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Kommunstyrelsen 
 
Datum: 2023-05-23 
Tid: 14:15  
Plats: Dialogen, Rådhuset 
 

1 Protokolljusterare, kallelse och föredragningslista 

2 Tilläggsanslag och ombudgeteringar maj 2023 
Ärendenummer: Ks 209/2023 
Handläggare: Johanna Larsson 

Ärendebeskrivning 
Ärendet innefattar tilläggsanslag och ombudgetering för kostnadsökningar och 
oförutsedda kostnader för budgetåret 2023. 
 
Ombudgeteringen berör flytt av medel mellan nämnder med grund i den 
ramfördelning som gjordes till ny nämndstruktur för 2023. Ärendet hanterar 
flytt av nämndernas budget för IT-objekt till Kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2023-05-08 

Förslag till beslut 
Kommunledningsförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen: 
 
- Ombudgetering mellan nämnder sker enligt Kommunledningsförvaltningens 
förslag. 

3 Revidering av Placeringspolicy för kapitalförvaltningen 
Ärendenummer: Ks 637/2023 
Handläggare: Mats Rodenfelt och Johanna Larsson 

Ärendebeskrivning 
Här redovisas förslag till reviderad placeringspolicy för kommunens 
kapitalförvaltning. Nuvarande placeringspolicy antogs 2017. I samband med 
revidering av placeringspolicyn föreslås en omfördelning av kapitalet i 
kommunens placeringsportföljer så att de bättre matchar åtagandet i respektive 
portfölj tillsammans med en modell för hur insättning och uttag av avsatta 
medel ska hanteras i portföljerna.  Kapital avsatt för pensioner 
(pensionsportföljen) är i nuläget väsentligt lägre än pensionsskulden medan 
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kapital avsatta i kort- och långfristig likviditetsportfölj är högre än vad åtagande 
är på 10-års sikt. 
 
Målet för pensionsportföljen ändras till att kapitalet över tid ska motsvara 
120% av åtagandet för att skapa en buffert för att möta eventuella förändringar 
av beräkningar av pensionsskulden som exempelvis livslängdsantagande, 
diskonteringsränta samt nedgångar i finansiella placeringar. Uttag sker årligen 
motsvarande årets pensionsutbetalningar. Om kapitalet understiger 80% av 
åtagandet sker inga uttag förrän kapitalet åter överstiger 100%. Överstiger 
kapitalet 120% kan extra uttag göras. För att klara målet så behöver 4,2 mdkr 
avsättas i pensionsportföljen med ett realt avkastningsmål om 2,25 procent i 
genomsnitt per år. 
 
Det andra likvidmässiga åtagandet är kommunens kassaflöde som budgeteras 
till minus 585 mnkr för 2023 och för perioden 2024-2033 till minus 1,6 mdkr. 
Kassaflödet är beräknat utifrån budgeterat kassaflöde för planperioden och för 
åren därefter har en simulering gjorts utifrån nuvarande finansiella mål. 
Storleken på den kortfristiga portföljen behöver uppgå till 300 mnkr 
motsvarande halvårseffekt av 2023 års kassaflöde. Resterande kapital allokeras 
till den långfristiga portföljen. För att täcka uttag för de årliga negativa 
kassaflödena behöver avkastningsmålet i den långfristiga likviditetsportföljen 
uppgå till 1,50 procent realt årligen i genomsnitt. 
 
Omfördelning av kapitalet mellan portföljerna ska ske så snart som möjligt 
efter kommunfullmäktiges beslut om reviderad placeringspolicy. 
Placeringspolicyn kommer att tillämpas från och med det datum kapitalet är 
omfördelat mellan portföljerna. 
 
Revideringen av placeringspolicyn utöver omfördelningen av kapital mellan 
portföljerna består i huvudsak av följande: 

• Förtydligande av syfte och avkastningsmål för placeringsportföljerna 
• Placeringriktlinjen som tidigare fastställts av KS tas bort 
• Avsnittet hållbara och ansvarsfulla placeringar har reviderats 
• Förtydligande av förvaltningsstrategin 
• Fördelning mellan tillgångsslag är uppdaterat med bedömning av 

nedsidesrisk i respektive portfölj 

Beslutsunderlag 
Förslag till placeringspolicy för Örebro kommuns kapitalförvaltning 
Intern förvaltningsinstruktion för kommunens kapitalförvaltning 
Tjänsteskrivelse, 2023-05-05 

Förslag till beslut 
Kommunledningsförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen: 
 
1. Placeringspolicy för Örebro kommuns kapitalförvaltning fastställs i enlighet 
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med kommunstyrelseförvaltningens förslag. 
 
