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§ 201 Örebro kommun som säte för civilområde
Ärendenummer: Ks 1344/2020
Handläggare: Landshövding Maria Larsson, Linda Wiklund (Länsstyrelsen)
Ärendebeskrivning

Landshövding Maria Larsson och kvalificerad utredare Linda Wiklund
informerar om Örebro som säte för civilområde.
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Ta del av informationen.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 202 Information från den centrala Krisledningsstaben
Ärendenummer: Ks 360/2020
Handläggare: Helena Gullberg
Ärendebeskrivning

Stabschef Helena Gullberg ger en allmän lägesrapport från Krisledningsstabens
arbete.
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Ta del av informationen.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 203 Information om tidplanen för rekrytering av
kommundirektör
Ärendenummer: Ks 1345/2020
Handläggare: Catharina Centerfjäll, Eva Lenz
Ärendebeskrivning

Kvalitétsdirektör Catharina Centerfjäll och kommundirektörssekreterare Eva
Lenz informerar om processen kring rekryteringen av kommundirektör.
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Ta del av informationen.
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Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 204 Nulägesöversikt för Kommunstyrelsen inför budget
2022
Ärendenummer: Ks 1283/2020
Handläggare: Eva Håkansson
Ärendebeskrivning

Kommunstyrelseförvaltningen har sammanställt Kommunstyrelsens
nulägesöversikt 2020 inför budget 2022. Nulägesöversikten kan användas av
förtroendevalda som underlag för att kunna göra relevanta prioriteringar för
verksamhetens behov av fortsatt utveckling och inriktning. I nulägesöversikten
finns en beskrivning av Kommunstyrelsens uppdrag enligt reglemente, en
samlad analys av nämndens nuläge, beskrivning av behov hos dem
verksamheten finns till för, sammanställning av verksamhetens starkaste
resultat och mest prioriterade utvecklingsområden. Vidare trender och
konsekvenser för verksamheten och för verksamheten andra förändringar i
omvärlden av betydelse. Samt nödvändig samverkan som saknas för ytterligare
utveckling.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse till nämnd, 2020-11-19
Nulägesöversikt för Kommunstyrelsen 2020 inför budget 2022, 2020-11-19
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Kommunstyrelsen fastställer Nulägesöversikt för Kommunstyrelsen 2020
inför budget 2022.
2. Nulägesöversikten överlämnas för vidare hantering inom ramen för Örebro
kommuns budgetprocess.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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§ 205 Tillsynsplan 2021 - Kommunstyrelsens egen
verksamhet
Ärendenummer: Ks 1282/2020
Handläggare: Eva Håkansson
Ärendebeskrivning

I enlighet med Riktlinjer för intern kontroll i Örebro kommun ska nämnderna och
bolagen varje år besluta om en tillsynsplan för uppföljning av intern kontroll.
Kommunstyrelseförvaltningens ledningsgrupp utsåg representanter som har
genomfört en risk- och väsentlighetsanalys enligt beslutad metod utifrån
Örebro kommuns handbok Bättre koll med intern kontroll. Utifrån genomförd
risk- och väsentlighetsanalys har prioritering och urval genomförts för vidare
förankring med Kommunstyrelseförvaltningens ledningsgrupp för internt stöd
inför vidare förankring på KD-beredning. Prioriteringar och urval som
genomförts i samband med dessa beredningar har sedan resulterat i
föreliggande tillsynsplan för Kommunstyrelsen egen verksamhet. För mer
information om underlaget till det urval som gjorts se handlingen ”Rapport –
riskanalys av Kommunstyrelsens verksamhet inför upprättande av tillsynsplan
2021 Ks 1282/2020. Övriga identifierade risker som risk- och väsentlighetsanalysen identifierat men som inte blivit föremål för tillsynsplanen 2021
kommer att överföras till ansvarig för respektive risk, även denna information
finns i handlingen ”Rapport – riskanalys av Kommunstyrelsens verksamhet
inför upprättande av tillsynsplan 2021 Ks 1282/2020.
Utöver den internkontroll som redovisas i denna plan utförs löpande intern
kontroll inom finansverksamheten enligt fastställd plan utifrån bestämmelserna
i den koncerngemensamma finanspolicyn och placeringspolicyn. För
finansverksamheten finns fastställda rutinbeskrivningar som beskriver hur
kontrollen ska utföras.
Följande tre tillsynsområden har prioriterats och utgör tillsynsplan för 2021:

Verksamhet – Finns det kommunala regelverk och i sådana fall hur stödjer

de verksamheten i hanteringen av allmänna handlingar när information hanteras i
kommunens olika lagringsytor?

Ekonomi – Efterlever Kommunstyrelseförvaltningen gällande riktlinje och rutiner för
betalkort?

Personal – Efterlever Kommunstyrelseförvaltningen gällande riktlinjer för lönesättning?
Beslutsunderlag

Tillsynsplan 2021 Kommunstyrelsens egen verksamhet Ks 1282/2020
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse Ks 1282/2020
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Kommunstyrelsen fastställer tillsynsplan 2021 för Kommunstyrelsens egen
verksamhet.
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Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 206 Tillsynsrapport 2020 - Kommunstyrelsens egen
verksamhet
Ärendenummer: Ks 1280/2020
Handläggare: Eva Håkansson
Ärendebeskrivning

I enlighet med Riktlinjer för intern kontroll i Örebro kommun ska nämnderna och
bolagen varje år besluta om en tillsynsplan för uppföljning av intern kontroll.
Kommunstyrelse-förvaltningens ledningsgrupp utsåg representanter för
Kommunstyrelsens egen verksamhet som under 2019 deltog vid en risk- och
väsentlighetsanalys genomförd enligt beslutad metod utifrån Örebro kommuns
handbok Bättre koll med intern kontroll. Utifrån genomförd risk- och
väsentlighetsanalys har prioritering och urval genomförts för vidare förankring
med biträdande förvaltningschef för Kommunstyrelseförvaltningen och
Kommundirektör tillika förvaltningschef för Kommunstyrelseförvaltningen.
Dessa prioriteringar och urval har sedan resulterat i 2020 års tillsynsplan för
Kommunstyrelsens egen verksamhet. Övriga identifierade riskområden som
risk- och väsentlighetsanalysen identifierat har överförts till
Kommunstyrelseförvaltningens ledningsgrupp för vidare hantering. Utöver
den internkontroll som redovisas i denna plan utförs löpande intern kontroll
inom finansverksamheten enligt fastställd plan utifrån bestämmelserna i den
koncerngemensamma finanspolicyn och placeringspolicyn. För
finansverksamheten finns fastställda rutinbeskrivningar som beskriver hur
kontrollen ska utföras. Följande tre tillsynsområden prioriterades 2019 och
utgör tillsynsobjekt för 2020:

Verksamhet – överensstämmer Kommunstyrelseförvaltningens tre tjänsteområden; basstöd,
internkonsultstöd och utvecklingsstöd med tjänstemottagagande direktörer, förvaltningschefer
och övriga chefers faktiska behov?

Ekonomi – erhåller Kommunstyrelseförvaltningen, vid konsultköp, de tjänster som

motsvarar det som överenskommits och fakturerats? Analysen ska vidare svara på om
träffad överenskommelse dokumenterats i form av ett avtal/skriftlig beställning.

Personal –bedriver Kommunstyrelseförvaltningen ett systematiskt arbete utifrån gällande

regelverk Arbetsgivarpolitisk strategi för kompetensförsörjning för att rekrytera och behålla
kompetens?
Beslutsunderlag

Tillsynsrapport 2020 – uppföljning av intern kontroll
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-11-20
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Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Kommunstyrelsen fastställer Tillsynsrapport 2012 – uppföljning av intern
kontroll för Kommunstyrelsens egen verksamhet, Ks 1730/2019.
2. Kommunstyrelsen ger Kommundirektören i uppdrag att under 2021
återrapportera progressen av de åtgärder som syftar till att omhänderta de
brister som tillsynen inom verksamhetsområdet visat på.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 207 Tidplan för Övergripande strategier och budget 2022
med plan för 2023-2024
Ärendenummer: Ks 1346/2020
Handläggare: Johanna Larsson
Ärendebeskrivning

På grund av de förändrade förutsättningarna till följd av Coronaviruset (Covid19) är budgetförutsättningarna även inför 2022 osäkra, därmed finns anledning
att utreda huruvida beslutet om Övergripande strategier och budget 2022 med
plan för 2023-2024 ska fattas vid en senare tidpunkt under 2021. Detta
påverkar tidsplanen för kommunens övergripande budgetarbete.
Tidplanen anger hållpunkter för leveranser i budgetprocessen inför 2022 års
budget.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2020-12-02
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Anta föreslagen tidplan för Övergripande strategier och budget 2022 med
plan för 2023-2024.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

7 (44)

