både 
kvinnor och män integreras jämställdhets- och ickediskrimine-
ringsperspektivet i det personalstrategiska arbetet, såväl som i 
HR-stödet till verksamheterna. Majoriteten av nämnderna ar-
betar strukturerat med att identifiera kompetensbehov och åt-
gärdsaktiviteter utifrån framtagna komptensförsörjningsplaner. 
I arbetet med ”använd kompetensen rätt – breddad kompetens-
försörjning” ingår att renodla yrkesgrupper och omfördela arbets-
uppgifter, främst utifrån ett kompetensförsörjningsperspektiv 
men även för att ge fler tillträde till arbetsmarknaden. För att 
stärka sin attraktivitet arbetar verksamheterna även med utveckla 
specifika erbjudanden kopplat till identifierade bristyrken.

SKL har formulerat nio strategier för att möta utmaningarna 
med kompetensförsörjning. Det finns mycket som Örebro kom-
mun kan göra för att påverka omfattningen av vårt eget kompe-
tensbehov, samt att behålla och rekrytera rätt kompetens. Med 
utgångspunkt i SKL:s material har vi påbörjat arbetet med att 
forma en strategi för kompetensförsörjning. Syftet är att sam-
ordna, skapa nya och prioritera aktiviteter för kompetensför-
sörjning.

För att tydliggöra gränsdragningen mellan olika uppdrag och 
roller i arbetet med strategisk kompetensförsörjning har samtal 
förts mellan HR-avdelningen, programdirektörer, förvaltnings-
chefer och andra nyckelpersoner. Samtalen har visat att pro-
gramnämndernas reglementen, programdirektörernas uppdrag 
och delvis även förvaltningschefernas uppdrag, är otydliga av-
seende kompetensförsörjning. Tydlighet behövs kring de olika 
roller kommunen har; dels att som arbetsgivare kompetensför-
sörja den egna organisationen, dels att som part i regional ut-
veckling bidra till kompetensförsörjning i regionen. Det regio nala 
arbetsmarknadsområdet stärks bland annat genom samverkan i 
regionens kompetenskansli. Här deltar representanter från olika 
arbetsgivare, utbildningsanordnare och kompetensmäklande 
a ktörer, från hela regionen. 

Ledarförsörjning
Ledarplattformen är utgångspunkten för ledarskapet i Örebro 
kommun och årets resultat för ledarskapsindex visar på ett stärkt 
ledarskap. För att stärka våra chefer ytterligare samt lägga grun-
den för en gemensam ledarkultur, genomför vi fram till och med 
2017 det koncernövergripande chefsutvecklingsprogrammet 
”Sveriges viktigaste chefsjobb”. Löpande utvärderingar av pro-
grammet visar på positiva resultat. Utbildning inom arbetsmiljö 
och samverkan har varit andra prioriterade satsningar under året 
och även behovsstyrda utbildningar har genomförts. 

Arbetet med att skapa goda förutsättningar och en god arbets-
miljö för chefer behöver fortsätta, och ingår som en viktig del i 
arbetet med en handlingsplan för kvinnors och mäns arbetsmiljö. 
Även det förändringsarbete som pågår inom Kommunstyrelse-
förvaltningen ska bidra till ett mer samordnat och kvalificerat 
stöd till chefer. 

Andelen kvinnliga chefer har ökat med tre procent. Även an-
delen chefer med utländsk bakgrund har ökat jämfört med före-
gående år. Under året har antalet chefsrekryteringar ökat mar-
kant på grund av ett ökat antal ersättningsrekryteringar, samt 
av omorganisationer med nya ledningsorganisationer. Antalet 
sökande per tjänst har minskat betydligt medan antalet kvalifi-
cerade sökanden har ökat. Som ett led i att attrahera och rekry-
tera internt, fortgår ledarskapsprogrammet ”Framtida ledare”, 
där flertalet av deltagarna också fått ett chefsuppdrag efter att ha 
deltagit i programmet. Örebro kommun ingår även i ”Talang-
rekryteringsprojektet” (TAM), i syfte att attrahera och rekrytera 
identifierade talanger till Örebro. Inom projektet påbörjades 
under hösten den ett år långa rekryteringskampanjen ”Byt liv”, 
med fokus på att attrahera chefer och ledare till regionen.

Arbetsmiljö och hälsa
Majoriteten av Örebro kommuns tillsvidareanställda medarbe-
tare är frisknärvarande (0–5 sjukfrånvarodagar fördelade vid max 
tre tillfällen), men skillnaden är stor mellan män och kvinnor. 
Korttidssjukfrånvaron har ökat och var vid årsskiftet 6,8 dagar 
per snittanställd. Även sjukfrånvaron i procent av arbetstiden 
har ökat och var vid årets slut totalt 7,1 procent, vilket motsvarar 
777 årsarbetare. Sjukfrånvaron är nästan dubbel så stor för kvinnor 
som för män, 8,0 respektive 4,2 procent. Under 2016 har en 
handlingsplan beslutats av Kommunstyrelsen som ska bidra till 
en hållbar arbetsmiljö för både kvinnor och män.

Resultat medarbetar-
undersökning

Örebro kommun  
2014

Örebro kommun  
2015

Örebro kommun  
2016

Alla kommuner  
(ovägt medel) 2016

Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt
Hållbart medarbetar-
engagemang (totalindex) 78 75 78 80 75 79 80 76 79 79 78 79
Motivationsindex 79 75 78 81 76 80 80 75 79 80 78 80
Ledarskapsindex 76 75 76 78 75 77 78 76 78 78 78 78
Styrningsindex 80 74 79 81 75 80 81 76 80 80 76 79
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betarplattformen. Syftet har även varit att tydliggöra kopplingen 
mellan vad medarbetaren åstadkommer och verksamhetens mål 
och uppdrag. Ett pilotprojekt genomförs inom programområde 
Barn och utbildning med ambitionen att modellen ska kunna 
implementeras i den övriga organisationen under 2017. 

Arbetet med lönebildning utgår från de utvecklingsområden 
som identifierats i kommunens lönestrategi. Under året har arbetet 
med att utveckla processen fortsatt, bland annat genom att arbeta 
med önskad lönestruktur samt att ge förvaltningarna inblick i 
och förståelse för arbetsvärderingens grunder och komplexitet. 

Årets löneöversyn genomfördes enligt tidplan och ny lön ut-
betalades i april. För Kommunals medlemmar betalades ny lön 
ut i juni på grund av nytt avtal. Kostnaden för l öneöversynen 
uppgick till cirka 120 miljoner kronor. Under hösten har en 
uppföljning av årets löneöversyn samt en lönekartläggning ge-
nomförts. Resultat av lönekartläggningen visar att det inte före-
ligger några osakliga löneskillnader som beror på kön, vare sig 
för lika eller likvärdigt arbete. Örebro kommun lever därmed 
upp till diskrimineringslagens krav på en könsneutral lönesätt-
ning. 2015 antogs en treårig handlingsplan för jämställda löner 
och resultatet av årets kartläggning redovisar hur arbetet fortgår 
med åtgärderna i planen. 

Bemanning 
Kommunens verksamheter ska bemannas med medborgaren i 
fokus utifrån största möjliga effektivitet och kvalitet, men också 
med hänsyn tagen till god arbetsmiljö och goda arbetsvillkor. 
Verksamheterna är föränderliga och anpassningar sker ständigt 
för att möta medborgarnas behov och de krav som ställs utifrån 
lagstiftning och politisk ledning. 

Rätt till heltid fortsätter att erbjudas inom vård- och omsorgs-
nämnderna och Nämnden för funktionshindrade, under förut-
sättning att medarbetaren arbetar med flytande arbetstid på den 
utökade arbetstiden. Implementering pågår till och med våren 
2017, men för att heltid ska bli norm krävs ett mer långsiktigt 
förändringsarbete. Chefer behöver vara ambassadörer för att en-
gagera och motivera sina medarbetare att se möjligheter med 
flexibel arbetstid. Örebro kommun eftersträvar att minimera 
andelen delade turer, så långt det är möjligt utifrån verksamhet-
ernas behov. För att minimera antalet ofrivilliga delade turer är 
grundprincipen helgtjänstgöring varannan helg.

Örebro kommun fortsätter att expandera och jämfört med 
2015 har antalet anställda ökat med nästan 300 personer. Under 
2016 utgjorde andelen timavlönade 7,9 procent av den totalt 
arbetade tiden, män är i högre grad timavlönade än kvinnor. 
Under 2016 har såväl andelen timavlönade som den timavlö-
nade tiden minskat med motsvarande 23 årsarbetare. Det är 
framförallt inom de personalintensiva verksamheterna som 
en minskning skett. Både den genomsnittliga sysselsättnings-
graden och andelen heltidsanställningar har ökat under 2016, 
men s killnaderna mellan kvinnor och män kvarstår. Kombina-
tionen hög korttidssjukfrånvaro och ökat antal tillsvidareanställda 

Bokslut 
2014

Bokslut 
2015

Bokslut 
2016

Förändring 
2015–2016

Frisknärvaro i %*
Totalt 56 54 53 -0,4
Kvinnor 52 50 50 -0,7
Män 69 66 66 0,3

Sjukfrånvaro i % av arbetstiden
Totalt 5,6 6,3 7,1 0,8
Kvinnor 6,2 7,1 8,0 0,9
Män 3,6 3,8 4,2 0,4

Sjukfrånvaro i % av arbetstiden per ålder
Totalt  
upp till 29 år 4,3 4,5 5,3 0,8
30–49 år 5,4 6,1 6,9 0,8
50– år 6,4 7,2 8,0 0,8
Kvinnor  
upp till 29 år 4,4 5,0 6,0 1,0
30–49 år 6,0 6,9 7,8 0,9
50– år 7,2 8,0 8,9 0,8
Män  
upp till 29 år 3,8 3,2 3,2 0,0
30–49 år 3,2 3,4 3,6 0,2
50– år 4,0 4,6 5,4 0,8
Korttidssjukfrånvaro*
Totalt 6,0 6,5 6,8 0,3
Kvinnor 6,4 6,9 7,3 0,4
Män 4,9 5,3 5,4 0,1
Andel långtidssjukfrånvaro (>60 dagar)
Totalt 40,2 42,2 46,2 4,0
Kvinnor 41,9 43,7 47,6 4,0
Män 31,1 34,1 37,8 3,7

* andel medarbetare med 0–5 sjukfrånvarodagar fördelade vid max 3 tillfällen
** antal dagar per anställd, korttidssjukfrånvaro 1–14 dagar

Årets medarbetarenkät visar på en förbättring av den psykiska 
arbetsmiljön, till skillnad från den fysiska och sociala arbetsmiljön 
som har försämrats jämfört med förra årets mätning. För att chefer 
ska ha kunskap om och därmed förutsättningar att bedriva ett 
bra arbetsmiljöarbete, ska samtliga chefer i kommunen arbets-
miljöcertifieras innan sommaren 2017. Hittills har 243 av 432 
chefer certifierats. 

Samtliga ledningsgrupper och flertalet samverkansgrupper 
har fått utbildning kopplad till implementeringen av det för-
nyade samverkansavtalet. En särskild utbildning för chefer och 
skyddsombud upphandlades och startade under hösten, med fokus 
på roller och samverkan som metod för utveckling av verksam-
het och arbetsmiljö. 

Kompetensstyrningsmodell och lönestrategi
En viktig del i styrningen av kommunens verksamheter är en regel-
bunden och systematisk dialog mellan chef och medarbetare om 
uppnådda resultat. Kommunens gemensamma modell för ut-
vecklingssamtal och lönesamtal, kompetensstyrningsmodellen, 
har under året utvecklats och anpassats till bland annat medar-

Antal anställda i Örebro kommun 
Tillsvidareanställda Visstidsanställda Totalt antal  

anställdaKvinnor Män Kvinnor Män
Barn och utbildning 3 574 903 484 267 5 228
Samhällsbyggnad 349 440 38 46 873
Social välfärd 3 513 638 303 74 4 528
Kommunstyrelseförvaltningen 466 197 79 37 779
Vuxenutbildning och arbetsmarknad 247 115 33 17 412
Totalt Örebro kommun* 8 149 2 293 937 441 11 820

* Exkl. anställda på beredskapsavtal, BEA.
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brukar resultera i ett ökat antal timavlönade korttidsvikarier. 
Istället har timavlönade korttidsvikarier till viss del minskat till 
förmån för tryggare anställningsformer.

Av kommunens månadsavlönade medarbetare är 19,7 procent 
av utländskt ursprung, vilket innebär en ökning med en pro-
centenhet för andra året i rad. Även Nyckeltalsinstitutets jäm-
ställdhetsindex visar på en positiv utveckling, helt i linje med 
den nyligen framtagna och beslutade jämställdhets- och icke-
diskrimineringsplanen.

Förvaltningarnas engagemang och samarbete för att lösa om-
ställningsbehoven har ökat. Detta då lönekostnaden för med-
arbetare berörda för omställning (helt eller delvis oplacerade) 
återgick till respektive driftsnämnd, istället för att belasta det 
centrala kontot. I slutet av 2016 var 20 medarbetare helt eller 
delvis utan placering, vilket är en halvering jämfört med 2015. 

Lokaler
Arbetet med att tillgodose verksamheternas behov av effektiva 
och ändamålsenliga lokaler och boenden fortsätter. Utmaning-
arna är stora inom skolans område där en volymökning ska till-
godoses parallellt med stora åtaganden att komma tillrätta med 
det eftersatta underhållet i kommunens utbildningslokaler. 
Under 2016 har byggnation av två stycken nya F–6-skolor på-
börjats. Vuxenutbildningen etableras på ett gemensamt campus 
i de lokaler Risbergska gymnasiet lämnat.

För Social välfärds del har ett nytt vård- och omsorgsboende 
färdigställts under 2016 och planering pågår för att möta kom-
mande behov. Lokalfrågan inom kommunens hemvårdsorgani-
sation har genomlysts. 

Den förändrade flyktingsituationen ställer nya krav på kom-
munens organisation, där lokalförsörjningsavdelningen har ett 
samordnande ansvar. En bostadssocial handlingsplan har tagits 
fram och beslutats som vägledning i detta arbete, som även in-
kluderar arbetet med övriga grupper som har svårt att komma 

in på den ordinarie bostadsmarknaden. Kontakterna med det 
kommunala bostadsbolaget och kommunens privata fastighets-
ägare har intensifierats.

Lokalförsörjningsavdelningen har under hösten 2016 på ett 
e ffektivare sätt knutit samman arbetet med kommunens lokalför-
sörjning, där organisatoriska hinder minimerats, samverkan med 
kommunens långsiktiga översiktsplanering etablerats och tydlig-
het i behovs- besluts- och produktionsprocessen synliggjorts. 

IT och digitalisering
Örebro kommun arbetar för att IT-stödet och stödorganisationen 
ska utgöra en effektiv del i att utföra kommunens service och 
tjänster till medborgare och servicemottagare.

Information är en viktig grund för ett fungerande samhälle 
och för bra kommunal verksamhet som till exempel vård och 
omsorg, utbildningsmöjligheter samt utvecklad samhällsinfra-
struktur. Tillgång till tillförlitlig information är tätt samman-
flätad med inflytande och möjlighet att påverka. IT är idag en 
integrerad del av samhället och en grundläggande förutsättning 
för kommunens framtida medborgarkontakter.

Den samlade bilden av digital mognad för Örebro kommun vi-
sar en låg till medelgod nivå jämfört med kommunerna i Sverige. 

Digitaliseringen är nödvändig för en effektiv verksamhets-
utveckling, och kräver gott samspel inom kommunen och i regi-
onen. Utvecklad informationshantering startar med en gemen-
sam modell för metodisk informationsbehovsanalys, MIBA. 
I Region Örebro län finns forum för utvecklingsområden av IT-
frågor med gemensam karaktär.

Modell, arbetssätt och principer för det fortsatta arbetet för-
ankras i kommunens verksamheter, eftersom kunskapen om 
verksamheternas processer och informationsbehov är störst inom 
den egna verksamheten. Under 2016 samlades k ommunens 
IT-verksamhet under Kommunstyrelsens direkta ansvar. 
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Digitaliseringsverksamheten i Örebro kommun 2016 präglas 
av åtstramning av investeringar och utveckling, för att klara de 
riktade åtgärdsuppdrag som beslutats. Ett led i ett framgångsrikt 
i utvecklingsarbete är att kunna säkra befintliga och nödvändiga 
leveranser till kommunens verksamheter under omställningen. 
Inom den strategiska verksamheten pågår det stora förändrings-
arbete som krävs för att flytta fokus från IT-produkter till verk-
samhetens behov av information. 

Arbete pågår för att utveckla arbetssätt och organisation till 
”rätt” leverans utifrån verksamhetens behov och på ett informa-
tionssäkert sätt, med MIBA-modellen som grund. En viktig 
grund för detta är förslaget till en digitaliseringsstrategi som 
snart är framme för beslut, samt fastställandet av en bredbands-
strategi för kommunen.
• Arbetet med öppna data hanteras inom digitaliseringen, där 

ö ppenhet och tillgänglighet till kommunens information utreds.
• Antalet digitala formulär som kan användas av medborgare 

och näringsliv vid kontakter med kommunen har ökat med 
cirka trettio och uppgår till ett hundratal. Ökningen är störst 
inom programområde Social välfärd. 

• I maj 2018 kommer den svenska personuppgiftslagen att 
ersättas med en ny EU-förordning som ställer både hårdare 
och fler krav på organisationer som hanterar eller lagrar in-
formation. Den nya förordningen fokuserar i högre grad på 
medborgares rättigheter och möjlighet till kontroll över sina 
personuppgifter. Med utgångspunkt från den nya förord-
ningen arbetar kommunen nu förebyggande med såväl en 
samordnande funktion som översyn av registerhantering.

Intern kontroll
Örebro kommun arbetar strukturerat och med en tydlig ansvars-
fördelning för att säkra att nämnderna och bolagen upprätt håller 
en tillfredsställande intern kontroll. Det betyder att de bedriver 
en ändamålsenlig och effektiv verksamhet, har en tillförlitlig rap-
portering och information om verksamheten samt följer tillämp-
liga lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m. I uppföljningsmodellen för 
nämnderna är intern kontroll en av grunderna för bedömning 
av verksamhetsårets resultat. 

Modellen för intern kontroll är uppbyggd utifrån årliga risk-
analyser som styr vilka områden som granskas. Kommunens 
riktlinjer tydliggör att nämnder och bolag har ansvar för tillsyn i 
form av intern kontroll inom sina verksamheter. Kommunstyr-
elsen svarar för de kommunövergripande processerna och den 
egna verksamheten genom sitt nämndspecifika tillsynsarbete, 
men också för det samlade ansvaret för intern kontroll inför 
Kommunfullmäktige. Som stöd för tillsynsarbetet finns kom-
munens handbok ”Bättre koll med intern kontroll”. 

Nämndernas tillsynsarbete värderas årligen av ett centralt till-
synsteam utifrån tillsynsrapporter kompletterade med förvalt-
ningsvisa dialogträffar.

Tillsynsresultat för nämnder och bolag
Resultaten av årets granskningar visar vissa brister i rutinerna 
inom tillsynsområdena. Åtgärder för att komma till rätta med 
bristerna är bland annat att ta fram rutiner, utbilda i rutiner 
och regelverk samt förbättra och utveckla systemfunktioner. 
Nämndernas och bolagens bedömningar och beslut om åtgärder 
är genomtänkta och relevanta och utgör alltmer en grund för 
verksamhetsutvecklingen. En samlad värdering av nämndernas 
och bolagens systematiska tillsynsarbete under året, visar att 
kommunen har en medelhög grad av kontroll. 

Kommunens visselblåsarfunktion, som ger möjligheter för 
anställda och förtroendevalda att initiera förslag till gransk-
ningsområden, har gett ett tillsynsärende under året. 

Utifrån den samlade värderingen av årets tillsynsarbete samt 
nämndernas och bolagens samlade interna kontroll och syste-
matiska resultatrapportering, bedöms kommunen ha en god 
intern kontroll.

Externa utförare
Örebro kommun arbetar med godkännande och uppföljning 
av utförare i konkurrensutsatt verksamhet, inom programområ-
dena Social välfärd och Barn och utbildning. 

Vid avtalsuppföljningen inom Social välfärd används en sär-
skild metod, där privat och kommunal verksamhet följs upp 
på ett likvärdigt sätt. Uppföljning av de nya privata utförarna 
i hemvården har prioriterats. Uppföljningen visar att de privata 
utförarna har goda resultat för kontinuitet och tillgänglighet. 
Bristerna finns framförallt inom områdena kompetens och doku-
mentation. De utförare som har brister åläggs att upprätta en 
tidsatt åtgärdsplan som följs upp. 

Beredningen av tillstånd samt tillsynen av förskola, fritidshem 
och pedagogisk omsorg i enskild regi, utförs enligt kriterier uti-
från skollagen. Myndighetsutövningen omfattas av vägledning, 
bedömning och uppföljning. Planerad tillsyn och tillsyn på före-
kommen anledning har prioriterats. Fokus har sedan augusti 
legat på att skapa ett nytt mer rättssäkert beslutsunderlag för 
förskola och pedagogisk omsorg. Om verksamheten inte upp-
fyller de villkor som gäller för beslutet om rätt till bidrag eller 
ett verksamhetsgodkännande, så föreläggs huvudmannen de åt-
gärder som behöver vidtas för att avhjälpa de påtalade bristerna.

Framåtblick 
Svensk ekonomi fortsätter växa i snabb takt även 2017, med 
en förväntad uppgång i sysselsättning och skatteunderlag. 2018 
beräknas den ekonomiska utvecklingen bli svagare. Vi har därför 
en utmaning i att klara att balansera kommunens behov utifrån 
fortsatt tillväxt och ökande behov. Fortsatt anpassning och ef-
fektivisering i verksamheten behövs även framåt. 

En utmaning är att få fram fler bostäder bland annat på grund 
av flyktingmottagandet och den nya lagen för anvisning av bo-
städer. För att inte boendesegregationen ska öka bör dessutom 
bostäder tillskapas i många boendemiljöer. Arbetet med integra-
tion utifrån språk, jobb och utbildning behöver fortsätta. 

De nämnder som inte uppnått ekonomisk balans måste fort-
sätta arbetet med omställning och anpassning i verksamheten. 
Arbetet med de inre processerna och det effektiviseringsarbete 
som pågår inom och mellan olika verksamheter, kommer för-
hoppningsvis att bidra till detta. Fortsatt digitalisering är en för-
utsättning för att långsiktigt sänka kostnadsutvecklingen. 

Örebro kommuns investeringsbehov är fortsatt högt, och un-
derhåll av ny och befintlig infrastruktur förutsätts inrymmas i 
den ekonomiska planen framåt, för fortsatt god ekonomisk hus-
hållning. Upplåningsbehovet för kommunkoncernen fortsätter 
att öka. Genom aktiv finansförvaltning i form av grön place-
ringspolicy och gröna obligationer skapas mervärde i framtiden.

I årsredovisning 2016 markeras 200 miljoner kronor i eget 
kapital för att kommande år arbeta med att effektivisera, digi-
talisera och modernisera verksamheterna. En viktig utmaning 
är att utveckla ett arbetssätt för att prioritera, genomföra och 
utvärdera utvalda projekt, för att säkerställa att markerade medel 
får avsedd effekt.
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Barn och utbildning
Nämnd UTVECKLA:  

Strategiska områden 2015–2018
SÄKRA:  
Verksamhetsuppdrag enligt reglemente

HUSHÅLLA:  
Ramavvikelse

Hållbar 
tillväxt

Människors 
egenmakt

Barns  
och ungas 

behov

Trygg  
välfärd

Verksam-
hetens 

processer

Brukare/
med-

borgare

Ekono-
miska 

nyckeltal/
effektivitet

Med- 
arbetare

Intra- 
prenader

Övrig 
verksam-

het

Programnämnd Grönt Grönt Grönt Grönt Blått Blått Blått Vitt Vitt Grönt

Förskolenämnden Grönt Grönt Grönt Grönt Grönt Grönt Grönt Grönt Grönt Grönt

Grundskole-
nämnden Grönt Grönt Grönt Grönt Grönt Grönt Grönt Grönt Grönt Rött

Gymnasie-
nämnden Grönt Grönt Grönt Grönt Grönt Grönt Gult Grönt Vitt Rött

Totalt Grönt Grönt Grönt Grönt Grönt Grönt Grönt Grönt Grönt Grönt

  När målen nåtts och utvecklingen bidrar till 
     kommunens helhetsresultat. 

  När utveckling skett men målet inte har uppnåtts. 
  När mer behöver göras för utveckling i rätt riktning.

  När uppgift saknas eller inte kan bedömas.
  När bedömning uteblir eftersom underlag eller  

     jämförelsedata saknas.

Programområdets  
samlade resultat 
Verksamhet
Programområdet bedöms bidra väl till kommunens utveckling 
genom de uppdrag och insatser som pågår inom de strategiska 
målområdena. 

Resultatet för årskurs nio, att alla elever ska nå målet i alla äm-
nen, är högre i år jämfört med föregående år både i kommunal 
och fristående skola. Både flickornas och pojkarnas resultat har 
förbättrats. Arbetet med att minska skillnader mellan flickors 
och pojkars resultat måste fortsätta. Andelen elever i gymnasie-
skolan som erhållit en yrkesexamen eller en högskoleförbere-
dande examen, har minskat mot föregående år. 

Örebro kommun erbjuder alla föräldrar barnomsorg i tid, vilket 
gör det möjligt för föräldrar att arbeta och studera, vilket i sin 
tur bidrar till hållbar tillväxt.

Årets barn-, elev- och föräldraenkät visar att målgruppernas 
nöjdhet inom förskola och skola är fortsatt hög. Resultatet för 
grundskolan står sig väl i nationell jämförelse, där en sådan är 
möjlig. Enkätresultaten ger enheterna underlag för lokala ut-
vecklingsinsatser. 

I sin verksamhetsuppföljning har nämnderna fokuserat på 
planerade utvecklingsaktiviteter utifrån uppdraget att förenkla, 
förnya och förbättra verksamheten. Samtliga nämnder bidrar till 
utveckling av de fyra strategiska områdena med ett antal aktivi-
teter. Verksamheterna arbetar väl med det ansvarsområde de har, 
både i grunduppdrag och i de utvecklingsarbeten som pågår, 
men det finns också en del utvecklingsområden.

Resurser
Programområde Barn och utbildning redovisar ett samlat över-
skott på 46,6 mnkr. Resultatet motsvarar en avvikelse på 1,5 
procent mot tilldelad budgetram och en kostnadsökning med 
4,5 procent mellan åren 2015 och 2016. I resultatet finns AFA-
medel med 11,0 mnkr, medel som ska föras över till 2017 års 
budget. Årets resultat exklusive AFA-medel och intraprenad-
ernas resultat, visar ett överskott på 11,1 mnkr. 

Verksamhet, nettokostnad  
i miljoner kronor

2014 2015 2016

Förskola 907,4 927,5 967,9
Grundskola 1 406,6 1 463,1 1 560,0
Gymnasieskola 436,1 444,5 443,3
Särskola 94,5 87,1 88,0
Övrig verksamhet 20,5 30,8 25,7
Totalt 2 865,1 2 953,0 3 085,0

Barn-/elevantal 2014 2015 2016

Förskola 8 066 8 032 8 233
Kommunala förskolor 7 027 6 974 7 101
Pedagogisk omsorg, familjedaghem 0 0 0
Fristående förskolor 960 1 027 1 119
Pedagogisk omsorg fristående regi 79 31 13

Grundskola, särskola  
och förskoleklass

15 771 16 275 16 795

Kommunala skolor 12 623 13 063 13 391
Särskola 129 130 133
Fristående skolor 3 019 3 082 3 271

Gymnasieskola och gymnasie-
särskola (exkl. Riksgymnasiet för 
döva och hörselskadade)

6 367 6 217 6 388

Kommunala skolor 4 890 4 812 4 942
Särskola 106 106 82
Fristående skolor 1 257 1 203 1 284
Elever från Örebro i andra  
kommuners gymnasieskolor

114 96 80

Resultat i årets medarbetarenkät visar på fortsatt goda resultat 
för hållbart medarbetarengagemang. Resultatet för program-
området är 83, en ökning från föregående år. Resultatet är också 
högre än snittet för Örebro kommun. Det krävs fortsatt arbete 
för att behålla de goda resultaten. 
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Örebro kommun är en tillväxtkommun med ett ökat invånar-
antal, vilket medför behov av fler förskole- och grundskoleplatser. 
Antalet elever i gymnasieskolan börjar sakta öka igen efter flera 
år med minskade elevkullar. Nya lokaler skapas samtidigt som 
flera befintliga lokaler behöver genomgå upprustning. För att 
hantera detta krävs stor flexibilitet av verksamheten och samar-
bete inom kommunen. Arbete pågår med att bygga både förskola 
och skola i Tybblelundsområdet.

Jämförelser med andra kommuner
Programområdet deltar i olika nätverk bland annat för att få 
fram bra nyckeltal och jämförelser och kunna utbyta erfarenheter 
inom olika verksamhetsområden. 

Framåtblick
Fokus inom programområdet är att stärka kunskapsutvecklingen 
och resultaten hos eleverna. Det är i linje med det politiska målet 
om att Örebros skolresultat ska förbättras och att Örebro ska vara 
”topp 25 år 2025” i SKL:s sammanvägda rankning Öppna jäm-
förelser. Det innebär att det pedagogiska arbetet står i centrum, 
bland annat med tidiga insatser, likvärdighet och integration. En 
handlingsplan tas fram i bred dialog. Avgörande för om vi ska 
lyckas är delaktigheten på alla nivåer i organisationen. 

Ett fokusområde och en stor utmaning är att säkra kompetens-
försörjningen framåt för att möta de stora barn- och elevkullarna. 
Vi har redan idag svårt att rekrytera vissa yrkesgrupper och måste 
arbeta med att behålla personal samtidigt som vi rekryterar ny. 

Antalet nyanlända barn och unga är och kommer enligt 
prognoserna vara fortsatt stort och ställer fortsatta krav på oss 

som kommun. En del i arbetet med att öka integrationen och 
måluppfyllelsen i kommunens skolor är att årskurserna 7–9 på 
Vivallaskolan avvecklas och eleverna får nya anvisningsskolor. 

Digitaliseringen fortsätter, vilket inte bara innebär datorer till 
eleverna utan också möjlighet till undervisning på flera sätt och 
ökade möjligheter till internationalisering och utbyte över gränser. 
Den ska också underlätta och komplettera kommunikation och 
dialog mellan lärare och elev, samt lärare och vårdnadshavare. 

Arbetet med förskolans resursfördelningsmodell fortsätter 
under 2017, med delaktighet från verksamheter i såväl kommu-
nal som fristående regi. Översyn och revidering av resursfördel-
ningsmodeller är ett kontinuerligt arbete inom programområdet, 
för att anpassa dem till rådande förutsättningar.

Förskola – Förskolenämnden
Verksamhet
Den kommunala förskolans verksamhet klarar samtliga verksam-
hetsuppdrag enligt reglemente och bidrar också till utveckling 
av de fyra strategiska områdena och samtliga målområden.

Samtliga förskolor har under året utvecklat sina kunskaper i 
den digitala plattformen ”Unikum” och användandet av Ipads. 
Ett projektinriktat/utforskande arbetssätt fortsätter att utvecklas, 
för att skapa ökade förutsättningar för barnens delaktighet och 
inflytande över lärandet samt pedagogernas ledning av barnens 
lärprocess. 

Genomförande av ”Vägledande samspel” (ICDP) pågår och 
samverkar med verksamhetsidén ”Det goda mötet”. Under året 
har samtalsserien handlat om det digitala mötet. Utvärdering av 
om verksamhetsidén bidrar som tanken var, visar på en mycket 
positiv utveckling. 

En översyn av samverkan mellan förskola och skola visar att 
man behöver mer kunskap om varandras läroplansmål och ar-
betssätt oavsett huvudman. Planering för kunskapsöverföring 
mellan verksamhetsområden pågår.

Kollegialt lärande för förskolechefer fortsätter med fokus på 
en likvärdig förskola. Det ska bidra till att stärka det pedagogiska 
ledarskapet och till en förbättrad samarbetsorganisation på för-
valtningsnivå. Effekterna kan ses i till exempel erfarenhetsutbyte 
och samordning av utbildningsinsatser. 