2. Kapitalet i de nuvarande placeringsportföljerna omfördelas så att 
pensionsportföljen uppgår till 4,2 mdkr och den kortfristiga 
likviditetsportföljen till 0,3 mdkr och resterande medel inom 
kapitalförvaltningen omfördelas till den långfristiga likviditetsportföljen. 
 
3. Denna placeringspolicy ska tillämpas från och med det datum kapitalet är 
omfördelat mellan portföljerna enligt beslutspunkt 2, vilket ska ske så snart 
som möjligt men senast 2023-06-30. 
 
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut. 

4 Övergripande tillsynsrapport för intern kontroll 2022 i 
Örebro kommun 
Ärendenummer: Ks 1091/2022 
Handläggare: Andreas Wendin 

Ärendebeskrivning 
Nämnderna ska enligt kommunallagen 6 kap. 6 § se till att den interna 
kontrollen är tillräcklig. Kommunstyrelsen ska därtill, enligt kommunallagen 6 
kap. 1 §, leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och 
ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet. 

Av fastslagen riktlinje för intern kontroll framgår att 
Kommunledningsförvaltningen ska ge Kommunstyrelsen en sammanfattning 
och analys av genomförd intern kontroll i kommunens nämnder året efter 
verksamhetsåret. 
 
En grund för nämndernas arbete och ett stöd för säkrad och utvecklad intern 
kontroll i Örebro kommun är handboken Bättre koll med intern kontroll. 

Beslutsunderlag 
Övergripande tillsynsrapport för intern kontroll 2022 i Örebro kommun 

Förslag till beslut 
Kommunledningsförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen: 
 
1. Rapporten godkänns och överlämnas till Stadsrevisionen. 
 
2. Kommundirektören får i uppdrag att fortsätta utveckla den interna 
kontrollen så att resultaten bidrar till verksamhetens utveckling.  
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5 Tilläggsavtal för namnrättigheter  
Ärendenummer: Ks 895/2023 
Handläggare: Margareta Wall 

Ärendebeskrivning 
Behrn fastigheter AB har genom avtal med kommunen namnrättigheterna till 
arenorna på Eyrafältet. Genom förhandlingar har ett förslag till tilläggsavtal till 
avtalen (Ks 846–04 och avtal Ks 551/2008) för namnrättigheter tagits fram. 
 
Parterna är överens om följande ändringar av avtalen. 
 
- Avtalstiden för avtalen förlängs t.o.m. 2028-12-31. 
- Behrn ska till Kommunen årligen utge 1 500 000 (en och en halv miljon) 
kronor för namnrättigheterna enligt avtal Ks 846–04 och 1 500 000 (en och en 
halv miljon) kronor för namnrättigheterna enligt avtal Ks 551/2008. 
- Ersättningen ska erläggas den 1 mars årligen. 
- Ersättningen ska årligen räknas upp enligt konsumentprisindex med januari 
2024 som basmånad. 
 
Avtalet upphör att gälla vid avtalstidens utgång utan föregående uppsägning. 
Men båda parter har rätt att säga upp avtalet med en uppsägningstid om 12 
månader, men det upphör att gälla tidigast 2026-12-31. 

Beslutsunderlag 
Avtal Ks 846-04 
Avtal Ks 551/2008 
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen 2008-09-23 § 185 

Förslag till beslut 
Kommunledningsförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen: 
 
- Tilläggsavtalet mellan Örebro kommun och Behrn Fastigheter AB till avtal 
Ks 846–04 och avtal Ks 551/2008 godkänns. 

6 Bedömning av verksamheterna i Örebro kommuns hel- 
och delägda aktiebolag under 2022 
Ärendenummer: Ks 726/2023 
Handläggare: Åsa Lindborg 

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

  

Utifrån den granskning av relevant dokumentation som 
kommunstyrelseförvaltningen har gjort för respektive bolag bedöms att 
bolagens verksamheter under år 2022 har varit förenligt med det fastställda 
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna. 

Beslutsunderlag 
Förteckning över bolag som avses i 6 kap 9 § kommunallagen, 2023-04-18. 

Förslag till beslut 
Kommunledningsförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen: 
 
- Verksamheterna under år 2022 för de aktiebolag som anges i förteckning 
daterad 2023-04-18 har varit förenligt med det fastställda kommunala 
ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 

7 Bokslut samt årsredovisning för donationsstiftelser 2022 
Ärendenummer: Ks 71/2023 
Handläggare: Belal Alobied 

Ärendebeskrivning 
Kommunledningsförvaltningen redovisar årsredovisningar för år 2022 för de 
stiftelser med donationsmedel som förvaltas av Örebro kommun och där 
värdet av tillgångarna överstiger en och en halv miljon kronor. Dessa är enligt 
bokföringslagen skyldiga att upprätta årsredovisning samt ha en godkänd eller 
auktoriserad revisor. 