ÖREBRO

Protokoll

§ 208 Förenklad årsprocess – nämndernas årsberättelse
2020
Ärendenummer: Ks 1347/2020
Handläggare: Johanna Larsson
Ärendebeskrivning

Varje nämnd ansvarar för, förutom att säkra sitt grunduppdrag, att bidra till
utveckling inom kommunfullmäktigemålen. Alla nämnder ska relatera till
samtliga mål och kunna ge en enklare förklaring om ett eller flera av
kommunfullmäktigemålen inte är av relevans för en nämnd. Därefter
formulerar nämnder, utifrån sitt reglemente, sin nulägesanalys,
kommunfullmäktigemål och inriktningar sina egna nämndmål. Nämnden
beslutar därefter om vilka mätbara indikatorer som ska vara kopplade till
respektive nämndmål. Indikatorerna ska sedan användas för att följa upp hur
nämndens arbete har bidragit till att nå målen. Nämnderna ansvarar för att följa
upp och analysera, i förhållande till de mål som beslutats, om vad som
åstadkommits och varför.
Nämnder rapporterar detta till Kommunstyrelsen. Rapporteringen ska
genomföras enligt de instruktioner som tillhandahålls av Kommunstyrelsen.
Rapporteringen sker främst i form av nulägesöversikt, delårsrapporter och
årsberättelse, men kan även komma att ske i annan form.
(Utdrag ur ÖSB 2020 med plan för 2021–2022)
I rådande situation behöver årsprocessen ses över då resurser behöver
omprioriteras. I nämndernas årsberättelse kan man förenkla genom att anpassa
ambitionsnivån till nämndernas kapacitet. Mallen till årsberättelsen har samma
struktur som i Delårsrapport med prognos 2 och nämnderna kan då utgå från
de skrivningarna och göra ytterligare tillägg i årsberättelsen om det skett någon
förändring till slutet av året.
Om omfattningen av coronapandemin fortsätter under 2021 behöver mallarna
för kommande uppföljning under 2021 ses över.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2020-11-12
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Ambitionsnivån på uppföljningen av årsberättelsen 2020 ska anpassas till
nämndernas kapacitet i rådande situation.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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§ 209 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning
Ärendenummer: Ks 1061/2020
Handläggare: Johanna Larsson
Ärendebeskrivning

Kommunallagen anger att kommuner ska ha en god ekonomisk hushållning i
sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs inom andra juridiska
personer. Det är kommunfullmäktige som ska besluta om riktlinjer för god
ekonomisk hushållning för kommunen. Om kommunen har en
resultatutjämningsreserv ska riktlinjerna även omfatta hanteringen av den.
Riktlinjerna för god ekonomisk hushållning behöver ses över regelbundet, i
t.ex. händelse av förändrad fördelning av mandat i fullmäktige i samband med
ny mandatperiod, ny styrmodell eller vid större förändringar inom
nämndorganisationen.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2020-11-19
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Kommundirektören får i uppdrag att ta fram förslag till en reviderad riktlinje
för god ekonomisk hushållning.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 210 Avskrivning av ränte- och amorteringsfria lån 2020
Ärendenummer: Ks 1201/2020
Handläggare: Johanna Larsson
Ärendebeskrivning

Ärendet avser 2020 års avskrivning av ränte- och amorteringsfria lån till
föreningar. Avskrivningarna sker i enlighet med regler beslutade av
Kommunfullmäktige 1989-01-18 § 10.
Med tillämpning av reglerna ska under 2020 en avskrivning på 90 000 kr ske
för ett lån till Mosjö Områdesförening.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2020-10-29
Kommunstyrelseförvaltningens förteckning Avskrivning av ränte- och
amorteringsfria lån 2020, bilaga 1.
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Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Örebro kommun avskriver 90 000 kronor på ränte- och amorteringsfritt lån
som redovisas i förteckning i bilaga 1. Avskrivning sker i enlighet med
Kommunfullmäktiges beslut 1989-01-18 § 10.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 211 Fördelning av dygnsschablonersättning för
mottagande av ensamkommande unga utan
uppehållstillstånd
Ärendenummer: Ks 1278/2019
Handläggare: Johanna Larsson
Ärendebeskrivning

Kommunen erhåller en dygnsschablonersättning för mottagande av
ensamkommande unga med uppehållstillstånd. Kommunstyrelseförvaltningen
ger förslag på en fördelning av de återstående andel av medlen till nämnder
som har kostnader för de aktuella målgrupperna.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2020-11-24
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Den återstående statliga ersättningen, dygnsschablonen för mottagande av
ensamkommande unga med uppehållstillstånd fördelas med 200 tusen kronor
till Gymnasienämnden samt resterande statsbidrag fördelas till Socialnämnden
(Enheten för ensamkommande) enligt kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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§ 212 Attestförteckning för kommunstyrelsens
verksamheter samt för Stadsrevisionen och Valnämnden
år 2021
Ärendenummer: Ks 1247/2020
Handläggare: Maritta Karhu
Ärendebeskrivning

Örebro kommuns attestreglemente anger att varje nämnd ska utse attestanter
för den interna kontrollen av de ekonomiska transaktionerna inom nämndens
förvaltningsområden. En aktuell förteckning över samtliga attestanter ska
finnas tillgänglig hos förvaltningsledningen.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2020-11-06
Attestförteckningar för Kommunstyrelsens verksamheter samt för
Stadsrevisionen och Valnämnden
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen:
1. Attestanter för kommunstyrelsens verksamheter samt för Stadsrevisionen
och Valnämnden år 2021 enligt förslag.
2. Ändring av beslut om attestanter under löpande verksamhetsår för
kommunstyrelsens verksamheter delegeras till Kommundirektören.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 213 Avskrivning av utestående fordringar år 2019
Ärendenummer: Ks 1261/2020
Handläggare: Maritta Karhu
Ärendebeskrivning

Enligt god redovisningssed ska en osäker fordran ej tas upp som en tillgång.
Det innebär att kommunens tillgångar i bokslutet endast skall innehålla
fordringar som det är troligt att få betalt för.
Erfarenheterna visar att möjligheterna att få in betalningar på fakturor efter att
sedvanliga kravåtgärder vidtagits är ytterst små. God redovisningssed innebär
därför att fakturor med förfallodatum längre än ett år från balansdatum skall
anses som osäkra tillgångar. Dessa fakturor måste således föras bort ur
bokföringen för att kommunens räkenskaper skall vara rättvisande.
Nämnderna skall inför varje bokslut ta beslut om avskrivning på dessa osäkra
fordringar. Fordran kvarstår dock på den enskilde och åtgärder för att få in
betalningen skall fullföljas.
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Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2020-11-06
Kommunstyrelseförvaltningens sammanställning över utestående fordringar
2019, den 14 oktober 2020
Bilaga 1 Finansförvaltningen 309 521 kronor
Bilaga 2 Kommunstyrelseförvaltningen 358 212 kronor
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Fakturor till ett sammanlagt belopp om 667 733 kronor skrivs av på grund av
att fordran inte längre kan anses som säker enligt kommunens
redovisningsriktlinjer.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 214 Låne- och borgensramar för kommunkoncernen år
2021–2023 och avgifter för koncerninterna lån och borgen
Ärendenummer: Ks 1174/2020
Handläggare: Mats Rodenfelt
Ärendebeskrivning

Enligt den koncerngemensamma finanspolicyn ska Kommunfullmäktige
årligen fastställa en ram för externa lån till kommunkoncernen. Den externa
låneramen ska inrymma internbankens lån, kommunens egna lån och beslutad
borgen till de kommunägda bolagen.
Kommunstyrelsen ska varje år besluta om ramar för koncerninterna lån till de
kommunala bolagen.
Kommunstyrelsen ska varje år besluta om storleken på den kortfristiga
likviditetsportföljen. Den kortfristiga likviditetsportföljen ska täcka kommande
budgetårs likviditetsbehov utifrån budgeterat kassaflöde.
Kommunfullmäktige ska fastställa borgensavgift och motsvarande avgift
(räntetillägg) för koncerninterna lån till bolagen för att neutralisera den
konkurrensfördel som bolagen får genom kommunalt stöd vid sin finansiering.
Nivån på avgiften prövas av kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2020-11-16
Låne- och borgensramar för 2021-2023 bilaga 1
Avgifter för koncerninterna lån och borgen bilaga 2
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Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Ramen för kommunkoncernens samlade externa låneskuld fastställs till 23
000,0 miljoner kronor för perioden 2021–2023.
2. Avgifter för koncerninterna lån och borgen lämnas oförändrade för år 2021
enligt bilaga 2
3. Ramen för Örebro kommuns låneskuld fastställs till 22 100,0 miljoner
kronor för perioden 2021–2023.
4. Koncernintern låneram för Örebrobostäder AB med dotterbolag fastställs
13 000,0 miljoner kronor för perioden 2021–2023. Örebrobostäder AB har rätt
inom sin låneram att utnyttja kommunal borgen på högst 1 000 miljoner
kronor.
5. Koncernintern låneram för Örebroporten fastigheter AB fastställs 3 550,0
miljoner kronor för perioden 2021–2023.
6. Koncernintern låneram för Futurum fastigheter i Örebro AB fastställs
4 600,0 miljoner kronor för perioden 2021–2023.
7. Koncernintern låneram för Kumbro Vind AB fastställs 440,8 miljoner
kronor för perioden 2021–2023.
8. Koncernintern låneram för Kumbro Stadsnät AB fastställs 168,0 miljoner
kronor för perioden 2021–2023.
9. Koncernintern låneram för Gustavsviks Resorts AB fastställs 108,3 miljoner
kronor för perioden 2021–2023.
10. Koncernintern låneram för Vätternvatten AB fastställs 206,2 miljoner
kronor för perioden 2021–2023.
11. Nivå på checkkredit inom koncernkontot fastställs till: 8 miljoner kronor
för Länsmusiken i Örebro AB, 5 miljoner för Alfred Nobel Science Park AB, 4
miljoner kronor för Örebrokompaniet AB och 5 miljoner för Örebro
Parkering AB
12. Storleken på den kortfristiga likviditetportföljen fastställs till 650 miljoner
kronor vid ingången av år 2021.
Beslutspunkt 1 och 2 ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Yrkande