Varje förskolechef har ett arbete med att organisera sin verk-
samhet utifrån pedagogiska och ekonomiska förutsättningar, 
med barngruppens storlek i åtanke. En av de särskilda utmaningar 
som förskolans verksamhet står inför är att i större utsträckning 
kunna fokusera på kunskapsuppdraget. Framgångsfaktorer för 
barnets kunskapsutveckling i förskolan är bland annat barn-
gruppsstorlek, personaltäthet samt personalens förhållningssätt 
och kompetens. Önskvärda förutsättningar är att
• fortsatt arbeta med att minska barngruppsstorleken även i de 

förskolor där det finns lokalmässiga eller andra begränsningar
• satsa på kompetensutveckling såsom matematiklyftet och 

systematisk pedagogisk dokumentation 
• utveckla digitala lösningar för schemaläggning av planerad 

och reell vistelsetid, vilket även kan användas som analys-
verktyg vid uppföljning och planering 

• kunna intensifiera arbetet med kompetensförsörjning genom 
att skapa ytterligare förutsättningar för att behålla och rekrytera 
medarbetare. 

Viktiga händelser
• Den årliga barn-, elev- och föräldraundersökningen i förskola, 

grundskola och gymnasieskola genomfördes våren 2016 
och visar att brukarnas nöjdhet är fortsatt hög. Resultaten 
för Örebro kommun står sig väl i en nationell jämförelse på 
grundskolenivån, där jämförelsedata finns.

• Det pedagogiska priset delades ut i samband med Lärar-
dagarna. Vinnarna var Annelie Andersson, Björkhaga 
förskola, Anders Österberg, Gumaeliusskolan och Isabella 
Kronvall, Rudbecksgymnasiet.

• Skolutvecklingsarbetet ”topp 25 år 2025” initierades under året. 

• Beslut har tagits om att från och med höstterminen 2018 
avveckla årskurserna 7–9 på Vivallaskolan. Eleverna anvisas 
till Gumaeliusskolan, Engelbrektsskolan, Lillåns skola och 
Nikolaiskolan. 

• Risbergska gymnasiet avvecklades som gymnasieskola från 
och med höstterminen 2016 och eleverna anvisades till 
andra gymnasieskolor.

MÅTT 5  Andel barn som erbjudits plats på förskola på 
önskat placeringsdatum
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Resurser
Förskolenämnden redovisar ett överskott på 12,3 mnkr. Av över-
skottet hänförs 8,6 mnkr till intraprenaderna. 

Utifrån befolkningstillväxten inom åldersgruppen 1–5 år ökar 
efterfrågan kraftigt på förskoleplatser. Den genomsnittliga årliga 
ökningen beräknas bli cirka 110 barn per år fram till 2025. 

Andelen timavlönad personal i relation till totalt antal års-
arbetare har ökat sedan föregående år. Men i förhållande till 
kompetensförsörjningssituationen kan en ökad flexibilitet i 
anställningsgrad från kommunens sida, öka möjligheterna att 
kunna anställa personal i förskolan. Indikatorn för att antalet 
timavlönade har ökat kan till viss del bero på ökad sjukfrånvaro, 
svårigheter att rekrytera personal och större svängningar i eko-
nomin på en del förskolor. 

Jämförelser med andra kommuner
Antalet barn per årsarbetare i kommunal förskola uppgick till 
5,3 i oktober 2015 (jämförelse för 2016 saknas). Riksgenom-
snittet ligger på 5,2 liksom för kommungruppen större städer. 

Andel inskrivna barn av samtliga barn i åldersgruppen 1–5 år 
är 86 procent, riksgenomsnittet är 83 procent och inom kom-
mungruppen större städer är andelen 85 procent. 

Framåtblick
Utmaningar framåt är en fortsatt stor efterfrågan på förskoleplat-
ser och en svår kompetensförsörjningssituation i kombination 
med målsättningen att minska förskolans gruppstorlekar. Arbetet 
med att behålla och rekrytera behörig personal till förskolan ska 
fortsätta och utökas för att säkra kompetensförsörjningen. 

En översyn av förskolans resursfördelningsmodell har påbör-
jats och fortsätter under 2017.

Grundskola  
– Grundskolenämnden
Verksamhet
Den kommunala grundskolan klarar större delen av sitt verk-
samhetsuppdrag och bidrar också till utveckling av de fyra stra-
tegiska områdena. 

Skolinspektionen har beviljat utökning av en befintlig fristå-
ende grundskola samt nyetablering av en större grundskola.

En av de utmaningar som grundskolans verksamhet står inför 
är att i större utsträckning kunna fokusera på kunskapsuppdraget. 
Framgångsfaktorer för elevers kunskapsutveckling är i enlighet 
med ”topp 25 år 2025” fler vuxna i skolan, ett bättre arbete 

med integration, tillgodose elevers behov av särskilt stöd, tidiga 
insatser samt rektorers och lärares arbetsmiljö. Önskvärda förut-
sättningar är att
• utveckla det systematiska kvalitetsarbetet på alla nivåer  

i styrkedjan, med fokus på skolans uppdrag
• utveckla strategiska digitala lösningar för att ge skolledare  

och skolpersonal större möjligheter att ägna sig åt pedagogiskt 
arbete (exempelvis digital antagning och kvalificerat analys-
arbete för uppföljning av verksamhet såväl som enskild elev), 
för kartläggning av progressionen i kunskapsutveckling samt 
med användarvänlighet för medarbetare och medborgare

• intensifiera arbete med att attrahera, rekrytera och behålla 
medarbetare, för god kompetensförsörjning. 

Resurser
Grundskolenämnden redovisar ett överskott på 14,5 mnkr. Av 
överskottet hänförs 15,9 mnkr till intraprenaderna. Nämndens 
resultat exklusive intraprenaderna är ett underskott på 1,4 mnkr. 

Befolkningstillväxten inom åldersgruppen 6–15 ger en ge-
nomsnittlig årlig ökning på cirka 360 elever per år fram till 
2025, och ökar efterfrågan kraftigt på skolplatser.

Andelen timavlönad personal i relation till totalt antal års-
arbetare har ökat. Samtidigt finns ett stort behov av ökad vuxen-
närvaro i klassrummet och med tanke på kompetensförsörj-
ningssituationen kan en ökad flexibilitet i anställningsformer 
öka möjligheterna att bedriva kvalitativ undervisning.

Det ökande elevantalet kräver både yteffektivisering och ut-
ökning av lokalbeståndet. Lokalförsörjningsavdelningen och det 
kommunala fastighetsbolaget Futurum arbetar med detta.

Jämförelser med andra kommuner
Antalet elever per lärare (heltidstjänst) i kommunal grundskola 
uppgick till 11,7 (oktober 2016). Det är ett något lägre värde än 
året innan och i paritet med jämförbara större städer och riket. 

Läsåret 2015-2016 nådde 86,3 procent av alla elever i Örebro 
kommuns årskurs 9 behörighet till ett nationellt program, jämfört 
med 83,2 procent året innan och 83,1 procent på nationell nivå.

Framåtblick
Centraliserade och digitaliserade rutiner och systemstöd för skol-
ansökan, antagning, skolplaceringar och skolpliktsbevakning, 
ska införas fullt ut till skolansökningsperioden 2018. Syftet är 
att öka likvärdigheten och, trots bristande lokalkapacitet och 
ojämnt söktryck, skapa bättre förutsättningar för integration 
och valfrihet.

Samverkan kring övergångar mellan samtliga skolformer oav-
sett huvudman behöver ökas. 
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Samordning behövs av skolrelaterade sociala investeringar 
och övriga inkluderings- och integrationsprojekt för långsiktigt 
hållbar inkludering av alla barn och ungdomar i Örebro kom-
mun. Genom ökad vuxennärvaro av medarbetare med relevant 
utbildning, ska en säker väg in i skolan och skolsystemet skapas. 
Samarbetet med vårdnadshavare och det civila samhället ska ut-
vecklas.

Kompetensförsörjningen ska säkras. Det kollegiala lärandet 
med ”Det goda mötet” för att behålla, stödja och utveckla 
medarbetare, går hand i hand med det genom kompetensför-
sörjningsprojektet prioriterade arbetet att göra läraryrket till ett 
attraktivt yrke i Örebro kommun.

Gymnasieskola  
– Gymnasienämnden
Verksamhet
Den kommunala gymnasieskolan klarar delvis sitt verksamhets-
uppdrag och bidrar till stora delar till utveckling av de fyra stra-
tegiska områdena. 

Årets brukarundersökning visar överlag på förbättringar 
men följande utvecklingsområden kvarstår; elever som känner 
stress i skolarbetet, bristande trygghet, studiero i skolan, värde-
grundsarbete, samt elever som inte upplever att de stimuleras till 
utveckling och lärande. 

Inom gymnasiesärskolan görs insatser för att öka elevernas 
kunskap om arbetslivets villkor, för att fler elever ska erhålla an-
ställning eller praktikplats efter avslutad skolgång. Ett exempel 
är samverkansprojektet med stiftelsen Activa.

För att förbereda eleverna för arbetsmarknaden utvecklas 
fler arbetssätt för ökat entreprenörskap och arbetsmarknads-
kunskap. Sammanslagningen av Gymnasieförvaltningen och 
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen ger goda 
förutsättningar för ett framgångsrikt arbete med många en-
treprenörskapande synergieffekter. Resurser har tillförts inom 
introduktionsprogrammen, språkintroduktion (SPRI) och det 
kommunala aktivitetsansvaret.

En översyn för effektivisering genomförs av programutbud 
och inriktningar på de kommunala gymnasieskolorna. Invente-
ringen omfattar även regionen och fristående verksamheter.

En av de utmaningar som gymnasieskolans verksamhet står 
inför är att i större utsträckning kunna fokusera på kunskaps-
uppdraget. Framgångsfaktorer för kunskapsutveckling är bland 
annat tidiga insatser, likvärdighet, studiero och inkludering, 
samt personalens förhållningssätt och kompetens. Önskvärda 
förutsättningar är att
• utveckla det systematiska kvalitetsarbetet på alla nivåer  

i styrkedjan, med fokus på skolans uppdrag
• utveckla digitalt stöd för kvalificerat analysarbete för  

uppföljning av verksamhet såväl som enskild elev, kart-
läggning av progressionen i kunskapsutveckling samt  
användarvänlighet för medarbetare och medborgare

• utveckla arbetet med att attrahera, rekrytera och  
behålla medarbetare

• hitta nya sätt att optimera pedagogernas undervisningstid 
och utnyttjandet av pedagogiska kompetenser.

Resurser
Gymnasienämnden redovisar ett underskott på 21,8 mnkr. 
Utifrån att nämnden tidigare har hanterat statsbidrag och inter-
kommunala ersättningar har nämnden redovisat en budget i 
b alans på totalen. Nämnden har inte anpassat organisationen 
utifrån det aktuella elevantalet och har därför inte klarat att be-
driva verksamheten inom tilldelad budgetram. Ett förändrings-
arbete har inletts för att ta fram en plan för åtgärder på kort och 
lång sikt, för en ekonomi i balans. 

Befolkningstillväxten inom åldersgruppen 16–18 år ger en 
genomsnittlig årlig ökning på cirka 125 elever per år fram till 
2025, och ökar efterfrågan på skolplatser.

I årets medarbetarenkät uppnår gymnasieskolan inte målvärdet 
för hållbart medarbetarengagemang. Andelen timavlönad per-
sonal i relation till totalt antal årsarbetare har minskat något. 
Samtidigt finns ett stort behov av ökad vuxennärvaro i klass-
rummet och med tanke på kompetensförsörjningssituationen 
kan en ökad flexibilitet i anställningsformer öka möjligheterna 
att bedriva kvalitativ undervisning.

Framåtblick
Programnämnd barn och utbildning och Gymnasienämnden 
ska fortsätta arbetet med att, i enlighet med den utredning som 
gjorts, anpassa programutbudet utifrån möjligheten att stärka 
kvaliteten och bedriva en arbetsmarknadskopplad verksamhet 
oavsett huvudman. 

Det kommunala aktivitetsansvaret ska vidareutvecklas under 
2017. 

Elevdemokratin ska fördjupas i ett samarbete med Sveriges 
elevkårer. 

För att säkra mottagande och utbildning för nyanlända fort-
sätter samverkan med grundskolor och fristående aktörer inom 
språkintroduktionen (SPRI). Ett utvecklingsarbete mot yrkes-
inriktningar är på gång.

Kompetensförsörjningen kräver ett klokt fortsatt arbete präglat 
av nytänkande, för att kunna behålla, utveckla och attrahera 
skolpersonal. Detta gäller såväl lärare, studie- och yrkesvägledare, 
kuratorer, skolsköterskor och rektorer som övrig vuxennärvaro. 
En regional kompetensplattform utvecklas. För att behålla med-
arbetare behöver också arbetsmiljön och medarbetarengage-
manget säkras. Detta inkluderar ett aktivt deltagande i arbetet 
med ”topp 25 år 2025”.

Medel

Örebro

MÅTT 18  Andel behöriga elever till något nationellt 
program på gymnasiet
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Samhällsbyggnad
Nämnd UTVECKLA:  

Strategiska områden 2015–2018
SÄKRA:  
Verksamhetsuppdrag enligt reglemente

HUSHÅLLA:  
Ramavvikelse

Hållbar 
tillväxt

Människors 
egenmakt

Barns  
och ungas 

behov

Trygg  
välfärd

Verksam-
hetens 

processer

Brukare/
med-

borgare

Ekono-
miska 

nyckeltal/
effektivitet

Med- 
arbetare

Balans-
enhet

Övrig 
verksam-

het

Programnämnd Grönt Grönt Grönt Grönt Grönt Grönt Grönt Grönt Vitt Grönt

Byggnads-
nämnden Grönt Grönt Grönt Grönt Grönt Grönt Grönt Grönt Vitt Grönt

Tekniska nämnden Grönt Gult Grönt Grönt Grönt Grönt Grönt Gult Grönt Grönt

Miljönämnden Grönt Vitt Vitt Vitt Gult Grönt Grönt Grönt Vitt Grönt

Kulturnämnden Grönt Grönt Grönt Grönt Grönt Grönt Grönt Grönt Vitt Grönt

Fritidsnämnden Grönt Grönt Grönt Grönt Grönt Grönt Grönt Gult Vitt Grönt

Totalt Grönt Grönt Grönt Grönt Grönt Grönt Grönt Grönt Grönt Grönt

  När målen nåtts och utvecklingen bidrar till 
     kommunens helhetsresultat. 

  När utveckling skett men målet inte har uppnåtts. 
  När mer behöver göras för utveckling i rätt riktning.

  När uppgift saknas eller inte kan bedömas.
  När bedömning uteblir eftersom underlag eller  

     jämförelsedata saknas.

Programområdets  
samlade resultat 
Verksamhet
Inom samhällsbyggnadsområdet finns driftsnämnderna som ska 
säkra en strategiskt hållbar planering och infrastruktur för den 
växande kommunen, där kraven ökar på välfungerande processer 
för bostäder, verksamheter, vatten och avlopp, trafik, vägar, men 
även ett kultur- och fritidsliv för alla. 

Samtliga nämnder inom programområdet Samhällsbyggnad 
har under året bidragit enligt förväntan till att säkra grund-
uppdraget enligt reglemente, och till att utveckla de strategiska 
områdena. Den sammantagna bedömningen är att verksamhet-
erna har tagit de initiativ som krävs för en långsiktigt hållbar 
utveckling och god ekonomisk hushållning. Resultatet visar på 
ett förbättrat resultat för styrande indikatorer.

Samtliga nämnder har genomfört insatser som säkrar att verk-
samheten rör sig i den riktning som fokusområdena anger. Med-
borgardialog är som metod väl tillämpad. Exempel där medbor-
gardialog används är i större planprojekt, till exempel Varberga 
och Brunnsparken. Inom andra verksamheter används medbor-
gardialog som ett löpande inslag i olika uppdrag för att utveckla 
kommunen. Barnperspektivet är särskilt viktigt.

Digitaliseringen inom programområdet går framåt. Särskilt 
viktigt är e-lösningar som förenklar mötet mellan kommunen 
och medborgarna. Arbete pågår inom alla nämnder för att hitta 
var och med vilka verktyg arbetsprocesser kan bli effektivare och 
i slutändan automatiserade. 

Resurser 
Alla nämnder inom programområdet redovisar en budget i balans, 
utom Tekniska nämnden som redovisar ett underskott på grund 
av vinterväghållningen (som kompenseras). Det ekonomiska 
resultatet för den skattefinansierade verksamheten uppgår till 

Verksamhet, nettokostnader  
i miljoner kronor

2014 2015 2016

Skattefinansierad verksamhet 682,9 692,8 577,2
Gator, vägar och parker 151,8 143,7 144,1
Fritidsverksamhet 189,8 202,0 201,9
Kulturverksamhet 121,9 126,0 116,6
Kollektivtrafik 61,2 58,5 66,5
Samhällsbyggnad 44,3 41,1 45,6
Miljöverksamhet 14,9 18,3 18,5
Kommungemensam verksamhet, övrigt 2,2 6,0 -6,4
Övrig verksamhet 6,3 6,6 6,7
Mark och exploatering -15,3 -14,9 -16,3

Taxefinansierad verksamhet 0,0 -8,3 -2,0
Avfallsverksamhet 0,0 -8,3 -2,0
VA-verksamhet 0,0 0,0 0,0

Intäktsfinansierad verksamhet 0,5 0,7 0,5
Fordonsgas 0,5 0,7 0,5

Volymuppgifter 2014 2015 2016

Vinterväghållning, mnkr 18,1 28,8 22,0
Asfaltunderhåll körbanor, mnkr 15,6 20,7 20,0
Hushållsavfall till förbränning, ton 22 761 22 490 22500
Naturreservat, antal 20 20 20
Besökare badanläggning, antal 497 750 499 377 508 050

27,8 mnkr varav 2,5 mnkr avser reavinst vid markförsäljning. 
I resultatet återfinns 9,6 mnkr avseende kvarvarande reserver, 
i huvudsak ofördelad kapitalkostnadskompensation inom Pro-
gramnämnd samhällsbyggnad. Såväl effektiviseringskrav som rik-
tade effektiviseringsuppdrag har hanterats i enlighet med Över-
gripande strategier och budget 2016 med plan för 2017–2018 
och programplan.



VERKSAMHETEN I KOMMUNENS NÄMNDER 47

HME har ökat men ligger ännu inte paritet med kommunens 
snitt. Andel timavlönade årsarbetare ligger lägre än 2015 bort-
sett från två nämnder, Fritidsnämnden och Kulturnämnden. 

För att säkra en strategisk och hållbar lokalförsörjning inom 
programområdet har en programgemensam plan för lokalförsörj-
ning tagits fram men ännu inte fastställts. Ett programgemen-
samt uppdrag finns för att kvalitetssäkra arbetet med investe-
ringsprogram där koppling finns till lokalförsörjningsplanen. 

Verksamheterna inom programområdet bidrar aktivt inom 
projektet ”Upphandling av förhyrning av kontorslokaler i centralt 
läge (Citypassagen)” och en övergång till ett aktivitetsbaserat 
a rbetssätt förbereds för mer programgemensamma insatser.

Gemensamt är att verksamheterna står inför dilemmat att re-
surserna inte motsvarar det ökade behovet av insatser kopplade 
till den växande staden. Det blir allt viktigare att synliggöra den 
växande stadens konsekvenser för utvecklingsuppdrag, investe-
ringar och reinvesteringar på kort och lång sikt. 

Jämförelser med andra kommuner
Att Örebro i jämförelse har ett högt och förbättrat resultat för 
Nöjd Kund-Index är ett kvitto på ett medvetet utvecklings arbete 
och en god samverkan inom programområdet. Kommunen har 
ett totalt resultat på 77 för år 2016, 76 år 2015 och 73 år 2014. 
År 2015 var snittet i SKL:s mätning 69, för 2016 saknas jäm-
förelsedata. 

Enligt SCB:s medborgarundersökning för hösten 2016 har 
Ö rebro kommun emellertid totalt sett försämrat sitt resultat på samt-
liga index jämfört med våren 2015 då mätningen gjordes senast. 

När det gäller bostadsbyggande är förutsättningarna fortsatt 
förbättrade vilket gör att målet om 3 000 nya bostäder inom 
mandatperioden uppnås. Örebro har sedan 2015 byggt fler bo-
städer än förväntat i förhållande till sin befolkningsstorlek.

Framåtblick
Nämnden behöver fortsatt och medvetet svara upp mot utma-
ningarna i den växande staden, samtidigt som krav på omställ-
ning finns när kommunens skatteintäkter inte möter utgifterna. 
Behovet av flexibilitet och effektivitet i arbetsprocesserna liksom 

samverkan över förvaltningsgränserna lyfts allt mer som en 
framgångsfaktor som det planeras åtgärder för. 

Kompetensförsörjningen behöver säkras liksom kompetens-
överföring och samverkan över förvaltningsgränserna. Den digi-
tala utvecklingen av ärendeprocesser är en annan gemensam ut- 
maning. Verksamheterna behöver i första hand studera vad 
som kan/bör digitaliseras för att i nästa steg utveckla digitala 
arbetssätt/e-lösningar med stöd av kommunens digitaliserings-
avdelning. 

Samhällsplanering  
– programnämndens  
egen verksamhet
Verksamhet
Nämnden har av programnämnden tilldelats flest utvecklingsupp-
drag bland driftsnämnderna inom programområdet. Revideringen 
av översiktsplanen samt utvecklingen av det framtagna verktyget 
”Handlingsplan för stadens byggande” är två uppdrag som lägger 
grunden för en strategisk framförhållning och beredskap inför 
förvaltning och försäljning av mark till bostäder och verksamheter. 

Resurser 
Resultatet uppgår till 7,3 mnkr och i detta resultat ingår bland 
annat en reavinst på markförsäljning med 2,5 mnkr, överskott 
inom Stadsbyggnad (inklusive Mark och exploatering), 12,7 
mnkr samt ett underskott inom kollektivtrafiken på 8,0 mnkr 
vilket i sin helhet beror på färdtjänsten.

HME har ökat och är nu åter på 75 (72 år 2015). 

Jämförelser med andra kommuner
Då bygglov är sista ledet i kedjan för plan- och markfrågor har 
alla verksamheter inom nämndens ansvarsområde del i den för-
bättrade kundnöjdheten (Nöjd Kund-Index).

Det byggs fler flerbostadshus än småhus, Örebro har en stor 
andel hyresrätter i jämförelse med jämnstora städer. 

Viktiga händelser
• Sveriges Arkitekter utnämnde Örebro kommun till ”årets möjlig-

görare”. 

• En vattenläcka i Stadsbyggnadshus 1 innebar evakueringar  
av stora delar av verksamheterna inom programområdet. 

• Samrådshandling för översiktsplanen är framtagen. Samråds-
beslut i januari 2017.

• Bostadsförsörjningsprogram togs fram och byggbonus kunde 
sökas. Örebro fick 60 miljoner kronor. 

• ”Örebromodellen” för planerings- och markanvisnings-
processen har satt Örebro kommun på kartan. Kunskap om 
Stadsbyggnads metoder och arbetssätt är eftertraktade av 
resten av kommunsverige. 

• Lokalfrågan i är fokus då stora delar av verksamheterna inom 
programområdet ska göra en förflyttning till aktivitetsbaserat ar-
betssätt och flyttar till nya anpassade lokaler i Citypassagen 2019.

• En torr sommar och höst har orsakat ovanligt låga vatten-
nivåer i Svartån och de sjöar som förser Svartån med vatten.  
En allvarlig situation för stadens vattenförsörjning är fortsatt 

aktuell 2017, bland annat genom att örebroarnas uppmanas 
att vara sparsamma med dricksvattnet.

• Arkitekttävling för ”Svampens arvtagare - ny högreservoar 
i Örebro” är slutförd och förslaget ”Lyra” utsågs till vinnare. 
Byggstart 2017.

• Skebäcks reningsverk, VA-enheten, vann kommunens kvalitets-
pris Nya steg för sitt ”uppströmsarbete”. För samma utveck-
lingsarbete har de blivit nominerade till Göta-priset, som delas 
ut till Sveriges bästa utvecklingsprojekt i offentlig sektor.

• I samverkan med programområde Barn och utbildning har 
elever från Perrongen, språkintroduktion (SPRI) och andra 
nyanlända kommit i kontakt med Kulturskolans verksamheter 
och pedagoger. Syftet med samverkan är att öka integration, 
språkutveckling och att utöva kultur.

• Utvecklingsprogram för Wadköping har utarbetats och ska 
implementeras.

• Det populära kräftfisket genomfördes i Svartån med totalt  
105 fiskeplatser.
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Framåtblick
Nämnden behöver fortsatt främja en god försörjning av mark- 
och planberedskap för bostäder och verksamheter. Personalför-
sörjningen har stabiliserats men behöver fortsatt säkras för stora 
åtaganden som till exempel fördjupade översiktsplaner samt in-
frastruktur- och stadsutvecklingsprojekt.

Planering för större bostadsområden som Varberga/Oxhagen, 
Vivalla/Boglundsängen, Holmen, Örnsro, Södra Ladugårdsängen, 
Österport och Kartongbruket, är fortsatt prioriterat för att säkra 
bostadsförsörjningen. 

Samhällsplanering  
– Byggnadsnämnden
Verksamhet
Byggnadsnämndens fokus är grunduppdraget, det vill säga 
myndighetsutövningen inom plan- och bygglagen (PBL) med 
bygglov och detaljplanering. Resultatet visar att fortsatt internt 
utvecklingsarbete ger utdelning i kundnöjdhet, till exempel vad 
gäller digitaliserad ärendekedja, förbättrad handläggning och en 
hög servicenivå. Att möjliggöra barns och ungas inflytande är ett 
utvecklingsområde som gått framåt och är fortsatt prioriterat. 

Resurser 
Byggnadsnämnden redovisar ett överskott på 4,2 mnkr. Finan-
sieringsgraden för detaljplaneverksamheten uppgick till 80 pro-
cent under 2016, vilket är lägre än budgeterad finansieringsgrad 
på 92 procent. Detta beror på att det finns en eftersläpning i 
debiteringen innan detaljplaner vunnit laga kraft.

Jämförelser med andra kommuner
Nöjd Kund-Index för bygglov låg på 70 år 2015, att jämföra med 
61 som var genomsnittet för kommunerna. 2016 har resultatet 
förbättrats ytterligare till 75, från den mätningen saknas ännu 
jämförelsedata men förmodligen är Örebro kommun Sverige-
ledande inom detta område.

Framåtblick
En lägesrapport för Örebro kommuns bostadsförsörjning 2015–
2025 visade att det behövs ett tillskott på cirka 800 lägenheter 
per år de närmaste tio åren för att hålla jämn takt med den 
prognostiserade befolkningsökningen. En revidering har gjorts 
under 2016 som visar att det snarare handlar om 900 lägenheter 
per år. Örebro kommun ligger bra i fas, men planberedskapen 
för bostäder, samhällsservice och verksamheter behöver fortsatt 
säkerställas och utvecklas. Förutsättningar för social hållbarhet, 
till exempel en ökad integration, tillgänglighet samt fler billiga 
bostäder, behöver förbättras. Arbetet med flexibla och ändamåls-
enliga detaljplaner fortsätter.

Det är av stor vikt att ha en fortsatt snabb och helt digitaliserad 
ärendehantering. Helt automatiserade tjänster är målbilden och 
verksamheten är på god väg.

Teknisk verksamhet  
– Tekniska nämnden
Verksamhet
Tekniska nämndens verksamhet bidrar främst till strategiområ-
dena hållbar tillväxt och trygg välfärd genom insatser inom klimat- 
och miljöområdet. Nämnden har ansvar för att säkerställa in-
frastrukturen i en välfungerande, tillgänglig, säker och attraktiv 
stad likväl som landsbygd. Exempel på utvecklingsuppdrag är 
åtgärder för trafiksäkerhet, trygghet, lekmiljöer för barn, rekrea-
tionsmiljöer för alla och utveckling av parkeringsmöjligheter. 
Att säkra tillgången på vatten är ett viktigt uppdrag som fått 
mycket fokus på senare tid. 

Resurser 
Tekniska nämnden redovisar ett underskott på 1,7 mnkr för den 
skattefinansierade verksamheten, men undantaget underskottet 
på 4,9 mnkr för vinterväghållningen (som kompenseras) redo-
visas ett överskott på 2,6 mnkr. 

Den taxefinansierade verksamheten inklusive fordonsgasen 
redovisar ett resultat på 1,3 mnkr och i detta ingår ett överskott 
inom Avfall på 1,8 mnkr samt ett underskott inom Fordonsgas 
med 0,5 mnkr. Underskottet för fordonsgasen förväntas kom-
pensation för i samband med årsbokslutet. Vatten- och avlopps-
verksamheten redovisar ett underskott på 7,5 mnkr vilket i sin 
helhet minskar skulden till abonnenterna. 

HME har fortsatt att öka under 2016, från 73 år 2015 till 76, 
och närmar sig därmed kommunens snitt på 79.  

Jämförelser med andra kommuner
Kommunens Nöjd Kund-Index för markupplåtelse har ökat till 
65 under 2016, jämfört med 63 år 2015. År 2015 var snittet i 
SKL:s mätning 68, för 2016 saknas jämförelsedata. 

Enligt SKL:s mätning ”Kritik på teknik” har nöjdheten ökat 
kraftigt för snöröjning och halkbekämpning, både för cykelvägar, 
gator och vägar. Där ligger verksamheten i topp vad gäller nöjdhet 
bland jämförbara kommuner. Den samlade bilden är att kund-
nöjdheten förbättras i verksamhetens egna kundmätningar. 

Framåtblick
En utredning ska snart presenteras om hur det kommunala in-
samlingsansvaret för förpackningar och tidningar ska utformas. 
Alternativet att lägga ansvaret på kommunen skulle medföra en 
omfattande utökning av verksamheten. 

Stora utmaningar finns i behovet av reinvesteringar i de an-
läggningar som byggdes på 60–70-talen, t.ex. broar, lekplatser 
och trafiksignalanläggningar.  

Reinvesteringar kommer också krävas för att öka takten i för-
nyelsen av VA-ledningsnätet. Att säkra vattenförsörjningen har 
en fortsatt hög prioritet.

Svårigheterna med att rekrytera medarbetare med rätt kom-
petens finns kvar och påverkar utförandet av planerade åtgärder 
och nödvändiga investeringar för den växande staden. Frågan är 
ständigt aktuell och rekryteringsåtgärder ses över. 

MÅTT 36  Hur effektiv är kommunens hantering och återvinning 
av hushållsavfall?
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Miljöverksamhet  
– Miljönämnden
Verksamhet
Miljönämndens huvudsakliga grunduppdrag är att utföra tillsyn 
inom miljöbalkens och livsmedelslagens områden. Verksamheten 
bidrar främst till strategiområde hållbar utveckling. Kundunder-
sökningarna visar på goda resultat. Verksamheten bidrar till en 
förbättrad miljö genom till exempel minskade utsläpp till luft, 
vatten och mark.

En ny metod för tillsyn av flerbostadshus är implementerad, en 
satsning på fastighetsägartillsyn har slagit väl ut och tillsynstiden 
per inspektör har ökat. Kontrollskulden inom Livsmedelsenheten 
minskade 2016 och det är viktigt att den fortsätter minska.

Resurser 
Miljönämnden redovisar ett överskott på 2,3 mnkr. Målet för 
avgiftsfinansieringsgraden på 51 procent har uppnåtts, den ligger 
nu på 54 procent. 

HME har ökat från 79 år 2015 till 81 år 2016 (det högsta 
värdet inom programområdet).

Jämförelser med andra kommuner
Det samlade NKI-värdet, där miljöskyddstillsynen och livs-

medelskontrollen räknas samman, är 75. Det är en liten minsk-
ning från 77 år 2015 men en ökning från 73 år 2014. Värdet är 
att betrakta som högt jämfört med andra kommuner. 

Framåtblick
Det pågående arbetet med det proaktiva rekryteringsarbetet 
behöver fortsätta liksom arbetet med den interna styrmodellen, 
och den digitala infrastrukturen behöver utvecklas ytterligare.       

Kulturverksamhet  
– Kulturnämnden
Verksamhet
Kulturnämnden har många utvecklingsuppdrag och flera tang-
erar nämndens grunduppdrag med en tillgänglig, attraktiv och 
ändamålsenlig fritid inom kulturområdet. Tidiga insatser för 
barn och ungdomar samt utvecklad verksamhet på fritidsklubbar 
och fritidsgårdar är viktiga exempel, liksom kulturen för alla som 
Open Art vart annat år och tillgänglig kultur i det offentliga 
rummet varje år. 