Kommunstyrelsen är styrelse för följande stiftelser:  

• 003 Stiftelsen J W Gyllanders understödsfond, org.nr. 875001-4527 
• 034 Stiftelsen Gottfrid Ericssons fond, org.nr. 875002-1969 
• 035 Stiftelsen John Sundbergs donation, org.nr. 875001-4501 
• 090 Stiftelsen C-A och G Carléns minnesfond, org.nr. 8750001-4634 
• 123 Stiftelsen Medinska fonden, org.nr. 875001-4725 
• 129 Stiftelsen Lars Johan Uhlins fond, org.nr. 875001-4774 
• 188 Stiftelsen Erik Åqvists stipendiefond, org.nr. 875001-4493 
• 384 Stiftelsen handlanden Johan Daniel Broms fond, org.nr. 875002-

2108 
• 409 Stiftelsen Gustav Claesons donation, org.nr. 875001-7082 
• 442 Stiftelsen Erik Åqvist fond för blygsamma fattiga, org.nr. 875002-

2215 
• 485 Stiftelsen Social Samfond I, org.nr. 875001-4618 
• 486 Stiftelsen Social Samfond II, org.nr. 875002-2140 
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• 495 Stiftelsen Johannes Rudbeckius stiftelse, org.nr. 875000-9048 
• 496 Stiftelsen Social Samfond III, org.nr. 875002-1548 
• 498 Stiftelsen Samfond II för grundskolan, org.nr. 875002-1563 
• 499 Stiftelsen Karolinska skolans samfond, org.nr. 875002-1571 
• 501 Stiftelsen Rudbecksskolans samfond, org.nr 875002-1597 
• 504 Stiftelsen Skolsamfonden, org.nr. 875002-1621 

Beslutsunderlag 
Bokslut för donationsstiftelser 2021 
Bilaga 1, Sammanställning av stiftelsernas kapital 
Bilaga 2, Specifikation tillgångar 
Bilaga 3, Andel per stiftelse 
Årsredovisningar för: 

• 003 Stiftelsen J W Gyllanders understödsfond, org.nr. 875001-4527 
• 034 Stiftelsen Gottfrid Ericssons fond, org.nr. 875002-1969 
• 035 Stiftelsen John Sundbergs donation, org.nr. 875001-4501 
• 090 Stiftelsen C-A och G Carléns minnesfond, org.nr. 8750001-4634 
• 123 Stiftelsen Medinska fonden, org.nr. 875001-4725 
• 129 Stiftelsen Lars Johan Uhlins fond, org.nr. 875001-4774 
• 188 Stiftelsen Erik Åqvists stipendiefond, org.nr. 875001-4493 
• 384 Stiftelsen handlanden Johan Daniel Broms fond, org.nr. 875002-

2108 
• 409 Stiftelsen Gustav Claesons donation, org.nr. 875001-7082 
• 442 Stiftelsen Erik Åqvist fond för blygsamma fattiga, org.nr. 875002-

2215 
• 485 Stiftelsen Social Samfond I, org.nr. 875001-4618 
• 486 Stiftelsen Social Samfond II, org.nr. 875002-2140 
• 495 Stiftelsen Johannes Rudbeckius stiftelse, org.nr. 875000-9048 
• 496 Stiftelsen Social Samfond III, org.nr. 875002-1548 
• 498 Stiftelsen Samfond II för grundskolan, org.nr. 875002-1563 
• 499 Stiftelsen Karolinska skolans samfond, org.nr. 875002-1571 
• 501 Stiftelsen Rudbecksskolans samfond, org.nr 875002-1597 
• 504 Stiftelsen Skolsamfonden, org.nr. 875002-1621 

Förslag till beslut 
Kommunledningsförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen: 
 
1. Bokslut 2022 för stiftelser med donationsmedel förvaltade av Örebro 
kommun inklusive rapport om samförvaltning av donationsstiftelsernas kapital 
godkänns. 
 
2. Årsredovisningar för år 2022 för stiftelser med donationsmedel förvaltade av 
Örebro kommun och där värdet av tillgångarna överstiger en och en halv 
miljon kronor fastställs och påtecknas. 
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3. Till uppdraget som revisor för samtliga donationsstiftelser som förvaltas av 
Örebro kommun utses för år 2023, Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB, 
556029-6740. 