Martha Wicklund (V) yrkar på att få lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Anders Åhrlin (M) yrkar på att få lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Karolina Wallström (L) yrkar avslag på ärendet till förmån för Liberalernas
låne- och borgensramar föreslagna i Kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige i oktober 2020.
Helena Ståhl (SD) yrkar i första hand på att ärendet återremitteras till
förvaltningen för beräkning av nya belopp i enlighet med
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Sverigedemokraternas tidigare lagda budgetförslag och investeringsprogram i
Kommunfullmäktige. I andra hand yrkar Helena Ståhl (SD) avslag på
beslutspunkterna 1-11 i Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Proposition

Ordförande Kenneth Handberg (S) ställer först Helena Ståhls (SD) yrkande
om återremiss under proposition och finner att Kommunstyrelsen beslutar att
ärendet ska avgöras idag.
Därefter finner ordföranden att det endast finns tre förslag till beslut, det vill
säga Kommunstyrelseförvaltningens förslag, Karolina Wallströms (L)
avslagsyrkande till förmån för Liberalernas låne- och borgensramar föreslagna i
Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i oktober 2020 och Helena Ståhls
(SD) avslagsyrkande på beslutspunkterna 1-11 i
Kommunstyrelseförvaltningens förslag. Ordförande ställer förslagen mot
varandra och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt
Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Slutligen ställer ordförande Martha Wicklunds (V) och Anders Åhrlins (M)
yrkanden om att få lämna särskilda yttranden till protokollet under proposition
och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt dessa.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
1. Ramen för kommunkoncernens samlade externa låneskuld fastställs till 23
000,0 miljoner kronor för perioden 2021–2023.
2. Avgifter för koncerninterna lån och borgen lämnas oförändrade för år 2021
enligt bilaga 2
3. Ramen för Örebro kommuns låneskuld fastställs till 22 100,0 miljoner
kronor för perioden 2021–2023.
4. Koncernintern låneram för Örebrobostäder AB med dotterbolag fastställs
13 000,0 miljoner kronor för perioden 2021–2023. Örebrobostäder AB har rätt
inom sin låneram att utnyttja kommunal borgen på högst 1 000 miljoner
kronor.
5. Koncernintern låneram för Örebroporten fastigheter AB fastställs 3 550,0
miljoner kronor för perioden 2021–2023.
6. Koncernintern låneram för Futurum fastigheter i Örebro AB fastställs
4 600,0 miljoner kronor för perioden 2021–2023.
7. Koncernintern låneram för Kumbro Vind AB fastställs 440,8 miljoner
kronor för perioden 2021–2023.
8. Koncernintern låneram för Kumbro Stadsnät AB fastställs 168,0 miljoner
kronor för perioden 2021–2023.
9. Koncernintern låneram för Gustavsviks Resorts AB fastställs 108,3 miljoner
kronor för perioden 2021–2023.
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10. Koncernintern låneram för Vätternvatten AB fastställs 206,2 miljoner
kronor för perioden 2021–2023.
11. Nivå på checkkredit inom koncernkontot fastställs till: 8 miljoner kronor
för Länsmusiken i Örebro AB, 5 miljoner för Alfred Nobel Science Park AB, 4
miljoner kronor för Örebrokompaniet AB och 5 miljoner för Örebro
Parkering AB
12. Storleken på den kortfristiga likviditetportföljen fastställs till 650 miljoner
kronor vid ingången av år 2021.
13. Martha Wicklund (V) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
14. Anders Åhrlin (M) får lämna ett särkilt yttrande till protokollet.
Beslutspunkt 1 och 2 ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Reservation

Karolina Wallström (L) reserverar skriftligt sig mot beslutet till förmån för sitt
eget avslagsyrkande.
Helena Ståhl (SD) reserverar sig skriftlig mot beslutet till förmån för sitt eget
avslagsyrkande.

§ 215 Avgift för bortappat busskort
Ärendenummer: Ks 1348/2020
Handläggare: Anna Lundgren
Ärendebeskrivning

Vid Kommunstyrelseförvaltningens översyn av Riktlinjer för skolskjuts och
elevresor har det uppmärksammats att det finns behov av revidering av
riktlinjerna. De har inte reviderats i sin helhet sedan de beslutades 2012. De
behöver uppdateras i förhållande till aktuell lagstiftning och kommunens
riktlinje för styrdokument. De behöver även tydliggöras på några punkter.
Revideringen innebär inga förändringar i sak vad gäller rätten till skolskjuts
eller möjligheten att få ersättning för elevresor. Enligt förslaget införs en avgift
för borttappat busskort. En sådan avgift tas redan idag ut i gymnasieskolan.
Programnämnd barn och utbildning beslutade för egen den 4 december 2020:
1. Förslag till avgift för borttappat busskort införs. Avgift för borttappat
busskort fastställs enligt följande:
- För Grundskolan, avgiftsfritt vid första tillfället samt 200 kr vid kommande
tillfällen.
- För Gymnasieskolan 200 kr vid varje tillfälle.
2. Avgiften för borttappat busskort ska gälla från 1 augusti 2021.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
3. Uppdra åt Kommunstyrelseförvaltningen att utvärdera försöksverksamhet –
som ger vissa elever möjlighet att åka med befintlig skolbuss i mån av plats –
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samt se över förutsättningarna att införa detta på samtliga skolbussar i
kommunen.
4. Anta reviderade Riktlinjer för skolskjuts och elevresor, daterade 2020-12- 04,
att gälla från och med 1 januari 2021.
5. Paragrafen justeras omedelbart.
Beslutspunkterna 1 och 2 ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2020-11-10
Beslut från Programnämnd barn och utbildning 2020-12-04, § x (kompletteras)
Reviderade Riktlinjer för skolskjuts och elevresor
Reviderade Riktlinjer för skolskjuts och elevresor, med markeringar
Nuvarande Riktlinje för skolskjuts och elevresor, 2020-02-06
Nuvarande Ordningsregler för skolskjuts, 2013-09-18
Förslag till beslut

Programnämnd barn och utbildnings förslag till Kommunstyrelsen:
1. Förslag till avgift för borttappat busskort införs. Avgift för borttappat
busskort fastställs enligt följande:
- För Grundskolan, avgiftsfritt vid första tillfället samt 200 kr vid kommande
tillfällen.
- För Gymnasieskolan 200 kr vid varje tillfälle.
2. Avgiften för borttappat busskort ska gälla från 1 augusti 2021.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Programnämnd barn och utbildnings förslag.