Nämnden redogör för fortsatta goda prognoser vad gäller 
medborgarnas nöjdhet. Andra indikatorer för verksamheten ser 
i stort ut att nå målvärdet, till exempel antal besökare på Bio 
Roxy som länge varit ett utvecklingsområde. 

Resurser
Kulturnämnden redovisar ett överskott på 1,3 mnkr. 

Nämndens HME-resultat är oförändrat, 77. Det är en minsk-
ning från 2014 då resultatet var 79. Analys och åtgärder behövs 
kring detta då målvärdet är att öka, liksom för de fortsatt höga 
värdena för andelen timavlönade årsarbetare.

Jämförelser med andra kommuner
I 2016 års rapport från nätverket R9 (resultatjämförelser mellan 
nio kommuner) presenteras antal besökare på biblioteket. Här 
har Örebro ett lägre besökarantal, men det är ett osäkert mått 
och ett arbete med att hitta bättre indikatorer för jämförelse pågår. 

Framåtblick
Arbetet med att säkra de långsiktiga behoven inom översikts-
planeringen liksom arbetet med att revidera det kulturpolitiska 
programmet är viktigt för att säkra en strategisk planering fram-
över. Samverkansformerna med näringslivet behöver fortsätta 
för att säkerställa konsten i det offentliga rummet.

Idrotts- och fritidsverksamhet  
– Fritidsnämnden
Verksamhet
Verksamheten inom Fritidsnämnden utförs i nära samverkan med 
Kulturnämnden. Fritidsutbud, till exempel programverksamhet 
vid besöksmål, simskolor, skötsel och utveckling av anläggningar 
för naturturism, rekreation och idrott, är viktiga inslag i en att-
raktiv kommun. Ytterligare ett viktigt inslag är samverkan och 
dialog med föreningar.

Kulturnämnden respektive Fritidsnämnden säkrar sitt pers-
pektiv i stadens utveckling genom att den gemensamma förvalt-
ningen deltar i de programgemensamma planeringsprocesserna.

De egna mätningarna kring kundnöjdhet är få, men i de fall 
de finns är prognoserna goda. Andra indikatorer vad gäller verk-
samheten har totalt sett ett positivt resultat. 

Resurser 
Fritidsnämnden redovisar ett överskott på 2,7 mnkr varav 1,4 
mnkr avser överkompensation för driftkostnader för Ånnaboda. 

Nämndens HME-resultat fortsätter sjunka, från 79 år 2014, 
77 år 2015 och nu till 74 år 2016. Analys och åtgärder behövs 
kring detta, liksom de fortsatt höga värdena för andelen timav-
lönade årsarbetare.

Åtgärder och mätetal som bidrar till och synliggör ett effektivt 
lokalutnyttjande har utvecklats under året och de flesta pekar på 
ett positivt resultat. 

Jämförelser med andra kommuner
Det är på ett liknande sätt som för kulturverksamheten svårt att 
hitta träffsäkra mått och utvecklingsarbete pågår. Enligt R9-
rapporten från 2016 står sig Örebro bra vad gäller deltagartill-
fällen i idrottsföreningar (7–20 år).

Framåtblick
Nämnden behöver fortsatt vara en aktiv part i tillskapandet av 
nya anläggningar och spontanidrottsplatser. Verksamheten invän-
tar konsekvenserna av beslut om Örebrobaden och dess framtid. 

Framtagandet av ett idrotts- och fritidspolitiskt program har 
startat och väntas säkra en långsiktig och strategisk planering 
inom verksamhetsområdet.
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Social välfärd
Nämnd UTVECKLA:  

Strategiska områden 2015–2018
SÄKRA:  
Verksamhetsuppdrag enligt reglemente

HUSHÅLLA:  
Ramavvikelse

Hållbar 
tillväxt

Människors 
egenmakt

Barns  
och ungas 

behov

Trygg  
välfärd

Verksam-
hetens 

processer

Brukare/
med-

borgare

Ekono-
miska 

nyckeltal/
effektivitet

Med- 
arbetare

Intra- 
prenader

Övrig 
verksam-

het

Programnämnd Grönt Grönt Grönt Grönt Blått Grönt Blått Vitt Vitt Grönt

Vård- och omsorgs-
nämnd väster Gult Grönt Grönt Grönt Gult Grönt Gult Gult Grönt Grönt

Vård- och omsorgs-
nämnd öster Gult Grönt Grönt Grönt Gult Grönt Rött Gult Grönt Rött

Nämnden för  
funktionshindrade Grönt Grönt Grönt Grönt Grönt Gult Grönt Grönt Grönt Grönt

Socialnämnd 
väster Grönt Grönt Grönt Grönt Grönt Grönt Grönt Gult Vitt Grönt

Socialnämnd öster Grönt Grönt Grönt Grönt Grönt Grönt Grönt Gult Vitt Grönt

Överförmyndar-
nämnden Vitt Vitt Vitt Vitt Grönt Grönt Grönt Gult Vitt Grönt

Totalt Grönt Grönt Grönt Grönt Grönt Grönt Grönt Gult Grönt Rött

  När målen nåtts och utvecklingen bidrar till 
     kommunens helhetsresultat. 

  När utveckling skett men målet inte har uppnåtts. 
  När mer behöver göras för utveckling i rätt riktning.

  När uppgift saknas eller inte kan bedömas.
  När bedömning uteblir eftersom underlag eller  

     jämförelsedata saknas.

Programområdets  
samlade resultat 
Verksamhet
Programområdet bedöms bidra väl till kommunens utveckling 
genom de uppdrag och insatser som pågår inom de strategiska 
målområdena. 

Stort fokus har under året lagts på det effektiviserings- och 
omställningsarbete som finns inom programområdet. Det har 
skett genom riktade uppdrag från Kommunstyrelsen, dämpande 
åtgärder inom programnämndens verksamhet samt utveckling 
av myndighetsutövningen för att öka rättssäkerheten, förstärka 
individuppföljningen och få kontroll över ökat antal beviljade 
timmar inom valfrihetssystemet under 2015. Hemvården i 
kommunal regi har arbetat med åtgärdsplaner på både kort och 
lång sikt, för att nå målet med en ekonomi i balans. Socialnämn-
derna har haft en stor ärendeökning, främst gällande barn, och 
har arbetat väl med omställning och prioriteringar för ökade in-
satser och minskade väntetider.

Under året har en strategi för ett rehabiliterande arbetssätt 
arbetats fram. Satsningen omfattar målgrupperna inom vård 
och omsorg samt funktionshindrade. Främsta syftet är att öka 
insatsernas kvalitet samt att öka individernas möjlighet att leva 
ett självständigt liv på sina villkor. En handlingsplan för Sveriges 
bästa äldreomsorg utformas. Digitalisering, ökad samverkan 
med civila samhället och kompetensförsörjning är viktiga förut-
sättningar i dessa arbeten. 

Nya platser i bostad med särskild service och på vård- och 
omsorgsboende har öppnat under 2016 och bidrar till att sänka 
antalet icke verkställda bostadsbeslut. Värdighets- och service-

Verksamhet, nettokostnader  
i miljoner kronor

2014 2015 2016

Socialtjänst -421,2 -452,9 -468,0
Äldreomsorg -1 303,8 -1 433,6 -1 424,0
Funktionshindrade -797,0 -851,2 -909,3
Övrigt gemensamt -22,3 -9,3 -9,8
Överförmyndarverksamhet -10,2 -10,4 -10,7
Totalt -2 554,6 -2 757,4 -2 821,8

Volymuppgifter 2014 2015 2016

Institutionsvård, antal dygn 32 319 40 645 74 756
 - varav barn och unga 22 269 27 352 62 903
 - varav ensamkommande barn 
och unga

- 5 469 40 668

Familjehemsvård, antal dygn 105 362 126 050 125 573
 - varav barn och unga 102 510 122 713 124 132
 - varav ensamkommande barn och 
unga

38 439 45 378

Daglig verksamhet LSS* 583 550 585
Personlig assistans med statlig 
ersättning

147 171 209

Särskilt boende, permanenta 
platser**

1 068 1 068 1 124

Korttidsplatser** 121 121 121
Hemvård, antal personer*** 4 497 4 831 4 850

* Från 2015 redoivsas antal personer med planerad närvaro
** Exklusive tillfälligt utökade platser på grund av åtgärdsplan för att minska 
antalet utskrivningsklara med betalningsansvar
*** Från 2015 redovisas antal personer med hemvårdsinsats

garantier når målvärdet för helheten men vissa försämringar 
finns inom värdighetsgarantin. Sammantaget utvecklas verk-
samhetsuppdraget men fortsatta insatser krävs.
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Resurser
Programområde Social välfärd redovisar ett samlat budgetun-
derskott på 6,3 mnkr. Resultatet motsvarar en förbättring med 
närmare 59 mnkr jämfört med 2015. 

Inom vård - och omsorgsnämnderna har åtgärder inom hem-
vården bidragit till stora resultatförbättringar. Programnämnden 
har verkställt flertalet åtgärder för att dämpa kostnadsutveck-
lingen och för att säkra lika villkor för samtliga utförare. En viss 
avmattning av socialtjänstens volymutveckling har skett under 
senare delen av året, vilket bidrar till det förbättrade utfallet. 
Antalet dygn med betalningsansvar för utskrivningsklara har 
minskat markant. I programområdets resultatförbättring finns 
även effekter av ökade riktade statsbidrag. 

Andelen externa utförare inom omvårdnad har ökat från 26 
till 32 procent.

Intraprenadernas resultat går starkt framåt, antalet intraprenader 
blir fler samtidigt som överskotten har ökat till totalt 17,1 mnkr. 

Programområdets resultat för hållbart medarbetarindex 
(HME) har försämrats från 79 till 77 och förklaras främst av de 
utmaningar som finns inom nämndernas verksamheter. Social-
nämnderna har ett stort ärendeinflöde och bristen på sociono-
mer ger svårigheter att både rekrytera och bibehålla medarbetare. 
Vård- och omsorgsnämnderna som arbetar med omställning 
inom hemvården, har försämrade sjuktal och HME-värden 
inom dessa verksamheter. Satsningar på långsiktig kompetens-
försörjning och optimal bemanning är exempel på insatser som 
pågår för stärka medarbetarna och öka effektiviteten. 

De sammantagna resultaten för målgruppernas nöjdhet visar att 
målvärden nås i de flesta fall, resultaten inom vård- och omsorgs-
boende visar viss försämring. Inom socialtjänst och stöd till funk-
tionshindrade pågår metodutveckling för att förbättra resultaten.

Lokalutnyttjandet inom området utvecklas väl. Beläggnings-
graderna når önskade målvärden inom både socialtjänst och 
vård- och omsorgsboendena, vilket bidrar till god effektivitet. 

Jämförelser med andra kommuner
Nettokostnaden totalt för individ- och familjeomsorgen (exklu-
sive ekonomiskt bistånd) ligger under medelkostnad för jäm-
förbara kommuner 2015 (jämförelse för 2016 saknas). Netto-
kostnadsavvikelsen för socialtjänst ligger dock över förväntad 

kostnad. Problematiken finns hos flera jämförbara kommuner 
och mer analys krävs. Programområdets stora utmaning finns 
inom verksamheten ordinärt boende inom vård och omsorgs-
nämnderna (hemvård, korttidsplatser, kostnad för utskrivnings-
klara m.m.), här ligger kostnaden högt över jämförbara kom-
muner. I kommande jämförelser väntas den negativa trenden ha 
vänt, när åtgärdsarbetet fått genomslag.

Framåtblick
Programområdet står inför stora utmaningar kommande år. 
Arbetet mot en ekonomi i balans för programområdet behöver 
fortsätta, framförallt för den kommunala hemvården.

För att programområde Social välfärd ska klara framtidens ut-
maningar med ökade volymer hos samtliga aktuella målgrupper, 
krävs förändrade arbetssätt. Exempelvis planeras ett mobilt team 
tillsammans med Region Örebro län inom ramen för Gränslöst 
samarbete. Målgruppen är multisjuka äldre med hög vårdkon-
sumtion. 

Digitaliseringen ska fortsätta genom bland annat ett brett in-
förande av nyckelfri hemtjänst för att öka hemvårdens effekti-
vitet och för att klara en ekonomi i balans. Digitalisering är en 
viktig förutsättning för att klara att bedriva en kvalitativ vård- 
och omsorg och samtidigt möta den demografiska utvecklingen. 

Införandet av ett rehabiliterande arbetssätt ska påbörjas och in-
kluderar utveckling av ersättningsmodeller som styr mot kvalitet. 

En stor utmaning för programområdet är kompetensförsörj-
ningen. Det råder idag brist på sjuksköterskor, socionomer och 
kockar. Vidare upplever verksamheterna allt större problem med 
rekrytering av arbetsterapeuter och undersköterskor. Att arbeta 
med breddad kompetensförsörjning blir allt viktigare.  

Vård- och omsorgsnämnderna
Verksamhet
Vård- och omsorgsnämnderna bidrar till alla strategiområden. 
Inom hållbar tillväxt utvecklas en långsiktigt hållbar hemvård, 
men fortsatta insatser krävs framåt. Klimatsmart mat visar goda 
resultat. Trygg välfärd stärks genom flera utvecklingsarbeten med 
fokus på ökad rehabilitering. 

Under året har ny organisationsstruktur beslutats för både hem-
vård och vård- och omsorgsboende. Förändringarna förväntas 
b idra till effektiviseringar och bättre kvalitet för målgrupperna.

Vård- och omsorgsnämnderna har förbättrat arbetet med gen-
derbudget-analyser och arbetar väl med internkontroll. Andelen 
uppnådda värdighetsgarantier har minskat jämfört med 2015 och 
målvärdet uppnås endast för Vård- och omsorgsnämnd väster.

Enkätundersökningar om de äldres syn på äldreomsorgen visar 
något försämrade resultat för båda vård- och omsorgsnämnderna. 
Hemvården klarar målvärdena med en mindre minskning för 
trygghet inom hemvården. Nöjdheten har minskat inom vård- 
och omsorgsboende, framförallt för inflytande och påverkan, 
där ingen av nämnderna klarar målvärdet. Männen är något mer 
nöjda än kvinnorna.

Resurser
Vård- och omsorgsnämnderna arbetar intensivt med ett omställ-
ningsarbete för att nå en ekonomi i balans och skapa en långsiktigt 
hållbar ekonomi. Hemvårdens resultat har förbättrats kraftigt 
under året men redovisar fortfarande ett underskott på cirka 
53,4 mnkr, en positiv förflyttning på ca 31,9 mnkr om hänsyn 
tas till den minskade omställningsbudgeten. Fortsatt anpassning 

Viktiga händelser
• Vård- och omsorgsboendet Trädgårdarna har öppnat under 

2016 med 56 platser. Under året har fyra nya gruppbostäder 
öppnat.

• Seniorfestivalen har genomförts med lyckat resultat, en 
förklaring är ett mycket gott samarbete med det civila 
samhället. 

• Ett Socialkontor i Vivalla har öppnats under hösten för att 
underlätta tillgängligheten till kontakt och stöd för de barn, 
ungdomar och familjer som blir aktuella hos förvaltningen, 
samt lokala samverkanspartners som har en avgörande 
betydelse för lokalsamhället i Vivalla. 

• Projektet Skolfam, en skolsatsning inom familjehemsvården, 
har startat i form av en social investering. Syftet är att för-
bättra förutsättningarna för goda skolresultat hos barn som 
växer upp i familjehem.

• Inom Överförmyndarnämnden har en ny hemsida för 
ställföreträdarna och ett antal e-tjänster lanserats för att 
underlätta och förbättra servicen.
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till minskade marknadsandelar och högre effektivitet krävs. 
Övriga verksamheter klarar budget i balans och visar överskott. 
Vård- och omsorgsnämnd öster redovisar ett underskott på 31,9 
mnkr samtidigt som Vård- och omsorgsnämnd väster visar ett 
överskott på 3,4 mnkr. Intraprenaderna ökar och visar förbätt-
rade utfall, överskottet uppgår till 11,3 mnkr.

Beläggningsgraden inom vård- och omsorgsboende är fortsatt 
mycket hög. Resultaten för medarbetarnas nöjdhet, HME-värdet, 
har försämrats för hemvården samtidigt som vård- och omsorgs-
boende och förebyggande verksamhet visar fortsatt goda resultat.

Jämförelser med andra kommuner
Vård och omsorg har en hög kostnad för verksamheten ordinärt 
boende (hemvård, korttidsplatser, kostnad för utskrivningsklara 
m.m.) i jämförelse med likvärdiga kommuner 2015. Kostnaden 
för vård- och omsorgsboende ligger dock i nivå med eller under 
jämförbara kommuner. Jämförelser för 2016 saknas ännu, men 
kommer med största sannolikhet påvisa betydligt lägre kostnader.

Framåtblick
Andelen externa utförare inom omvårdnad ökar vilket gör att 
nämnderna både behöver fortsätta att arbeta med att sänka kost-
nadsnivån och anpassa personalstyrkan efter uppdraget. Under 
2017 fortsätter arbetet med digitala lösningar för att stärka för-
utsättningarna för en kvalitativ vård och omsorg, exempelvis 
tillsyn via länk, och ett brett införande av nyckelfri hemtjänst.

Införande av ett rehabiliterande arbetssätt ska påbörjas.

Nämnden för  
funktionshindrade
Verksamhet
Nämnden bidrar inom samtliga strategiområden och klarar mål-
uppfyllelse. Verksamheterna har fokus på utveckling vilket åter-
speglas i goda resultat och effekter inom samtliga strategiområ-
den. Som exempel kan nämnas arbete med mänskliga rättigheter 
med HBTQ-diplomering och ökad kunskapsspridning om be-
mötande och värdegrundsfrågor. Arbete med digitalisering har 
inletts genom att undersöka förutsättningar och kartlägga behov 
hos målgrupperna.

Nämnden säkrar grunduppdraget genom arbetet med nämn-
dens processer. Arbete med långsiktiga uppdrag pågår, vilket 
väntas leda till högre grad av delaktighet för medborgarna och 
frigörande av tid för medarbetarna. 

Mätningar av målgruppernas nöjdhet visar måluppfyllelse 
inom de flesta verksamhetsområdena, resultaten måste dock 
tolkas med försiktighet då antalet svarande ofta är få. Utveck-
lingsarbete pågår med att anpassa verktygen till olika typer av 
funktionsnedsättningar, vilket är komplext då förvaltningen 
arbetar med en bred målgrupp. En enkätundersökning inom 
socialpsykiatrin har högre andel svaranden och resultaten visar 
hög grad av nöjdhet. 

Nämnden har påbörjat genderbudgetanalys inom grupp- och 
servicebostad och arbetar systematiskt med internkontroll. 

Resurser
Nämnden för funktionshindrade redovisar ett överskott på 6,5 
mnkr, i resultatet finns intraprenadens resultat på 5,8 mnkr. 
F lera verksamheter klarar inte en budget i balans, fortsatta åtgär-
der krävs under 2017. 

Nämndens HME-värde har minskat något och ligger under 
kommunsnittet, en omorganisering bedöms vara en orsak. 
Nämnden arbetar med optimerad bemanning samt breddad 
kompetensförsörjning, vilket väntas bidra till förbättrade resultat 
framöver.

Jämförelser med andra kommuner 
Förvaltningen har en hög andel bostäder med särskild service i 
förhållande till andra kommuner som mäts enligt KPB (kostnad 
per brukare). Det gäller också i förhållande till andra kommuner 
som har en stor andel personer med funktionsnedsättning. 

Framåtblick
Förändrande arbetssätt behövs för att bli effektivare samt skapa in-
flytande och delaktighet för målgrupperna. Ett exempel är införande 
av ett rehabiliterande arbetssätt som ska påbörjas under 2017.

Fortsatta åtgärder behövs för att nå en ekonomi i balans för 
verksamheter som har underskott.

Satsningen breddad kompetensförsörjning ska möjliggöra för 
fler personer att komma ut på arbetsmarknaden.

Socialnämnderna 
Verksamhet
Båda nämnderna bedöms bidra väl till utvecklingsuppdragen, 
uppdrag och insatser pågår inom samtliga strategiområden vilket 
väntas ge goda effekter för målgrupperna. Strategiområdet Barn 
och unga stärks genom satsningen på ökad bemanning i familje-
centraler och ett nytt socialkontor i Vivalla. Arbetet med öppna 
ingångar och öppna verksamheter har förstärkts och social-
nämnderna har varit aktiva i arbetet med att öka vuxennärvaron 
i vissa bostadsområden under sommaren. Arbetet kring uppdra-
gen Öppen ingång och Mini-Maria har intensifierats under året, 
men trots detta har tidplanen förskjutits.

I arbetet med att säkra grunduppdraget pågår insatser för att 
öka effektiviteten genom minskat externt utförande till förmån 
för internt utförande, med en lägre kostnad och med ökad eller 
bibehållen kvalitet där så är möjligt. Utredningar och placeringar 
i barnärenden har ökat, men genom prioriteringar och resurs-
förstärkning har situationen förbättrats. Som en följd av detta 
har utvecklingen av antalet icke verkställda beslut bromsats upp 
men hamnar trots detta på en ökning mellan 2015 och 2016. 
Servicegarantierna visar goda resultat.

För ensamkommande barn och unga gäller nya ersättningsregler 
från 2017 för ensamkommande barn och ett omställningsarbete 
har medfört behov av att anpassa verksamheterna. Detta har 
inneburit förändringar i boendekedjorna för ungdomar.

Den årliga brukarundersökningen visar något försämrade re-
sultat. Enkäten utgår från SKL:s nationellt framtagna modell. 
Färre personer än tidigare år har besvarat enkäten, det gör att 
resultaten är något svåra att jämföra. 
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Resurser
Sammantaget redovisar båda nämnderna överskott, Socialnämnd 
öster med 2 mnkr och Socialnämnd väster med 7,7 mnkr. 

Ekonomisk effektivitet visar måluppfyllelse. Beläggningsgraden 
är mycket god i de interna enheterna, nyckeltal kring kostnadsut-
veckling i jämförelse med andra kommuner visar god utveckling. 

Medarbetarnas utveckling visar att HME-värdet inte har ut-
vecklats i önskad riktning, Socialnämnd väster ligger i nivå med 
2015 och Socialnämnd öster har minskat jämfört med 2015. 
Inom öster finns verksamheten för ensamkommande barn och 
unga som varit hårt belastad på grund av den kraftiga volym-
ökningen. Svårigheter att rekrytera och behålla medarbetare finns 
inom både myndighet och intern verksamhet. Socialnämnderna 
gör flera insatser för att möta rekryteringsproblematiken som 
innefattar både strategiska och kommunövergripande insatser. 
Under året har arbete påbörjats med att anställa personer med 
annan akademisk examen än socionom. Sedan tidigare har för-
stärkningar av det administrativa stödet skett för att frigöra tid 
för handläggning och utredning.

Jämförelser med andra kommuner
Örebro har en lägre kostnad för barn- och ungdomsvård och miss-
brukarvård för vuxna än jämförbara kommuner. 2015 är kostna-
den 285 kr lägre per invånare. Jämförelser för 2016 saknas ännu. 

Framåtblick
Utmaningen är att klara kommande volymökningar. Antalet ut-
redningar ökar, framförallt gällande barn, och återspeglas i kost-
nadsökningar för insatserna. Nya kostnadseffektiva lösningar 
utreds.

Arbetet med att långsiktigt säkra kompetensförsörjningen be-
höver fortsätta.

Bostadsbristen är fortsatt svår och de grupper som är ekono-
miskt utsatta påverkas mer än andra. Bostadsbristen leder till 
att boendekedjan inte fungerar optimalt och samverkan inom 
kommunen och med fastighetsägare behövs.

Överförmyndarnämnden
Verksamhet
Nämnden har inget redovisningskrav inom de strategiska mål-
områdena. 

Nämnden bedöms bidra väl till grunduppdraget. Samtliga 
inkomna årsräkningar är granskade under innevarande år. Verk-
samheten har haft en stor volym av ensamkommande barn och 
unga och kostnaderna för arvodena har stigit i samma omfatt-
ning. Antalet handläggare har utökats för att klara av den ökade 
belastningen. Kostnaderna har täckts av statsbidrag men nya 
aviserade regler från 2017 kommer påverka ersättningsnivåerna 
och analys och omställningsarbete behöver påbörjas. 

En enkätundersökning kring ställföreträdarnas (god man, för-
valtare och förmyndare) nöjdhet har gjorts 2016 men resultaten 
är svåra att tolka och fortsatt utveckling krävs. Nämndens unika 
servicegarantier visar fortsatt goda resultat. 

Resurser
Nämnden redovisar ett överskott på 0,2 mnkr. Indikatorerna 
klarar måluppfyllelse inom ekonomisk effektivitet. Adminis-
trativ kostnad per ställföreträdare ligger under målvärdet. Inom 
området medarbetare visar HME-värdet förbättrade resultat. 

Framåtblick
Ett omställningsarbete har inletts på grund av förändrade ersätt-
ningsregler för mottagandet av ensamkommande barn och unga 
aviserats av regeringen 2017.

Medel
Örebro

MÅTT 30  Andelen ungdomar som inte kommit tillbaka inom ett år efter 
avslutad insats/utredning 
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Landsbygdsnämnden
UTVECKLA:  
Strategiska områden 2015–2018

SÄKRA:  
Verksamhetsuppdrag enligt reglemente

HUSHÅLLA:  
Ramavvikelse

Hållbar 
tillväxt

Människors 
egenmakt

Barns  
och ungas 

behov

Trygg  
välfärd

Verksam-
hetens 

processer

Brukare/ 
med-

borgare

Ekono- 
miska 

nyckeltal/
effektivitet

Med- 
arbetare

Intra- 
prenader

Övrig  
verksam- 

het

Grönt Grönt Grönt Grönt Vitt Vitt Vitt Vitt Vitt Grönt

  När målen nåtts och utvecklingen bidrar till 
     kommunens helhetsresultat. 

  När utveckling skett men målet inte har uppnåtts. 
  När mer behöver göras för utveckling i rätt riktning.

  När uppgift saknas eller inte kan bedömas.
  När bedömning uteblir eftersom underlag eller  

     jämförelsedata saknas.

Verksamhet
Landsbygdsnämnden bidrar till kommunens utveckling genom 
att aktivt följa villkoren för att bo och verka på landsbygden och 
utifrån detta på olika sätt stimulera till landsbygdens utveckling. 
Nämnden har funnit sina arbetsformer och har genomfört sina 
åtaganden och indikatormålen har uppnåtts. Ett nytt förslag till 
landsbygdsprogram har tagits fram. Programmet ska fungera 
som en gemensam vägvisare för Örebro kommuns långsiktiga 
arbete med att skapa utveckling och tillväxt på landsbygden. 
Ambitionen är att programmet ska antas av Kommunfullmäktige 
under våren 2017. 

Tillgången till digital infrastruktur med hög överföringshas-
tighet är en demokrati- och rättighetsfråga. När allt fler tjänster i 
samhället blir digitala måste alla, oavsett var man bor, ha goda 
möjligheter att använda sig av digitala samhällstjänster och ser-
vice. Landsbygdsnämnden verkar för en kontinuerlig ökning 
av antalet hushåll på landsbygden som har tillgång till en hög 
överföringshastighet. Arbetet sker i samverkan med kommunens 
bredbandssamordnare. Utbyggnad sker, men det finns behov av 
åtgärder för att öka utbyggnadstakten.

Landsbygdsnämndens ökade under året antalet medborgar-
dialoger i jämförelse med år 2015. För att öka det demokratiska 
inflytandet för barn och unga genomför nämnden medborgar-
dialoger riktade till dessa grupper. För att säkerställa att det 
demo kratiska inflytandet är jämställt har nämnden genomfört 
en undersökning av könsfördelningen vid medborgardialoger 
som resulterat i en genderbudget-analys. Landsbygdsnämnden 
deltog under året, i kompetenshöjande syfte, i en heldagsutbild-
ning i medborgardialog i SKL:s regi. Modell och kriterier för 
lokala utvecklingsgrupper har formats och tre nya utvecklings-
grupper har startat. Syftet med de lokala utvecklingsgrupperna 
är bland annat att vara opinionsbildare i landsbygdsfrågor samt 
remissinstans eller samrådspart för kommunen.

Nämnden är representerad i revideringen av översiktsplanen 
och landsbygdsutvecklingen har fått ett större utrymme i den.

Nämnden har uppmärksammat problem för medborgarna i 
kommunen att få rätt service när det gäller landsbygdsfrågor. 
Ett utvecklingsarbete har genomförts och det har skapats en 
kunskapsbank på Servicecenter i syfte att förbättra servicen för 
medborgare med frågor som rör landsbygden.

Resurser
Nämndens visar ett överskott på 0,3 mnkr. Det totala utfallet 
år 2016 uppgår till nära 5 mnkr vilket motsvarar 95 procent av 
tilldelad budgetram.

Framåtblick
Landsbygdsnämnden bedömning är att de närmaste åren, till 
stor del, kommer att präglas av arbetet med implementering och 
uppföljning av landsbygdsprogrammet, samt av arbetet med 
landsbygdssäkring.

En utmaning är bredbandsutbyggnaden. Tillgången till över-
föring med hög hastighet för hushåll på landsbygden ökar, men 
utbyggnadstakten är långsam och nämnden vill på olika sätt på-
verka takten.

Ett arbete behövs för att ytterligare förbättra kvaliteten på 
medborgardialogerna.

Verksamhet, nettokostnader  
i miljoner kronor

2014* 2015 2016

Nämnd  - -0,9 -1
Bidrag till landsbygdsutveckling  - -0,6 -0,9
Landsbygdsstöd företagsorganisationer  - -0,6 -0,6
Informationsblad  - -0,2 -0,3
Leader -0,5
Ersättning till Näringslivsavdelningen  - -1,8 -1,6
Övriga kostnader  - -0,2 0
Totalt  - -4,4 -4,9

* Inget utfall 2014 då nämnden bildades 2015.
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Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
UTVECKLA:  
Strategiska områden 2015–2018

SÄKRA:  
Verksamhetsuppdrag enligt reglemente

HUSHÅLLA:  
Ramavvikelse

Hållbar 
tillväxt

Människors 
egenmakt

Barns  
och ungas 

behov

Trygg  
välfärd

Verksam-
hetens 

processer

Brukare/ 
med-

borgare

Ekono- 
miska 

nyckeltal/
effektivitet

Med- 
arbetare

Intra- 
prenader

Övrig  
verksam- 

het

Grönt Grönt Grönt Grönt Gult Grönt Grönt Grönt Grönt Grönt

  När målen nåtts och utvecklingen bidrar till 
     kommunens helhetsresultat. 

  När utveckling skett men målet inte har uppnåtts. 
  När mer behöver göras för utveckling i rätt riktning.

  När uppgift saknas eller inte kan bedömas.
  När bedömning uteblir eftersom underlag eller  

     jämförelsedata saknas.

Verksamhet
Verksamheten inom nämnden bedöms fungera väl och har i allt 
väsentligt bedrivits utifrån givna uppdrag.

I och med att arbetsmarknadsläget förbättras ökar andelen 
personer med en mer komplex problematik och livssituation, 
som är i arbetsmarknadsåtgärder. Dessa personer behöver mer 
kvalificerat stöd och längre tid för att komma ut på arbetsmark-
naden. Detta förklarar till stor del nedgången i resultatet för 
indikatorn ” andel som går vidare till arbete eller studier efter 
avslutad arbetsmarknadsåtgärd”. Det kan ändå konstateras att 
vad gäller grupperna funktionshindrade och nyanlända är resul-
tatet långt över målvärdet. 

Nämnden bidrar på ett bra sätt till de fyra strategiska områ-
dena. För att skapa en hållbar tillväxt är fler i arbete en viktig 
byggsten, liksom efterfrågad kompetensförsörjning och samar-
bete med såväl Arbetsförmedlingen som näringslivet i regionen. 
Verksamhetens resultat visar att fler får arbete, efterfrågad yrkes-
utbildning bedrivs och fler går vidare från utbildning och arbets-
marknadsinsatser till arbete. Människors egenmakt stärks genom 
nämndens arbete med sociala investeringar, partnerskapssamar-
beten och samarbete med det civila samhället. 