8 Godkännande av detaljplan för fastigheten Törsjö 13:2 
m.fl. (Törsjö logistikområde) 
Ärendenummer: Ks 575/2023 
Handläggare: Philip Cedergren 

Ärendebeskrivning 
Planarbetet initierades 2016 av Törsjö logistik AB och utökades senare med 
mark tillhörande Törsjö Fastighetsutveckling AB. Syftet med detaljplanen är att 
möjliggöra byggnation av en kombiterminal samt möjliggöra omlokalisering av 
företag i CV-området samt Holmens verksamhetsområde. Vid en flytt av 
verksamheter kan dessa områden omvandlas till bostäder och kontor. 
Logistikbranschen bedöms ha goda förutsättningar att attrahera fler företag till 
regionen. Syftet med detaljplanen är därför också att skapa plats för nya 
etableringar och företag som har behov av direktanslutning till järnväg i 
anslutning till ett befintligt verksamhetsområde. Detaljplanen medger 
järnvägsanknuten lager- och logistikverksamhet med kombiterminal, kontor 
och verksamheter kopplade till järnväg samt tekniska anläggningar som t.ex. 
nätstationer.  
 
Ärendet återremitterades av Kommunfullmäktige den 18 april. 

Beslutsunderlag 
Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2023-01-12 
- Exploateringsavtal 
- Plankarta daterad 2023-01-12 
- Planbeskrivning 
- Samrådsredogörelse 
- Granskningsutlåtande 
- Delegationsbeslut genomförande 
- Delegationsbeslut om betydande miljöpåverkan 
- Checklista för behovsbedömning, 2021-03-23 
- Miljökonsekvensbeskrivning, Törsjö, 2022-12-02 
- PM dagvatten Törsjö 13:2 m fl, VAP, 2021-03-01 
- Naturvärdesinventering (NVI) vid Törsjö, Örebro, Calluna AB, 2020-09-23 
- Landskapsanalys ÅF Infrastructure AB 2018-03-14 
- Lämningar kring Sättertorp, Arkeologisk utredning inom fastigheterna Törsjö 
13:2 och 5:9 Mosjö socken, Örebro  
  kommun, Örebro län, Arkeologikonsult 2018:3100 
- Boplatser, härdar och gravfält vid Törsjö, Arkeologisk utredning etapp 2 vid 
fornlämningarna L1982:9056 och  
  L1980:6177 inom fastigheten Almby 12:162, Gällersta socken, Örebro 
kommun, Örebro län, Arkeologikonsult  
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  2020:3276 
- Funktionsutredning – FU TLAB ny anslutning, industrispår vid Mosås, 
Trafikverket, 2020-09-30 
- Riskutredning farligt gods Törsjö 13:2, Tyréns AB, 2020-04-27 
- Trafikutredning Törsjö, Tyréns AB, 2019-12-18 
- Markteknisk undersökningsrapport Geoteknik (MUR Geo) SWECO 2017-
10-20 
- Utredning GC-anslutning Törsjö 13:2 m.fl. reviderad med UA6, 
Stadsbyggnad 2021-01-21 
- Riskbedömning Kombiterminal Törsjö, Nordefors Consulting AB, 2022-09-
26 
- Utformning skyddsvall Örebro Törsjö Logistikområde, AFRY, 2022-11-28 
- Reservation (L) - Bom 2023-02-26, § 54 
- Reservation (V) - Bom 2023-02-26, § 54 

Förslag till beslut 
Bygg- och miljönämndens förslag till Kommunstyrelsen: 

- Anta detaljplan för fastigheten Törsjö 13:2 m.fl. 

Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut. 

9 Riktlinjer för exploatering  
Ärendenummer: Ks 739/2023 
Handläggare: Simon Nyqvist 

Ärendebeskrivning 
I samband med en revision av exploateringsverksamheten framkom förslag på 
att ta fram ett övergripande styrdokument över exploateringsverksamheten. 
Efter politisk avstämning med beslutades att ett sådant dokument ska tas fram. 
Styrdokumentet är en riktlinje och heter ”Riktlinjer för exploatering inkluderat 
riktlinjer för markanvisning och riktlinjer för exploateringsavtal”. Riktlinjen är 
en sammanfogning av tidigare styrdokument inom verksamheten samt nya 
avsnitt. 

Beslutsunderlag 
Riktlinjer för exploatering, inkluderat riktlinjer för markanvisning och riktlinjer 
för exploateringsavtal. 
Bilaga 1 – Zonpriskartan 
Bilaga 2 – Medfinansieringsersättningskarta 

Förslag till beslut 
Markplanerings- och exploateringsnämndens förslag till Kommunstyrelsen: 
 
1. Riktlinjer för exploatering antas. 
 
2. Markplanerings- och exploateringsnämnden får i uppdrag att besluta om 
förändringar av zonpriserna (inklusive mekanismen för justering av priserna 
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över tid) enligt punkt 3.1.1. i riktlinjer för exploatering samt ändringar i bilaga 
1, Zonpriskartan. 
 