§ 216 Informationsärende - Handlingsplan för
informationssäkerhet 2020–2021
Ärendenummer: Ks 1182/2020
Handläggare: Per Brogevik, Tobias Ander
Ärendebeskrivning

Under våren 2020 har Örebro kommuns ledning genomfört sin första
genomgång av ledningssystemet för informationssäkerhet och resultatet
redovisas i Rapport för ledningens genomgång 2020 (Ks 573/2020).
Utifrån rapporten har en handlingsplan tagits fram och beslutats av
kommundirektören. Handlingsplanen adresserar sex områden där fokus är på
åtgärder för att etablera ett långsiktigt hållbart arbetssätt inom kommunen för
att skydda verksamheternas information. Ambitionen är att handlingsplanen
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ska vara genomförd i sin helhet till 2021-12-31, men med tanke på rådande
pandemi kan tidplanen behöva revideras. Rapportering till kommunstyrelsen
sker i samband med ordinarie uppföljning inom informationssäkerhetsområdet
samt inom ramen för årsprocessen.
Åtgärderna i handlingsplanen bygger på att kunna fasa in arbetet i redan
pågående arbete – såsom objektetablering, pågående projekt och
omställningsarbete inom bland annat kommunstyrelseförvaltningen. Flera
initiativ har redan startats, av dessa kan särskilt nämnas utbildningsinsatser och
start av IT-säkerhetsprojekt inom ramen för arbetet med Digitalt först.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2020-11-09
Handlingsplan för informationssäkerhet 2020–2021
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen:
- Informationen om Handlingsplan för informationssäkerhet 2020–
2021 läggs till handlingarna
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 217 Riktlinjer för egenavgift för stöd- och hjälpinsatser
Ärendenummer: Ks 1130/2020
Handläggare: Urban Svensson
Ärendebeskrivning

På uppdrag av Socialnämnden ges förslag på införande av egenavgift för stödoch hjälpinsatser. Avgränsningen gäller de stöd- och hjälpinsatser som
Socialnämnden beslutar om och som inte är av primär vård- eller
behandlingskaraktär.
Förslaget utgår ifrån behovet av att ta ut avgifter för de stöd- och hjälpinsatser
som utförs när en person visats på en korttidsplats, men är så allmänt hållna att
de kan gälla även för andra sociala insatser, med stöd av 8 kap. 2 §
socialtjänstlagen.
Socialnämnden kan fastställa riktlinjer för det egna ansvarsområdet som
framgår enligt reglemente. Avgifter fastställs däremot av Kommunfullmäktige.
Avgiftsnivån för egenavgift för stöd- och hjälpinsatser från Socialnämnden
föreslås fastställas till 71 kronor per dygn under 2020. Uppräkning bör göras
enligt OPI, omsorgsprisindex. Omsorgsprisindex är kortfattat en hopslagning
av lönekostnadsförändring och KPI (Konsumentprisindex).
Ärendet ska sedan vidare till Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige för
beslut.
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Socialnämnden beslutade för egen del de 24 september 2020:
1. Socialnämnden föreslår att Kommunfullmäktige fastställer egenavgift för
stöd- och hjälpinsatser från Socialnämnden till 71 kronor per dygn under 2020.
Årlig uppräkning får ske enligt OPI.
2. Socialnämnden antar föreslagna riktlinjer för egenavgift för stöd- och
hjälpinsatser, under förutsättning att Kommunfullmäktige fastställer avgift
enligt nämndens förslag.
3. Förvaltningarna får i uppdrag att utreda om det finns fler områden inom
socialnämndens verksamhetsområde som skulle kunna innefatta en möjlighet
att ta ut egenavgifter.
4. Paragrafen justeras omedelbart
Beslutspunkt 1 ska vidare till Programnämnd social välfärd
och Kommunfullmäktige för beslut.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2020-09-17
Förslag till Riktlinjer för egenavgift för stöd- och hjälpinsatser, 2020-08-19
Protokollsutdrag från Socialnämnden, 2020-09-24
Förslag till beslut

Programnämnd social välfärd förslag till Kommunstyrelsen:
- Kommunfullmäktige fastställer egenavgift för stöd- och hjälpinsatser från
Socialnämnden till 71 kronor per dygn under 2020. Årlig uppräkning får ske
enligt OPI.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige.
Yrkande

Martha Wicklund (V) yrkar avslag på ärendet i sin helhet.
Anders Åhrlin (M) yrkar bifall till Programnämnd social utbildnings
förslag samt på att uppdra till Kommunstyrelsens ekonomiberedningsuppskott
att utreda om det finns möjlighet till att ta ut fler egenavgifter. Uppdraget ska
redovisas till Kommunstyrelsen.
Kenneth Handberg (S) yrkar bifall till Anders Åhrlins (M) tilläggsyrkande.
John Johansson (S) yrkar bifall till Programnämnd social välfärds förslag.
Proposition

Ordförande Kenneth Handberg (S) ställer först John Johanssons (S)
bifallsyrkande till Programnämnd social välfärds förslag mot Martha Wicklunds
(V) avslagsyrkande till detsamma och finner att Kommunstyrelsen beslutar
enligt Programnämnd social välfärds förslag.
Därefter ställer ordföranden Anders Åhrlins (M) tilläggsyrkande, med
bifallsyrkande från Kenneth Handberg (S), om att uppdra till
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Kommunstyrelsens ekonomiberedningsuppskott att utreda om det finns
möjlighet att ta ut fler egenavgifter och att uppdraget ska redovisas till
Kommunstyrelsen, under proposition och finner att Kommunstyrelsen
beslutar enligt detta.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Kommunfullmäktige fastställer egenavgift för stöd- och hjälpinsatser från
Socialnämnden till 71 kronor per dygn under 2020. Årlig uppräkning får ske
enligt OPI.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige.
Reservation

Martha Wicklund (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget
avslagsyrkande.

§ 218 Internationell samverkan - relationer med
omvärlden
Ärendenummer: Ks 1277/2020
Handläggare: Anneli Lahall
Ärendebeskrivning

För att vara en kommun som möter dagens och framtidens behov är
samverkan med vår omvärld viktig. Tillgång till ny kunskap och nya
erfarenheter möjliggör lösningar på utmaningar som kommunen har
gemensamt med andra länder. Relationer med omvärlden finns på flera nivåer
inom kommunen i form av vänortsavtal, deltagande i olika internationella
nätverk samt samarbete i EU- projekt.
Vänortssamarbetet har med tiden utmanats och prioriterats bort i och med en
mer globaliserad värld där kommunernas internationella arbete utvecklats och
omfattar oftast mycket mer än bara vänortssamarbeten. Örebro kommun har
idag vänortsavtal med nio städer. Relationen med vänorterna har under de
senaste åren varit mer sporadiskt. Aktiviteter som ägt rum med de nordiska
vänorterna har varit borgmästarträffar. Med vänorter i övriga Europa är det
främst inom skola som aktiviteter har förekommit medan relationer med
vänorter utanför Europa har varit obefintliga sedan 2012. Utifrån kommunens
nästintill obefintliga relationer med våra vänorter utanför Norden bör dessa ses
över för att hitta nya samarbetsarbetsformer med fokus på tillväxt och
verksamhetsutveckling.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2020-12-02
Bilaga Nätverk och program Örebro kommun 2020
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Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Samtliga vänortsavtal med länder utanför Norden avslutas senast 31
december 2021.
2. Tidsbegränsade samarbetsavtal tecknas med länder som gynnar
verksamhetsutveckling och demokratiutveckling för båda parter.
Samarbetsavtalen bör ha särskilt fokus på områden kopplat till de prioriterade
områden i hållbarhetsprogrammet ”Vårt hållbara Örebro”.
3. Kommundirektören får i uppdrag att ta fram ett underlag hur Örebro
kommun kan utveckla samarbetet med det lokala och regionala näringslivet
utifrån ett internationellt perspektiv.
4. En parlamentarisk dialog inleds under första halvåret av 2021 om
kommunens internationella relationer.
Yrkande

Martha Wicklund (V) yrkar på att lägga till beslutspunkt som fastslår att ett
avtal mellan Örebro kommun och en annan kommun (även inom norden) ska
utgå ifrån demokratiska värden och mänskliga rättigheter i enlighet med de
principer som Europarådet och FN fastlagt. Om någon av parterna begår
handlingar som bryter mot grundläggande demokratiska rättigheter och/eller
mänskliga rättigheter ska avtalet sägas upp.
Karolina Wallström (L) yrkar på att under 2021 parlamentariskt diskutera
internationella samarbeten, besök och avtal, samt till att öppna upp
diskussionen med våra kvarvarande nordiska vänortskommuner om vi kan
utveckla och förbättra samarbetet.
Lennart Bondeson (KD) yrkar bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Karolina Wallström (L) tar tillbaka sitt yrkande.
Proposition

Ordförande Kenneth Handberg (S) ställer först Martha Wicklunds
(V) tilläggsyrkande om att lägga till en beslutspunkt som fastslår att ett avtal
mellan Örebro kommun och en annan kommun (även inom norden) ska utgå
ifrån demokratiska värden och mänskliga rättigheter i enlighet med de
principer som Europarådet och FN fastlagt. Om någon av parterna begår
handlingar som bryter mot grundläggande demokratiska rättigheter och/eller
mänskliga rättigheter ska avtalet sägas upp, under proposition och finner att
Kommunstyrelsen beslutar att avslå tilläggsyrkandet.
Därefter finner ordföranden att det finns endast ett förslag till beslut, det vill
säga Lennart Bondesons (KD) bifallsyrkande
till Kommunstyrelseförvaltningens förslag och att Kommunstyrelsen beslutar
enligt detta.
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Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
1. Samtliga vänortsavtal med länder utanför Norden avslutas senast 31
december 2021.
2. Tidsbegränsade samarbetsavtal tecknas med länder som gynnar
verksamhetsutveckling och demokratiutveckling för båda parter.
Samarbetsavtalen bör ha särskilt fokus på områden kopplat till de prioriterade
områden i hållbarhetsprogrammet ”Vårt hållbara Örebro”.
3. Kommundirektören får i uppdrag att ta fram ett underlag hur Örebro
kommun kan utveckla samarbetet med det lokala och regionala näringslivet
utifrån ett internationellt perspektiv.
4. En parlamentarisk dialog inleds under första halvåret av 2021 om
kommunens internationella relationer.
Reservation

Martha Wicklund (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget
tilläggsyrkande.