För att stärka arbetet kring barn och unga bidrar nämnden med 
att ha en av landets mest omfattande feriepraktikverksamheter. 
Barns och ungas perspektiv beaktas allt bättre i utredningarna 
för ekonomiskt bistånd och samarbetet kring det kommunala 
aktivitetsansvaret med en nära koppling till arbetsmarknadsverk-
samheten för unga 16–24 år, har utvecklats under året. Fler vägar 
till studier, arbete och inträde i vuxenlivet ska nu kunna erbjudas 
denna grupp, och färre ska riskera att hamna i utanförskap. En 
trygg välfärd förutsätter samarbeten vilket nämnden bidrar till 
genom bland annat arbetet med grönytor, såväl inom den nya 
satsningen Grönyta väster som pågående arbeten med park- och 
naturområden. Även den nu inrättade Hälsoträdgården ska bidra 
till att ytterligare trygga välfärden.

Samtliga indikatorer har förbättrats i årets brukarundersökning. 
Särskilt glädjande är en markant ökning för ”brukarnas möjlig-
heter till arbete eller studier”, ”bemötande” samt ”verksamhetens 
förmåga att ge samma förutsättningar oavsett kön”. Ökningen 
för ”brukarnas möjligheter att gå vidare till arbete eller studier” 
kan bland annat förklaras med en förbättrad arbetsmarknad. 
P ositivt är också att värdet för jämställd service fortsätter att öka, 
trots hög nivå vid tidigare mätning.

Resurser
Nämndens ekonomiska resultat visar på överskott med 24,8 
mnkr varav intraprenaden Komvux visar på överskott med 4,8 
mnkr. Verksamheternas överskott består av ekonomiskt bistånd 
13,5 mnkr, vuxenutbildning 8,5 mnkr och arbetsmarknads-
åtgärder 3,6 mnkr. Årets effektiviseringskrav uppgick till 2,6 
mnkr och ett riktat effektiviseringskrav till utbetalningarna för 
ekonomiskt bistånd uppgick till 3 mnkr. Båda effektiviserings-
kraven uppfylldes under året. 

Ekonomiskt bistånd visar på överskott med 11,8 mnkr, utbe-
talningarna visar på en minskning med 4 procent i jämförelse 
med 2015. Verksamheten har haft lägre personalkostnader under 
året på grund av att rekryteringar för vakanta tjänster inte gett 
helårseffekt. Kostnaden för köp av tolk har ökat på grund av att 

Verksamhet, nettokostnader  
i miljoner kronor

2014 2015 2016

Arbetsmarknadsåtgärder -121,9 -113 -118,4
Flyktingmottagande -0,8 -0,4 -0,06
Ekonomiskt bistånd -234,4 -233 -223,2
Vuxenutbildning -106,7 -113 -121,8
Övrig verksamhet -0,7 -1 -1,4
Totalt -464,5 -460,4 -464,9

Volymuppgifter 2014 2015 2016

Öppna arbetslösheten, procent 4,4 4,2 4
Öppen arbetslöshet inkl. alla i  
arbetsmarknadsprogram, procent

8,6 8,2 7,7

Antal personer i arbetsmarknads-
åtgärder

1 658 1 639 1 528

Antal mottagna flyktingar 610 640 841
Antal deltagare i sfiundervisning 1 681 1 892 1 670
Antal årsstudieplatser på grund-
läggande vuxenutbildning

401 360 378

Antal årsstudieplatser på gymnasial 
vuxenutbildning, allmänna kurser

531 423 439

Antal unika hushåll med  
försörjningsstöd

4 061 3 814 3 613

Utbetalt ekonomiskt bistånd,  
totalt, mnkr

181,6 178,4 172,1
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antalet nyansökningar av ekonomiskt bistånd för nyanlända har 
ökat. Arbetsmarknadsverksamheten har haft vakanta tjänster 
under året och har haft ökande intäkter av försäljning av varor 
och material. I verksamheten gör insatsen arbetsmarknadsan-
ställningar Komjobb 25–64 år underskott, eftersom nämnden 
under året beslutade att öka volymen, medan övriga arbets-
marknadsanställningar visar på överskott. Vuxenutbildnings-
verksamheten, exklusive intraprenaden Komvux, har haft mins-
kade kostnader för köp av utbildning vilket är en följd av högre 
avbrottsfrekvens än förväntat i kombination med ett generellt 
minskat söktryck på utbildningar. Intraprenaden Komvux över-
skott beror på att ett antal vakanta tjänster inte tillsatts på grund 
av flytt och omorganisation. 

Korttidssjukfrånvaro har ökat till 6,3 snittdagar per anställd 
vilket innebär att målvärdet på 5 snittdagar inte nås. Resultatet 
för hållbart medarbetarengagemang HME visar på en ökning till 
78 i jämförelse med 75 föregående år. 

Stora lokalförändringar sker och har skett genom flytten av 
del av vuxenutbildningen till Risbergska skolan. 

Jämförelse med andra kommuner
Andelen deltagare i sfi som avslutar sina studier med betyg på D-
nivå uppgick till 86 procent, det innebär att Örebro ligger över 
riksgenomsnittet. Andel godkända elever på vuxenutbildningens 
yrkesutbildningar uppgick till 96 procent, vilket innebär att 
Örebro ligger över snittet för jämförbara kommuner.

Framåtblick
Den positiva utvecklingen med ett minskat antal hushåll med 
ekonomiskt bistånd måste fortsätta. Grunden för det är fortsatt 
goda insatser som leder vidare till arbete och egen försörjning, och 
ett utvecklat och fördjupat samarbete med Arbetsförmedlingen. 
Detta i kombination med en fortsatt utveckling på arbetsmark-

Stadsrevisionen
Stadsrevisionens uppgift är att årligen på uppdrag av 
Kommunfullmäktige självständigt granska all verksam-
het som bedrivs inom Kommunstyrelsens/nämndernas 
verksamhetsområden. Genom lekmannarevisorer, som är 
valda ur gruppen av revisorer i Stadsrevisionen, granskas 
även att de kommunala bolagen följer ägardirektiven och 
har god intern kontroll. Stadsrevisionen har under 2016 
granskat kommunens delårsrapport och årsredovisning, 
samt  genomfört  ett antal fördjupade granskningar samt 
granskning av kommunens interna kontroll. Stadsrevi-
sionen redovisar ett överskott med 56 000 kronor.

Verksamhet, nettokostnader 
i mnkr

2014 2015 2016

Stadsrevisionen -2,8 -3,4 -3,2

Valnämnden
Den lokala valmyndigheten består av valnämnd och val-
kansli. Valnämnden ansvarar för valen, och valkansliet 
för det praktiska genomförandet av allmänna val, val till 
E uropaparlamentet samt eventuella folkomröstningar. 
Under 2016 genomfördes inga val. Valnämndens resultat 
visar ett överskott på 279 000 kronor, vilket beror på att 
man  hade med sig överfört resultat på 200  000 kronor 
från  år 2015, vilket använts till att slutföra implemen-
tering av ett nytt valadministrativt system. 

Verksamhet, nettokostnader 
i mnkr

2014 2015 2016

Valnämnden -4,4 0,0 0,1

naden och god tillväxt i regionen kan säkerställa en fortsatt god 
utveckling.

Långtidsberoende av ekonomiskt bistånd är ett fortsatt be-
kymmer som vi delar med riket i helhet. Kompletterande insatser 
kommer att tillföras för att möta denna målgrupp, som exem-
pelvis språkverkstad, Stadsmissionens insatser och samarbete 
med Re:form. Ett samarbete med Örebro universitet kring lång-
varigt forskningsarbete kommer att skapa ytterligare kunskap om 
långtidsberoendets orsaker och verkan, samt om effekterna av 
insatserna.

De kommande årens stora flyktingmottagande, och då fram-
för allt bosättningsuppdraget som nästan fördubblas under 
2017, kommer att utgöra en stor utmaning för nämnden. Det 
kommer att ställa ännu högre krav i integrationsuppdraget. Bo-
stad, utbildning, arbete och ett gott liv är en självklarhet för de 
flesta av oss. Nämnden ska bidra med att skapa flexibilitet i in-
satser och individualisera alla insatser vi ger. Gott samarbete ska 
byggas med Arbetsförmedlingen i etableringen. Vi ska ge god 
information och service till den som är ny i vårt land. Vi ska 
bidra till god integration genom partnerskapen, utvecklingen av 
våra stadsdelar och inte minst genom att rusta alla med efter-
frågad kompetens.

Örebro
Sämsta 
kommun

MÅTT 3  Andel som anser att de fått gott bemötande 
vid telefonkontakt

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Procent 

Bästa 
kommun Medel
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Kommunstyrelsen
UTVECKLA:  
Strategiska områden 2015–2018

SÄKRA:  
Verksamhetsuppdrag enligt reglemente

HUSHÅLLA:  
Ramavvikelse

Hållbar 
tillväxt

Människors 
egenmakt

Barns  
och ungas 

behov

Trygg  
välfärd

Verksam-
hetens 

processer

Brukare/ 
med-

borgare

Ekono- 
miska 

nyckeltal/
effektivitet

Med- 
arbetare*

Intra- 
prenader

Övrig  
verksam- 

het

Grönt Grönt Grönt Grönt Grönt Grönt Grönt Gult Vitt Grönt

* Kommunstyrelsens resultat som anställningsmyndighet.

Verksamhet
Kommunstyrelsen har att säkerställa en samlad strategisk utveck-
ling och se till att uppföljning sker inom respektive område enligt 
de mål, ramar och direktiv som anges av Kommunfullmäktige. 
Uppdraget är att planera, tilldela resurser och ha uppsikt över 
verksamheterna samt säkerställa att medborgarna erbjuds kom-
munal service på lika villkor oavsett utförare av tjänsten. 

Verksamheten under Kommunstyrelsen har i allt väsentligt 
bedrivits utifrån givna uppdrag och lämnar positiva bidrag till 
de strategiska målområdena. Ett stort arbete har lagts ned på 
de riktade uppdrag som Kommunstyrelsen har gett kommun-
direktören i syfte att bromsa kostnadsökningarna för att klara 
en kraftig utbyggnad av skola och omsorg. Uppdraget att sänka 
kostnaderna är genomfört. Kommunstyrelsen fattade under året 
ett igångsättningsbeslut för ett nytt kulturkvarter vid Konsert-
huset, projektering kommer ske under 2017. 

Resurser
Kostnaderna för den politiska kommunledningen hölls totalt 
sett inom ram och Kommunstyrelseförvaltningen redovisar ett 
överskott på cirka 21 mnkr. Ramavtalstroheten ökade 2016, 
som ett resultat av ett långsiktigt och enträget arbete med en väl 
fungerande inköpssamordnarorganisation.

Resultatet visar att Kommunstyrelseförvaltningen klarat både 
det generella effektiviseringskravet på 0,5 procent av budget-
ramen och de riktade effektiviseringsuppdragen, vilket innebär 
en total reducering på 8,5 mnkr. Samtidigt förbereds fortsatt 
anpassning till ytterligare reduceringar 2017, vilket sker genom 
restriktivitet i tillsättning av tjänster.  

För Kommunstyrelseförvaltningen har HME-index minskat 
från 74 till 73. Målvärdet att öka har således inte uppnåtts. 

Framåtblick
Kommunen har de senaste åren växt kraftigt, vilket ställer s tora 
krav på kommunen som utförare och på Kommunstyrelse-
förvaltningen som stöd till verksamheterna. Den ökade andelen 
externa utförare kräver ett förändrat uppföljningsarbete så att 
kommunen kan garantera en kvalitativ omsorg oavsett vald aktör. 
Fokus framöver ligger i att hitta ytterligare effektiviseringar och 
samtidigt säkerställa leverans av de tjänster och det stöd som poli-
tik och verksamheter samt medborgare och näringsliv efterfrågar. 

Verksamhet, nettokostnader  
i miljoner kronor

2014 2015 2016

Kommunledning -37,0 -38,9 -39,5
Kommunstyrelseförvaltningen -257,0 -427,4 -418,3
Kommungemensamma verksamheter -103,0 -94,1 -113,7
Kommungemensamma statsbidrag 105,9 107,7 119,5
Fastighetsverksamhet -33,7 8,0 3,4
Nerikes Brandkår -70,9 -72,1 -75,3
Totalt -395,7 -516,8 -524,0

  När målen nåtts och utvecklingen bidrar till 
     kommunens helhetsresultat. 

  När utveckling skett men målet inte har uppnåtts. 
  När mer behöver göras för utveckling i rätt riktning.

  När uppgift saknas eller inte kan bedömas.
  När bedömning uteblir eftersom underlag eller  

     jämförelsedata saknas.
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Kommunkoncernen

 

Entreprenader och 
externa utförare

Futurum Fastigheter i 
Örebro AB 100 %

Örebro Läns Trädgårds AB
74,3 %

Kumbro Vind AB
80 %

Biogasbolaget i 
 Mellansverige AB 40 %

Stadsnät i Kumla AB
80 %

Örebrobostäder AB
100 %

Örebroporten 
Förvaltning AB 100 %

 

Örebroporten 
Fastigheter AB 100 % 

 

Länsmusiken i Örebro AB
91 %

Örebro Läns Flygplats AB
44,95 %

Örebroregion 
Science Park AB 52 %

Gustavsvik Resorts AB
45 %

Örebroläktaren AB
5 %

Kommunala
uppdragsföretag

Örebro Rådhus AB
100 %

Kommunens
koncernföretag Kommunens förvaltning

Kommunens samlade
verksamhet

Samägda företag
utan betydande inflytande

Kumbro Stadsnät AB
80 %

Bixia Gryningsvind AB
40 %

Förvaltnings AB Brunnävan
100 %

Studentbostäder i 
Bottenhavet AB 100 %

ÖBO Husaren AB
100 %

ÖBO Omsorgs-
fastigheter AB 100 %

Nerikes Brandkår
(kommunalförbund) 50,2 %

Kumbro Utveckling AB
80 % 

Pedagogisk verksamhet 
- Förskola 14 %
- Grundskola 20 %
- Gymnasium 26 %

Vård- och omsorgsverksamhet
- Vård- och omsorgsboende 
  10,3 %
- Hemtjänst, mattjänst 33,5 %
- Hemtjänst, service 62,4 % 
- Hemtjänst, omvårdnad 32,1 %  
- Korttidsplatser 3,4 %

Socialtjänst
- Institutionsvård, barn 100 % 
- Institutionsvård, unga 73 %
- Institutionsvård, vuxna 100 %
- Familjehem, barn 10 %
- Familjehem, unga 28 %

Teknisk verksamhet
- Park och gata 55 %
- Övriga entreprenader inom
samhällsbyggnadsområdet

  75 %

Insatser till personer med 
funktionsnedsättning
- Boende med särskild service 
enligt LSS 1,4 %

- Daglig verksamhet 
enligt LSS 3,9 %

- Personlig assistans 
(LSS samt LASS) 58,8 %

Stiftelsen Activa
50 %

Kommuninvest 
ekonomisk förening 1,1 %

Fritids- och kulturverksamhet
- Koloniverksamhet 100 %
- Fritidsgårdsverksamhet 20 %

Frotorp Vind AB
26,67 %

Örebrokompaniet AB
100 %

Oslo-Stockholm 2.55 AB 
25 %

Länsteatern i Örebro AB
9 %

 Västerporten Fastigheter 
i Örebro AB 100 %

 Marieberg Utvecklings AB 
50 %

 Gustavsviks 
Utvecklingsbolag AB 51 %

 Gustavsviks Utvecklings-
bolag Holding AB 51 %

Majaribio 6 AB 
51 %

Kiti 2 AB
51 %

 Rörströmsälven 
Fastighets AB 50 %

Törsjö Logistik AB
33 %

Med kommunens samlade verksamhet menas den verksamhet 
kommunen bedriver i kommunkoncernen och i uppdragsföretag.

Med den kommunala koncernen menas den kommunala 
förvaltnings organ isationen och kommunens koncernföretag.

Med kommunalt koncernföretag menas en juridisk person där 
kommunen själv eller med stöd av andra koncernföretag har  
ett varaktigt, bestämmande eller betydande inflytande som  
ger möjlighet att påverka utformningen av koncernföretagets 
verksamhet, mål och strategier etc. 

Ett uppdragsföretag är en annan juridisk person till vilken kommunen 
med stöd av kommunallagen 3:18 och 3:19 överlämnat vården av 
en kommunal angelägenhet, men där överlämnandet skett på ett 
sätt så att ett betyd ande inflytande inte erhållits. Överlämnandet 
kan ske genom upphandling enligt lag om offentlig upphandling, 
lag om valfrihetssystem eller på annat sätt.
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Örebro kommun har valt att bedriva en del av sin verksamhet i 
företagsform och har därför ägarintressen i ett antal olika aktie-
bolag, ekonomiska föreningar och stiftelser.

Företagsstruktur
Örebro kommun har en koncern för huvuddelen av de kommun-
ägda aktiebolagen med det helägda Örebro Rådhus AB som 
m oderbolag. Följande tio bolag ägs helt eller delvis direkt av 
moderbolaget:
• Örebrobostäder AB
• Örebroporten Fastigheter AB
• Futurum Fastigheter i Örebro AB
• Kumbro Utveckling AB
• Länsmusiken i Örebro AB
• Örebrokompaniet AB
• Örebro Läns Flygplats AB
• Alfred Nobel Science Park AB
• Länsteatern i Örebro AB
• Oslo–Stockholm 2.55 AB

Dotterbolagen inom Örebro Rådhuskoncernen har i sin tur 
t otalt 21 hel- eller delägda dotterbolag vid årsskiftet 2016/2017. 
De största är Kumbro Stadsnät AB, Kumbro Vind AB, Väster-
porten Fastigheter i Örebro AB, ÖBO Omsorgsfastigheter AB 
och Gustavsvik Resorts AB.

Örebro kommun äger även direkt aktier eller andelar i kom-
munägda företag och stiftelser som svarar för regional samverkan 
inom en viss verksamhet, eller i övrigt bedriver en verksamhet 
som är av särskild betydelse för kommunen. De större delägda 
företagen är kommunalförbundet Nerikes Brandkår, Stiftelsen 
Activa och Kommuninvest ekonomisk förening.

Förändringar i företagsstrukturen 
Under 2016 har Örebroporten Förvaltning AB sålt sitt aktie-
innehav i Västerporten Fastigheter i Örebro AB till Örebro-
bostäder AB. Anledningen till detta är att Örebrobostäder har 
bättre resurser att kunna leva upp till och fortsätta utveckla det 
sociala perspektivet i Västerporten Fastigheter i Örebro AB, då 
de har ett stort engagemang i området, upparbetad kunskap och 
en stark organisation för att driva sociala utvecklingsprojekt. 
Dessutom ökar Örebrobostäders förvaltningsvolym, vilket ger 
goda förutsättningar för att skapa synergieffekter och en bra och 
effektiv förvaltning.

I juni 2016 fusionerades Närkefrakt Fastigheter i Mosås 9:1 
AB med Örebro Rådhus AB. Detta gjordes eftersom den fastig-
het som utgjorde verksamheten i Närkefrakt Fastigheter i Mosås 
9:1 AB såldes till Örebro kommun i slutet av 2015, och därmed 
fanns ingen verksamhet kvar i bolaget.

Örebro Rådhus AB har som planerat sålt 75 procent av bo-
laget Oslo–Stockholm 2.55 AB till Region Örebro län, Karlstads 
kommun och Region Värmland med 25 procent vardera. Bolaget 
har till ändamål att med administrativa åtgärder söka åstadkom-
ma en snabb och driftsäker järnväg mellan Oslo och Stockholm 
med en restid på högst tre timmar.

Örebrobostäder AB har sålt sitt innehav i Fastigheten Botten-
havet i Örebro AB.

Verksamheten i Örebro kommuns företag
Ägarstyrning
Kommunfullmäktige fastställde i januari 2015 en bolagspolicy 
som tydliggör kommunens ägarroll och anger hur ägarstyrning 
av kommunens bolag ska genomföras. I Örebro kommuns över-
gripande strategier och budget finns budgetdirektiven för bo-
lagen med. På så vis kommer bolagens ägardirektiv uppdateras 
varje år och bli en naturlig del av kommunens totala styrning.

Kommunstyrelsen ska årligen lämna en särskild rapport 
till Kommunfullmäktige där en bedömning görs av bolagens 
verksamhet under året, utifrån de ändamål och befogenheter 
som har fastställs av Kommunfullmäktige. Denna rapport för 
verksam hetsåret 2016 kommer att lämnas runt april/maj 2017. 
I detta avsnitt kommenteras därför endast bolagens ekonomiska 
resultat.

Bolag inom Örebro  
Rådhuskoncernen
Örebro Rådhus AB
Kommunens ägardirektiv anger att Örebro Rådhus AB ska ut-
öva och samordna kommunens ägarroll för de majoritetsägda 
bolagen så att resurserna inom bolagskoncernen utnyttjas på ett 
optimalt sätt. 

Örebro Rådhus AB äger och förvaltar aktier till ett bokfört 
värde av 1  799 mnkr i bokslut 2016 (1  802 mnkr år 2015). 
Aktierna i dotterbolaget Kumbro Utveckling AB skrevs ned med 
26,6 mnkr, då Kumbro Utveckling AB i sin tur har skrivit ned 
sina aktier i Biogasbolaget i Mellansverige AB.

Moderbolaget erhåller vid bokslut 2016 aktieutdelning från 
dotterbolagen på totalt 50,8 mnkr. Moderbolaget har i augusti 
gjort ett aktieägartillskott till Kumbro Utveckling AB på 24 
mnkr och i bokslutet lämnat 2 mnkr i koncernbidrag till Läns-
musiken i Örebro AB. Några andra koncernbidrag eller aktie-
ägartillskott till eller från dotterbolagen har inte gjorts.

Årets resultat för Örebro Rådhus AB är en vinst på 13 mnkr 
efter bokslutsdispositioner. Örebro Rådhus AB kommer att före-
slå en aktieutdelning till Örebro kommun på 35 mnkr vid års-
stämman i april 2017.

Resultatet för hela Örebro Rådhuskoncernen är en vinst på 
127 mnkr efter skatt (233 mnkr år 2015).

Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att Örebro Rådhus AB 
uppfyller Kommunfullmäktiges uppdrag 2016 om ekonomisk 
uppföljning, avkastning, kapitalbildning och skattesamordning. 

Örebrobostäder AB och dotterbolag
Kommunens ägardirektiv anger att Örebrobostäder AB ska 
stödja kommunens bostadspolitiska intentioner, aktivt bidra till 
en god bostadsförsörjning, skapa trivsamma, trygga och attrak-
tiva bostadsområden, samt skapa långsiktigt hållbara fastigheter. 
Dotterbolaget ÖBO Omsorgsfastigheter har till uppgift att äga, 
förvalta och uppföra omsorgsboenden på uppdrag av Örebro 
kommun och dotterbolaget ÖBO Husaren ska äga och förvalta 
fastigheter som huvudsakligen nyttjas av Örebrobostäder. 
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I början av 2016 förvärvade Örebrobostäder även bolaget 
Västerporten Fastigheter i Örebro AB av systerföretaget Örebro-
porten Förvaltning AB. Västerporten Fastigheter i Örebro AB 
har som ändamål att äga, förvalta, utveckla och överlåta fastig-
heter för att tillgodose behovet av affärs- och verksamhetslokaler 
i de västra stadsdelarna i Örebro för kommunen, näringslivet 
och nyföretagare. Bolaget ska också i samverkan med Örebro 
kommun och andra aktörer bidra till att fler arbetstillfällen ska-
pas i de västra stadsdelarna samt att människorna som bor där 
blir aktiva i utvecklingen av sina närområden. 

Örebrobostäder och dotterbolagen förvaltade vid årsskiftet 
540 fastigheter med 23 275 lägenheter och 1 194 lokaler. Antalet 
nyproducerade lägenheter var 127. Vakansgraden för bostäder var 
0,50 procent under 2016. Årets investeringar uppgick till 995 
mnkr och försäljningar av fastigheter och aktier till 21 mnkr. 
Försäljningarna har lett till realisationsvinster på 8 mnkr.

Västerporten ägde vid årsskiftet förvaltningsfastigheter med 
en yta på totalt 51 783 kvm med ett bokfört värde på 259 mnkr 
i bokslut 2016. Fastigheterna hade vid årsskiftet ett marknads-
värde på 367 mnkr (367 mnkr år 2015). Bolaget genomförde 
fastighetsunderhåll med 2 mnkr. 

Fastigheterna som förvaltas av Örebrobostäder och dess dotter-
bolag har ett totalt bokfört värde på 8 615 mnkr i bokslut 2016, 
varav 507 mnkr avser dotterbolaget ÖBO Omsorgsfastigheter, 
259 mnkr Västerporten Fastigheter och 275 mnkr ÖBO Husaren.  
Den interna beräkningen av marknadsvärdet för samtliga fastig-
heter per 2016-12-31 uppgår till 23 482 mnkr (21 709 mnkr år 
2015 varav 367 mnkr var Västerporten). Övervärdet på dessa 
fastigheter uppgår därmed till 14 867 mnkr vid årsskiftet. Utifrån 
denna värdering har Örebrobostäder gjort nedskrivning med 28 
mnkr och återtagning av tidigare nedskrivningar med 5 mnkr. 
Även Västerporten Fastigheter har gjort nedskrivningar med 
1 mnkr medan inga nedskrivningar har gjorts i ÖBO Omsorgs-
fastigheter och ÖBO Husaren.

Örebrobostäder och dotterbolagen har under året genomfört 
fastighetsunderhåll för totalt 280 mnkr (287 mnkr år 2015), 
varav 266 mnkr avser Örebrobostäder. 

Örebrobostäder äger 40 procent av aktierna i Bixia Grynings-
vind AB. Bolaget äger och förvaltar åtta vindkraftverk med ett 
bokfört värde på 143 mnkr i bokslut 2016. Örebrobostäder har 
lämnat ett tillskott till Bixia Gryningsvind på 6 mnkr.

Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att årets ekonomiska 
resultat för Örebrobostäder, ÖBO Omsorgsfastigheter, ÖBO 
H usaren och Västerporten Fastigheter stämmer överens med kom-
munens ekonomiska mål för bolagen.

Örebroporten Fastigheter AB  
med dotterbolag
Örebroporten Fastigheter AB har till ändamål att – inom ramen 
för en allmänt inriktad och kompetensenlig kommunal närings-
politik – komplettera marknadens utbud av lokaler för närings-
verksamhet genom att förvärva, äga, förvalta, utveckla, överlåta 
eller upplåta fastigheter, samt att genom information och mark-
nadsföring lämna näringslivet en god service i frågor om mark- 
och lokalutnyttjande i kommunen. Vidare ska bolaget på upp-
drag av kommunen förvärva, äga, förvalta, utveckla och upplåta 
fastigheter för kommunens egen verksamhet. Örebroporten ska 
även vidta åtgärder för att skapa långsiktigt hållbara fastigheter 
ur energi- och miljösynpunkt.

Örebroporten ägde vid årsskiftet förvaltningsfastigheter med 
en yta på 373 000 kvm. Vakansgraden för lokalerna uppgick till 
1,8 procent av uthyrningsbar yta vid årsskiftet. Årets investe-
ringar uppgick till 158 mnkr, medan försäljningar av fastigheter 
och aktier uppgick till 39 mnkr. Försäljningarna har lett till rea-
lisationsvinster på 15 mnkr.

Fastigheterna som ägs av Örebroporten har ett totalt bokfört 
värde på 3 413 mnkr i bokslut 2016. Marknadsvärdet för fastig-
heterna, som till största delen är baserad på en extern värdering, 
har beräknats till 4 165 mnkr per 2016-12-31 (4 200 mnkr 
år 2015). Övervärdet på dessa fastigheter uppgick därmed till 
752 mnkr vid årsskiftet. Utifrån denna värdering gjorde Örebro-
porten en nedskrivning med 90 mnkr. Örebroporten genom-
förde under året fastighetsunderhåll för 30 mnkr (28 mnkr år 
2015).
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Örebroporten Förvaltning AB är ett helägt dotterbolag till 
Örebroporten Fastigheter AB och har till ändamål att i fastig-
hetsbolag på uppdrag av Örebroporten Fastigheter AB förvärva, 
sälja, äga och förvalta aktier och andelar. Bolaget bedriver i 
ö vrigt ingen verksamhet.

Gustavsvik Resorts AB är ett intressebolag till Örebroporten 
med uppgift att äga, driva och utveckla turist- och fritidsan-
läggningen Gustavsvik. Bolagets anläggningar hade ett bokfört 
värde på 240 mnkr vid årsskiftet. Under året har bolaget genom-
fört investeringar på 12 mnkr. Utfört fastighetsunderhåll ligger 
på 4 mnkr. 

Gustavsviks Utvecklingsbolag AB är ett delägt dotterbolag 
till Örebroporten Förvaltning AB. Bolaget ska utveckla mark-
områden kring Gustavsvik. Bolaget har bildat ett dotterbolag, 
Gustavsviks Utvecklingsbolag Holding AB, som ska förvärva, 
sälja, äga och förvalta aktier och andelar i bolag. Vid årsskiftet 
ägde Gustavsviks Utvecklingsbolag Holding AB två nya bolag, 
Majaribio 6 AB och Kiti2 AB.

Marieberg Utvecklings AB är intressebolag till Örebroporten 
Förvaltning AB. Bolaget har till ändamål att utveckla området 
för södra Marieberg i Örebro, främst genom ägande av fastig-
heten Örebro Rävgräva 1:52. Fastighetens bokförda värde ligger 
på 9 mnkr vid årsskiftet.

Örebroporten Fastigheter AB har, via dotterbolaget Örebro-
porten Förvaltning AB, bolaget Törsjö Logistik AB tillsammans 
med två externa parter. Avsikten med bolaget Törsjö Logistik 
är att planlägga bolagets fastighet (Törsjö 13:2) och möjliggöra 
upp förande av logistiklokaler inom fastigheten, med inriktning 
särskilt på sådan logistik som kräver tillgång till järnvägsspår. 
Bolagets fastighet har ett totalt bokförd värde på 28 mnkr i bok-
slut 2016.

Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att årets ekonomiska 
resultat för Örebroporten Fastigheter och dess dotterbolag upp-
fyller kommunens ekonomiska mål för bolagen.

Futurum Fastigheter i Örebro AB
Futurum Fastigheter i Örebro AB har som ändamål att för-
värva, utveckla, överlåta eller upplåta fastigheter för att i första 
hand tillgodose Örebro kommuns behov av och anläggningar 
för verksamheter inom programområdet Barn och utbildning, 
social verksamhet samt motion och rekreation Bolaget ska även 
i samverkan med kommunala nämnder, föreningar och andra 
organisationer sträva efter att skapa en god uppväxtmiljö för 
barn och unga. Vidare ska bolaget verka för god miljö och god 
ekonomisk hushållning. 

Futurum Fastigheter ägde vid årsskiftet 136 fastigheter med 
en yta på 356 490 kvm. Därutöver har bolaget ett förvaltnings-
uppdrag från Örebro kommun som omfattar cirka 300 fastig-
heter. Fastigheterna som ägs av Futurum hade ett totalt bokförd 
värde på 2 724 mnkr i bokslut 2016 (2 421 mnkr år 2015). 
Under året färdigställde bolaget investeringsprojekt för 340,1 
mnkr. Bolaget sålde fyra fastigheter för 6 mnkr som ledde till 
reavinster på cirka 2 mnkr.

Futurum genomförde fastighetsunderhåll för totalt 108 mnkr 
(121 mnkr år 2015). Av dessa aktiverades cirka 75 mnkr och 
resten resultatfördes.

Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att årets ekonomiska 
resultat för Futurum Fastigheter i Örebro uppfyller kommunens 
ekonomiska mål för bolagen.

Kumbro Utveckling AB och dotterbolag
Kumbro Utveckling AB har till ändamål att äga, förvärva och 
utveckla gemensamma bolag för Örebro och Kumla kommuner 
inom området energi och teknisk försörjning. Bolaget ska även 
utveckla nya samarbetsformer och projekt mellan de två kom-
munerna inom sitt verksamhetsområde.

Utvecklingsbolaget ägde och förvaltade aktier till ett bokfört 
värde av 71 mnkr i bokslutet 2016.

Kumbro Utveckling AB:s helägda dotterbolag Kumbro Stads-
nät AB har till ändamål att skapa ett öppet och konkurrens-
neutralt bredbandsnät inom Örebro och Kumla kommuner för 
anslutning av egna förvaltningar, som också ger möjlighet för 
anslutning för företag, hushåll och andra organisationer i de 
båda kommunerna.

Kumbro Stadsnät ägde och förvaltade vid årsskiftet ett bred-
bandsnät på totalt 147 000 km med 36 000 driftsatta portar. 
Det bokförda värdet på bolagets anläggningstillgångar uppgick 
till 238 mnkr i bokslutet 2016. Investeringarna under året upp-
gick till 35 mnkr.

