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Joacim Bock, sekreterare
Digitalt justerat protokoll.

Kenneth Handberg (S), ordförande

Martha Wicklund (V), justerare
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§ 76 Remiss - Örebro läns strategi för jämställdhet 2021–
2024
Ärendenummer: Ks 129/2021
Handläggare: Liselott Bergqvist
Ärendebeskrivning

Jämställdhet handlar om att kvinnor och män ska ha samma makt att forma
sina liv. Strategin syftar till att förvekliga detta i Örebro län. Området omfattar
frågor som makt, inflytande, ekonomi, hälsa, utbildning, arbete och fysisk
integritet.
På uppdrag av regeringen tog Länsstyrelsen under 2017 fram Örebro läns
strategi för jämställdhet 2017 – 2020. Då strategiperioden löpte ut vid årsskiftet
2020 – 2021 har Länsstyrelsen initierat framtagandet av en ny regional
jämställdhetsstrategi för perioden 2021 – 2024.
Örebro kommun ställer sig bakom förslaget men lämnar några synpunkter.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2021-03-16
Remiss - Örebro läns strategi för jämställdhet 2021 - 2024 (remiss 21 jan – 13
april 2021) Länsstyrelsen Örebro lä
Yttrande - Länsstyrelsens mall med frågor, daterad, 2021-01-21
Följebrev daterat, 2021-03-16
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Yttrandet antas och överlämnas till Länsstyrelsen Örebro län.
2. Paragrafen justeras omedelbart.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 77 Svar på revisionsrapport - Granskning av
ekonomistyrning inom programområde social välfärds
ansvarsområde
Ärendenummer: Ks 58/2021
Handläggare: Anna Pettersson
Ärendebeskrivning

PwC har på uppdrag av Stadsrevisionen genomfört en granskning av
Kommunstyrelsens, Programnämnd social välfärds, Socialnämndens,
Vårdboendenämndens, Hemvårdsnämndens och Funktionsstödsnämndens
arbete för en ekonomi i balans inom Social välfärds verksamhetsområde.
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Stadsrevisionens samlade bedömning är att:
Kommunstyrelsen inte helt har säkerställt en ändamålsenlig mål- och
budgetprocess på kommunövergripande nivå.
Kommunstyrelsen i all väsentlighet har säkerställt en tillräcklig intern
kontroll i mål- och budgetprocessen inom programnämndens respektive
driftnämndernas verksamhetsområde.
Med anledning av granskningens iakttagelser lämnar Stadsrevisionen sju
rekommendationer till de granskade nämnderna, tre av dem är riktade till
Kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2020-03-23
Revisionsrapport ”Granskning av ekonomistyrning inom programområde
social välfärds ansvarsområde”, 2020-12-17
Yttrande, daterat 2020-03-23
Förslag till beslut

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

Martha Wicklund (V) yrkar bifall till beslutspunkterna 1-2, samt till att göra en
grundlig översyn av de ekonomiska konsekvenserna av LOV, med särskilt
fokus på vad LOV:en kostat sedan införandet samt vad den beräknas kosta de
kommande fem åren.
Proposition

Ordförande Kenneth Handberg (S) finner att det utöver Martha Wicklunds (V)
bifallsyrkande till Kommunstyrelseförvaltningens förslag finns ett
tilläggsyrkande från Martha Wicklund (V).
Ordföranden ställer först Martha Wicklunds (V) tilläggsyrkande under
proposition och finner att Kommunstyrelsen beslutar att avslå tilläggsyrkandet.
Därefter finner ordföranden att det endast finns ett förslag till beslut, det vill
säga bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag och att Kommunstyrelsen
beslutar enligt detta.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
1. Förslag till yttrande antas och överlämnas till Stadsrevisionen.
2. Paragrafen justeras omedelbart.
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Reservation

Martha Wicklund (V) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för eget
tilläggsyrkande. Reservationen biläggs protokollet.