§ 219 Dagverksamhetsavgifter
Ärendenummer: Ks 1353/2020
Handläggare: Tobias Johansson, Annica Kindborg
Ärendebeskrivning

Bakgrunden till detta arbete är att Örebro kommun har behov av att utveckla
arbetet med avgiftshandläggningen. Flera delar av avgifts- och taxesystemet bör
ses över. De delar som berörs i denna skrivelse är en ny avgift för resor till och
från dagverksamhet.
Idag finns möjlighet att boka resor till och från dagverksamheten helt
avgiftsfritt för besökaren. De allra flesta tar sig dit på detta sätt. Förslaget är att
införa en avgift för resor till och från dagverksamhet, detta är en kostnad som
Örebro kommun står för i sin helhet i dagsläget.
Idag betalar kunderna endast för kost (fika och lunch) på dagverksamheten.
Utgångspunkten är att kontroll och utveckling av arbetet inom
avgiftshandläggningen ska vara självfinansierade och förväntat överskott
tillfaller Programnämnd social välfärd.
Programnämnd social välfärd fattade följande beslut för egen del den 3
december 2020.
1. Införa en avgift för dagverksamheter med 50 kr för tur och returresa.
Avgiften gäller från 1 mars 2021 och uppräkning sker varje år med OPI.
2. Hemvårdsnämnden ges i uppdrag att inom ett år följa upp och utvärdera hur
avgiften för dagvårdsresor påverkar deltagandet inom dagvården.
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Beslutspunkt 1 ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2020-10-30
Beslut från Programnämnd Social välfärd, 2020-12-03, § x (kompletteras)
Förslag till beslut

Programnämnd social välfärds förslag till Kommunstyrelsen:
- Införa en avgift för dagverksamheter med 50 kr för tur och returresa.
Avgiften gäller från 1 mars 2021 och uppräkning sker varje år med OPI.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut
Yrkande

Helena Ståhl (SD) och Martha Wicklund (V) yrkar avslag på ärendet i sin
helhet.
Karolina Wallström (L) yrkar på att införa avgifter för resor till och ifrån
dagverksamheten om 50 kr, att införa ett maxbelopp för resor till och ifrån
dagresor med 500 kr per månad, att avgiften ska ingå i beräkningen för vårdoch omsorgstaxan och att avgiften ska utvärderas av vårdboendenämnden 12
månader efter införandet.
Proposition

Ordförande Kenneth Handberg (S) finner att det finns tre förslag till beslut,
det vill säga Kommunstyrelseförvaltningens förslag, Karolina Wallströms (L)
yrkande om att införa avgifter för resor till och ifrån dagverksamheten om 50
kr, att införa ett maxbelopp för resor till och ifrån dagresor med 500 kr per
månad, att avgiften ska ingå i beräkningen för vård- och omsorgstaxan och att
avgiften ska utvärderas av vårdboendenämnden 12 månader efter införandet,
samt Helenas Ståhls (SD) och Martha Wicklunds (V) respektive yrkanden om
att avslå ärendet i sin helhet. Ordföranden ställer förslagen mot varandra och
finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningen
förslag.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Införa en avgift för dagverksamheter med 50 kr för tur och returresa.
Avgiften gäller från 1 mars 2021 och uppräkning sker varje år med OPI.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut
Reservation

Helena Ståhl (SD) och Martha Wicklund (V) reserverar sig var och en skriftlig
mot beslutet till förmån för sina respektive avslagsyrkanden.
Karolina Wallström (L) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för sitt
yrkande om att införa avgifter för resor till och ifrån dagverksamheten om 50
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kr, att införa ett maxbelopp för resor till och ifrån dagresor med 500 kr per
månad, att avgiften ska ingå i beräkningen för vård- och omsorgstaxan och att
avgiften ska utvärderas av vårdboendenämnden 12 månader efter införandet.

§ 220 Återrapportering - tillväxt och arbetsmarknadspaket
Ärendenummer: Ks 495/2020
Handläggare: Göran Dahlén, Stefan Ask
Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen beslutade den 5 maj 2020 om ett uppdragdirektiv med
förslag till särskilda insatser med anledning av Covid-19. Uppdraget skulle
redovisas till Kommunstyrelsen fyra gånger per år och på Kommunstyrelsens
beredning den 8 september gjordes en första redovisning sen uppdraget gavs.
Detta är den andra återrapporteringen
Beslutsunderlag

Presentation på KS beredning, 2020-12-01
Förslag till beslut

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

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 221 Ny avtalsperiod - Stockholm Business Alliance
Ärendenummer: Ks 1266/2020
Handläggare: Göran Dahlén
Ärendebeskrivning

Samarbetet i Stockholm Business Alliance är ett fördjupat samarbete för
näringslivsutveckling i storregionen Stockholm Mälardalen som har vuxit till att
idag omfatta 56 kommuner. Örebro kommun har haft ett långsiktigt
engagemang i SBA och deltagit i samarbetet sedan starten. Avtalet om
samarbetet förnyas för en period av fem år där bifogade avtal nu avser
perioden 2021–2025
Samarbetet har två huvudsyften, dels att främja nya investeringar och
etableringar i kommunerna, och numera även fokus på tillväxt och
investeringar hos de befintliga företagen ute i kommunerna. Det andra
huvudsyftet är att gemensamt arbeta med utveckling av företagsklimatet genom
insatser inom kommunservice där NKI mätningen är den centrala
aktiviteten. En god nivå på service till företagen är en förutsättning för ett gott
företagsklimat. Servicemätningen genomförs årligen. Förutom dessa
huvudinriktningar så leder också SBA-nätverket till flera positiva bieffekter: Ett
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kollegialt samarbete, erfarenhetsutbyte och ständigt lärande som berikar och
utvecklar personalen i det lokala näringslivsarbetet i kommunen. Från Örebro
kommun deltar vi från såväl avdelning Näringsliv som Stadsbyggnads
etableringsansvariga men även från övriga förvaltningar och
myndighetsavdelningar. Allt hänger på hur engagerad den enskilda kommunen
är i samarbetet, och här har Örebro Kommun varit aktiv på många olika sätt
bla i utvecklingen av ev SBA:s NKI-råd och grupper för investeringsfrämjande
inom Örebros nyckelområden bla inom Logistik
För att finansiera SBA bidrar varje kommun med fyra kronor per invånare i
kommunen, per den 1 januari varje år, med 2021 som första år baserat på
invånarantalet i kommunen per den 1 januari. Stockholms stad bidrar med ett
fast belopp på 7,5 miljoner årligen
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2020-10-28
SBA-avtal 2021–2921
Följebrev SBA-avtal 2021–2025
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Örebro kommun tecknar nytt avtal med SBA för perioden 2021–2025.
2. Finansieringen genom avsatta medel KSF avdelning Näringsliv med 4 kr per
invånare.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
1. Örebro kommun tecknar nytt avtal med SBA för perioden 2021–2025.
2. Finansieringen genom avsatta medel KSF avdelning Näringsliv med 4 kr per
invånare.