Kumbro Vind AB som är ett helägt dotterbolag till Kumbro 
Utveckling AB, har till ändamål att planera, projektera och äga 
vindkraftverk, upphandla och producera vindkraft för energi-
försörjning i Sverige, främst i Örebro län, i första hand inom 
Örebro och Kumla kommuner, samt svara för administration och 
kompetens kring vindkraft för det egna bolaget och dess ägare.

KumBro Vind ägde vid ingången av 2016 fyra vindkraftverk. 
Under året utökade bolaget sin portfölj med ytterligare tolv 
vindkraftverk, tre i Kumla kommun (Ekeby), tre i Hallsbergs 
kommun (Ullavi) samt sex i Hylte kommun (Ryssbol). Tillsam-
mans med tidigare innehav äger bolaget 16 vindkraftverk med 
en installerad effekt på 31,8 MW, och en normalårsproduktion 
på 96 GWh. Den totala elproduktionen under året uppgick till 
47 GWh. Det bokförda värdet på bolagets materiella anlägg-
ningstillgångar uppgick 437mnkr vid bokslutstillfället. Årets 
investeringar uppgick till 158 mnkr. 

Det delägda intresseföretaget Biogasbolaget i Mellansverige 
AB:s verksamhet omfattar biogasproduktion, distribution och 
försäljning av biogas till företag och tankställen i Karlskoga och 
Kumla. Huvudsaklig verksamhet har under året varit att stabili-
sera och effektivisera anläggningen och under året succesivt öka 
produktionen samt undersöka förutsättningarna för att utveckla 
en regional biogasmarknad. 2016 producerade anläggningen 
29 GWh biogas av en total framtida kapacitet på 48 GWh.

Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att årets ekonomiska 
res ultat för Kumbro Utveckling, Kumbro Vind och Kumbro 
Stads nät stämmer överens med kommunens ekonomiska mål 
för bolagen.

Länsmusiken i Örebro AB 
Länsmusiken i Örebro AB har till ändamål att erbjuda invånare 
i Örebro kommun och i Örebro län professionell konsertverk-
samhet av hög konstnärlig kvalitet, samt vara en resurs för övrig 
musikverksamhet inom kommunen och länet.

Länsmusiken äger och förvaltar inventarier med ett bokfört 
värde på 7,5 mnkr i bokslut 2016. Bolaget hyr Konserthuset i 
Örebro av Örebroporten Fastigheter. Under år 2016 arrangerades 
249 musikevenemang med en samlad publik på cirka 80 000 
personer. 

Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att årets resultat för 
Länsmusiken i Örebro inte helt når upp till kommunens ekono-
miska mål för bolaget.



VERKSAMHETEN I ÖREBRO KOMMUNS FÖRETAG62

Örebrokompaniet AB
Örebrokompaniet AB har till ändamål att bedriva marknads-
föring av Örebro i Sverige, främja privat- och affärsturism i 
Örebro, samt bedriva turistbyråverksamhet. Genom Örebro 
Convention Bureau arbetar bolaget med att värva nya möten 
samt större evenemang till Örebro.

Under år har bolaget fortsatt sitt arbete med marknadsföra 
Örebro och har starkt bidragit till att 2016 blivit ett rekordår för 
turismen i Örebro. Bolaget har bland annat genomfört 1 018 
visningsuppdrag och fått 20 större möten och evenemang till 
Örebro. Bolaget genomförde också Örebro Race Day under två 
dagar med 15 000 betalande besökare.

Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att årets ekonomiska 
resultat för Örebrokompaniet stämmer överens med kommu-
nens ekonomiska mål för bolagen

Alfred Nobel Science Park AB  
(f.d. Örebroregionen Science Park AB)
Alfred Nobel Science Park AB:s uppgift är att främja en lång-
siktig utveckling av företag och innovationer i Örebroregionen 
tillsammans med universitet/högskolor, företagsutvecklande 
o rganisationer och näringslivet. Örebro Rådhus AB äger 52 pro-
cent av aktierna i bolaget. Övriga delägare i bolaget är Karlskoga 
kommun med 27 procent och Region Örebro län med 21 pro-
cent av aktierna. 

Under 2016 har bolaget tagit beslut om att satsa på fyra profil-
 /kompetensområden: autonoma system, avancerad tillverkning, 
mat och måltid, samt hälsa, vård och omsorg. Projekt inom dessa 
områden ska drivas med ett miljö- och hållbarhetsfokus. Vidare 
kan projekt inom logistik och digitalisering drivas inom samt-
liga profil-/kompetensområden. 

Bolaget har bytt namn under 2016.

Örebro Läns Flygplats AB
Örebro Läns Flygplats AB har till ändamål att tillvarata och ut-
veckla kommunikationer med reguljärflyg, fraktflyg och charter-
flyg till och från regionen, och därigenom bidra till regionens 
utveckling och tillväxt. Bolaget ska verka för att Örebro flygplats 

ingår i ett med övriga trafikslag integrerat logistik- och trans-
portcentrum i regionen. Bolaget ska verka för en utveckling som 
i ekonomiskt, socialt och miljömässigt avseende är långsiktigt 
hållbart. Bolaget ägs tillsammans med Region Örebro Län, samt 
Kumla kommun och Karlskoga kommun som äger mindre delar.

Under 2016 har bolaget sålt större delen av sina markanlägg-
ningar och byggnader vid Örebro Flygplats till Örebroporten 
Fastigheter AB. Det kvarvarande värdet på bolagets markanlägg-
ningar, byggnader och inventarier var 199 mnkr i bokslut 2016. 
Under året har investeringar gjorts på totalt 45 mnkr där det klar 
största investeringsobjektet var banförlängningen.

Passagerarflyget vid Örebro flygplats omfattade 108 889 rese-
närer år 2016 (95 443 resenärer år 2015). Av dessa var 78 pro-
cent resenärer med charterflyg. Reguljärlinjen till Köpenhamn 
har utvecklats i något lägre takt än beräknat men är ändå stabil. 
Fraktverksamheten vid flygplatsen omfattade totalt 9 151 ton år 
2016 (8 569 ton år 2015). Bolaget har tagit marknadsandelar på 
en marknad med låg tillväxt. 

Länsteatern i Örebro AB
Länsteatern i Örebro AB har till uppgift att erbjuda invånare i Öre-
bro kommun och i Örebro län professionell teater av hög konst-
närlig kvalitet samt att vara en resurs inom kommunen och länet 
för såväl professionella teateraktörer som amatörteater för skolorna.

2016 har varit ett både konstnärligt och publikt framgångsrikt 
år för Örebro länsteater. Kritik och publik har visat sitt gillande 
för årets produktioner. Teaterns totala besöksantal uppgick 2016 
till 35 810 (28 590 år 2015). Arbetet med att nå ut till fler barn 
och unga, både i Örebro och länet fortsätter och 16 291 av be-
sökarna var barn och ungdomar (10 179 år 2015).

Oslo–Stockholm 2.55 AB
I början av året såldes 75 procent av andelarna i bolaget till Region 
Örebro län, Karlstad kommun och Region Värmland med 25 
procent vardera. En vd har anställts och bolagets verksamhet har 
kommit igång under hösten. Fokus har legat på att presentera 
bolaget för nyckelintressenter samt att planera verksamheten 
både på kort och lång sikt.
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Övriga kommunägda företag
Örebro Läns Trädgårds AB 
Örebro Läns Trädgårds AB har till uppgift att förvärva, äga och 
underhålla konstverk i Stadsparken, Skytteparken och Stora 
Holmen i Örebro. Bolaget har konstverk och installationer till 
ett bokfört värde av 2 mnkr.

Nerikes Brandkår
Nerikes Brandkår är ett kommunalförbund som har till upp-
gift att svara för räddningstjänsten för de åtta kommunerna 
Ö rebro, L indesberg, Kumla, Hallsberg, Laxå, Nora, Askersund 
och L ekeberg.

Antalet utryckningar inom Nerikes Brandkår var 2 973 under 
år 2016 (2 673 år 2015). 

Nerikes Brandkår äger och förvaltar fordon och inventarier 
med ett bokfört värde på 58 mnkr i bokslut 2016. Under året 
gjorde förbundet nyinvesteringar på totalt 22 mnkr. 

Kommunalförbundet förvaltar sitt pensionskapital. Det bok-
förda värdet uppgick till 31 mnkr i bokslut 2016.

Kommuninvest ekonomisk förening
Kommuninvest ekonomisk förening ägs idag av 286 kommuner, 
landsting och regioner. Föreningen har till uppgift att organisera 
ett finansiellt samarbete mellan medlemmarna. Den operativa 
verksamheten sköts av det helägda kreditmarknadsbolaget Kom-
muninvest i Sverige AB. Detta bolag ska genom utlåning och 
rådgivning uppnå långfristigt goda villkor för medlemmarnas 
lånefinansiering av investeringar.

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

Kommunens företag i siffror

Belopp i miljoner kronor
Ägarandel 

i %
Rörelse-
intäkter

Årets  
resultat

Balans-
omslutning

Eget  
kapital

Soliditet  
i %

Örebro Rådhuskoncernen

Örebro Rådhus AB 100 0,7 13,0 1 853,1 756,1 40,8

Örebrobostäder AB 100 1 563,5 136,9 8 661,2 2 098,7 24,2
 - ÖBO Omsorgsfastigheter AB 100 109,9 11,7 596,4 68,4 11,5
 - Västerporten Fastigheter i Örebro AB 100 43,7 11,1 291,2 44,3 15,2
 - ÖBO Husaren AB 100 5,6 0,0 295,9 3,2 1,1
 - Förvaltnings AB Brunnävan 100 0,0 0,0 0,0 0,0 82,5
 - Studentbostäder i Bottenhavet 100 0,0 0,0 0,1 0,1 100,0
 - Bixia Gryningsvind AB 40 15,6 -0,8 159,1 12,1 7,6

Örebroporten Fastigheter AB 100 368,6 46,7 3 478,6 572,5 16,5
 - Örebroporten Förvaltning AB 100 0,0 47,2 78,0 47,3 60,6
 - Gustavsvik Resorts AB 45 97,3 2,0 256,2 62,1 24,2
 - Gustavsviks Utvecklingsbolag AB 51 0,1 2,5 3,4 2,6 75,9
 - Gustavsviks Utvecklingsbolag Holding AB 51 0,0 0,0 1,5 0,0 3,2
 - Majaribio 6 AB 51 0,0 0,0 0,1 0,1 100,0
 - Kiti2 AB 51 0,0 0,0 0,3 0,1 19,1
 - Marieberg Utvecklings AB 50 2,8 -0,3 14,5 0,6 3,8
 - Örebroläktaren AB 5 2,9 0,2 2,2 0,7 34,7
 - Rörströmsälven Fastighets AB 50 0,9 0,1 29,7 0,6 1,9
 - Törsjö Logistik AB 33 0,1 0,0 30,2 0,5 1,8

Futurum Fastigheter i Örebro AB 100 364,0 26,0 3 107,7 381,2 12,3
Kumbro Utveckling AB 80 2,1 -35,0 106,3 38,7 36,4
 - Kumbro Stadsnät AB 80 66,6 0,0 275,0 31,8 11,6
 - Kumbro Vind AB 80 18,3 0,0 458,1 33,9 7,4
 - Stadsnät i Kumla AB 80 0,0 0,0 4,7 4,7 100,0
 - Biogasbolaget i Mellansverige AB 40 30,8 -40,5 134,9 11,8 8,7
 - Frotorp Vind AB 26,66 6,1 0,0 0,6 0,3 46,2

Länsmusiken i Örebro AB 91 64,3 -0,2 17,7 2,3 13,2
Örebrokompaniet AB 100 25,5 0,0 11,8 1,0 8,1
Örebro Läns Flygplats AB 44,95 117,3 13,5 250,6 32,9 13,1
Alfred Nobel Science Park AB 52 14,8 0,6 6,7 1,0 15,7
Länsteatern i Örebro AB 9 44,7 -0,2 12,9 7,8 60,5
Oslo–Stockholm 2,55 25 2,4 1,0 1,9 1,4 72,3

Regionala företag

Nerikes Brandkår (kommunalförbund) 50,2 169,9 -0,5 115,6 14,4 12,5

Övriga företag

Stiftelsen Activa 50 23,0 1,2 16,3 2,5 15,6
Örebro läns Trädgårds AB 74,3 0,1 0,0 2,1 2,0 96,0
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Särskilda upplysningar om företagen i kommunkoncernen
Örebro kommun 
Belopp i miljoner kronor

Koncernbidrag Ägartillskott Utdelning Försäljning

lämn ade er hållna lämn ade er hållna lämn ade er hållna köpt sålt
Örebro kommun 2,0 - - - - 35,0 741,5 74,0
Örebro Rådhus AB - - 24,0 - 35,0 50,8 - 0,7
Futurum Fastigheter i Örebro AB - - - - - - 6,0 328,1
Kumbro Utveckling AB - 2,1 29,0 24,0 - - 0,5 2,3
 - Kumbro Stadsnät AB 6,3 - - - - - 3,0 16,8
 - Kumbro Vind AB - 4,2 - 24,0 - - 1,5 0,0
 - Biogasbolaget i Mellansverige AB - - - 5,0 - -

Länsmusiken i Örebro AB - 2,0 - - - - 10,9 0,0
Örebrobostäder AB - 15,4 8,8 - 30,8 11,6 69,8 93,2
 - ÖBO Omsorgsfastigheter AB 15,4 - - - 11,6 - 33,9 102,5
 - Västerporten Fastigheter AB - - - - - - 1,8 6,9
 - ÖBO Husaren AB - - - 2,8 - - 1,1 5,6
 - Bixia Gryningsvind AB - - - 6,0 - - - -

Örebroporten Fastigheter AB - 0,2 - - 20,0 48,2 9,3 259,3
 - Örebroporten Förvaltning AB 0,2 - 0,2 - 47,2 -
 - Gustavsvik Resorts AB - - - - 0,5 - 0,3 1,3
 - Gustavsviks Utvecklingsbolag AB - - - - 0,6 - 0,2 -
 - Marieberg Utvecklings AB - - - 0,2 - - 0,1 -
 - Rörströmsälven fastighets AB - - - - - - 0,4 -
 - Örebroläktaren AB - - - - - - 1,9 -

Örebro Läns Flygplats AB - - - - - - 9,5 0,3
Örebrokompaniet AB - - - - - - 0,6 1,0
Alfred Nobel Science Park AB - - - - - - - -
Oslo–Stockholm 2.55 AB - - - - - - - -
Länsteatern i Örebro AB - - - - - - 0,3 -
Nerikes Brandkår - - - - - - - -
Örebro Läns Trädgårds AB - - - - - - - -
Stiftelsen Activa - - - - - - - -

Summa 24,0 24,0 62,0 62,0 145,6 145,6 892,3 892,3

Belopp i miljoner kronor

Driftbidrag Lån Borgen Räntor

lämn ade er hållna lämn ade er hållna lämn ade er hållna kostnad intäkt
Örebro kommun 159,1 - 12 801,8 - 773,3 - - 18,5
Örebro Rådhus AB - - - 590,3 - 500,0 0,0 -
Futurum Fastigheter i Örebro AB - - - 2 389,0 - - 2,7 -
Kumbro Utveckling AB - - - - - 42,8 - -
 - Kumbro Stadsnät AB - - - 84,0 - 84,0 0,5 -
 - Kumbro Vind AB - - - 307,2 - - 0,6 -
 - Biogasbolaget i Mellansverige AB - - - - - 49,0 0,2 -

Länsmusiken i Örebro AB - 31,2 - - - - 0,0 -
Örebrobostäder AB - - - 5 727,0 - - 6,6 -
 - ÖBO Omsorgsfastigheter AB - - - 428,0 - - 0,5 -
 - Västerporten Fastigheter AB - - - 225,0 - - 0,5 -
 - ÖBO Husaren AB - - - 280,0 - - 0,3 -
 - Bixia Gryningsvind AB - - - - - - - -

Örebroporten Fastigheter AB - 3,2 - 2 663,0 - - 5,8 -
 - Örebroporten Förvaltning AB - - - - - - - -
 - Gustavsvik Resorts AB - 9,3 - 108,3 - - 0,5 -
 - Gustavsviks Utvecklingsbolag AB - - - - - - - -
 - Marieberg Utvecklings AB - - - - - - - -
 - Rörströmsälven fastighets AB - - - - - - -
 - Örebroläktaren AB - - - - - - - -

Örebro Läns Flygplats AB - 13,8 - - - 97,5 0,3 -
Örebrokompaniet AB - 14,4 - - - - - -
Alfred Nobel Science Park AB - 3,9 - - - - - -
Oslo–Stockholm 2.55 AB - 0,5 - - - - - -
Länsteatern i Örebro AB - - - - - - - -
Nerikes Brandkår - 75,3 - - - - - -
Örebro Läns Trädgårds AB - 0,1 - - - - - -
Stiftelsen Activa - 7,3 - - - 4,0 - -

Summa 159,1 159,1 12 801,8 12 801,8 773,3 773,3 18,5 18,5
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Tillämpade redovisningsprinciper

Förändrade redovisningsprinciper
2015 ändrades redovisningsprinciperna för kommunens ex-
ploateringsredovisning. Exploateringsobjekt har tidigare in-
täkts- och kostnadsförts först när hela exploateringsområdet 
har färdigställts och avslutats. I enlighet med RKR 18.1 bokförs 
nu intäkter successivt i takt med att tomtförsäljning sker, och 
intäkterna matchas mot kalkylerade kostnader. När exploate-
ringsområdet är färdigt och avslutats sker slutlig avräkning mot 
faktiska kostnader. Samtliga nya objekt 2015–2016 har redo-
visats enligt den nya principen. Gamla objekt har konverterats 
till den nya redovisningsprincipen, exploateringsintäkter och 
kalkylerad kostnad för sålda tomter 2014 och tidigare på 735 
mnkr har redovisats som en korrigeringspost i ingående eget 
kapital. 165 mnkr har aktiverats som pågående investerings-
projekt 2014–2016. För pågående investeringar 2014 och tid-
igare har 518 mnkr omklassificerats från omsättningstillgång 
till anläggningstillgång. Dessa har aktiverats under 2016 och de 
ackumulerade avskrivningarna har redovisats som en korrige-
ringspost i ingående eget kapital. Gatukostnadsersättningar har 
matchats mot de aktiverade objekten. Det återstår ännu arbete 
med att kvalitetssäkra exploateringsredovisningen.

Rättelse av fel
Länets kommuner har haft synpunkter på att Örebro kommun 
har överdebiterat dem som har elever inom gymnasieskolan i 
Örebro kommun, inom ramen för det interkommunala er-
sättningssystemet, i form av ett så kallat marknadshyrestillägg. 
12,7 mnkr redovisades som en korrigeringspost i ingående eget 
kapital 2015 och avser perioden 2012–2014. Ytterligare 7,2 
mnkr har korrigerats i ingående balans 2016 då även perioden 
2010–2011 har reglerats. Ingående eget kapital 2015 korrigera-
des i bokslut 2015 med 5 mnkr i samband med övergången till 
komponentredovisning.

Jämförelsestörande poster
Som jämförelsestörande poster betraktas poster som är sällan 
förekommande och överstiger 10 mnkr. Realisationsvinster 
och förluster vid fastighetsförsäljningar och vid försäljning av 
värdepapper samt intäkter och kostnader till följd av exploa-
teringsverksamheten redovisas alltid som jämförelsestörande. 
För år 2015 betraktas även återbetalningen av AFA-medel från 
2004, effekten av sänkt diskonteringsränta för pensionsskulden 
6 mnkr, räntan för upparbetade investeringar för exploaterings-
verksamheten för objekt 2014 och tidigare 8 mnkr, samt både 
kostnader och motsvarande statsbidrag för ökat flyktingmot-
tagande 5 mnkr, som jämförelsestörande poster. För år 2016 
betraktas effekten av sänkt diskonteringsränta för pensions-
skulden, 12,1 mnkr, återförda medel för fastighetsreglering 26 
mnkr och både kostnader och motsvarande statsbidrag för ökat 
flyktingmottagande 58 mnkr, samt statsbidrag för byggbonus 
60 mnkr, som jämförelsestörande poster.

Intäkter
Skatteintäkter
Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter baseras på 
SKL:s decemberprognos i enlighet med RKR 4.2. Kommunal-
skatten periodiseras, det innebär att kommunen i bokslutet för 
2016 har bokfört den definitiva slutavräkningen för 2015 och 
en preliminär slutavräkning för 2016. Skatteintäkten specifice-
ras i not till resultaträkningen. Efter att bokslutet upprättats har 
SKL publicerat en ny prognos i februari, den visar en ökning av 
den preliminära slutavräkningen för 2016 på 6 mnkr.

Övriga intäkter
Investeringsbidrag, anslutningsavgifter och gatukostnadsersätt-
ningar tas upp som en förutbetald intäkt enligt RKR 18.1, redo-
visas bland långfristiga skulder och periodiseras över anlägg-
ningstillgångens nyttjandeperiod. För anläggningar tidigare än 
2010 redovisades investeringsbidragen så att de reducerade det 
bokförda värdet.

Kostnader
Avskrivningar
Avskrivningar på immateriella och materiella anläggningstill-
gångar görs för den beräknade nyttjandeperioden med linjär av-
skrivning baserad på anskaffningsvärde exklusive eventuellt rest-
värde. På tillgångar i form av mark, konst och pågående arbete 
görs inga avskrivningar. Avskrivningar påbörjas när tillgången 
tas i bruk. För tillgångar där nyttjandeperioden styrs i avtal an-
vänds avtalsperioden som avskrivningstid. 

Gränsdragning mellan kostnad och investering
Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en 
nyttjandeperiod på minst tre år, klassificeras som anläggningstill-
gång om anskaffningsvärdet överstiger ett halvt prisbasbelopp. 
Undantag kan göras för vissa fastighetsutgifter, undantagen 
är akuta åtgärder, kostnader för komponenter som understiger 
300 000 kr eller den del av komponent som understiger 10 pro-
cent av komponentens anskaffningsvärde.

Finansiella tillgångar
Kommunens placeringsportföljer är avsedda att täcka framtida 
åtaganden och är i enlighet med RKR 20 klassificerade som 
omsättningstillgång, kortfristiga placeringar, eftersom de konti-
nuerligt är föremål för köp och försäljning. Portföljens förvalt-
ning regleras i av Kommunfullmäktige antagen placeringspolicy 
för Örebro kommun § 258/2014. Samtliga placeringsmedel 
är kollektivt värderade till det lägsta av anskaffningsvärdet och 
marknadsvärdet.

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med lagen om kommunal redovisning och 
rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR). Följande beskrivning 
kan göras av de viktigaste redovisningsprinciper som tillämpats under 2016.
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Säkringsredovisning
All extern kreditanskaffning i koncernen ska samordnas, vilket 
innebär att Örebro kommun står för all kreditanskaffning till 
koncernens bolag där inte ägarförhållande medger annat. Bola-
gen finansierar sig med koncerninterna lån från Örebro kommun. 
Räntevillkoren för de koncerninterna lånen baseras på Stibor 
90 dagar plus en intern räntemarginal som täcker kommunens 
aktu ella upplåningskostnad för kreditanskaffningen. I de fall 
kommunen gör en upplåning med fast ränta så används en ränte-
swap för att omvandla lånet till rörlig ränta. Detta för att kom-
munen inte ska ha någon ränterisk. Inlåningen i internbanken 
med rörlig ränta matchas mot utlåning med rörlig ränta. Örebro 
kommun har per 2016-12-31 tre utestående derivatkontrakt 
med totalt nominellt belopp som uppgår till 700 mnkr. Kom-
munen bedömer att ovanstående säkringsinstrument kvalificerar 
sig för säkringsredovisning i enlighet med RKR 21, eftersom de 
överensstämmer med den säkrade posten med avseende på nomi-
nellt belopp, löptid samt räntebas. Användandet av derivat har 
inte haft någon påverkan på kommunens resultaträkning. Ränte-
kostnaden har minskat med 9,4 mnkr genom användandet av 
räntederivat. Eftersom all upplåning vidareutlånas till bolagen så 
har även kommunens ränteintäkt minskat med samma belopp. 
Marknadsvärdet för kommunens derivat är positivt och uppgår 
till 44,5 mnkr per 2016-12-31.

Anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar
Anskaffningsvärde
I anskaffningsvärdet för större investeringar som överstiger 
100 prisbasbelopp, 4,4 mnkr, ingår lånekostnader. Kostnaden 
beräknas utifrån kommunens korta upplåning under motsva-
rande tid. Räntan påförs årligen och under hela byggnadstiden, 
tills objektet tas i bruk. Under 2016 är räntan noll på grund av 
negativa marknadsräntor och inga räntor har aktiverats. Över-
gången till ny redovisningsprincip inom exploateringsfastigheter 
innebar att de exploateringsfastigheter som avsåg 2014 och tidi-
gare belastades med en upparbetad ränta på 7,5 mnkr år 2015. 
Engångskostnader vid kreditlöften m.m. för certifikatsprogram 
periodiseras över avtalets löptid. 

För tillgångar där anskaffningsvärdet uppgår till minst 100 
prisbasbelopp och med identifierbara komponenter med nytt-
jandeperioder som överstiger 10 år, tillämpas från och med 
2015 komponentredovisning. Gamla anläggningar med ett an-
skaffningsvärde överstigande 100 prisbasbelopp har delats in 
i komponenter som speglar varje komponents återstående nytt-
jandeperiod. Det utgående värdet på anläggningstillgångarna är 
komponentindelat. En differens på 5 mnkr som uppkommit 
2015 med anledning av justeringar i samband med konverte-
ringen, bokades upp som en korrigering av eget kapital 2015.
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Redovisning av leasingavtal
I enlighet med RKR 13.2 redovisas finansiellt leasade objekt som 
anläggningstillgångar och skulder i balansräkningen. Tillgångs-
slagen maskiner, inventarier och modulbyggnader är prövade och 
redovisas som operationell leasing.

Avsättningar
Återställning av deponi 
I enlighet med RKR 10.2 sker avsättning av medel för återställ-
ning av deponi årligen från och med år 2002. Avsättningar för 
deponi har tagits upp till det belopp som bedöms krävas för att 
reglera förpliktelsen på balansdagen. Åtagandet är nuvärdesbe-
räknat med en ränta på 3 procent. 

Medfinansiering av Citybanan
I enlighet med RKR 6.2 redovisades denna infrastrukturella in-
vestering som kostnad i resultaträkningen 2007 och 2008 och 
redovisades som jämförelsestörande post i resultaträkningen. 
Avsättningen räknas årligen upp med för Citybanan utvalda 
parametrar inom Entreprenadindex med januari 2011 som bas.

Förtida upphörande av arrende
I enlighet med RKR 10.2 redovisas detta som en avsättning då 
kommunen har för avsikt att exploatera ett markområde, och 
för att kunna göra det ingått en överenskommelse om ett för-
tida upphörande av arrende med ersättning som förfaller senast 
2020-12-31. Överenskommelsen är reglerad och avsättningen 
är förbrukad per 2016-12-31.

Pensioner 
Kommunen redovisar pensionerna i enlighet med RKR 2.2. 
P ensionsskulden är den beräknade framtida skuld som kom-
munen har till arbetstagare och pensionstagare. Den samlade 
pensionsskulden återfinns under raderna ”avsättningar för pen-
sioner, kortfristiga skulder” och under raden ”pensionsförplikt-
elser som inte har upptagits bland skulder och avsättningar”. 
Denna rad ligger under ansvarsförbindelser utanför balansräk-
ningen. Örebro kommun tillämpar den blandade modellen för 
redovisning av pensionsåtaganden från och med år 1998. Avsätt-
ning till pensioner redovisar avtalspensioner som intjänats från 
och med 1 januari 1998 samt samtliga garanti- och visstidspen-
sioner. Avtalspensioner som intjänats före 1998 redovisas som 
en ansvarsförbindelse. Förpliktelser för pensionsåtaganden för 
anställda i kommunen är beräknade enligt RIPS07 och redovisas 
i not till balansräkningen i enlighet med RKR 17.1. Pensions-
åtaganden för anställda i de företag som ingår i kommunkon-
cernen redovisas enligt BFN K3. Pensionsskuldsberäkning på 
utfästelser enligt KPA-planen är gjord enligt föreskrifter om för-
säkringstekniska grunder som finansinspektionen har föreskrivit 
(FFFS 2007:24) och beräkningen är gjord enligt tryggande-
lagens bestämmelser. Visstidsförordnanden för förtroendevalda 
som ger rätt till särskild avtalspension redovisas som avsättning 

när det är troligt att de kommer att leda till utbetalningar. Viss-
tidspension för förtroendevalda som ännu inte har avgått med 
pension har tagits fram av KPA i samband med bokslut 2016 
och redovisats för åtta personer. För avtal med samordningsklau-
sul utgår beräkningen från de förhållanden som är kända vid 
bokslutstillfället. Om inget annat är känt görs beräkningen uti-
från att ingen samordning kommer att ske. Avtal som inte lösts 
ut redovisas som ansvarsförbindelse. OPFKL är ett nytt avtal för 
förtroendevalda från 2015. De flesta nya förtroendevalda om-
fattas av denna förmån. Avgiften uppgår till 4,5 procent av in-
komster (arvoden och andra kontanta ersättningar) upp till 7,5 
inkomstbasbelopp (motsvarar cirka 37 100 kr per månad 2016) 
och 30 procent av inkomster mellan 7,5 och 30 inkomstbasbe-
lopp. Pensionsavgiften avsätts årligen till en pensionsbehållning.

Periodisering av löneskatt
Den särskilda löneskatten på pensionskostnaden har periodi-
serats. 2016 års löneskatt för perioden belastar resultatet. 

Nettoredovisning av skatter
I bokslut 2016 nettoredovisas inbetald preliminär skatt och 
skatteskuld för fastighetsskatt och särskild löneskatt. Nettosaldo 
redovisas som en skuld till staten.

Semesterlöneskuld
Personalens sparade semesterdagar och okompenserade övertid 
har bokförts som en kortfristig skuld i balansräkningen. I skulden 
ingår upplupen arbetsgivaravgift. 

Transparensdirektivet 
Lagen om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m. (2005:590), 
den så kallade transparenslagen, ställer krav på öppen och separat 
redovisning för vissa verksamheter i offentliga företag. Örebro 
kommun behöver inte göra någon redovisning för 2016 efter-
som nettoomsättningen understiger lagens tröskelvärde på 40 
miljoner euro (cirka 383 mnkr), VA-verksamheten och avfalls-
verksamheten särredovisas i bilaga. 

Sammanställd redovisning 
Den sammanställda redovisningen upprättas enligt RKR 8.2 
Sammanställd redovisning. De kommunala bolagen tillämpar 
årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd 
BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Den 
sammanställda redovisningen upprättas enligt förvärvsmetoden 
med proportionell konsolidering. Förvärvsmetoden innebär att 
eget kapital i förvärvat dotterföretag vid förvärvstidpunkten eli-
mineras. I den sammanställda redovisningen ingår endast eget 
kapital intjänat efter förvärvstidpunkten. Proportionell konsoli-
dering innebär att ägarandel av koncernföretagens intäkter, 
kostnader, tillgångar och skulder inkluderas i den sammanställda 
redovisningen. Den sammanställda redovisningen omfattar bolag 
där kommunen har ett röstetal på minst 20 procent. 
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Resultaträkning för kommunens samlade verksamhet
Kommunen Kommunkoncernen

Belopp i miljoner kronor Not
Bokslut

2015
Bokslut

2016
Budget

2016 Avvikelse
Bokslut

2015
Bokslut

2016
Verksamhetens intäkter 1 2 405,6 2 471,1 * * 4 109,0 4 300,9
Verksamhetens kostnader 2 -9 096,9 -9 534,5 * * -9 863,9 -10 295,3
 - jämförelsestörande poster 3 373,0 174,4 30,0 144,4 - -

Avskrivningar och nedskrivningar 4 -213,5 -232,9 -195,0 -37,9 -620,8 -848,1

Verksamhetens nettokostnader -6 904,8 -7 296,2 -7 673,6 377,4 -6 375,7 -6 842,6
Skatteintäkter 5 5 662,2 6 130,8 6 145,6 -14,8 5 662,2 6 130,8
Generella statsbidrag och utjämning 6 1 547,5 1 657,6 1 527,2 130,4 1 547,5 1 657,6
 - jämförelsestörande poster 7 5,0 117,4 - - - -

Finansiella intäkter 8 267,4 144,7 137,2 7,5 128,2 62,6
Finansiella kostnader 9 -56,1 -47,5 -22,2 -25,3 -274,7 -284,9
 - jämförelsestörande poster 10 29,3 -44,8 0,0 -44,8 29,3 -44,8

Resultat före extraordinära poster 516,2 589,4 114,2 475,2 687,5 723,5
Extraordinära intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Extraordinära kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Skatt på årets resultat 11  - - - - 11,8 -12,1

Årets resultat 12 516,2 589,4 114,2 475,2 699,3 711,5

Ianspråktagande av reservering av eget kapital 27,6 28,2 89,1 -60,9  - -
Resultat inkl. ianspråktaget eget kapital 543,8 617,6 203,3 414,3  - -

* Relevanta värden saknas till följd av nettobudgetering.