§ 78 Svar på remiss - Förstärkt skydd för väljarna vid
röstmottagningen (SOU 2021:7
Ärendenummer: Ks 250/2021
Handläggare: Johan Hellsten, Peter Björk
Ärendebeskrivning

Örebro kommun har mottagit remiss SOU 2021:7, Förstärkt skydd för väljarna
vid röstmottagningen. Remissen föreslår en del ändringar i vallagen som, om
det antas, ska börja gälla i och med valet till Riksdag, kommun och
region/landsting 2022. Örebro kommun lämnar i bifogad handling sina svar på
remissen.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2021-03-11
Svar på remiss angående förstärkt skydd för väljarna vid röstmottagningen,
SOU 2021:7
Remiss: Förstärkt skydd för väljarna vid röstmottagningen, SOU 2021:7
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen
1. Yttrandet antas och överlämnas till Justitiedepartementet.
2. Paragrafen justeras omedelbart
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 83 Delegation inom finansverksamheten och
firmatecknare i finansiella ärenden
Ärendenummer: Ks 314/2021
Handläggare: Mats Rodenfelt
Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen ska besluta om delegation av finansiella beslut till
tjänstemän vid kommunstyrelseförvaltning inom ramen för Örebro kommuns
koncerngemensamma finanspolicy samt kommunens placeringspolicy.
Anmälan av delegationsbeslut ska ske varje månad till kommunstyrelsen.
Rapportering av kommunens och kommunkoncernens finansiella situation ska
regelbundet ske till finanskommittén och till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens ordförande ska omgående informeras om större

5 (7)

Digitalt justerat protokoll
ÖREBRO

Protokoll

förändringar inom finansverksamheten och om delegationsbeslut av större
vikt. Kommunstyrelsen ska besluta om firmatecknare, utöver
kommundirektören, för Örebro kommun i finansiella ärenden.
Förslaget till ny delegation inom finansverksamheten och firmatecknare i
finansiella ärenden gäller från och med den dagen då detta beslut vunnit laga
kraft.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2020-02-23
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen.
1. Firmatecknare för Örebro kommun i avtal om låneprogram, lån, finansiella
derivatinstrument, placeringar i värdepapper, kapitalförvaltning och likviditet är
finanschef Mats Rodenfelt med ekonomidirektör Johanna Larsson, enhetschef
ekonomiavdelningen Oliver Hagvall och enhetschef ekonomiavdelningen
Staffan Franson som ersättare. Kontrasignerare är finansstrateg Johan
Björnholm med finansekonom Annica Antonsson, ekonomiadministratör
Anna-Lena Arvidsson och ekonom Katarina von Dolwitz som ersättare.
2. Firmatecknare för Örebro kommun i avtal om borgensåtaganden och
bankgarantier är kommunstyrelsens ordförande Kenneth Handberg med första
vice ordförande Jimmy Nordengren och Anders Åhrlin som ersättare.
Kontrasignerare är finanschef Mats Rodenfelt med ekonomidirektör Johanna
Larsson, enhetschef ekonomiavdelningen Oliver Hagvall och enhetschef
ekonomiavdelningen Staffan Franson som ersättare.
3. Firmatecknare för Örebro kommun i avtal och fullmakter för banktjänster,
bank- och bankgirokonton är enhetschef ekonomiavdelningen Staffan Franson
med Eva-Marie Gustafsson enhetschef ekonomiavdelningen som ersättare.
Kontrasignerare är ekonomidirektör Johanna Larsson med enhetschef
ekonomiavdelningen Oliver Hagvall som ersättare.
4. Firmatecknare för skattedeklarationer är ekonomidirektör Johanna Larsson
med enhetschef ekonomiavdelningen Staffan Franson som ersättare.
5. Firmatecknare för de donationsstiftelser som förvaltas av kommunstyrelsen i
Örebro kommun är enhetschef ekonomiavdelningen Eva-Marie Gustafsson
med ekonom Carina Sandell och ekonom Katarina von Dolwitz som ersättare.
Kontrasignerare är ekonom Fredrik Asplund och finansekonom Annica
Antonsson och ekonomiadministratör Anzhelika Sutyagina som ersättare.
6. Beslut om lån inom den låneram som har fastställts av kommunfullmäktige
och beslut om finansiella derivatinstrument i syfte att begränsa ränterisk och
valutarisk delegeras till finanschef Mats Rodenfelt med finansstrateg Johan
Björnholm, ekonomidirektör Johanna Larsson och finansekonom Annica
Antonsson som ersättare.
7. Beslut om lån och betalningsgarantier till kommunens bolag inom de
låneramar som fastställs av kommunstyrelsen delegeras till finanschef Mats
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Rodenfelt med finansstrateg Johan Björnholm och ekonomidirektör Johanna
Larsson som ersättare.
8. Beslut om interna lån till VA- och avfallsverksamheten efter ansökan från
Tekniska nämnden delegeras till finanschef Mats Rodenfelt med
ekonomidirektör Johanna Larsson som ersättare.
9. Beslut om villkor för kommunens bolag vid in- och utlåning på Örebro
kommuns koncernkonto delegeras till finanschef Mats Rodenfelt med
finansstrateg Johan Björnholm och ekonomidirektör Johanna Larsson som
ersättare.
10. Beslut om ränteändring och inlösen av kommunens lån till organisationer
som inte ingår i Örebro Rådhuskoncernen delegeras till finanschef Mats
Rodenfelt med finansstrateg Johan Björnholm och ekonomidirektör Johanna
Larsson som ersättare.
11. Beslut om placeringar av likvida medel, pensionsmedel och stiftelsemedel
samt placeringar av överskottslikviditet i en kortfristig och långfristig
likviditetsportfölj delegeras till finanschef Mats Rodenfelt med finansstrateg
Johan Björnholm och ekonomidirektör Johanna Larsson som ersättare.
12. Paragrafen justeras omedelbart.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- I enlighet med Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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17. Svar på revisionsrapport - Granskning av ekonomistyrning
inom programområde social välfärds ansvarsområde