§ 225 Svar på remiss - Handlingsprogram Nerikes Brandkår
Ärendenummer: Ks 1089/2020
Handläggare: Liselotte Bergqvist
Ärendebeskrivning

Örebro kommun har beretts tillfälle att yttra sig över Nerikes Brandkårs
reviderade handlingsprogram enligt lagen om skydd och olyckor för perioden
2021 - 2024. Remissutgåvan innehåller röd text för att åskådliggöra vad som
ändrats från tidigare handlingsprogram.
I Lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) och i Förordningen om skydd
mot olyckor (SFS 2003:789) regleras vilka skyldigheter den enskilde,
kommunen och staten har att förebygga olyckshändelser och begränsa skador
efter olyckshändelser. Lagen syftar till att färre ska dö, skadas och mindre ska
förstöras. Handlingsprogrammet som Nerikes Brandkår tagit fram beskriver
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Nerikes Brandkårs uppgifter utifrån Lagen om skydd mot olyckor samt
förbundsordningen. Geografiskt behandlar programmet Nerikes Brandkårs nio
medlemskommuner, Askersund, Hallsberg, Kumla, Laxå, Lekeberg,
Lindesberg, Ljusnarsberg, Nora och Örebro. I handlingsprogrammet redovisas
Nerikes Brandkårs operativa förmåga att utföra räddningsinsatser under såväl
fred som under höjd beredskap samt hur samarbetet mellan de nio
medlemskommunerna ska fungera.
Att förebygga olika typer av olyckor är ett komplext arbete och kan inte utföras
av endast en förvaltning. Det föreligger ett stort behov av samarbete med god
kommunikation mellan kommunernas förvaltningar och Nerikes Brandkår för
att uppnå ett bra olycksförebyggande arbete.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2020-10-22
Yttrande, 2020-10-22
Handlingsprogram – Enligt lagen om skydd mot olyckor, 2021 – 2024, Nerikes
Brandkår, 2020-09-01
Remiss – Handlingsprogram Nerikes Brandkår, 2020-09-23
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Yttrandet antas och överlämnas till Nerikes Brandkår.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 226 Rapport personalberedningens arbete 2020
Ärendenummer: Ks 1258/2020
Handläggare: Lena Larsson
Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen har beslutat att från 2019-01-01 inrätta en
personalberedning med uppdrag att särskilt följa kommunens arbete med
kompetensförsörjning och andra personalstrategiska frågor.
Personalberedningen ska rapportera sitt arbete till Kommunstyrelsen. Under
2020 sker rapporteringen vid ett tillfälle under hösten, Kommunstyrelsens
sammanträde i december.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2020-11-03
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Rapport om Personalberedningens arbete läggs till handlingarna.
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Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 227 Försäljning genom friköp avseende tomträtten
Gurkmejan 1 i Sörbyängen
Ärendenummer: Ks 1341/2020
Handläggare: Fredrik Norrström
Ärendebeskrivning

ÖBO Omsorgsfastigheter har ställt frågan om att få friköpa tomträtten
Gurkmejan 1. På fastigheten finns en huvudbyggnad i två våningar, dock
tillåter detaljplanen en byggnadshöjd på fyra våningar. Fastigheten Gurkmejan
1 låg tidigare inom zon 2 i kommunens zonkarta – men i samband med
utökningen av zonerna har fastigheten hamnat i zon 1. Inför zonändringen fick
tomträttsinnehavaren information om utökningen av zonerna och
konsekvenserna av detta. För tomträttsinnehavaren innebär detta att
friköpspriset och kommande tomträttsavgälder grundar sig på värdering av
fastigheten i stället för fastslagen prislista. ÖBO Omsorgsfastigheter har
inkommit med en friköpsförfrågan då priset kommer att ändras den 31
december 2020.
Nedan följer en sammanställning av de ekonomiska konsekvenserna av att
genomföra detta friköp:
– Intäkter vid försäljning: 16 191 770 kronor
– Förlorad årlig intäkt i form av tomträttsavgäld: 144 367 kronor/år.
Stadsbyggnad bedömer att man bör genomföra försäljningen med hänsyn till
att detta följer de beslut som tidigare fattats i frågor om friköp av tomträtter.
Ärendet behandlades av Programnämnd samhällsbyggnad den 6 november
2020.
Beslutsunderlag

Stadsbyggnads tjänsteskrivelse, 2020-09-09
Köpekontrakt – Friköp tomträtt
Förslag till beslut

Programnämnd samhällsbyggnad förslag till Kommunstyrelsen:
1. Friköpet avseende tomträtten Gurkmejan 1 godkänns och genomförs i
enlighet med köpekontrakt.
2. Programnämnd samhällsbyggnads ordförande får i uppdrag att underteckna
köpekontrakt och andra eventuellt tillkommande handlingar.
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Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Programnämnd samhällsbyggnads förslag.

§ 228 Försäljning genom friköp avseende tomträtten
Villingen 1 i Sörby
Ärendenummer: Ks 1340/2020
Handläggare: Fredrik Norrström
Ärendebeskrivning

Bostadsrättsföreningen (Brf) Villingen har ställt frågan om att få friköpa
tomträtten Villingen 1. På fastigheten finns totalt 60 radhus, fördelade på 13
huskroppar. Fastigheten Villingen 1 låg tidigare inom zon 2 i kommunens
zonkarta – men i samband med utökningen av zonerna har fastigheten hamnat
i zon 1. Inför zonändringen fick tomträttsinnehavaren information om
utökningen av zonerna och konsekvenserna av detta. För tomträttsinnehavaren
innebär detta att friköpspriset och kommande tomträttsavgälder grundar sig på
värdering av fastigheten i stället för fastslagen prislista. Brf Villingen har
inkommit med en friköpsförfrågan då priset kommer att ändras den 31
december 2020.
Nedan följer en sammanställning av de ekonomiska konsekvenserna av att
genomföra detta friköp:
– Intäkter vid försäljning: 17 971 140 kronor
– Förlorad årlig intäkt i form av tomträttsavgäld: 240 312 kronor/år.
Stadsbyggnad bedömer att man bör genomföra försäljningen med hänsyn till
att detta följer de beslut som tidigare fattats i frågor om friköp av tomträtter.
Ärendet behandlades av Programnämnd samhällsbyggnad den 6 november
2020.
Beslutsunderlag

Stadsbyggnads tjänsteskrivelse, 2020-09-09
Köpekontrakt – Friköp tomträtt
Förslag till beslut

Programnämnd samhällsbyggnads förslag till Kommunstyrelsen:
1. Friköpet avseende tomträtten Villingen 1 godkänns och genomförs i enlighet
med köpekontrakt.
2. Programnämnd samhällsbyggnads ordförande får i uppdrag att underteckna
köpekontrakt och andra eventuellt tillkommande handlingar.
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Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Programnämnd samhällsbyggnads förslag.

§ 229 Försäljning genom friköp avseende tomträtten Loet 1
på centrala öster i Örebro
Ärendenummer: Ks 1339/2020
Handläggare: Fredrik Norrström
Ärendebeskrivning

Bostadsrättsföreningen (Brf) Loet har ställt frågan om att få friköpa tomträtten
Loet 1 som är en fastighet med unik form belägen på centrala öster i Örebro
längs med Kasten Ottergatan, Nygatan och Engelbrektsgatan. Nedan följer en
sammanställning av de ekonomiska konsekvenserna av att genomföra detta
friköp:
– Intäkter vid försäljning: 27 650 000 kronor
– Förlorad årlig intäkt i form av tomträttsavgäld: 256 930 kronor/år.
Stadsbyggnad bedömer att man bör genomföra försäljningen med hänsyn till
att detta följer de beslut som tidigare fattats i frågor om friköp av tomträtter.
Ärendet behandlades av Programnämnd samhällsbyggnad den 6 november
2020.
Beslutsunderlag

Stadsbyggnads tjänsteskrivelse, 2020-10-01
Köpekontrakt – Friköp tomträtt
Förslag till beslut

Programnämnd samhällsbyggnads förslag till Kommunstyrelsen:
1. Friköpet avseende tomträtten Loet 1 godkänns och genomförs i enlighet
med köpekontrakt.
2. Programnämnd samhällsbyggnads ordförande får i uppdrag att underteckna
köpekontrakt och andra eventuellt tillkommande handlingar.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Programnämnd samhällsbyggnads förslag.
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§ 230 Bolagsbildning Kumbro Stadsnät AB
Ärendenummer: Ks 1100/2020
Handläggare: Rickard Samuelsson, Krister Frödin, Peter Lilja
Ärendebeskrivning