Kassaflödesrapport för kommunens samlade verksamhet
Kommunen Kommunkoncernen

Belopp i miljoner kronor Not
Bokslut

2015
Bokslut

2016
Bokslut

2015
Bokslut

2016
Den löpande verksamheten
Periodens/årets resultat 516,2 589,0 699,2 711,5
Utbetalningar för ianspråktagna avsättningar 23-24 -23,2 -17,2 -10,1 -17,3
Justering för ej likviditetspåverkande poster 13 451,0 272,6 867,5 836,7
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 944,0 844,4 1 556,6 1 530,9
Ökning (-)/minskning (+) förråd, lager, exploateringsfastigheter 18 -217,7 -32,3 -221,3 -28,2
Ökning (-)/minskning (+) kortfristiga fordringar 19 -103,0 -90,4 -191,3 -227,3
Ökning (+)/minskning (-) kortfristiga skulder 31 233,8 -375,4 308,2 -127,9
Kassaflöde från den löpande verksamheten 857,1 346,4 1 416,3 1 147,6

Investeringsverksamheten
Investering i immateriella anläggningstillgångar 15 0,0 0,0 0,0 0,2
Investering i materiella anläggningstillgångar (-) 15 -637,9 -549,0 -2 688,1 -2 458,1
Investeringsbidrag till materiella anläggningstillgångar 15 40,3 50,9 40,3 50,9
Försäljning av materiella anläggningstillgångar (+) 15 18,2 10,7 65,8 69,1
Investering i finansiella tillgångar () 17 -92,2 -1,8 -102,8 1,8
Försäljning av finansiella tillgångar (+) 17 0,9 - 23,0 25,5
Kassaflöde från investeringsverksamheten -670,7 -489,2 2 661,8 -2 310,6

Finansieringsverksamheten
Nyupptagna lån (+) 25 2 069,7 562,0 3 439,3 1 182,8
Nyupptagna lån, leasing (+) 25 4,6 0,4 4,6 0,4
Amortering av skuld (-) 29 -2,9 -3,0 -3,5 -18,1
Ökning långfristiga fordringar (-) 17 -3 908,8 -1 277,4 -3 916,7 -1 277,4
Minskning av långfristiga fordringar (+) 17 2 117,8 665,5 2 147,4 719,4
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 280,4 -52,5 1 671,1 607,1
Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur -28,1 -28,3 -28,1 -28,3

Årets kassaflöde 438,7 -223,6 433,4 -584,3

Likvida medel vid årets/periodens början 20,21 3 867,6 4 306,3 3 934,8 4 726,1
Likvida medel vid årets/periodens slut 20,21 4 306,3 4 082,7 4 368,2 4 141,8

Räntebärande nettotillgång/skuld
Räntebärande nettotillgång/skuld vid årets början 3 385,3 3 510,9 - -
Räntebärande nettotillgång/skuld vid årets slut 3 510,9 3 787,5 - -
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Balansräkning för kommunens samlade verksamhet
Kommunen Kommunkoncernen

Belopp i miljoner kronor Not
Bokslut

2015
Bokslut

2016
Bokslut

2015
Bokslut

2016
Tillgångar 
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 14 2,9 1,8 3,9 2,5
Materiella anläggningstillgångar 15–16 3 852,6 4 095,9 18 793,1 20 313,7
 - mark, byggnader och tekniska anläggningar 15 2 646,1 3 282,4 15 928,7 17 448,9
 - pågående nyanläggningar 15 769,2 369,9 1 956,1 1 509,6
 - fordon, maskiner och inventarier 16 437,3 443,6 908,3 1 355,1

Finansiella anläggningstillgångar 17 12 583,5 13 196,7 414,4 378,1
Summa anläggningstillgångar 16 439,0 17 294,4 19 211,4 20 694,2

Omsättningstillgångar
Förråd, lager 18 4,8 5,4 16,8 16,7
Exploateringsfastigheter 18 55,2 91,6 55,2 91,6
Tomträtter 18 35,7 31,0 35,7 31,0
Kortfristiga fordringar 19 832,8 923,2 714,5 663,1
Kortfristiga placeringar 20 3 648,5 3 751,4 3 670,7 3 767,1
Kassa och bank 21 657,8 331,3 697,5 374,7
Summa omsättningstillgångar 5 234,8 5 133,9 5 190,4 4 944,2

Summa tillgångar 21 673,8 22 428,3 24 401,8 25 638,4

Eget kapital, avsättningar och skulder
Eget kapital 22 7 187,8 7 742,5 8 329,0 8 979,1
 - därav periodens resultat 516,2 589,4 699,3 746,5

Resultatutjämningsreserv 68,0 68,0 - -
Övrigt eget kapital 6 603,6 7 085,1 7 629,7 8 232,6

Avsättningar 522,8 538,6 967,0 1 002,0

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 23 411,0 457,8 447,9 497,8
Övriga avsättningar 24 111,8 80,7 113,3 83,5
Avsättning för uppskjuten skatt - - 405,8 420,6

Skulder
Långfristiga skulder 12 060,2 12 619,6 12 861,5 13 527,9
Långfristiga lån 25 10,4 7,8 12 625,3 13 273,9
Långfristiga lån, koncernen 25 11 825,0 12 250,0 - -
Övriga långfristiga skulder 26 224,8 361,8 236,2 254,0

Kortfristiga skulder 1 903,0 1 527,7 2 244,3 2 129,4

Leverantörsskulder 27 330,6 359,0 645,6 707,9
Kortfristiga lån, koncernen 28 375,5 71,7 - -
Övriga kortfristiga lån 29 2,9 3,0 106,4 154,7
Interimsskulder 30 987,8 916,8 1 213,4 1 175,3
Övriga kortfristiga skulder 31 206,2 177,1 278,9 91,4

Summa skulder 13 963,2 14 147,2 15 105,8 15 657,3

Summa eget kapital, avsättningar och skulder 21 673,8 22 428,3 24 401,8 25 638,4

Panter och ansvarsförbindelser
Ställda säkerheter 33 - - 736,1 736,1
Ansvarsförbindelser
Pensionsförpliktelser som inte har tagits upp bland skulderna 
eller avsättningarna

23 3 230,3 3 069,8 3 230,3 3 069,8

Övriga ansvarsförbindelser
Borgensåtaganden 32 1 009,4 929,7 49,8 41,4
Övrigt 33 0,3 0,3 8,6 8,6
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Belopp i miljoner 
kronor

Kommunen Kommunkoncernen

2015 2016 2015 2016

Not 1: Verksamhetens intäkter

Försäljningsintäkter 60,3 56,9 -  -

Taxor och avgifter 571,0 606,0 -  -

 - konsumtionsavgifter 
va/avfall

228,1 227,5 -  -

 - barnomsorg 87,0 92,5 -  -

 - äldre och  
funktionshindrade

33,2 34,5 -  -

Hyror och arrenden 231,2 237,8 -  -

Bidrag 779,1 937,6 -  -

Försäljning av  
verksamhet och  
konsulttjänster

346,0 344,3 -  -

Exploateringsintäkter 331,1 215,6 -  -

Tomträttsintäkter 68,5 64,9 -  -

Realisationsvinster 18,4 8,0 -  -
Summa 2 405,6 2 471,1 4 109,0 4 300,9
I verksamhetens intäkter i kommunen ingår jämförelsestörande poster med 
223,6 mnkr, not 3 (400,5 mnkr 2015).

Not 2: Verksamhetens kostnader

Löner och sociala 
avgifter

-5 065,0 -5 309,5 -  -

Pensionskostnader -348,1 -346,3 -  -

Inköp av anläggnings- 
och underhållsmaterial

-117,2 -111,8 -  -

Bränsle, energi och 
vatten

-64,7 -71,2 -  -

Köp av huvud-
verksamhet

-1 221,6 -1 413,4 -  -

Lokal- och markhyror -832,0 -888,2 -  -

Lämnade bidrag -520,1 -514,6 -  -

Realisationsförluster 
och utrangeringar

-0,7 -4,9 -  -

Tjänster -706,4 -653,5 -  -

Varor -221,1 -221,0 -  -
Summa -9 096,9 -9 534,5 -9 863,9 -10 295,3
I verksamhetens kostnader ingår jämförelsestörande poster med 49,2 mnkr, 
not 3 (-22,5 2015).

Not 3: Jämförelsestörande poster i verksamhetens nettokostnader

Realisationsvinster för 
anläggningstillgångar

17,6 8,0  - -

Realisationsvinster för-
säljning bostadsrätter

0,7 -  - -

Realisationsförluster för 
anläggningstillgångar

-0,7 -4,9  - -

AFA återbetalning 54,8 -  - -

Resultat av försäljning 
av exploaterings-
fastigheter*

305,6 199,7  - -

Återförda medel från 
2012 avseende regle-
ring av fastigheter

- 29,3  - -

Kostnader ökat  
flyktingmottagande

-5,0 -57,7 - -

Summa 373,0 174,4  - -
* Exploateringsverksamhetens budget på 30 mnkr är att betrakta som  
jäm förelsestörande.

Belopp i miljoner 
kronor

Kommunen Kommunkoncernen

2015 2016 2015 2016

Not 4: Avskrivningar och nedskrivningar

Avskrivningar immate-
riella tillgångar

-1,1 -1,1 -1,4 -1,4

Avskrivningar byggna-
der och anläggningar

-93,9 -102,7 -413,0 -498,8

Avskrivningar maskiner 
och inventarier

-115,5 -125,9 -175,2 -205,6

Avskrivning maskiner 
och inventarier på 
leasingavtal

-2,8 -3,1 -2,8 -3,1

Årets avskrivningar -213,3 -232,8 -592,4 -708,9

Återföring av tidigare 
nedskrivna anlägg-
ningstillgångar

- - 33,6 5,2

Nedskrivningar  
materiella anlägg-
ningstillgångar

-0,2 -0,1 -62,0 -144,4

Summa -213,5 -232,9 -620,8 -848,1

Not 5: Skatteintäkter

Preliminära skatte-
intäkter

5 658,8 6 146,3 5 658,8 6 146,3

Slutavräkning 1) -10,8 5,9 -10,8 5,9

Preliminär  
slut avräkning 2)

6,1 -29,7 6,1 -29,7

Skatteväxling  
gym nasieresor

8,1 8,3 8,1 8,3

Summa 5 662,2 6 130,8 5 662,2 6 130,8
1) Mellanskillnaden mellan den i bokslut uppbokade 79 kr/inv och nu  
slutavräkning för 2015 85 kr/inv. 
2) Den preliminära slutavräkningen för 2016 uppgår till -206 kr/inv.  
Källa: Cirkulär 16:65.

Not 6: Generella statsbidrag och utjämning

Inkomstutjämning 1 175,7 1 234,2 1 175,7 1 234,2

Kostnadsutjämning -37,8 -75,3 -37,8 -75,3

Strukturbidrag 14,8 - 14,8 -

Införandebidrag  - - - -

Regleringsbidrag  - - - -

Regleringsavgift -5,5 -4,9 -5,5 -4,9

Generellt bidrag från 
staten

10,7 59,7 10,7 59,7

Generellt bidrag från 
staten, med avseende 
på flyktingsituationen

5,0 57,7 5,0 57,7

Utjämningsbidrag LSS 173,2 168,4 173,2 168,4

Kommunal fastighets-
avgift

211,4 217,8 211,4 217,8

Summa 1 547,5 1 657,6 1 547,5 1 657,6
I generella statsbidrag ingår jämförelsestörande poster med 117,4 mnkr, not 7 
(5 mnkr 2015).

Not 7: Jämförelsestörande poster, generella statsbidrag  
och utjämning

Byggbonus - 59,7 - -

Statsbidrag, ökat  
flyktingmottagande

5,0 57,7 - -

Summa 5,0 117,4 - 1 657,6

Noter för kommunens samlade verksamhet
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Belopp i miljoner 
kronor

Kommunen Kommunkoncernen

2015 2016 2015 2016

Not 8: Finansiella intäkter 

Ränteintäkter  
internbank

19,4 -15,8 - -

Ränteintäkter,  
likviditetsförvaltning

71,0 47,1 - -

Ränteintäkter  
pensionsförvaltning

42,0 32,4 - -

Ränteintäkter övriga 3,6 5,2 - -

Borgensavgifter/ 
räntetillägg

31,4 33,9 - -

Utdelningar  
koncernbolag

50,0 35,0 - -

Reavinster aktier, ränte-
bärande värde papper 
likviditets förvaltning

27,4 0,3 - -

Reavinster aktier, ränte-
bärande värde papper 
pensions förvaltning

22,5 1,2 - -

Övriga finansiella 
intäkter

0,1 5,4 - -

Summa Finansiella 
intäkter

267,4 144,7 128,2 62,6

Not 9: Finansiella kostnader

Räntekostnader, 
Internbank

-16,1 12,7 - -

Ränta på pensionsskuld -4,6 -16,7 - -

Räntekostnader, övrigt 2,2 -5,1 - -

Reaförluster aktier, ränte-
bärande värdepapper 
Internbank

-0,6 - - -

Reaförluster aktier, ränte-
bärande värde papper 
likviditets förvaltning

-24,4 -22,3 - -

Reaförluster aktier, ränte-
bärande värde papper 
pensions förvaltning

-8,8 -11,9 - -

Reaförluster, finansiella 
anläggningstillgångar

- -0,2 - -

Bankkostnader,  
Internbank

-3,8 -3,8 - -

Övriga finansiella 
kostnader

0,0 -0,2 - -

Summa finansiella 
kostnader

-56,1 -47,5 -274,7 -284,9

Not 10: Jämförelsestörande poster i finansnettot

Ränta under byggtid för 
objekt som klassats om 
från omsättningstillgång 
till anläggningstillgång

7,5 -  -  -

Effekt av sänkt diskon-
teringsränta pensioner

5,7 -12,1  -  -

Realiserad kursvinst på 
värdepapper

49,9 1,5  -  -

Realiserad kursförlust 
på värdepapper

-33,8 -34,2  -  -

Summa 29,3 -44,8  -  -

Belopp i miljoner 
kronor

Kommunen Kommunkoncernen

2015 2016 2015 2016

Not 11: Skatt på årets resultat

Aktuell skatt - - 12,8 -11,7

Uppskjuten skatt enligt 
företagens årsredo-
visningar

- - -1,0 -0,4

Uppskjuten skatt,  
obeskattade reserver

- -  - -

Summa - - 11,8 -12,1

Not 12: Årets resultat i förhållande till balanskravet

Årets resultat enligt 
resultaträkningen 

516,0 589,4 -  -

Realisationsvinster  
anläggningstillgångar

-17,6 -8,0 -  -

Realisationsvinster 
finansiella tillgångar    

-50,6 -1,5 -  -

Resultat efter  
balanskravsjusteringar

447,8 580,0 -  -

Medel till resultat-
utjämningsreserv

- -12,0 -  -

Medel från resultat-
utjämningsreserv

- - -  -

Årets  
balanskravsresultat

447,8 568,0  -  -

Medel till reserveringar 
eget kapital

-129,5 -19,6 -  -

Medel från reserve-
ringar i eget kapital

27,6 28,2 -  -

Tillägg; realisations-
förluster enl. undan-
tagsmöjlighet

 - - -  -

Tillägg; orealiserade 
kursförluster i värde-
papper

 - - -  -

Synnerliga skäl 0,0 0,0 -  -
Summa efter reserve-
ringar i Eget kapital

345,9 576,6 -  -

I bokslut 2015 reserverades i eget kapital 518 mnkr som bokats om till 
anläggings tillgångar av de total 717 som direktbokades mot eget kapital.

Not 13: Ej likviditetspåverkande poster

Justering för av- och 
nedskrivningar

210,9 229,5 620,8 848,1

Förändring avsätt-
ningar

37,2 61,3 26,7 80,0

Förändring pensioner 
exkl uttag

41,3 60,4 - -

Värdesäkring/ 
förändring nuvärde

-5,7 0,9 - -

Nya avsättningar 1,6 - - -
Övriga ej likviditets-
påverkande poster

202,9 -18,2 220,1 -117,0

Realisationsförluster 0,7 4,9 - -

Realisationsvinster -17,6 -8,1 - -

Ränta anslutnings-
avgifter och byggränta

12,5 5,0 - -

Effekter av ändrade 
redovisningsprinciper

206,6 -18,3 - -

Övrigt 0,7 -1,7 - -
Summa ej likviditets-
påverkande poster

451,0 272,6 867,6 811,1
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Belopp i miljoner 
kronor

Kommunen Kommunkoncernen

2015 2016 2015 2016

Not 14: Immateriella tillgångar

Ingående bokfört 
värde

4,0 2,9 5,3 3,9

Investeringar under 
året

0,0 0,0 0,0 0,0

Årets avskrivningar -1,1 -1,1 -1,4 -1,4
Utgående bokfört 
värde

2,9 1,8 3,9 2,5

Bokfört värde totalt, immateriella tillgångar

Anskaffningsvärde 9,2 9,2 10,6 10,5

Ackumulerade  
avskrivningar 

-5,2 -6,3 -5,3 -6,7

Årets avskrivningar -1,1 -1,1 -1,4 -1,4
Summa 2,9 1,8 3,9 2,5
Tillämpad avskriviningsmetod är linjär avskrivning.
Tillämpad tid för avskrivning är mellan 3–5 år.
Samtliga externt förvärvade.

Not 15: Materiella anläggningstillgångar

Bruttoinvesteringar 637,9 550,8 -  -

 - fastighetsförvärv 132,3 15,7 -  -

Investeringsinkomster -37,8 -48,5 -  -

Periodiserade  
investeringsbidrag

-2,5 -2,3 -  -

Summa 597,6 500,0 -  -

Försäljningspris  
anläggningstillgångar

418,5 291,3 -  -

 - bostadsrätt 0,8 - -  -

 - omsättningstillgångar 399,6 280,6 -  -

Försäljningspris  
materiella anlägg-
ningstillgångar

18,1 10,7 -  -

Försäljnings-
omkostnader

-25,5 -16,0 -  -

Mark, byggnader och tekniska anläggningar

Ingående bokfört 
värde

2 373,6 2 668,7 14 526,1 15 928,8

Investeringar under 
året

386,5 265,7 1 946,1 1 515,5

Investeringar effekter 
av införande av kom-
ponentredovisning

2 437,0 -40,7 - -

Korrigering exploate-
ringsinvesteringar från 
2014 och tidigare

 - 527,5  - -

Utrangering/avyttring/
korrigering

-19,9 5,3 -74,6 -62,7

Utrangeringar effekter 
av införande av kom-
ponentredovisning

-2 437,0 -22,6  - -

Årets avskrivningar -93,3 -99,0 -413,0 -499,1

Nedskrivningar - - -75,2 -144,4

Återförda  
nedskrivningar

- - 24,6 5,2

Överföringar från/ 
till annat tillgångsslag

-0,8 -22,5 -0,8 701,3

Övriga förändringar - - -4,4 4,0
Utgående bokfört 
värde

2 646,1 3 282,4 15 928,8 17 448,9

Belopp i miljoner 
kronor

Kommunen Kommunkoncernen

2015 2016 2015 2016

I årets avskrivningar totalt för kommunen ingår 0,6 mnkr avskrivningar på  
bostadsrätter. Bostadsrätter redovisas under finansiella anläggningstillgångar.

Pågående nyanläggningar

Ingående bokfört 
värde

179,4 769,2 1 084,7 1 968,6

Investeringar under 
året ej aktiverade

175,9 254,1 1 718,0 2 098,2

Korrigering av tidigare 
investeringar inom 
exploatering

Nedskrivningar - - - -

Utrangeringar/ 
omklassificeringar

-104,1 -135,3 -1 365,1 -2 039,2

Övriga förändringar - - 0,5 -

Direktbokning, Exlpoa-
tering 2014 och tidigare

518,0 -518,0 518,0 -518,0

Utgående bokfört 
värde

769,2 369,9 1 956,1 1 509,6

Bokfört värde totalt mark, byggnader och tekniska anläggningar

Anskaffningsvärde 3 964,5 4 731,9 20 578,2 22 593,1

Ackumulerade  
avskrivningar

-1 225,1 -1 350,5 -4 236,4 -4 645,3

Årets avskrivning -93,3 -99,0 -413 -498,8
Summa 2 646,1 3 282,4 15 928,8 17 448,9
Tillämpad avskriviningsmetod är linjär avskrivning. 
Tillämpad tid för avskrivning är mellan 5–100 år. Från och med 2015  
tillämpas komponentredovisning.
Mark skrivs inte av.
Med pågående nyanläggningar avses investeringar som ännu inte  
färdigställts och därmed inte aktiverats.

Not 16: Bokfört värde totalt, maskiner, fordon, inventarier och konst

Ingående bokfört 
värde

415,8 437,3 809,3 908,3

Investeringar under 
året

145,8 141,4 284,0 534,1

Utrangering/avyttring/
korrigering

-5,8 -9,3 -7,9 96,4

Årets avskrivningar -118,5 -129,7 -153,4 -208,7

Överföringar från/ 
till annat tillgångsslag

0,0 3,9 - -13,3

Övriga förändringar 0,0 0,0 -23,7 38,3
Utgående bokfört 
värde

437,3 443,6 908,3 1 355,1

Bokfört värde totalt, maskiner, fordon, inventarier och konst

Anskaffningsvärde 1 514,3 1 590,0 2 401,5 3 022,6

Ackumulerade  
avskrivningar

-958,5 -1 016,7 -1 339,8 -1 458,8

Årets avskrivningar -118,5 -129,7 -153,4 -208,7
Summa 437,3 443,6 908,3 1 355,1
Tillämpad avskrivningsmetod är linjär avskrivning. 
Tillämpad tid för avskrivning är mellan 3–20 år.
Konst skrivs inte av.



FINANSIELLA RAPPORTER OCH TILLÄMPADE REDOVISNINGSPRINCIPER 73

Belopp i miljoner 
kronor

Kommunen Kommunkoncernen

2015 2016 2015 2016

Not 17: Finansiella anläggningstillgångar

Värdepapper, andelar och bostadsrätter

Aktier 227,0 227,0 -  -

Andelar och  
grundfondskapital

95,2 95,0 123,3 113,9

Bostadsrätter 18,1 19,3 18,1 19,3
Summa 340,3 341,3 141,4 133,2

Utlämnade lån

Kommunala bolag 698,6 698,6 -  -

Staten - - -  -

Landsting 0,3 0,3 0,3 0,3

Föreningar och 
stiftelser

15,5 15,2 15,5 15,2

Företag 18,0 16,5 18,0 16,5
Summa 732,4 730,6 33,8 32,0

Utlämnade lån internbank, koncernen

Futurum Fastigheter  
i Örebro AB

2 125,0 2 389,0 -  -

Kumbro Vind AB 248,8 307,2 -  -

Stadsnät i Örebro AB 36,0 84,0 -  -

Västerporten AB 225,0 225,0 -  -

ÖBO Omsorgs-
fastigheter AB

428,0 428,0 -  -

ÖBO Husaren AB 200,0 280,0  -  -

Örebrobostäder AB 5 400,0 5 727,0 -  -

Örebroporten  
Fastigheter AB

2 813,0 2 663,0 -  -

Summa 11 475,8 12 103,2 -  -

Övriga långfristiga fordringar

Långfristig fordran jämkad 
moms koncernbolag, 
fastighetsförsäljning

34,9 21,3 -  - 

Övriga 0,1 0,3 273,0 244,9

Summa 35,0 21,6 239,2 212,9
Summa finansiella  
anläggningstillgångar

12 583,5 13 196,7 414,4 378,1

Örebro kommun har som medlem i Kommuninvest ett ansvar gentemot 
b olagets motparter för bolagets samtliga åtaganden. Detta borgensåtag-
ande är begränsat till den enskilde medlemmens andel av bolagets samtliga 
åtaganden. Denna andel bestäms utifrån medlemmens insatskapital i för-
hållande till det totala andelskapitalet i Kommuninvest ekonomisk förening. 
Örebro kommuns borgensåtagande per 2016-12-31 är totalt 5 383,1 mnkr 
dvs 4 453,4 + 929,7 (5 921,5 mnkr 2015). Örebro kommuns borgensåtagande 
för Kommuninvests skulder beräknades till 4 453,4 mnkr per 2016-12-31 (4 912,1 
mnkr 2015).

Not 18: Förråd m.m.

Förråd 4,8 5,4 16,8 16,7

Exploateringsfastig-
heter

55,2 91,6 55,2 91,6

Tomträttsfastigheter 
småhus

35,7 31,0 35,7 31,0

Summa 95,7 128,0 107,7 139,3
Från och med 2015 tillämpas en ny redovisningsprincip för exploateringsverk-
samheten. Från och med 2015 tillämpas successiv vinstavräkning för sålda 
tomter. Upparbetade resultat från 2014 och tidigare direktbokades mot 
ingående eget kapital 2015. Upparbetade investeringar 2014 och tidigare 
har omklassificerades i samband med bokslut 2015 till anläggningstillgångar.

Belopp i miljoner 
kronor

Kommunen Kommunkoncernen

2015 2016 2015 2016

Not 19: Kortfristiga fordringar

Statsbidragsfordringar

Flyktingar 57,8 87,3 -  -

Fordran avseende 
särskild momskompen-
sation

86,3 88,2 -  -

Kommunal fastighets-
avgift/skatter

62,5 74,1 -  -

Övriga statsbidrags-
fordringar

10,4 4,5 -  -

Summa 217,0 254,2 -  -

Övriga omsättningstillgångar

Interimsfordringar 284,4 348,8 -  -

Upplupna ränte-
intäkter

13,5 2,7 -  -

Upplupna skatteintäkter, 
inbetald preliminär skatt*

87,6 13,7 -  -

Kortfristig del av lång-
fristig fordran

1,2 1,9 -  -

Kortfristig fordran jämkad 
moms koncernbolag, 
fastighetsförsäljning 

16,3 14,3 -  -

Kortfristig fordran, 
anteciperad utdelning 
Örebro Rådhus AB

40,3 35,0 -  -

Övriga fordringar 1,7 4,6 -  -
Summa 445,0 421,0 -  -

Kortfristig fordran inom koncernkontot

Länsmusiken i Örebro AB - 7,3 -  -
Summa 0,0 7,3 -  -
Kundfordringar 170,8 240,7 -  -
Summa kortfristiga 
fordringar

832,8 923,2 714,5 663,1

* From 2016 nettoredovisas inbetald prelimnärskatt mot skatteskuld för 
fastighets skatt och särskild löneskatt.

Not 20: Kortfristiga placeringar

Likviditetsförvaltning 2 350,4 2 473,8 2 350,4 2 473,8

Pensionsförvaltning 1 298,1 1 277,7 1 298,1 1 277,7

 - Placerade medel 
Nerikes brandkår

- - 22,3 15,6

Summa 3 648,5 3 751,4 3 670,8 3 767,1

Not 21: Kassa och bank

Bank och giro 657,8 331,3 697,5 374,7
Summa 657,8 331,3 697,5 374,7
Summa omsättnings-
tillgångar

5 234,8 5 133,9 5 190,5 4 944,2
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Belopp i miljoner 
kronor

Kommunen Kommunkoncernen

2015 2016 2015 2016

Not 22: Eget kapital

Eget kapital (IB) 5 954,6 7 187,8 6 891,3 8 273,1

Korrigering ingående 
värde eget kapital

717,0 -34,7 738,4 -40,5

 - Exploatering 2014 
och tidigare

735,1 -  - -

 - Effekter införande  
av komponent-
redovisning

-5,4 -  - -

 - Interkommunala 
ersättningar

-12,7 -7,2  - -

Avskrivningar 2015 och 
tidigare avseende ex-
ploateringsinvesteringar

 - -27,5  - -

Årets resultat 516,2 589,4 699,3 746,5
Reserveringar 1 145,4 1 110,5  -  -

 - eget kapital avfall 103,0 105,0 -  -

 - resultatutjämnings-
reserv

68,0 80,0  -  -

 - konjunktur- och 
strukturbuffert

200,0 200,0 -  -

 - AFA-medel (åter från 
2005 och 2006)

18,8 14,0 -  -

 - AFA-medel (åter från 
2004)

40,6 28,0  -  -

 - sociala investeringar 81,2 73,3 -  -

 - överfört resultat 
intraprenader 

34,6 46,6 -  -

 - exploaterings-
fastigheter 

80,9 80,9 -  -

 - exploaterings-
fastigheter 2014  
och tidigare

518,0 482,7 -  -

Eget kapital (UB) 7 187,8 7 742,5 8 329,0 8 979,1
2015 beslutade Kommunfullmäktige att reservera kvarvarande 47,5 mnkr för 
återbetalda AFA-medel. 6,9 mnkr av dessa reserverades till Sociala investe-
ringar Ks 388/2015 och Ks 1090/2015. 62 mnkr reserverades till exploaterings-
fastigheter och 8,3 mnkr reserverades för Avfallsverksamhetens del av eget 
kapital. Därutöver reserverades 518 mnkr av de direktbokade explaterings-
intäkterna från objekt sålda 2014 och tidigare enligt ny redovisningsprincip för 
exploateringsredovisning. Av intraprenadernas ackumulerade resultat reser-
verades 17,2 mnkr från nya överskott. Efter bokslut 2015 har intreprenadernas 
resultat prövats (Ks 206/2016) och av 2015 års reservering för intraprenadernas 
överskott återförs 4,9 mnkr till eget kapital.
2016 beslutade Kommunfullmäktige att reservera 12 mnkr av resultatet till 
resultatutjämningsreserven. 2,0 mnkr reserverades för Avfallsverksamhetens 
del av eget kapital. Av intraprenadernas ackumulerade resultat reserverades 
19,6 mnkr från nya överskott.

Not 23: Avsättning till pensioner och liknande förpliktelser
Örebro kommun tillämpar den blandade modellen för redovisning av pen-
sionsåtaganden fr.o.m.år 1998 enligt KPA:a beräkningar med RIPS07 som grund.  
Nya RIPS17 ska börja gälla från och med den 1 januari 2017. 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 ansvarsförbindelse. Denna del av pensionsåtagandet 
har minskat med 130,2 mnkr mellan åren 2015 och 2016. Örebro kommun har 
beslutat att betala ut maximalt belopp av den avgiftbestämda ålderspen-
sionen. För 2016 sker det i mars 2017 och beräknas på helår till 187,9 mnkr och 
är bokförd som en kortfristig skuld. Beräkningarna baseras på uppgifter per 
2016-12-14 Aktualiseringsgraden är 96 % (94 %).