3. De uppdaterade zonpriserna samt zonindelningen gäller för försäljningar 
och nya markanvisningar som påbörjas efter beslut enligt beslutspunktpunkt 1. 
För redan påbörjade markanvisningar (tilldelade förstudier och tecknade 
reservationsavtal) gäller den nuvarande prissättningen med indexering samt 
zonindelning för försäljningar där köpekontrakt är tecknat innan 2024-12-31. 
 
4. Den reviderade zonindelningen och prissättningen gäller för samtliga 
tomträtter från och med 2024-01-01. Fram till dess gäller den nuvarande 
zonindelningen och zonpriser för tomträtter. Upplåtelser av tomträtt där 
tomträttsavtalet undertecknats av båda parter senast 2023-12-31, friköp av 
tomträtter där köpekontrakt och köpebrev har undertecknats av alla parter 
senast 2023-12-31 samt avgäldsregleringar där ändringsavtal undertecknats av 
båda parter före 2022-12-31, ska därmed beräknas enligt den nuvarande 
zonindelningen och zonpriserna. 
 
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut. 

10 Effektbedömning BRT 
Ärendenummer: Ks 79/2020 
Handläggare: Henrik Emilsson och Ingela Berndt 

Ärendebeskrivning 
Informationsärende. 

Beslutsunderlag 
Presentation "Effekter och nyttor av BRT" 

Förslag till beslut 
Markplanerings-och exploateringsnämndens förslag till Kommunstyrelsen: 
 
- Informationen tas till protokollet. 

11 Årlig uppföljning av Örebro kommuns systematiska 
arbetsmiljöarbete 2022 
Ärendenummer: Ks 476/2023 
Handläggare: Jenny Lindh, Jenny Forsanäs, Lars-Åke Brattlund 

Ärendebeskrivning 
Resultatet av den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet 
för 2022 visar att arbetsmiljöutmaningar som är gemensamt för flera nämnder 
är lokaler, hög frånvaro, hög arbetsbelastning, pandemin, chefers 
förutsättningar, förändringsarbete och brist på skyddsombud. 
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Utifrån det sammantagna resultatet behöver Örebro kommun fortsätta jobba 
med resursplanering för att verka för en hållbar bemanningssituation samt 
jobba med chefers arbetsbelastning och förutsättningar. Kommunen behöver 
även verka för få fler medarbetare att vilja bli skyddsombud samt stärka chefer 
i riskbedömning av arbetsmiljön vid verksamhetsförändring. 

Beslutsunderlag 
Rapport - Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbete 2022, 2023-
03-07 
Tjänsteskrivelse - Årlig uppföljning av Örebro kommuns systematiska 
arbetsmiljöarbete 2022, 2023-03-30 
PowerPoint 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens personalutskotts förslag till Kommunstyrelsen: 

- Årlig uppföljning av Örebro kommuns systematiska arbetsmiljöarbete 2022 
läggs till handlingarna. 

Ärendet ska vidare Kommunfullmäktige för beslut. 

12 Svar på remiss om omarbetat direktiv om luftkvalitet 
och renare luft i Europa 
Ärendenummer: Ks 464/2023 
Handläggare: Liselott Bergqvist 

Ärendebeskrivning 
Förbättringar av luftkvaliteten har uppnåtts i Europeiska unionen (EU) under 
de senaste tre årtiondena. Detta tack vare gemensamma insatser från EU i 
medlemsstaterna för att minska luftföroreningarnas skadliga effekter. 
Avsikten med förslaget är att undvika, förebygga och minska luftföroreningars 
skadliga effekter på människors hälsa och miljön. Direktivet är en central del av 
den europeiska gröna givens handlingsplan om nollförorening. 
 
Förlängd svarstid har beviljats till 23 maj 2023. 

Beslutsunderlag 
Rapport - Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om luftkvalitet 
och renare luft i Europa (omarbetning), 26 oktober 2022 
Tjänsteskrivelse, 2023-04-17 
Yttrande, 2023-04-17 

Förslag till beslut 
Kommunledningsförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen: 
 
1. Yttrandet antas och överlämnas till Klimat- och näringslivsdepartementet. 
 
2. Paragrafen justeras omedelbart. 
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13 Svar på Stadsrevisionens rapport avseende granskning 
av den kommunala missbruksvården 
Ärendenummer: Ks 337/2023 
Handläggare: Anna Pettersson 

Ärendebeskrivning 
EY har på uppdrag av Stadsrevisionen genomfört en granskning av den 
kommunala missbruksvården. Syftet med granskningen har varit att bedöma 
om Kommunstyrelsen och Socialnämnden har en ändamålsenlig styrning och 
uppföljning av den kommunala missbruksvården. Stadsrevisionens bedömning 
är att Kommunstyrelsens och Socialnämndens styrning och uppföljning endast 
delvis är ändamålsenlig. Med anledning av detta lämnar Stadsrevisionen en 
rekommendation till Kommunstyrelsen. 
 