KumBro Stadsnät AB ägs till 100 procent av KumBro Utveckling AB.
KumBro Utveckling AB ägs i sin tur till 80 % av Örebro Rådhus AB och
resterande 20 procent av Kumla Kommun.
KumBro Stadsnät AB har vid styrelsebeslut 2020-10-05 beslutat att bilda ett
gemensamt bolag tillsammans med en eller flera av de kommunägda
stadsnätsbolagen Utsikt Bredband AB, Fibra AB och Mittnät AB, med lika
ägarandelar och på övriga villkor huvudsakligen enligt förslag till aktieägaravtal,
bolagsordning och ägardirektiv.
Syftet med bolagsbildningen är att öka utnyttjandet av delägarnas respektive
fibernät och möta kundernas önskemål om att kunna köpa förbindelser på en
regional marknad från en part. Bolaget ska därmed kunna möta en regional
efterfrågan för att generera fibergrossistaffärer till respektive delägare.
Respektive delägare ska fortsatt äga dess lokala fibernät, inklusive eventuell
aktiv utrustning.
Kommunstyrelseförvaltningen bedömer – i likhet med Kumbro Stadsnät AB –
att bolagsbildningen är fördelaktig för KumBro Stadsnät AB och att den
ekonomiska risken med bolagsbildningen är förhållandevis låg.
Enligt Örebro kommuns bolagspolicy ska Kommunfullmäktige godkänna
bolagsordningarna för kommunens hel- och delägda bolag. Ett förslag på
bolagsordning har tagits fram enligt vad som framgår av beslutsunderlaget.
Enligt den föreslagna bolagsordningen och aktieägaravtalet väljs
styrelseledamöter och suppleanter av bolagsstämman, varvid Kumbro Stadsnät
AB har rätt att nominera en styrelseledamot och suppleant.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2020-11-02
Protokoll styrelsebeslut i Kumbro Stadsnät AB 2020-10-05
Tjänsteskrivelse till Kumbro Stadsnät AB:s styrelse 2020-10-05
Förslag på aktieägaravtal
Förslag på bolagsordning
Förslag på ägardirektiv
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Kommunfullmäktige godkänner den av Kumbro Stadsnät AB beslutade
bolagsbildningen och den föreslagna bolagsordningen.
2. Kumbro Stadsnät AB får i uppdrag att vidta de åtgärder som krävs för att
genomföra bolagsbildningen, däribland att på bolagsstämma rösta för att anta
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ägardirektiv och bolagsordning och ingå aktieägaravtal med övriga delägare
huvudsakligen enligt förslag.
3. Kumbro Stadsnät AB får i uppdrag att besluta om annat lämpligt namn och
sådana eventuella andra ändringar i bolagsordningen jämfört med förslaget
som kan erfordras enligt lag för registrering av bolagsordningen hos
Bolagsverket.
4. Ovanstående beslut 1 – 3 gäller under förutsättning att kommunfullmäktige i
Kumla kommun fattar motsvarande beslut.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Yrkande

Martha Wicklund (V) yrkar på att få lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Proposition

Ordförande Kenneth Handberg (S) ställer Martha Wicklunds (V) yrkande om
att få lämna ett särskilt yttrande under proposition och finner att
Kommunstyrelsen beslutar enligt detta.
Beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Kommunfullmäktige godkänner den av Kumbro Stadsnät AB beslutade
bolagsbildningen och den föreslagna bolagsordningen.
2. Kumbro Stadsnät AB får i uppdrag att vidta de åtgärder som krävs för att
genomföra bolagsbildningen, däribland att på bolagsstämma rösta för att anta
ägardirektiv och bolagsordning och ingå aktieägaravtal med övriga delägare
huvudsakligen enligt förslag.
3. Kumbro Stadsnät AB får i uppdrag att besluta om annat lämpligt namn och
sådana eventuella andra ändringar i bolagsordningen jämfört med förslaget
som kan erfordras enligt lag för registrering av bolagsordningen hos
Bolagsverket.
4. Ovanstående beslut 1 – 3 gäller under förutsättning att kommunfullmäktige i
Kumla kommun fattar motsvarande beslut.
5. Martha Wicklund (V) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.

§ 231 Ägardirektiv Biogasbolaget i Mellansverige AB
Ärendenummer: Ks 1156/2020
Handläggare: Krister Frödin
Ärendebeskrivning

Biogasbolaget i Mellansverige AB (nedan benämnt Biogasbolaget) ägs till 50 %
av KumBro Utveckling AB och till 50 % av Karlskoga Energi & Miljö AB som
ägs till 100% av Karlskoga kommun genom Karlskoga Kommunhus AB.
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KumBro Utveckling AB ägs till 80 % av Örebro Kommun genom Örebro
Rådhus AB och till resterande 20 % av Kumla kommun.
Biogasbolaget har under de senaste åren mottagit synpunkter från
lekmannarevisorerna på att bolaget inte omfattas av något ägardirektiv.
Biogasbolagets VD fick i uppdrag under hösten 2019 att initiera ett arbete att
få fram ett ägardirektiv. Arbetet har pågått under våren 2020 där representanter
för alla tre ägarkommunerna, KumBro Utveckling och Biogasbolaget har
medverkat.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2020-10-27
Beslutsprotokoll KumBro Utveckling AB 2020-10-05 (§ 6) med bilaga 1
(tjänsteskrivelse).
Förslag till Ägardirektiv för Biogasbolaget i Mellansverige AB, 2020-06-11.
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen:
1. Godkänner förslag till Ägardirektiv för Biogasbolaget i Mellansverige AB.
2. Örebro kommuns stämmoombud får i uppdrag att vid bolagsstämma rösta
för att anta nytt ägardirektiv för Biogasbolaget i Mellansverige AB enligt
förslag.
3. Beslut enligt 1-2 ovan förutsätter motsvarande beslut av kommunfullmäktige
i Karlskoga och Kumla.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Yrkande

Anders Åhrlin (M) yrkar på att Örebro kommun avvecklar sitt ägande i
Biogasbolaget i Mellansverige AB och att ägardirektivet anpassas till att
företaget medverkar till sin egen försäljning under 2021.
Helena Ståhl (SD) yrkar på att beslutspunkt 1 ändras till "Godkänner förslag till
ägardirektiv för Biogasbolaget i Mellansverige AB med tillägget att bolaget ska
medverka till sin egen försäljning".
Karolina Wallström (L) yrkar bifall till Anders Åhrlins (M) yrkande.
Proposition

Ordförande Kenneth Handberg (S) finner att det finns tre förslag till beslut,
det vill säga Kommunstyrelseförvaltningens förslag, Anders Åhrlins (M)
yrkande om att Örebro kommun avvecklar sitt ägande i Biogasbolaget i
Mellansverige AB och att ägardirektivet anpassas till att företaget medverkar till
sin egen försäljning under 2021, med bifallsyrkande från Karolina Wallström
(L), och Helena Ståhls (SD) yrkande om att beslutspunkt 1 ändras till
"Godkänner förslag till ägardirektiv för Biogasbolaget i Mellansverige AB med
tillägget att bolaget ska medverka till sin egen försäljning". Ordföranden ställer
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förslagen mot varandra och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt
Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen:
1. Godkänner förslag till Ägardirektiv för Biogasbolaget i Mellansverige AB.
2. Örebro kommuns stämmoombud får i uppdrag att vid bolagsstämma rösta
för att anta nytt ägardirektiv för Biogasbolaget i Mellansverige AB enligt
förslag.
3. Beslut enligt 1-2 ovan förutsätter motsvarande beslut av kommunfullmäktige
i Karlskoga och Kumla.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Reservation

Anders Åhrlin (M), Maria Haglund (M), Johan Kumlin (M) och Cecilia
Askerskär Philipsson (M) reserverar sig skriftligt till förmån för Anders Åhrlins
(M) yrkande om att Örebro kommun avvecklar sitt ägande i Biogasbolaget i
Mellansverige AB och att ägardirektivet anpassas till att företaget medverkar till
sin egen försäljning under 2021.
Karolina Wallström (L) reserverar sig till förmån för Anders Åhrlins (M)
yrkande om att Örebro kommun avvecklar sitt ägande i Biogasbolaget i
Mellansverige AB och att ägardirektivet anpassas till att företaget medverkar till
sin egen försäljning under 2021.
Helena Ståhl (SD) reserverar sig till förmån förs sitt eget yrkande om att
beslutspunkt 1 ändras till "Godkänner förslag till ägardirektiv för Biogasbolaget
i Mellansverige AB med tillägget att bolaget ska medverka till sin egen
försäljning".

§ 232 Förlängning av tillfälliga delegationer till
halvårsskiftet 2021 kopplat till Coronapandeim
Ärendenummer: Ks 1444/2018
Handläggare: Joacim Bock
Ärendebeskrivning

En delegationsordning är de ärendegrupper där nämnden beslutat att delegera
sin beslutanderätt. Listan över ärendegrupperna benämns
delegationsförteckning.
Syftet med en delegationsordning är att avlasta nämnden vissa rutinmässiga
beslut genom att överlåta dessa beslut till någon annan. Organisationen blir då
mer effektiv genom att beslutsvägarna blir kortare och handläggningen
snabbare. Detta skapar också utrymme för mer behandling av principiellt
viktiga ärenden och ärenden av större vikt i nämnden. Delegering är en
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nödvändighet för att den kommunala organisationen och förvaltningen ska
kunna fungera på ett effektivt sätt.
Det är viktigt att poängtera att ansvaret för delegerade beslut inte följer med
beslutanderätten vid delegering. Delegaten fattar beslut på nämndens vägnar
och det är därför nämnden själv som är juridiskt ansvarig för de beslut som
fattas av någon annan genom delegation.
Delegationsordningen för Kommunstyrelsen antogs den 27 mars 2003 och
reviderades senast den 5 maj 2020.
Som en del i omfallsplaneringen kring Covid-19 uppdrog kommundirektören
uppdragit till samtliga förvaltningschefer och programdirektörer att se över
respektive nämnds delegationsordningen. Detta för att säkerställa möjlighet att
fatta beslut även vid frånvaro.
De tillfälliga delegationerna var tidsbestämda till och med den 31 december
2020, nu föreslås att dessa förlängs till den 30 juni 2021.
Tilläggen i Delegationsordningen markeras med gult och det som tas bort
markeras med rött.
För delegation inom finansverksamheten fattades ett separat beslut den 10
november.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2020-11-19
Förslag till reviderad delegationsordning, 2020-11-19
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Förslag till reviderad Delegationsordning för Kommunstyrelsen antas.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 233 Ej verkställda beslut SoL och LSS kvartal 1 2020
Ärendenummer: Ks 784/2020
Ärendebeskrivning