Belopp i miljoner 
kronor

Kommunen Kommunkoncernen

2015 2016 2015 2016

Specifikation avsatt till pensioner

Avtalspensioner 258,8 279,2 -  -

 - förmånsbestämd 
ålderspension

218,5 240,0 -  -

 - särskild avtals-
pension

- - -  -

 - pension till efter-
levande

6,1 6,4 -  -

 - PA-KL pensioner 34,2 32,9 -  -

Örebros särskilda  
pensionsplan (ÖSPP)

51,9 67,9 -  -

Särskild avtalspension- 
och visstidspensioner

9,8 8,8 -  -

 - särskilda avtals-
pensioner

0,5 0,3 -  -

 - visstidspensioner 9,3 8,5 -  -

Avtalspensioner 
förtroendevalda ej 
avgångna

8,3 10,4 -  -

Avtalspensioner förtro-
endevalda OPF-KL

1,1 1,4  -  -

Löneskatt 81,1 90,2 -  -
Summa 411,0 457,8 448,0 497,8
Ingående avsättning 
avtalspensioner

241,4 258,8 -  -

Nyintjänad pension 23,9 29,2 -  -

Ränte- och belopps-
uppräkningar

4,2 3,0 -  -

Sänkt diskonterings-
ränta

- - -  -

Övrigt -0,1 -0,4 -  -

Årets utbetalningar -10,6 -11,3 -  -

Löneskatt 62,8 67,7 -  -
Summa avsättning 321,6 347,0 -  -
Ingående avsättning 
ÖSPP

46,6 51,9 -  -

Nyintjänad pension - - -  -

Ränte- och belopps-
uppräkningar

1,2 0,6 -  -

Sänkt diskonterings-
ränta

-2,0 9,7 -  -

Övrigt 6,7 6,2 -  -

Årets utbetalningar -0,6 -0,6 -  -

Löneskatt 12,6 16,5 -  -
Summa avsättning 64,5 84,3 -  -
Ingående avsättning 
ÖK-SAP

10,8 9,8 -  -

Ränte- och belopps-
uppräkningar

0,2 0,1 -  -

Sänkt diskonterings-
ränta

- - -  -

Arbetstagare som 
pensionerats

0,6 0,0 -  -

Övrigt 0,1 0,5 -  -

Årets utbetalningar -1,9 -1,7 -  -

Löneskatt 2,4 2,1 -  -
Summa avsättning 12,2 10,9 -  -
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Belopp i miljoner 
kronor

Kommunen Kommunkoncernen

2015 2016 2015 2016

Ingående avsättning 
förtroendevalda 

9,3 8,3 -  -

Nyintjänad pension 0,6 1,9 -  -

Ränte- och belopps-
uppräkningar

0,2 0,1 -  -

Sänkt diskonterings-
ränta

- - -  -

Överfört till ordinarie 
beräkning

-1,8 - -  -

Löneskatt 2,0 2,5 -  -
Summa avsättning 10,3 12,9 -  -
Ingående avsättning 
förtroendevalda OPF-KL

0,0 0,6 -  -

Avgiftsbestämd 
ålderspension

0,3 0,3 -  -

Nyintjänad pension 0,8 0,6 -  -

Löneskatt 0,3 0,3 -  -
Summa avsättning 1,4 1,7 -  -
Rättelse löneskatt  
från 2014

1,0 1,0 -  -

Utgående avsättning 411,0 457,8 -  -
Avtalspensioner som intjänats före 1998 redovisas som en ansvarsförbindelse.

Avtalspensioner 2 595,9 2 465,7 -  -

Förtroendevalda 3,7 4,8 -  -

Löneskatt 630,7 599,3 -  -
Summa 3 230,3 3 069,8 -  -
Ingående ansvars-
förbindelse 

2 686,5 2 595,9 -  -

Pensionsutbetalningar -129,0 -113,5 -  -

Ränte- och belopps-
uppräkningar

49,0 36,3 -  -

Aktualisering -1,2 -4,3 - -

Effekter Ädel-reglering - -46,2 - -

Övrigt -9,4 -2,5 -  -

Löneskatt 629,8 598,2 -  -
Delsumma ansvars-
förbindelse

3 225,7 3 063,9 -  -

Ingående ansvars-
förbindelse förtroende-
valda

4,5 3,7 -  -

Ränte- och belopps-
uppräkningar

0,1 0,0 -  -

Sänkt diskonterings-
ränta

- - -  -

Nyintjänad pension - 1,0 -  -

Överfört till ordinarie 
beräkning

-0,9 - -  -

Löneskatt 0,9 1,2 -  -

Delsumma förtroende-
valda

4,6 5,9 -  -

Utgående ansvars-
förbindelse totalt

3 230,3 3 069,8 -  -

Belopp i miljoner 
kronor

Kommunen Kommunkoncernen

2015 2016 2015 2016

Not 24: Övriga avsättningar

Avsättning för återställande av deponi

Ingående bokfört 
värde

67,6 52,7 - -

Förändring av nuvärdet -5,7 - - -

Uttag -9,2 -1,8 - -
Utgående bokfört 
värde

52,7 50,9 -  -

För återställandet av deponier rekommenderas att en avsättning görs 
motsvarande uppskattade kostnader för återställandet. Atleverket fick sin 
ansökan till miljödomstolen om att få fortsätta att deponera till år 2025 på 
nuvarande deponi beviljad 2007-12-06. Enligt den senaste fonderingskalkylen 
uppgår de kvarvarande kostnaderna för sluttäckning till 55,5 mnkr vid en 
diskonteringsränta på 3 %. Om sluttäckning skulle genomföras idag beräknas 
kostnaden till 55,5 mnkr. Hittills har uttag på 23,8 mnkr gjorts från avsättningen. 
Arbetet med sluttäckningen pågår mellan 2008 och 2025. Vid 2015 års av-
stämning återfördes 5,7 mnkr på grund av förändrad kalkyl (0,6 mnkr 2014).

Avsättning för bidrag till medfinansiering av Citybanan

Ingående bokfört 
värde

83,7 56,4 -  -

Årets avsättning - - -  -

Uttag -28,1 -28,3 -  -

Årets avsättning  
Indexuppräkning

0,8 0,9 -  -

Utgående bokfört 
värde

56,4 28,9 -  -

Länstrafiken i Örebro AB:s andel i medfinansieringen är 185,4 mnkr under  
tidsperioden 2013–2017. Enligt beslut i Kommunfullmäktige 2009-11-18 §164,  
Ks 1164/2009. Örebro kommun har avsatt 50 % av den andel som Länstrafiken i 
Örebro AB har i medfinansieringen av Citybanan 92,7 mnkr jämte indexjustering 
enligt uppdragsavtalet. Utbetalningen påbörjades 2013 och ska enligt avtalet 
pågå tom 2017. Hittills har 74,7 mnkr samt utveckling i index 10,3 mnkr reglerats.

Avsättning för sanerings- och markarbeten Gulsippan  
(fd Vasaskolan)

Ingående bokfört 
värde

1,0 0,1 -  -

Uttag markarbete -0,9 -0,1 -  -
Utgående bokfört 
värde

0,1 0,0 -  -

Avsättning för sanerings- och mark arbeten Rörströmsälven 10 
(Öknaskolan)

Ingående bokfört 
värde

1,8 1,7 -  -

Årets avsättning  - - -  -

Uttag - -0,8  -

Utgående bokfört 
värde

1,8 0,9 -  -

Avsättning för förtida upphörande av  
arrende 

Ingående bokfört 
värde

- 0,8 -  -

Årets avsättning 0,8 - -  -

Uttag - -0,8  -
Utgående bokfört 
värde

0,8 0,0 -  -

Summa övriga  
avsättningar

111,8 80,7 519,0 504,2

Summa avsättningar 522,8 538,6 967,0 1 002,0
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Belopp i miljoner 
kronor

Kommunen Kommunkoncernen

2015 2016 2015 2016

Not 25: Långfristiga lån

Långfristiga lån

Certifikatslån 3 000,0 3 200,0 -  -

Obligationslån 5 925,0 6 000,0 -  -

Kommuninvest 2 600,0 2 450,0 -  -

Europeiska  
invsteringsbanken

300,0 600,0  -

Handelsbanken - - -  -

Övriga låneinstitut - - -  -

Landsting 4,0 4,0 -  -

Långfristig leasingskuld 6,4 3,8 -  -
Summa 11 835,4 12 257,8 12 625,3 13 162,5
varav 12 250,0 mnkr avser upplåning till Internbanken (11 825 mnkr bokslut 2014).

Kreditlöften, ej nyttjade 

Handelsbanken 250,0 500,0 -  -

Kommuninvest - - -  -

DNB - 250,0 -  -

SEB 500,0 500,0 -  -

Swedbank 250,0 250,0 -  -
Summa 1 000,0 1 500,0 -  -

Europeiska investeringsbanken

Låneram (outnyttjad 
del av 1 500 mnkr)

1 200,0 900,0 -  -

Checkräkningskrediter

Swedbank  
(ej utnyttjad)

300,0 300,0 -  -

Låneskuldens struktur

Kapitalbindningstid, år 2,5 2,8 -  -

Räntebindningstid, år 0,1 0,1 -  -

Räntebindningstid 
exkl. derivat, år

0,7 0,2 -  -

Andel lån som förfaller 
inom ett år,%

38,0 37,0 -  -

Ränta i genomsnitt,% -0,1 -0,2 -  -

Ränta i genomsnitt 
exkl. derivat,%

0,1 -0,1 -  -

Fordon

Totala minimilease-
avgifter

12,2 12,2 -  -

Nuvärde minimilease-
avgifter

9,2 6,8 -  -

Därav förfall inom 1 år 2,8 3,0 -  -

Därav förfall mellan 
1–5 år

6,4 3,8 -  -

Därav förfall senare 
än 5 år

- - -  -

I minimileaseavgiften ingår anskaffningspriset exkl. restvärdet samt 12,5 
procent moms.

Belopp i miljoner 
kronor

Kommunen Kommunkoncernen

2015 2016 2015 2016

Not 26: Övriga långfristiga skulder

Periodiserade anslut-
ningsavgifter

177,2 254,0 177,2 254,0

Periodiserade gatu-
kostnadsersättningar

0,4 51,9 0,4 51,9

Periodiserade  
investeringsbidrag

47,1 55,9 47,1 55,9

Övriga långfristiga 
skulder

0,1 0,0 11,5 3,6

Summa 224,8 361,8 236,2 365,4
Anslutningsavgiften ska främst täcka investeringskostnaden för va-ledningen. 
I samband med en anslutning finns vissa mindre driftskostnader, som 
administrationsomkostnader,men dessa har bedömts vara av mindre  
omfattning, varför hela anslutningsavgiften periodiseras.

Summa långfristiga 
skulder

12 060,2 12 619,6 12 861,5 13 527,9

Not 27: Leverantörsskuld 330,6 359,0 645,6 707,9

Not 28: Kortfristig skuld inom koncernkontot

Örebro Rådhus AB 3,8 2,2 -  -

Örebrobostäder AB 47,6 4,2 -  -

Örebroporten Fastig-
heter AB

106,1 24,6 -  -

Futurum Fastigheter  
i Örebro AB

106,7 1,8 -  -

Örebrokomaniet AB - 7,6 -  -

Länsmusiken Örebro AB 1,6 - -  -

Kumbro utveckling AB 87,1 25,9 -  -

Örebroregionens 
Science Park AB

2,1 5,1 -  -

Närkefrakt Fastig-
heter AB

20,0 0,1 -  -

Oslo-Stockholm 2:55 - - -  -

Övriga 0,5 0,1 -  -
Summa 375,5 71,7 -  -

Not 29: Övriga kortfristiga lån

Nästkommande års 
amorteringar

2,9 3,0 106,4 154,7

Summa 2,9 3,0 106,4 154,7
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Belopp i miljoner 
kronor

Kommunen Kommunkoncernen

2015 2016 2015 2016

Not 30: Interimsskulder
Den del av de nyintjänade pensionsförmånerna för år 2016 som Örebro  
kommun har beslutat att betala ut som avgiftsbestämd ålderspension i  
mars 2016 beräknas till 187,9 mnkr och är bokförd som en kortfristig skuld. 

Semesterlöneskuld 224,6 230,9 -  -

Nyintjänade pensions-
förmåner, avgiftsbe-
stämd ålderspension

174,6 187,9 -  -

Upplupna löner 18,2 17,0 -  -

Upplupna sociala 
avgifter

305,7 242,4 -  -

Upplupna ränte-
kostnader

7,8 19,0 -  -

Förutbetalda  
hyres intäkter

19,4 19,9 -  -

Förutbetalda konsum-
tionsavgifter VA*)

16,5 9,0 -  -

Förutbetalda bygglov-
avgifter

4,2 0,2 -  -

Förutbetalda skatter 9,8 29,7 -  -

Övriga interimsskulder 207,0 160,8 -  -
Summa 987,8 916,8 1 213,4 1 175,3
*) Förutbetalda konsumtionsavgifter, skuld till abonnenter. 

Not 31: Övriga kortfristiga skulder

Momsskuld 7,0 5,1 -  -

Avfallsskatt 1,8 1,6 -  -

Personalens källskatt 75,9 81,6 -  -

Fastighetsskatt 6,8 7,1 -  -

Avr. gem. hushålls-
kassor VFH

0,7 0,8 -  -

Övriga kortfristiga 
skulder

114,0 81,0 -  -

Summa 206,2 177,1 278,9 91,4 
Summa kortfristiga 
skulder

1 903,0 1 527,6 2 244,3 2 129,3

Not 32: Borgensåtaganden

Majoritetsägda bolag 864,6 785,8 -  -

 - Örebrobostäder AB 130,0 110,0 -  -

 - Örebro rådhus AB 500,0 500,0 -  -

 - Kumbro utveckling AB 53,6 42,8 -  -

 - Kumbro stadsnät AB 132,0 84,0 -  -

 - Biogasbolaget i  
Mellansverige AB

49,0 49,0 -  -

Minoritetsägda företag 95,0 102,5 -  -

 - Örebro läns flygplats 
AB

95,0 102,5 -  -

Övriga 49,8 41,4 49,8 41,4

 - delägda stiftelser 4,0 4,0 4,0 4,0

 - förlustansvar,  
egna hem

0,7 0,4 0,7 0,4

 - övriga bostadslån 29,2 28,9 29,2 28,9

 - föreningar och  
andra organisationer 

15,9 8,1 15,9 8,1

Summa 1 009,4 929,7 49,8 41,4
Örebro kommun har som medlem i Kommuninvest ett ansvar gentemot 
bolagets motparter för bolagetssamtliga åtaganden. Se not 17. Från och 
med 2014 ingår beviljad ej nyttjad kredit för Örebrobostäder AB och Örebro 
läns flygplats AB.

Belopp i miljoner 
kronor

Kommunen Kommunkoncernen

2015 2016 2015 2016

Not 33: Övriga ansvarsförbindelser
Örebro kommun förvaltar egna medel åt privatpersoner motsvarande 0,3 mnkr. 
Kommunen förvaltar hushållskassor för boende i gruppbostad, finns inom övriga 
kortfristiga skulder.

Ställda säkerheter

Fastighetsinteckningar - - 730,0 730,0

Företagsinteckningar - - 5,8 5,8

Övriga ställda panter - - 0,3 0,3
Summa - - 736,1 736,1

Övriga tilläggsupp lysningar
Villkorat kapital tillskott, mnkr

Örebro Rådhus AB 4,3 4,3 -  -

ÖSK (Örebro  
Sportklubb)

4,1 3,7 -  -

KIF Örebro Dam-
fotbollsförening (DFF)

2,3 2,3 -  -

Örebrokompaniet AB 0,7 0,7 -  -

Kommunens framtida åtaganden för operationell leasing

Maskiner, fordon och inventarier, mnkr

Redovisade kostnader 
innevarande år

8,3 12,6 -  -

Beräknade kostnader 
kommande 12 mån

5,0 10,3 -  -

Beräknade kostnader 
kommande 13–60 mån

2,6 2,7 -  -

Beräknade kostnader 
kommande 61– mån

- - -  -

Hyra fastigheter

Avgifter med förfall 
inom 1 år

308,8 651,4 -  -

Avgifter med förfall 
inom 1 år men innan 
5 år

949,9 1 387,8 -  -

Avgifter med förfall 
senare än 5 år

456,0 551,3 -  -

Andel antal objekt per fastighetsägare (koncern)

Futurum fastigheter AB 8,9% 12,2% - -

Örebrobostäder AB 32,9% 54,7% - -

Örebroporten  
Fastigheter AB

5,8% 8,2% - -

Västerporten  
Fastigheter AB

0,4% 0,7% - -

Externa fastighetsägare 52,0% 24,3% - -
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REVISIONSBERÄTTELSEN

Revisionsberättelse för år 2016

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet 
som bedrivits i styrelse och nämnder. Verksamheten i de kommu-
nala bolagen samt stiftelsen Activa har granskats av lekmannare-
visorer och revisor. Granskningsrapporter och revisions berättelser 
för de olika bolagen har bilagts denna revisionsberättelse. 

Styrelse och nämnder ansvarar för att verksamheten bedrivs 
enligt gällande mål, beslut och riktlinjer samt de lagar och före-
skrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att 
det finns en tillräcklig intern kontroll i verksamheten samt för 
återredovisning till fullmäktige.

Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll 
och räkenskaper samt att pröva om verksamheten bedrivits enligt 
fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter som 
gäller för verksamheten.

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisions-
sed i kommunal verksamhet och kommunens revisionsregle-
mente. Granskningen har genomförts med den inriktning och 
omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning 
och ansvarsprövning. Granskningsinsatserna har prioriterats uti-
från en riskbedömning.

Utifrån genomförda granskningsinsatser bedömer vi samman-
taget att kommunstyrelsen och nämnderna har bedrivit verk-
samheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredsställande sätt. 

Stadsrevisionen riktade anmärkning för verksamhetsåret 2015 
mot Vård- och omsorgsnämnd Öster. Vi kan konstatera att Vård- 
och omsorgsnämnd Öster ånyo uppvisar ett negativt resultat för 
2016 -31,8 Mkr, en procentuell budgetavvikelse som uppgår till 
21 % av budgeterade nettokostnader. Redan vid delårsbokslutet 
bedömde nämnden, att de inte skulle klara av fullmäktige fast-
ställd budget för 2016. Med anledning därav borde nämnden ha 
begärt nya riktlinjer av fullmäktige. Stadsrevisionen konstaterar 
att nämnden underlåtit detta. 

Stadsrevisionen riktar anmärkning mot Vård- och omsorgs-
nämnd öster för bristande styrning, ledning, uppföljning 
och kontroll. 

Vi konstaterar att Gymnasienämnden uppvisar ett negativt 
resultat om – 21,8 Mkr. Redan vid delårsbokslutet bedömde 
nämnden, att de inte skulle klara av fullmäktige fastställd budget 
för 2016. Stadsrevisionen kan konstatera att underskottet är för-
hållandevis lågt i relation till omsättningen. Vi kommer under 
2017 att uppmärksamt följa utvecklingen i Gymnasienämnden. 

I förvaltningsberättelsen görs utvärderingar av i vilken ut-
sträckning kommunfullmäktiges mål för en god ekonomisk 
hushållning har uppnåtts på kommunövergripande nivå, både 
finansiellt och verksamhetsmässigt. 

Till varje strategiskt område är kopplat målområden samt in-
dikatorer. För 2016 är det 26 indikatorkluster (mål) som har 
koppling till god ekonomisk hushållning. Av dessa har 19 upp-
nåtts helt, 5 har inte förändrats eller går åt rätt håll men har 
inte nått målvärdet. Två av målen når inte målvärdet och flera 
av indikatorerna visar på en negativ utveckling. Fullmäktige har 
antagit tre finansiella mål varav två uppnåtts 2016. 

Vi delar kommunstyrelsens bedömning av måluppfyllelsen.
Vi bedömer sammantaget att styrelse och nämnder i Örebro 

kommun i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett ända-
målsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. 
Bedömningen görs med reservation för Vård- och omsorgs-
nämnd Öster mot vilken vi riktar anmärkning mot på grund av 
bristande ekonomiska kontroll under 2016.

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.
Vi bedömer att styrelsens och nämndernas interna kontroll 

har varit tillräcklig. 
Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen 

endast delvis är förenligt med de finansiella mål och verksam-
hetsmål som fullmäktige uppställt. 

Vi föreslår att fullmäktige riktar anmärkning mot Vård- 
och omsorgsnämnd öster för bristande styrning, ledning, 
uppföljning och kontroll. 

Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för sty-
relse och nämnder samt enskilda ledamöterna i dessa organ.

Vi tillstyrker att fullmäktige godkänner kommunens års-
redovisning för 2016.
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Till revisionsberättelsen hör bilagorna
Revisorernas redogörelse (nr1)
Revisionsberättelse från Region Örebro län (nr 2)
Granskningsrapporter från lekmannarevisorerna i de kommunala bolagen samt revisionsberättelser 
från de auktoriserade revisorerna i de kommunala aktiebolagen (bilaga 3-27)
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Indikatorer för  
hållbar tillväxt

2013 2014 2015 2016 Mål-
uppfyllelse

Utfall Målvärde

Arbetslöshet 
Andel arbetslösa av arbetskraften 16–64 år,  
skillnad mot riket, procentenheter

Totalt 0,5 0,5 0,3 0,1 lägre

I nivå med  
rikets snitt

Grönt

Andel arbetslösa totalt av arbetskraften  
16–64 år, procent

Totalt 9,8 8,6 8,2 7,7
Kvinnor 8,6 7,4 7 6,6
Män 10,2 9,6 9,4 8,7

Andel arbetslösa totalt av arbetskraften  
18–24 år, procent

Totalt 18,8 14,7 13,6 10,5
Kvinnor 15,5 11 10,1 7,7
Män 21,9 18,2 17,1 13,3

Andel långtidsarbetslösa (längre än 6 månader), 
procent Totalt 5,2 4,7 4,5 4,4

Motivering: Grunden i samhällsstrukturen är att den vuxna befolkningen kan försörja sig och sin familj via inkomster från arbete eller studier. 
Långtidsarbetslösa och ungdomar är prioriterade grupper för att bryta den strukturella arbetslösheten.

Ekonomiskt bistånd
Andel vuxna biståndsmottagare med långvarigt 
ekonomiskt bistånd, procent (redovisas med ett  
års fördröjning)

40 39 40 40
Minska Grönt

Genomsnittligt antal hushåll med ekonomiskt  
bistånd per månad

2 141 2 032 1 970 1 846

Motivering: Volymen av hushåll med ekonomiskt bistånd är ett mått på hur arbetsmarknadspolitiken i kommunen fungerar.

Företagares nöjdhet med kommunens service  
och myndighetsutövning, Nöjd Kund-Index,  
(Löpande insikt, SKL)

Totalt 61 73 76 77

Lägst 70 Grönt
Kvinnor - 78 82 84
Män - 72 74 74

 - intervall i de bedömda myndighetsområdena Totalt 49–76 68–78 63–81 68–87

Motivering: För att utveckla ett attraktivt näringslivsklimat behöver stödet till och dialogen med företagen fungera bra och nöjdheten  
regelbundet mätas. 

Verksamhetens och de kommunala  
bolagens miljö- resp. sociala insatser 

Grönt

Matsvinn, procent 20 20 17 16 Minska
Ekologiska livsmedel, procent 33 42 51 59 Öka
Elförbrukning, andel egenproducerad, procent 13 22 27 54 Öka
Upphandlingar med hänsyn  
(av kommunens upphandlingar) Öka/bibe-

hålla 90
- med miljöhänsyn, procent 89 90 90
- med sociala hänsyn, procent 16 9 10 Öka

Motivering: Att stärka de gröna näringarna i stort och lokalt är prioriterat för att ge förutsättningar för ett mer hållbart samhälle såväl  
ekologiskt som socialt. Klimatsmarta alternativ ska värderas och målet är att vara självförsörjande på klimatsmart el 2018. Matsvinnet per 
serverad portion ska halveras till 2020.

Bilaga 1  Indikatorer strategiska områden

Strategiområde 1 – hållbar tillväxt
Örebro kommun ska verka för både tillväxt och minskad klimatpåverkan. Den hållbara tillväxten är central för att klara 
kommunens utmaningar i dag och i morgon. Örebro ska vara en kommun som anstränger sig för att företag ska kunna 
etablera sig, växa och utvecklas inom kommunen. Goda kommunikationer är en förutsättning för en fungerande vardag.

Grönt  visar att mål/riktvärden uppnåtts Gult  visar en positiv utveckling men att 
mål/riktvärden inte uppnåtts

Rött  visar när mer behöver göras för att 
utvecklingen ska gå i önskad riktning
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Indikatorer för  
hållbar tillväxt

2013 2014 2015 2016 Mål-
uppfyllelse

Utfall Målvärde

Förutsättningar för hållbart medarbetarengage-
mang för anställda i kommunen, HME-index

Totalt 77 78 79 79
I nivå med 
rikets snitt

GröntKvinnor 78 78 80 80
Män 74 75 75 76

Motivering: Örebro kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare som skapar förutsättningar för ett hållbart medarbetarengagemang.  
Engagemang hos medarbetare bidrar till nöjda kunder, ökat förtroende för kommunen och därmed ökad attraktivitet. HME-index är  
ett kvalitativt mått på arbetsgivarpolitik.

Andel timavlönade årsarbetare, procent Totalt 7,6 8 8 7,9 Minska Grönt

Motivering: För att vara en attraktiv arbetsgivare och ge möjlighet för kvinnliga och manliga medarbetare att ha en trygg anställning,  
ska andelen timavlönade årsarbetare minska till förmån för tillsvidareanställningar.

Andel omvårdnadspersonal som erbjudits  
heltid, procent

Öka GröntNämnden för funktionshindrade - - 54 Ökat
Vård- och omsorgsnämnd väster - - 75 90
Vård- och omsorgsnämnd öster - - 73 78

Motivering: För att vara en attraktiv arbetsgivare och ge möjlighet för kvinnliga och manliga medarbetare att kunna försörja sig på sin  
anställning ska omvårdnadspersonalen erbjudas heltidsanställningar. 

Andel delade turer av samtliga schemalagda turer 
för omsorgspersonal, procent
Hemvård
Vård- och omsorgsboende

8
2

7
3

Minska Gult

Motivering: Personalen ska ges möjlighet att vara den resurs som kommunen behöver för att utföra bra tjänster och service i våra  
verksamheter genom att i högre grad kunna få samlade arbetstider under arbetspassen.

Effektiv lokalanvändning – andel omställningsyta i 
kommunens verksamhetslokaler, procent

1,2 1,2 1,0 1,0 1-3 Grönt

Motivering: Kommunens totala lokalutnyttjande behöver effektiviseras så att onödiga och kostnadskrävande ytor avvecklas till förmån  
för de ändamålsenliga lokaler verksamheterna behöver. 

Verksamhetens ramavvikelse, mnkr 125 8 40 138 +/-0 Grönt

Motivering: Verksamheten som bedrivs och utvecklingen av den ska rymmas inom den tilldelade ekonomiska resursen för verksamhetsåret.

Antal beviljade satsningar genom sociala  
investeringar, ackumulerat över tid

- 4 6 9 9 Grönt

Motivering: De förebyggande insatser som genomförs ska leda till att minska utanförskapet samtidigt som de minskar framtida kostnader. 

Antal intraprenader 12 12 25 32 Öka Grönt

Motivering: Det ska göras möjligt för fler att starta intraprenad som ett sätt att öka möjligheten att arbeta långsiktigt. 
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Indikatorer för  
människors egenmakt

2013 2014 2015 2016 Mål-
uppfyllelseUtfall Målvärde

Segregationsindex (bostadssegregation) 42,1 41,9 42,2 42,2 Minska Gult

Motivering: Att minska boendesegregationen är viktigt för att alla människor ska få möjlighet till lika livschanser och för att skapa en hållbar 
tillväxt. Örebro kommun ska arbeta aktivt med åtgärder för att minska boendesegregationen mellan olika delar av kommunen och mellan 
olika delar av staden. Ett värde på 100 innebär att fullständig segregation råder, ett värde på 0 innebär att individer med utländsk bakgrund 
är jämnt fördelade över varje bostadsområde i kommunen.

Medborgarnas nöjdhet med inflytande och  
påverkan

Öka Rött

Hur väl möjliggör kommunen för medborgarna att 
delta i kommunens utveckling? Kommunens Kvalitet 
i korthet, baseras på egen mätning.

Totalt - 63 63 59

Hur väl upplever medborgarna att de har insyn och 
inflytande över kommunens verksamhet?
Nöjd InflytandeIndex, SCB:s medborgar
undersökning

Totalt 44 - 46 40
Kvinnor 42 - 45 38

Män 45 - 47 42

Motivering: Målet är att medborgarna ges ett mer aktivt inflytande och större delaktighet för att påverka kommunens utveckling. Genom 
olika satsningar för ökad dialog möjliggörs inflytande och delaktighet i verksamheterna. 

Genomförda insatser för ökad jämställdhet

Öka Grönt
Jämställdhetsintegrerad budget (genderbudget-
analys), antal

6 3 8 11

Konsekvensbedömningar utifrån ett genusperspektiv - - Mäts Mäts

Motivering: En grundläggande förutsättning för kommunen är att service och tjänster till medborgare och målgrupper sker på lika villkor för 
flickor, pojkar, kvinnor och män. Det innebär att kunskapen om hur arbetet utförs ständigt behöver öka och utvecklas så att likvärdig service 
kan säkras. 

Strategiområde 2 – människors egenmakt
En människa som själv får vara aktiv i att forma sitt eget liv mår bra. En människa som har drivkraft att utveckla sig själv och 
sin omgivning ska få möjlighet till det. Örebro kommun ska bli bättre på att släppa lös den kraft som finns hos medborgare 
som kan och vill bidra till kommunens utveckling. I Örebro får alla möjligheter.
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Indikatorer för  
barns och ungas behov

2013 2014 2015 2016 Mål-
uppfyllelseUtfall Målvärde

Andel elever som avslutar sina studier

I nivå med 
större 
städer

Gult

 - med lägst betyg E i alla ämnen från grundskolan 
(kommunala skolor), i procent

Totalt 75 (72) 77 (73) 75 (70) 79 (74)
Flickor 79 (76) 82 (78) 76 (70) 81 (76)
Pojkar 71 (69) 73 (69) 74 (69) 77 (73)

 - med yrkesexamen från gymnasieskolan  
(kommunala skolor), i procent Totalt - 86 87 87

 - med högskoleförberedande examen från  
gymnasieskolan (kommunala skolor), i procent Totalt - 94 93 91

 - med lägst betyg E, grundläggande kurs  
(vuxenutbildning), i procent

Totalt 94 93 96 92
Kvinnor 95 95 98 92
Män 92 92 93 92

 - med lägst betyg E, allmän gymnasial kurs  
(vuxenutbildning), i procent

Totalt 83 83 77 77
Kvinnor 84 83 79 78
Män 77 77 74 75

 - med lägst betyg E, gymnasial yrkeskurs  
(vuxenutbildning), i procent

Totalt 93 95 94 96
Kvinnor 93 96 96 97

Män 95 94 93 95

Motivering: Skollagar och kommunens mål anger att eleverna i de olika skolsystemen ska uppnå slutbetyg för att ha förutsättningar till en 
framtid med egenförsörjning.

Andel elever i kommunala skolor

Öka Rött

 - som nått målen i alla ämnen med kunskapskrav, 
årskurs 3

 - med lägst betyg E i alla ämnen, årskurs 6

Totalt 83 82 78
Flickor 85 86 85 81
Pojkar 82 81 80 75

Totalt 78 75 75
Flickor 78 78 79 77
Pojkar 76 78 71 74

Motivering: Varje elev har rätt till det stöd som behövs för att klara resultaten i skolans samtliga nivåer. 

Andel föräldrar som är nöjda med förskolans  
respektive fritidshemmens verksamhet

Lägst 80 Grönt
- Förskola, procent 84 89 90 91
- Fritidshem, procent 81 81 86 85

Motivering: Föräldrarna ska känna sig trygga och nöjda med de skattefinansierade tjänster som erbjuds inom förskola och fritidshem.

Gruppstorlek inom förskolan och årskurserna 1–3
Minska Grönt- Förskola, antal barn 17,1 17,1 16,6 15,6

- Årskurs 1–3, antal barn - - 22 -

Motivering: Ett led i att utveckla att förskoleverksamheten präglas av pedagogisk kvalitet, kreativitet och trygghet är minskad storlek  
på barngrupperna och ökad personaltäthet.

Andel ansökningar om barnomsorgsplats som  
tillgodosetts på önskat datum, procent
 - Vid väntetid anges antal dagar

98 100 100 100 100 Grönt

Motivering: I en växande kommun med ökande invånarantal är det av betydelse att tillgången på förskoleplatser är god för att föräldrar ska 
kunna förena familjeliv och arbetsliv.

Barnfattigdomsindex 15,3 14,9 14,6 13,8 Minska Grönt

Motivering: Ett långsiktigt mål är att antalet barn i ekonomisk utsatta hushåll ska halveras och detta mäts via barnfattigdomsindex. Detta 
långsiktiga mål innebär att indexet ska minska till 7,9 år 2020, d.v.s. redovisningsår 2022.    

Strategiområde 3 – barns och ungas behov
Alla barn förtjänar en god barndom och en trygg och utvecklande skolgång. Genom tidiga insatser och arbete för att 
förebygga såväl fysisk som social och psykisk ohälsa, kan fler barn och unga få en bra uppväxt och ett mer hälsosamt liv. 
En faktor som har stor negativ effekt på barns och ungas uppväxt är barnfattigdom. Genom samordnade insatser från 
olika samhällsaktörer ska alla barns möjligheter till goda uppväxtvillkor stärkas.