Sista svarsdag är den 15 april. Kommunstyrelsen har dock beviljats förlängd 
svarstid till den 23 maj. 

Beslutsunderlag 
Stadsrevisionens rapport ”Granskning av styrning och intern kontroll rörande 
den kommunala missbruksvården” med missiv. 
Tjänsteskrivelse, 2023-03-02 
Yttrande, 2023-03-02 

Förslag till beslut 
Kommunledningsförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen: 
 
1. Förslag till yttrande antas och överlämnas till Stadsrevisionen. 
 
2. Paragrafen justeras omedelbart. 

14 Svar på Stadsrevisionens rapport avseende granskning 
av upphandlingsprocessen 
Ärendenummer: Ks 338/2023 
Handläggare: Anders Edlund 

Ärendebeskrivning 
EY har på uppdrag av Stadsrevisionen genomfört en granskning av Örebro 
kommuns upphandlingsprocess. Syftet med granskningen har varit att bedöma 
om det föreligger en tillräcklig intern kontroll i kommunen med avseende på 
genomförande av upphandlingar enligt Lagen om offentlig upphandling 
(LOU). Stadsrevisionens sammanfattande bedömning är att det endast delvis 
föreligger en tillräcklig intern kontroll avseende upphandlingsprocessen. 

  

Utifrån de iakttagelser som redovisas med utgångspunkt i granskningen lämnar 
Stadsrevisionen ett antal rekommendationer till Kommunstyrelsen. 
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Sista svarsdag är den 15 april 2023. Kommunstyrelsen har dock beviljats 
förläng svarstid till den 23 maj 2023. 

Beslutsunderlag 
Stadsrevisionens rapport ”Granskning av upphandlingsprocessen i Örebro 
kommun”. 
Missiv, daterat 2023-01-17 
Tjänsteskrivelse 
Yttrande 

Förslag till beslut 
Kommunledningsförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen: 
 
1. Förslag till yttrande antas och överlämnas till Stadsrevisionen. 
 
2. Paragrafen justeras omedelbart. 

15 Svar på remiss om statens ansvar för flygplatssystemet i 
Sverige  
Ärendenummer: Ks 530/2023 
Handläggare: Anders Edlund 

Ärendebeskrivning 
Landsbygds- och infrastrukturdepartementet har inkommit till Örebro 
kommun med en remiss gällande betänkandet Statens ansvar för det svenska 
flygplatssystemet - För tillgänglighet och beredskap (Ds 2023:3). 
 
Sista svarsdag är den 15 april 2023. Kommunstyrelsen har dock beviljats 
förläng svarstid till den 23 maj 2023. 

Beslutsunderlag 
Ds 2023:3 Statens ansvar för det svenska flygplatssystemet. 
Missiv, daterat 2023-02-16 
Tjänsteskrivelse, daterad 2023-05-05 
Yttrande, daterat 2023-05-05 

Förslag till beslut 
Kommunledningsförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen: 
 
1. Förslag till yttrande antas och överlämnas till Landsbygds- och 
infrastrukturdepartementet. 
 
2. Paragrafen justeras omedelbart. 
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16 Ärendet utgår - Revidering av nämndreglemente 
Ärendenummer: Ks 700/2023 
Handläggare: Mats Guldbrand och Reshne Gadan 

17 Valärende 

Ärendebeskrivning 
Stadsrevisionen föreslår att utse Nils Gunnarsson (SD) till Revisionsersättare i 
Stiftelsen Nora Järnvägsmuseum.  

Förslag till beslut 
Förslag till Kommunstyrelsen: 
 
- Utse Nils Gunnarsson (SD) till revisorsersättare i Stiftelsen Nora 
Järnvägsmuseum.  