Programnämnd social välfärd har under lång tid gått med stora
underskott. Trots återkommande försöka att styra upp verksamheterna
på ett sätt som skulle åtgärda underskotten ser vi likväl att de stora
underskotten kvarstår.
I revisionsrapporten går att utläsa att granskningen påvisar brister i
ekonomistyrningen. Det svar som programnämnden ger är enligt
Vänsterpartiet inte tillfredställande. Vi anser att det finns anledning för
programnämnden att vara mer självkritisk till dessa stora underskott.
Om programnämnden har för avsikt att fortsätta med de
kostnadsdrivande privatiseringarna inom äldreomsorgen som styret valt
att både införa och bibehålla så krävs också en ekonomi som kan
hantera dessa förutsättningar. Det är därför viktigt att nämnderna har
en realistisk budget att arbeta med. I nuläget anser vi i Vänsterpartiet
att man inte har tagit höjd för de merkostnader som privatiseringarna
inom äldreomsorgen innebär.
Dessutom ser vi att den äldre befolkningen ökar. Behovet kommer
därför vara större i framtiden, något som ställer ännu högre krav på en
balanserad ekonomi. Detta måste vara utgångspunkten för att kunna ge
äldre örebroare den vård och omsorg som de behöver.
Vi är mycket kritiska till att örebroarnas skattemedel slösas på denna typ
av ideologiska ställningstaganden som privatiserad äldreomsorg
innebär. Vänsterpartiet väljer därför en annan väg än styret, och i vårt
budgetförslag för 2021 föreslås därför att verksamheten ska tas tillbaka i
kommunal regi, vi tror det är avgörande för balans i ekonomierna. En
kommunal äldreomsorg skulle skapa större stabilitet, överskådlighet och
säkerställa att våra gemensamma skattemedel går till personalen och de
äldre i behov av omsorg, inte till de privata bolagens Vd:ar eller
aktieägare. För Vänsterpartiet är innehållet och kvalitén i verksamheten
ledande.
Vi anser att Örebros skattebetalare har rätt att få veta hur mycket
LOV:en kostar, något som även skulle vara till stor nytta för
beslutsfattare. New Public Management och en privatiserad välfärd
bidrar till att pressa upp kommunens kostnader, vilket bland annat har
lett till stora besparingar på viktig förebyggande verksamhet. Styrande
partier S, C och KD har valt en väg med en allt mer privatiserad välfärd,
vi förväntar oss därför en öppenhet i hur detta påverkar kommunens
ekonomier.
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Yrkande

Med hänvisning till ovan yrkar Vänsterpartiet:

Att

bifalla beslutspunkt 1-2.

Att

göra en grundlig översyn av de ekonomiska
konsekvenserna av LOV, med särskilt fokus på vad
LOV:en kostat sedan införandet samt vad den beräknas
kosta de kommande fem åren.

I händelse av att yrkandet faller ska detta betraktas som en
reservation.

För Vänsterpartiet
Martha Wicklund (V)