BILAGOR84

Indikatorer för  
trygg välfärd

2013 2014 2015 2016 Mål-
uppfyllelseUtfall Målvärde

Servicemottagarnas upplevelse av trygg och god 
omsorg

Lägst 80 Grönt

 - Vård- och omsorgsboende, procent Totalt 82 82 83 79
Kvinnor 82 82 82 79
Män 82 80 85 79

 - Hemvård, procent Totalt 90 91 90 90
Kvinnor 90 92 91 89
Män 91 88 89 91

 - Stöd till funktionshindrade, procent Totalt 86 86 80 >80
Kvinnor 79 83 84 >80
Män 89 93 80 >80

Motivering: Det är viktigt att de målgrupper som får skattesubventionerat stöd och service också är nöjda med de insatser som erbjuds. 

Andel mottagare som anger att de helt eller delvis 
fått välja utförare av Öka Grönt

 - Hemtjänst (service/omvårdnad), procent 67 58 66 73

Motivering: De äldre ska ha rätt att bestämma över sin tillvaro och uppleva att trygghet, värdighet och livskvalitet präglar verksamheten.

Beläggningsgrad på särskilda boenden i egen regi, 
procent

Öka Gult
 - Vård- och omsorgsboenden - 96,8 97,5 97,5

Motivering: En ökning av effektivitet och nyttjandegrader i den befintliga boendeverksamheten ger kommunen möjlighet att tillgodose ökade 
behov hos målgrupperna inom redan insatta resurser.

Andel uppnådda servicegarantier/värdighets-
garantier, procent

Lägst 90 Gult

Verksamhetsunika servicegarantier, utfallet visar 
inom vilket intervall garantierna uppfylldes 
- Barn och utbildning (15 st) 90–100 90–100 58–100 62–100
- Samhällsbyggnad (17 st) 95–100 98–100 88–100 80–100
- Social välfärd (9 st) 85–100 85–100 67–100 88–100

Verksamhetsunika värdighetsgarantier, genom-
snittsutfall samt inom vilket intervall garantierna 
uppfylldes

-Vård- och omsorgsnämnderna (12 st) 78 89
91 

(67–100)
88 

(73–100)

Motivering: Servicegarantier är löften till medborgarna om den kvalitet av service och tjänster som verksamheten utlovar att leva upp till.

Bostadssituationen

0,5 Grönt

Antal nyproducerade bostäder i relation till befolk-
ningsökningen (nya lägenheter delat med befolk-
ningsökningen) 

0,18 0,51 0,54 0,85

Antal nyproducerade bostäder 291 1 020 851 2 071

Antal nya bostäder för äldre (även växlingar från 
ordinarie lägenheter)

- 101 0 -

Antal nya gruppbostäder 17 0 14 20

Nya lägenheter i flerfamiljshus på landsbygden 6 0 0 0

Motivering: Örebro växer, därför finns det behov av fler bostäder. För att människor ska trivas i staden och vilja flytta till oss är det viktigt att det finns 
boende planerat som tillgodoser örebroarnas önskemål. Även om det byggs mycket i Örebro just nu så behöver en stad som växer så kraftigt 
många fler bostäder än de som är planerade. 

Strategiområde 4 – trygg välfärd 
Välfärdsinsatser i en kommun skapar kvalitet för enskilda människor. Det skapas också kvalitet för samhället som helhet 
– då stärks hela Örebro. Örebro ska vara en kommun där människor vill bo, arbeta och bli gamla. Då krävs en trygg 
v älfärd så att människornas upplevda trygghet ökar.
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Resurser 2012 2013 2014 2015 2016

Skattesats
Skattesats 20,88 20,88 20,88 20,88 21,38

Total skattesats 31,90 31,90 32,40 32,40 32,90

Resultat
Skatteintäkter och statsbidrag, mnkr 6 396 6 729 6 913 7 210 7 788

Skatteintäkter och statsbidrag, förändring, i % 0,8 5,2 2,7 4,3 8,0

Verksamhetens nettokostnader, mnkr (exkl. avskrivningar) -5 843 -6 332 -6 694 -6 691 -7 063

Av- och nedskrivningar -155 -161 -191 -214 -233

Verksamhetens nettokostnad inkl. avskrivningar jämfört med skatteintäkter 
och statsbidrag, i %

-93,8 -96,5 -99,6 -95,8 -93,7

Verksamhetens nettokostnader inkl. avskrivningar förändring, i % -4,0 8,2 6,0 0,3 5,7

Finansnetto, mnkr 109 84 179 211 97

Resultat före extraordinära poster, mnkr 506 320 207 516 589

 - varav jämförelsestörande poster, mnkr 423 113 148 417 247

Resultat före extraordinära poster, exkl. jämförelsestörande poster, mnkr 83 206 60 99 342

Resultat före extraordinära poster jämfört med skatteintäkter, i % 7,9 4,7 3,0 7,2 7,6

Balans
Bruttoinvesteringar, mnkr 407 730 514 638 551

Nettoinvesteringar, mnkr 400 721 504 598 500

 -  varav skattefinansierade, mnkr 323 597 345 410 261

 -  varav taxefinansierade, mnkr 76 124 140 126 163

 -  varav exploateringsverksamhet, mnkr  -  - 19 62 76

Nettoinvesteringar jämfört med skatteintäkter, i % 6,2 10,7 7,3 8,3 6,4

Självfinansieringsgrad av investeringar, i % totalt 166 67 79 122 164

Självfinansieringsgrad av skattefinansierade investeringar, i % 194 78 101 146 223

Självfinansieringsgrad av taxefinansierade investeringar, i % 42 15 21 31 20

Tillgångar, mnkr 12 891 14 615 18 149 21 674 22 428

Skulder och avsättningar, mnkr 7 463 8 868 12 195 14 486 14 686

Eget kapital, mnkr 5 428 5 747 5 955 7 188 7 743

Förändring av eget kapital, mnkr 506 320 207 516 589

Soliditet, i %* 42 39 33 33 35

Soliditet inklusive ansvarsförbindelse, i % 17 15 14 18 21

Kommunens likvida medel, mnkr 376 331 380 658 331

Kortfristiga lån från koncernbolag, mnkr 95 345 222 376 72

Långfristig låneskuld, mnkr 5 298 6 418 9 787 11 835 12 258

Pensionsskuld, avsättning, mnkr 317 361 383 411 458

Pensionsskuld, ansvarsförbindelse, mnkr 3 286 3 499 3 344 3 230 3 070

Bilaga 2  Fem år i sammandrag

* Kommunen samordnar kreditanskaffningen till kommunkoncernen. Kommunen lånar i sin tur ut krediter till koncernbolagen. Detta påverkar soliditetsmåttet  
då enbart upplåningen till kommunens bolag ingår i måttet och inte utlåningen till koncern bolagen. Exkluderar man den finansiella samordningen inom  
kommunkoncernen så uppgår soliditeten till 77 % (76 % 2015, 73 % 2014, 73 % 2013, 72 % 2012).
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Hållbar utveckling 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Befolkning, totalt antal invånare 134 006 135 460 137 121 138 952 140 599 142 618 144200 146 631
 - kvinnor 68 567 69 186 69 989 70 802 71 467 72 400 73162 74 171
 - män 65 439 66 274 67 132 68 150 69 132 70 218 71038 72 460

Utrikes födda, andel i % 14,5 14,8 15,0 15,3 15,6 16,0 16,3 16,3
Barn 0–18 år 29 832 29 970 30 259 30 695 31 118 31 687 32 076 32 680
Andel arbetslösa totalt av arbetskraften 18–24 år, %
 - totalt - - - - 18,8 14,7 13,6 10,5
 - kvinnor - - - - 15,5 11 10,1 7,7
 - män 21,9 18,2 17,1 13,3

Självskattad hälsa (mycket bra/bra), %
 - flickor, årskurs 7, 9 och år 2 på gymnasiet 78 - 81 - - 79 - -
 - pojkar, årskurs 7, 9 och år 2 på gymnasiet 90 - 89 - - 91 - -

Barnfattigdomsindex 16,8 15,9 15,3 14,9 14,6 13,8 - -
Segregationsindex; bosättningsmönster mellan  
utrikes- och inrikesfödda. 

41,8 41,8 41,7 41,7 41,8 42,2 42,2 -

Andel ekologisk odlad mark, % 7 9 10 11 14 19 18 -
Antal resenärer med stadsbusstrafiken, miljoner 7,3 7,3 7,7 7,8 7,5 7,7 7,6 -
Trafik över citysnittet, medeldygn vardag,  
tusental fordon

167 160 155 147 142 144 145 -

Trafik över Svartåsnittet, medeldygn vardag,  
tusental fordon

124 128 133 132 133 135 134 -

* Värden i fet stil är de senast tillgängliga.

Flerårsöversikt hållbar utveckling



BILAGOR 87

Verksamhetsblock  
belopp i miljoner kronor

Intäkt Kostnad Netto Netto kr/invånare

totalt totalt personal lokal/
kapital

övrigt kostnader 2014 2015 2016

Politisk verksamhet 7 84 57 0 26 77 619 527 524

Infrastruktur och skydd 505 841 187 103 550 336 2 354 2 295 2 299

 - fysisk och teknisk planering 232 287 66 34 188 55 380 354 374

 - gator, vägar och parkering 186 287 56 62 170 101 786 716 692

 - parker 58 113 33 6 74 55 369 368 374

 - miljö- och hälsoskydd 17 38 22 1 14 20 113 141 140

 - räddningstjänst 0 75 0 0 75 75 510 500 516

 - övrigt 10 40 10 0 30 30 197 216 203

Fritid och kultur 73 471 126 144 201 398 2 733 2 808 2 722

 - bibliotek 6 52 26 12 14 46 347 348 317

 - kulturskola 7 43 31 5 7 36 283 256 245

 - idrotts- och fritidsanläggningar 31 168 23 96 49 138 920 989 942

 - övrigt 30 207 46 31 131 178 1 183 1 215 1 217

Pedagogisk verksamhet 897 4 214 2 302 515 1 396 3 317 21 448 22 069 22 703

 - förskola m.m. 1–5 år 159 1 126 715 116 295 967 6 227 6 455 6 619

 - F-klass, grundskola, fritids 269 1 909 996 230 683 1 641 10 366 10 703 11 229

 - grundsärskola 5 57 42 3 12 52 413 358 357

 - gymnasieskola 401 891 413 141 337 490 3 400 3 458 3 355

 - gymnasiesärskola 27 70 43 7 20 42 281 292 289

 - vuxenutbildning 32 103 56 7 39 71 455 485 487

 - uppdragsutbildning 2 2 1 0 1 0 -5 -1 1

 - svenska för invandrare 3 57 37 11 9 53 311 319 366

Vård och omsorg 1 904 5 126 2 131 207 2 788 3 222 20 880 21 941 22 055

 - äldre och funktionshindrade 1 856 4 364 1 859 183 2 322 2 508 16 111 17 062 17 163

 - äldreomsorg 1 251 2 758 1 126 126 1 506 1 507 9 969 10 564 10 317

 - insats personer  
med funktionsnedsättning

4 75 48 8 19 71 359 665 488

 - insatser inom LSS/LASS 601 1 485 685 48 752 884 5 493 5 570 6 050

 - färdtjänst 0 45 0 0 45 45 291 263 307

 - socialtjänst 47 762 272 25 466 715 4 769 4 879 4 892

 - vård, råd och behandling 39 527 226 21 280 487 3 066 3 218 3 335

 - ekonomiskt bistånd 8 236 46 4 185 228 1 703 1 661 1 558

Arbetsmarknad och flyktingar 364 470 244 18 207 106 650 578 727

 - arbetsmarknadsåtgärder 78 203 149 9 44 124 946 864 849

 - flyktingmottagning inkl. bistånd 285 267 96 9 163 -18 -296 -285 -122

Affärsverksamhet 500 524 110 90 324 24 192 138 163

 - kollektivtrafik 22 46 0 2 44 24 165 161 165

 - VA 283 294 62 65 167 11 83 84 74

 - avfall 136 138 33 6 99 3 33 -25 18

 - fordonsgas 6 7 0 2 5 1 6 7 5

 - övrigt 53 39 15 15 8 -14 -94 -89 -99

Nämndernas kostnader 4 249 11 729 5 158 1 079 5 493 7 479 48 876 50 355 51 193

Gem. fördelat, internt m.m. 1 469 1 285 498 99 689 -183 -604 -2 472 -1 254

S:a kostnader och intäkter 5 718 13 014 5 656 1 177 6 181 7 296 48 272 47 883 49 938

Bilaga 3  Driftsredovisning per verksamhetsområde
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Bilaga 4  Nyckeltal – den finansiella profilen
Nyckeltalen redovisas i procent  
om inget annat anges

RS-
nätverk* 

2014

Örebro 
kommun 

2014

RS-
nätverk* 

2015

Örebro 
kommun 

2015

RS-
nätverk* 

2016

Örebro 
kommun 

2016
Verksamhetens nettokostnader/skatteintäkter 97,2 96,8 95,1 92,8 93,6 90,7

Avskrivningar/skatteintäkter 3,1 2,8 3,3 3,0 3,1 3,0

Finansnetto/skatteintäkter -1,7 -2,6 -1,7 -2,9 -1,3 -1,2

Verksamhetens nettokostnader/skatteintäkter 98,7 97,0 96,7 92,8 95,4 92,4

Skattefinansieringsgrad av investeringar 86 79 116 122 147 165

Nettoinvesteringar/verksamhetens nettokostnader 9 7 7 9 6 7

Resultat före extraordinära poster/verksamhetens kostnader 1,1 2,4 2,7 5,7 3,8 6,2

Årets resultat/verksamhetens kostnader 1,1 2,4 2,7 5,7 3,8 6,2

Genomsnittligt resultat för extraordinära poster 2,9 4,2 2,7 4,0 2,5 4,7

Soliditet inkl. samtliga pensionsförpliktelser och löneskatt 29 32 33 42 36 46

Finansiella nettotillgångar/verksamhetens kostnader 15 38 14 39 14 40

Kassalikviditet 199 302 214 296 205 329

Primärkommunal skattesats (kr) 21,15 20,88 21,14 20,88 21,20 21,35

Borgensåtagande/verksamhetens kostnader 82 128 81 138 75 137

Budgetavvikelse för verksamhetens nettokostnader/verksamhe-
tens kostnader 

0,6 1,6 1,4 0,4 1,7 4,0

* RS-nätverket består av kommunerna i Eskilstuna, Gävle, Jönköping, Linköping, Västerås och Örebro. Läs mer under avsnittet Finansiell ställning jämfört med  
andra kommuner.
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Belopp i miljoner kronor Åtgärd Totalt anslag Total kostnad Avvikelse
Cykelstråk Centrum-Sörby Gång- och cykelväg - byggnation 0,6 0,8 -0,3

Mellringeleden etapp 1 Gång- och cykelväg - byggnation 1,0 0,9 0,1

Huvudcykelstråk Pilängsled etapp1 Gång- och cykelväg - byggnation 1,0 1,2 -0,2

Cykelöverfart Kungsg. Södra Allén Gång- och cykelväg - byggnation 0,6 0,8 -0,2

Skateboardpark i Drottningpark Byggnation 19,6 17,6 2,0

Lekmiljöer Byggnation 1,4 1,1 0,3

Natur för alla Rast- och övernattningsstugor samt 
tillgänglighet i naturreservat

7,6 5,0 2,6

Kompensationsåtgärder exploatering Munkatorp - markarbeten 4,0 4,7 -0,7

Asfaltsunderhåll 23,3 15,6 7,7

Restalundsvägen Ombyggnation 6,4 5,9 0,5

LED-belysning Utbyte till LED-belysning 11,0 9,6 1,4

Lekplatser Ombyggnad/underhåll 1,3 1,3 0,0

Trädplantering 1,7 1,7 0,0

Parker Byggnation/ombyggnad/underhåll 3,2 5,0 -1,7

* Investeringar i kommunal regi.

Bilaga 5 Slutredovisning av större investeringar 
 i kommunen som färdigställts under 2016
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Bilaga 6  Investeringar i kommunen
Belopp i miljoner kronor Budget Inkomster Utgifter Netto Avvikelse
Summa skattefinansierad verksamhet -698,3 40,0 -301,5 -261,4 436,8
Ny- och ombyggnad av verksamhetslokaler -67,0 0,0 -20,3 -20,3 46,7
Social välfärd -8,7 0,0 -0,5 -0,5 8,2

- Udda boenden -5,9  - -0,5 -0,5 5,4

- Övrigt -2,8  -  - 0,0 2,8

Samhällsbyggnad -32,0 0,0 -11,1 -11,1 20,9

- Konstgräs -18,3  - -4,9 -4,9 13,4

- Småbåtshamnen -3,0  - -5,0 -5,0 -2,0

- Fritidsanläggningar -4,7  -  - 0,0 4,7

- Övrigt -4,6  -  - 0,0 4,6

- Odlingslotter -1,5  - -1,3 -1,3 0,2

Lokalförsörjningsenheten/MEX -26,2 0,0 -8,6 -8,6 17,6

- Fastighetstekniska åtgärder -22,6  - -6,5 -6,5 16,2

- Järntorget paviljong -2,9  -  - 0,0 2,9

- Det rörliga friluftslivet Kilsbergen -0,7  - -2,2 -2,2 -1,5

Trafik- och miljöinvesteringar -352,0 40,0 -141,0 -101,0 251,0
City -28,7 0,0 -2,7 -2,7 26,0

Stadsmiljö -16,8 3,4 -1,8 1,6 18,4

Torgyta Universitet -7,8  - -5,2 -5,2 2,6

Torgyta/infrastruktur vid Konserthuset -25,0  -  - 0,0 25,0

Åstaden -4,1  - -1,3 -1,3 2,8

Järnvägar -12,0  -  - 0,0 12,0

Kollektivtrafik -4,4 0,1 -2,5 -2,4 2,0

Trafik -108,1 5,6 -23,5 -17,9 90,2

Grev Rosengatan 7,2 29,3 -29,0 0,3 -6,8

Natur/miljö -17,3 1,2 -12,4 -11,3 6,0

Naturum -5,1  - 0,0 0,0 5,1

Kulturmiljö -1,6  - 0,0 0,0 1,5

Vatten -5,4 0,1 -2,2 -2,1 3,3

Park och gata inkl. LED -117,6 0,3 -58,2 -57,9 59,7

Tillgänglighetsåtgärder – tekniska -2,0  - -2,0 -2,0 0,0

Tillgänglighetsåtgärder – Handikapprådet -3,2  -  - 0,0 3,2

Inventarier -242,8 0,0 -122,7 -122,7 120,2
Barn och utbildning -79,1 - -52,9 -52,9 26,2

Social välfärd -39,4  - -16,6 -16,6 22,8

Samhällsbyggnad -74,2 0,0 -44,8 -44,8 29,4

- Fordon -42,4  - -29,9 -29,9 12,6

- IT investeringar -5,2  - -4,7 -4,7 0,4

- Konstnärlig utsmyckning -14,4  - -5,0 -5,0 9,4

- Övriga -12,2  - -5,1 -5,1 7,1

Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden -4,8  - -7,1 -7,1 -2,3

Kommunstyrelsen -4,2  - -0,7 -0,7 3,4

IT Drift och teknik -21,7  - -0,5 -0,5 21,2

Bredbandsutbyggnad -19,4  -  - 0,0 19,4

Förvärv av anläggningstillgång -36,5 0,0 -17,6 -17,5 18,9
 - Förvärv av fastighet/mark -30,0  - -15,7 -15,7 14,3

 - Markreserv -4,9 0,0 -1,8 -1,8 3,1

 - Truckstop -1,5  - -0,1 -0,1 1,5

Summa taxefinansierade verksamheter -201,9 2,2 -164,9 -162,6 39,3
VA -185,0 2,2 -155,2 -153,0 32,0

Avfall -4,8  - -1,2 -1,2 3,6

Inventarier, fordon VA/Avfall -12,2  - -8,4 -8,4 3,8

Totalt investeringar -900,2 42,2 -466,3 -424,1 476,1
Exploateringsfastigheter 0,0 8,7 -84,5 -75,8 -75,8
Totalt -900,2 50,9 -550,8 -499,9 400,3
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VA-verksamhet, belopp i miljoner kronor

Resultaträkning Not 2015 2016

Verksamhetens intäkter 1 183,3 186,5

Verksamhetens kostnader 2 -139,2 -139,3

Avskrivningar 3 -21,5 -26,4

Verksamhetens nettokostnader 22,6 20,8

Finansiella intäkter 4 0,1 0,1

Finansiella kostnader 5 -22,7 -20,9

Årets resultat 0,0 0,0

Balansräkning Not 2015 2016

Tillgångar

Anläggningstillgångar 6,7,8 799,8 926,4

Omsättningstillgångar 9 53,4 30,4

Summa tillgångar 853,2 956,8

Skulder och eget kapital

Eget kapital

Eget kapital (IB) 10 0,0 0,0

Årets resultat 0,0 0,0

Summa eget kapital 0,0 0,0

Skulder

Långfristiga skulder 11,12 811,9 923,5

Kortfristiga skulder 13 41,3 33,3

Summa skulder 853,2 956,8

Summa skulder och eget kapital 853,2 956,8

Bilaga 7 Särredovisning av  
 VA- och avfallsverksamheterna
Tekniska nämnden ansvarar för kommunens vatten- och  
avloppsverk samt avfallsverk. Dessa verksamheter regleras  
av VA-lagen respektive miljöbalkens avfallsförordning. 

Huvudprincipen är att dessa två verksamheter helt ska finan-
sieras med avgifter för utförda tjänster till sina abonnenter, dvs. 
medborgare och företag i kommunen. Avgifterna för VA- och 
avfallsverksamheterna ska baseras på självkostnadsprincipen. 
Verksamheterna ska därför normalt redovisa ett nollresultat.

VA- och avfallsverksamheterna ska normalt ha ett eget 
kapital som motsvarar 10 procent av verksamhetens intäkter. 

Denna finansiella reserv behövs för att kunna hantera oförut-
sedda händelser under året med stora ekonomiska effekter 
för verksamheterna.

Om det egna kapitalet vid bokslutet är markant högre eller 
lägre än denna normalnivå, ska det egna kapitalet återställas 
till normalnivå genom en planerad anpassning av framtida 
taxenivåer. Denna återställning av eget kapital ska ske så 
snart som möjligt och längst inom en treårsperiod. VA-verk-
samheten redovisar det s.k. överuttaget som en förutbetald 
intäkt, skuld till abonnenten istället för eget kapital.

Avfallsverksamhet, belopp i miljoner kronor

Resultaträkning Not 2015 2016

Verksamhetens intäkter 14 129,4 134,0

Verksamhetens kostnader 15 -111,9 -128,4

Avskrivningar -9,2 -3,6

Verksamhetens nettokostnader 8,3 2,0

Finansiella intäkter 16 0,1 0,1

Finansiella kostnader 17 -0,1 0,0

Årets resultat 8,3 2,0

Balansräkning Not 2015 2016

Tillgångar

Anläggningstillgångar 18–20 61,8 56,2

Omsättningstillgångar 21 106,7 111,4

Summa tillgångar 168,4 167,6

Skulder och eget kapital

Eget kapital

Eget kapital (IB) 22 94,7 103,0

Årets resultat 8,3 2,0

Summa eget kapital 103,0 105,0

Avsättningar 23 52,7 50,9

Skulder

Långfristiga skulder 24 0,0 0,0

Kortfristiga skulder 12,8 11,7

Summa avsättningar och skulder 65,5 62,6

Summa skulder och eget kapital 168,4 167,6
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Not 1 Verksamhetens intäkter 2014 2015 2016

Brukningsavgifter externa 139,0 142,0 142,1

Brukningsavgifter interna 2,3 2,1 2,2

Förutbetalda intäkter -2,3 4,5 7,5

Anslutningsavgifter ianspråktagna för

 - exploateringsinvesteringar 5,1 5,8 7,6

 - att täcka räntekostnader i  
exploateringsområden

9,3 9,9 8,8

Övriga intäkter externa 7,5 9,3 9,0

Övriga intäkter interna 11,4 9,6 9,3

Summa intäkter 172,2 183,3 186,5

Anslutningsavgiften (anläggningsavgift) ska främst täcka investe-
ringskostnaden för VA-ledningen. I samband med en anslutning 
finns vissa mindre driftskostnader som administrationskostnader, 
men dessa har bedömts vara av mindre omfattning, varför hela 
anslutningsavgiften periodiseras. Se not 12.

Not 2 Verksamhetens kostnader 2014 2015 2016

Kostnader externa -93,2 -99,6 -80,2

Övriga interna kostnader -38,7 -39,5 -59,1

Summa kostnader -131,9 -139,2 -139,3

Not 3 Avskrivningar 2014 2015 2016

Vatten- och avloppsledningar -7,8 -8,3 -9,8

VA-anläggningar, t.ex. vatten-  
och reningsverk

-11,4 -12,1 -14,5

Maskiner och inventarier -0,9 -1,1 -2,1

Summa avskrivningar -20,0 -21,5 -26,4

Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den förväntade 
nyttjandeperioden. Från och med bokslut 2015 tillämpas  
komponentavskrivning.

Not 4 Finansiella intäkter 2014 2015 2016

Ränta på kundfordringar 0,1 0,1 0,1

Ränta på överlikviditet 0,2 0,0 0,0

Summa finansiella intäkter 0,3 0,1 0,1

Not 5 Finansiella kostnader 2014 2015 2016

Ränta på influtna anslutningsavgifter -4,1 -5,0 -5,0

Ränta kapitalkostnad -16,5 -17,6 -15,8

Övriga finansiella kostnader 0,0 0,0 0,0

Summa finansiella kostnader -20,7 -22,7 -20,9

Not 6 Mark, byggnader  
och tekniska anläggningar 2014 2015 2016

Ingående värde 566,2 647,9 744,9

Nettoinvesteringar 104,3 118,6 107,0

Korrigeringar -3,2 -1,0 -3,9

Avskrivningar -19,4 -20,6 -24,5

Utgående bokfört värde 647,9 744,9 823,5

Not 7 Pågående ny-,  
till- och ombyggnader 2014 2015 2016

Ingående värde 42,0 57,7 49,8

Drifttagning -36,4 -48,3 -28,3

Strykningar/flyttningar -0,6 0,8 -1,5

Nya pågående, ej avslutade  
investeringar

54,9 39,6 75,7

Utgående bokfört värde 57,7 49,8 95,7

Not 8 Maskiner och inventarier 2014 2015 2016

Ingående värde 2,5 5,5 5,1

Nettoinvesteringar 3,8 0,6 0,6

Korrigeringar 0,1 0,0 3,6

Avskrivningar -0,9 -1,1 -2,1

Utgående bokfört värde 5,5 5,1 7,2

Not 9 Likvidkonto

Beloppet avser VA-verksamhetens kortfristiga interna fordran
på balansdagen.

Not 10 Eget kapital 2014 2015 2016

Ingående värde 0,0 0,0 0,0

Årets resultat 0,0 0,0 0,0

Summa eget kapital 0,0 0,0 0,0

Normalnivå på eget kapital/ 
förutbetalda intäkter

10 procent av verksamhetens intäkter 17,2 18,3 18,6

Not 11 Anläggningslån 2014 2015 2016

Ingående skuld 495,6 580,6 634,7

Nytt lån 98,0 68,0 50,0

Amortering -12,9 -13,9 -15,2

Utgående skuld 580,6 634,7 669,5

Not 12 Periodiserade  
anslutningsavgifter 2014 2015 2016

Ingående balans 126,2 150,2 177,2

Årets avsättning 34,3 37,8 88,2

Ränta influtna anslutningsavgifter,  
värdesäkring Ianspråkstagna  
anslutningsavgifter för

4,1 5,0 5,0

 - exploateringsinvestering VA-ledning -5,1 -5,8 -7,6

 - räntekostnader för investeringar i 
exploateringsområden

-9,3 -9,9 -8,8

Utgående bokfört värde 150,2 177,2 254,0

Fr.o.m. 2002 periodiseras anslutningsavgifterna för exploatering. 
Anläggningsavgifter togs till och med 2006 succesivt i anspråk 
med 1/33 per år. Från och med 2007 tas de i anspråk med 1/50  
årligen. En retroaktiv beräkning från 1996 har skett. Återstående 
del som periodiserats tillförs årligen ränta med en räntesats 
motsvarande kommunens inlåningsränta i bank. Influtna anlägg-
ningsavgifter ianspråktas även för att täcka räntekostnader för 
investeringar i exploateringsområden. Utgående skuld 2015-12-31 
uppgår till 177,2 mnkr inklusive ränta. 

Noter till särredovisning av VA- och avfallsverksamheterna, belopp i miljoner kronor
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Not 13 Förutbetalda intäkter 2014 2015 2016

Ingående värde 18,8 21,0 16,5

Förutbetalda intäkter 2,3 -4,5 -7,5

Utgående bokfört värde 21,0 16,5 9,0

Fr.o.m. 2012 tillämpas en ny redovisningsprincip som går ut på att 
om utfallet på inkomsterna från avgiftsuttaget överskrider de nöd-
vändigaste kostnaderna, så har verksamheten i princip en skuld till 
abonnenterna. Normalt görs inte någon återbetalning, utan istället 
reglerar man avgiften så att man i praktiken gör ett underuttag de 
närmaste åren.

Not 14 Verksamhetens intäkter 2014 2015 2016

Brukningsavgifter 87,3 90,1 89,4

Övriga intäkter 39,1 39,3 44,6

 - kommuninterna intäkter 7,8 7,3 8,0

Summa intäkter 126,3 129,4 134,0

Not 15 Verksamhetens kostnader 2014 2015 2016

Kostnader externa -86,7 -78,7 -93,5

Övriga interna kostnader -30,6 -33,1 -34,9

Summa kostnader -117,3 -111,9 -128,4

Not 16 Finansiella intäkter 2014 2015 2016

Ränta på kundfordringar 0,0 0,1 0,1

Ränta på överlikviditet 0,7 0,0 0,0

Summa finansiella intäkter 0,7 0,1 0,1

Not 17 Finansiella kostnader 2014 2015 2016

Ränta på kapitalkostnad -0,1 -0,1 0,0

Övriga finansiella kostnader 0,0 0,0 0,0

Summa finansiella kostnader -0,1 -0,1 0,0

Not 18 Mark, byggnader  
och tekniska anläggningar 2014 2015 2016

Ingående värde 62,2 60,3 57,0

Nettoinvesteringar 6,9 5,1 1,0

Korrigeringar, utrangeringar 0,0 0,0 -3,2

Avskrivningar -8,9 -8,4 -2,7

Utgående bokfört värde 60,3 57,0 52,1

Not 19 Pågående ny-,  
till- och ombyggnader 2014 2015 2016

Ingående värde 0,0 0,0 0,0

Drifttagning 0,0 0,0 0,0

Nya pågående, ej avslutade  
investeringar

0,0 0,0 0,3

Utgående bokfört värde 0,0 0,0 0,3

Not 20 Maskiner och inventarier 2014 2015 2016

Ingående värde 3,1 2,6 4,8

Nettoinvesteringar 0,1 3,0 0,0

Korrigeringar, flyttning 0,0 0,0 0,0

Avskrivningar -0,7 -0,8 1,0

Utgående bokfört värde 2,6 4,8 5,8

Not 21 Likvidkonto

Beloppet avser avfallsverksamhetens kortfristiga interna fordran på 
balansdagen.

Not 22 Eget kapital 2014 2015 2016

Balanserade resultat 94,7 94,7 103,0

Årets resultat 0,0 8,3 2,0

Summa eget kapital 94,7 103,0 105,0

Normalnivå på eget kapital 
10 procent av verksamhetens intäkter 12,6 12,9 13,4

Not 23 Avsättningar till deponi 2014 2015 2016

Ingående värde 72,7 67,6 52,7

Årets avsättning 0,0 0,0 0,0

Uttag -4,5 -9,2 -1,8

Förändring av nuvärdet -0,6 -5,7 0,0

Utgående bokfört värde 67,6 52,7 50,9

För återställandet av deponier rekommenderas att en avsättning 
motsvarande uppskattade kostnader för återställandet. Atleverket 
fick sin ansökan om att få fortsätta att deponera på nuvarande 
deponi beviljad av miljödomstolen 2007-12-06. Slutlig justering av 
fonden gjordes i samband med bokslut, då avstämning mellan 
kalkyl och faktiskt utfall genomförts. Vid 2015 års avstämning åter-
fördes 5,7 mnkr på grund av förändrad kalkyl.

Not 24 Anläggningslån 2014 2015 2016

Ingående skuld 0,1 0,0 0,0

Amortering 0,0 0,0 0,0

Utgående skuld 0,0 0,0 0,0
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