18 Övertagande av ägandeskap för styrdokument från 
Programnämnd social välfärd 
Ärendenummer: Ks 576/2023 
Handläggare: Maria Fhager 

Ärendebeskrivning 
I varje styrdokument i kommunen ska det vara angivet vilken politisk styrelse 
eller nämnd, och vilken förvaltning, som ansvarar för dokumentet. Sedan den 
nya nämndorganisationen trädde i kraft den 12 januari 2023 finns det 
styrdokument som ”ägs” av nämnder som upphört. Programnämnd Social 
välfärds ansvarsområde har fördelats på Funktionsstödsnämnden, Vård- och 
omsorgsnämnden och Socialnämnden. Respektive nämnd behöver överta 
ägandeskapet för styrdokument som beslutats av programnämnden och som 
rör nämndens verksamhet i den nya organisationen. Styrdokument vars 
innehåll reglerar eller påverkar flera nämnders ansvarsområden behöver 
beslutas av Kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2023-02-13 
Riktlinje för avtals- och verksamhetsuppföljning (Sov 215/2020) 

Förslag till beslut 
Kommunledningsförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen: 

- Kommunstyrelsen tar över ägarskapet för Riktlinje för avtals- och 
verksamhetsuppföljning (Sov 215/2020). 

19 Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS, 
kvartal 4 2022 
Ärendenummer: Ks 674/2023 
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Ärendebeskrivning 
Socialnämnden, Funktionsstödsnämnden och Vård- och omsorgsnämnden ska 
lämna in en statistikrapport till Kommunfullmäktige över ej verkställda beslut 
varje kvartal. Syftet med rapporteringen är att kommunen ska ha kännedom 
om dessa ärenden samt kunna planera sina resurser för att kunna verkställa 
insatser inom skälig tid. 
 
För det fjärde kvartalet 2022 minskade Socialnämndens totala antal 
rapporterade beslut till elva stycken. Vid kvartalets slut var nio beslut fortsatt ej 
verkställda inom tre månader. 
 
För det fjärde kvartalet 2022 ökade Funktionsstödsnämndens totala antal 
rapporterade beslut till 200 stycken. Vid kvartalets slut var 143 beslut fortsatt ej 
verkställda inom tre månader. 
 
För det fjärde kvartalet 2022 minskade Vård- och omsorgsnämnden totala 
antal rapporterade beslut till 49 stycken. Vid kvartalets slut var fem beslut 
fortsatt ej verkställda inom tre månader. 

Beslutsunderlag 
Socialnämndens statistikrapport till Kommunfullmäktige över ej verkställda 
SoL-beslut rapporterade kvartal 4, 2022 
Protokollsutdrag från Socialnämnden 2023-03-23 § 57 
Vård- och omsorgsnämndens rapport till Kommunfullmäktige över ej 
verkställda SoL-beslut rapporterade kvartal 4, 2022 
Protokollsutdrag från Vård- och omsorgsnämnden 2023-03-28 § 56 
Funktionsstödsnämndens statistikrapport till Kommunfullmäktige över ej 
verkställda SoL- och LSS-beslut rapporterade kvartal 4, 2022 
Protokollsutdrag från Funktionsstödsnämnden 2023-03-24 § 50 

Förslag till beslut 
Förslag till Kommunstyrelsen: 
 
1. Socialnämndens statistikrapport till Kommunfullmäktige över ej verkställda 
SoL-beslut rapporterade kvartal 4, 2022 läggs till handlingarna. 
 
2. Vård- och omsorgsnämndens rapport till Kommunfullmäktige över ej 
verkställda SoL-beslut rapporterade kvartal 4, 2022 läggs till handlingarna. 
 
3. Funktionsstödsnämndens statistikrapport till Kommunfullmäktige över ej 
verkställda SoL- och LSS-beslut rapporterade kvartal 4, 2022 läggs till 
handlingarna. 
 
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut. 
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20 Svar på motion från Helena Ståhl (SD) och Bo Ammer 
(SD) om att alltid kräva tillstånd för fyrverkerier 
Ärendenummer: Ks 230/2022 

Ärendebeskrivning 
Helena Ståhl (SD) och Bo Ammer (SD) har inkommit med en motion som 
anmäldes i Kommunfullmäktige den 25 januari 2022, § 16. 
 
Motionen innehåller ett förslag om att de lokala allmänna 
ordningsföreskrifterna ska ändras så att det alltid krävs tillstånd från 
Polismyndigheten för användning av fyrverkerier. 
 
Bedömningen är att motionen bör avslås då det utifrån gällande lagstiftning 
och praxis inte är möjligt att begränsa användningen av pyrotekniska varor mer 
än vad som redan är gjort i de lokala allmänna ordningsföreskrifterna för 
Örebro kommun. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2023-04-03 
Motion från Helena Ståhl (SD) och Bo Ammer (SD) om att alltid kräva 
tillstånd för fyrverkerier (Ks 230/2022) 

Förslag till beslut 
Kommunledningsförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen: 
 
- Motionen avslås. 
 
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut. 

21 Svar på motion från Karolina Wallström (L) om att 
begränsa fyrverkeritillstånd i Örebro kommun 
Ärendenummer: Ks 633/2023 

Ärendebeskrivning 
Karolina Wallström (L) har inkommit med en motion som anmäldes i 
Kommunfullmäktige den 25 januari 2017. 

  

Motionen innehåller förslag till förändring av de allmänna lokala 
ordningsföreskrifterna som antogs av Kommunfullmäktige i december 2014 
angående fyrverkerier och andra pyrotekniska varor, som återfinns i § 9. 
Motionärens förslag är att skjuttiden begränsas, att bästa möjliga tidsspann 
utreds och att § 9 i dess helhet ses över. 
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Kommunstyrelseförvaltningen som berett ärendet konstaterar att dåvarande 
Tekniska förvaltningen har gjort en översyn av de allmänna lokala 
ordningsföreskrifterna och tagit fram förslag på revidering av gällande bland 
annat fyrverkerianvändning. I förslaget har tiden då det är tillåtet att använda 
fyrverkerier utan tillstånd begränsats och § 9 har setts över i sin helhet. 
Förslaget till reviderade allmänna lokala ordningsföreskrifter antogs av 
Kommunfullmäktige den 12 december 2022, § 257. Bedömningen är därför att 
motionen ska anses tillgodosedd. 

Beslutsunderlag 
Motion från Karolina Wallström (L) om att begränsa fyrverkeritillstånd i 
Örebro kommun (Ks 633/2023) 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2023-04-03 

Förslag till beslut 
Kommunledningsförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen: 
 
- Motionen är tillgodosedd. 
 
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut. 

22 Remittering av motioner 
Ärendenummer: Ks 183/2023 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige den 18 april har överlämnat följande motioner till 
Kommunstyrelsen för beredning: 

- Motion från Carola Sunesson (SD) om att förbättra upphandlingen. 

- Motion från Daniel Spiik (SD) m.fl. om att utreda framtida kommundelning. 

Beslutsunderlag 
Motion från Carola Sunesson (SD) om att förbättra upphandlingen, 819/2023 
Motion från Daniel Spiik (SD) m.fl. om att utreda framtida kommundelning, 
820/2023 

Förslag till beslut 
Kommundelningsförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen: 
 
1. Motion från Carola Sunesson (SD) om att förbättra upphandlingen bereds 
av Kommunstyrelsen. 
 
2. Motion från Daniel Spiik (SD) m.fl. om att utreda framtida kommundelning 
bereds av Kommunstyrelsen. 

23 Rapport över finansverksamheter under april 2023 
Ärendenummer: Ks 1625/2022 
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Ärendebeskrivning 
Kommunledningsförvaltningen anmäler rapport över finansverksamheter för 
april 2023. 

Beslutsunderlag 
Finansrapport april 2023 

Förslag till beslut 
Kommunledningsförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen: 

- Rapporten läggs till handlingarna.  

24 Anmälan av delegationsbeslut 
Ärendenummer: Ks 923/2023 

Ärendebeskrivning 
Alla beslut fattade med stöd av delegation av tjänsteperson, ordförande, 
presidium eller utskott ska anmälas till Kommunstyrelsen på närmast följande 
sammanträde enligt 6 kap. 40 § KL. Det är först efter återrapporteringen till 
Kommunstyrelsen som delegationsbesluten kan vinna laga kraft och det är 
också ett sätt att hålla ledamöter och ersättare i Kommunstyrelsen informerade 
om vilka beslut som fattats genom delegation. 

Delegationsförteckningen för Kommunstyrelsen antogs den 27 mars 2003 och 
reviderades senast den 17 januari 2023. Inför Kommunstyrelsens sammanträde 
den 23 maj 2023 redovisar Kommunledningsförvaltningen beslut som tagits 
med stöd av delegation under april månad 2023. 

Beslutsunderlag 
Sammanställning över delegationsbeslut inom övrig verksamhet under 
perioden 1-30 april 2023.  
Sammanställning över delegationsbeslut inom finansverksamhet under 
perioden 1-30 mars 2023.  

Förslag till beslut 
Kommunledningsförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen: 

- Anmälan läggs till handlingarna.  

25 Anmälan av handlingar 
Ärendenummer: Ks 182/2023 

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

Beslutsunderlag 
Skrivelse från Fremia och Famna om nya möjligheter till idéburen välfärd 
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Förslag till beslut 
Kommunledningsförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen: 

- Anmälan läggs till handlingarna.  

26 Kommundirektörens rapport 
Ärendenummer: Ks 217/2023 

Ärendebeskrivning 
Kommundirektören redogör i en rapport för nyheter inom förvaltningen. 

Beslutsunderlag 
Kommundirektörens rapport mars-maj 2023 

Förslag till beslut 
Kommunledningsförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen: 

- Rapporten läggs till handlingarna.  
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