En rapporteringsskyldighet för ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kapitlet 1
§ socialtjänstlagen (SoL) infördes den 1 juli 2006. Rapporteringsskyldigheten
gäller beslut i verksamheterna vård och omsorg, socialtjänst och funktionsstöd.
Från och med den 1 juli 2008 infördes samma rapporteringsskyldighet för
beslut enligt 9 § i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum.
En särskild avgift, så kallad sanktionsavgift, kan enligt ändringar i samma lagar
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utdömas för de beslut som inte verkställts inom skälig tid. Avgiften är lägst 10
tkr och högst 1 mnkr.
Rapportering av ej verkställda gynnande beslut ska göras till Inspektionen för
vård och omsorg, kommunens revisorer och Kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag

Sammanställning Ej verkställda beslut kvartal 1 2020, Sol och LSS
Statistikrapport kvartal 1 2020, Sol och LSS, 2020-05-11
Beslut från Programnämnd social välfärd, 2020-05-28, § 79
Förslag till beslut

Programnämnd social välfärds förslag till Kommunstyrelsen:
- Rapporten läggs till protokollet.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Programnämnd social välfärds förslag.

§ 234 Ej verkställda beslut SoL och LSS. Kvartal 2 2020
Ärendenummer: Ks 1195/2020
Ärendebeskrivning

En rapporteringsskyldighet för ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kapitlet 1
§ socialtjänstlagen (SoL) infördes i lagen den 1 juli 2006.
Rapporteringsskyldigheten gäller beslut i verksamheterna vård och omsorg,
socialtjänst och funktionsstöd. Från och med den 1 juli 2008 infördes samma
rapporteringsskyldighet för beslut enligt 9 § i lagen om stöd och service till
vissa funktionshindrade (LSS) som inte verkställts inom tre månader från
beslutsdatum.
En särskild avgift kan enligt samma lagar utdömas för de beslut som inte
verkställts inom skälig tid. Avgiften är lägst 10 000 kronor och högst 1 miljon
kronor.
Rapportering av ej verkställda gynnande beslut ska göras till Inspektionen för
vård och omsorg (IVO), kommunens revisorer och Kommunfullmäktige.
Rapporten ska vidare till Kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag

Rapport om beslut enligt SoL och LSS som ej verkställts inom tre månader –
kvartal 2, 2020", 2020-09-22.
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Förslag till beslut

Programnämnd social välfärds förslag till Kommunstyrelsen:
- Informationen tas till protokollet.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Programnämnd social välfärds förslag.

§ 235 Remittering av motioner
Ärendenummer: Ks 42/2020
Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige den 17 november 2020 har överlämnat följande motion
för beredning:
- Motion från Martha Wicklund (V), Sunil Jayasooriya (V) och Stefan Nilsson
(V) om hur kommunen blir Sverige bästa arbetsgivare, Ks 1359/2020.
Beslutsunderlag

Motion från Martha Wicklund (V), Sunil Jayasooriya (V) och Stefan Nilsson
(V) om hur kommunen blir Sverige bästa arbetsgivare, Ks 1359/2020.
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Motion från Martha Wicklund (V), Sunil Jayasooriya (V) och Stefan Nilsson
(V) om hur kommunen blir Sverige bästa arbetsgivare remitteras till
Kommunstyrelseförvaltningen.
Beslut

Kommunstyrelsens förslag:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 236 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt, månadsrapport
Ärendenummer: Ks 50/2020
Ärendebeskrivning

Kommunstyrelseförvaltningen har sammanställt en rapport över utvecklingen
inom ekonomi, personal och verksamhet under november 2020.
Beslutsunderlag

Månadsrapport ekonomi, personal och verksamhet november 2020
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Förslag till beslut

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

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 237 Rapport från Örebro Rådhus AB
Ärendenummer: Ks 52/2020
Ärendebeskrivning

Styrelsen i Örebro Rådhus AB ska enligt ägardirektivet hålla Kommunstyrelsen
löpande informerad om sin egen och dotterbolagensverksamhet samt om
åtgärder av större vikt. Information om ekonomiskt resultat och investeringar
för bolagen i Örebro Rådhuskoncernen ingår i Örebro kommuns
delårsrapporter. Årsredovisningar för Örebro Rådhus AB och dotterbolagen
redovisas i sin helhet till Kommunstyrelse och Kommunfullmäktige. I denna
rapport lämnas övrig information om moderbolagets och dotterbolagets
verksamhet utifrån de ärenden som har behandlats i bolagens styrelser.
Ärenden som ska behandlas av Kommunstyrelsen redovisas inte i denna
rapport.
Beslutsunderlag

Rapport från Örebro Rådhus AB, november
Förslag till beslut

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

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 238 Rapport över finansverksamheter under november
2020
Ärendenummer: Ks 55/2020
Ärendebeskrivning

Kommunstyrelseförvaltningen anmäler rapport över finansverksamheter för
november 2020.
Beslutsunderlag

Finansrapport november 2020
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Förslag till beslut

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

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 239 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Ks 1361/2020
Ärendebeskrivning

Alla beslut fattade med stöd av delegation av tjänsteman, ordförande,
presidium eller utskott ska anmälas till Kommunstyrelsen på närmast följande
sammanträde enligt 6 kap. 40 § KL. Det är först efter återrapporteringen till
Kommunstyrelsen som delegationsbesluten kan vinna laga kraft och det är
också ett sätt att hålla ledamöter och ersättare i Kommunstyrelsen informerade
om vilka beslut som fattats genom delegation. Delegationsförteckningen för
Kommunstyrelsen antogs den 27 mars 2003 och reviderades senast den 5 maj
2020.
Inför Kommunstyrelsens sammanträde den 8 december 2020 redovisar
Kommunstyrelseförvaltningen beslut som tagits med stöd av delegation
under november 2020.
Beslutsunderlag

Sammanställning över delegationsbeslut inom övrig verksamhet under
perioden 1-30 november 2020
Sammanställning över delegationsbeslut inom finansverksamhet under
perioden 1-30 november 2020
Förslag till beslut

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

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 240 Anmälan av handlingar
Ärendenummer: Ks 56/2020
Ärendebeskrivning

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

Vetenskapsmän, läkare och folkvalda begär moratorium för 5G, Ks 1274/2020
Information angående överföring av personuppgifter till tredjeland (USA),
1452/2020
Nationella vårdkompetensrådet - Analys och åtgärdsförslag från
kompetensförsörjningen i hälso- och sjukvården efter pandemivåren 2020, Ks
1453/2020
Förslag till beslut

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

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 241 Kommundirektörens rapport
Ärendenummer: Ks 57/2020
Ärendebeskrivning

Kommundirektören redogör i en rapport för nyheter inom förvaltningen.
Beslutsunderlag

Kommundirektörens rapport november 2020.
Förslag till beslut

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

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 242 Utdelning Örebroporten Fastigheter AB
Ärendenummer: Ks 1350/2020
Handläggare: Krister Frödin
Ärendebeskrivning

2015 förvärvade Örebroporten Förvaltning AB 50 % av aktierna i
Rörströmsälven Fastighets AB från Västerporten Fastigheter AB. Resterande
50 % ägdes, och ägs fortfarande, av Coronatus AB. Rörströmsälven Fastighets
AB bildades för att genomföra viss byggnation av verksamhetslokaler/affärslokaler, bostäder och en förskola inom del av fastigheten Örebro
Rörströmsälven 2 i Vivalla.
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I aktieägaravtalet avseende Rörströmsälven fastighets AB har Coronatus AB en
option på att köpa Örebroporten Förvaltning AB:s ägarandel. Coronatus har
påkallat denna möjlighet och avtal har träffats mellan parterna den 11
november 2020 och tillträde kommer att ske den 1 december 2020. För
Örebroporten Förvaltning AB:s del medför försäljningen av aktierna en
reavinst på ca 5,4 mnkr. Reavinsten kan delas ut till Örebroporten Fastighets
AB.
Av reavinsten på ca 5,4 mnkr föreslås 5,0 mnkr delas ut från Örebroporten
Fastigheter AB till Örebro Rådhus AB i bokslut 2020. Utdelningen ska enligt
Övergripande Strategier och budget 2020 med plan för 2021-2022 uppgå till 22 mnkr.
Den föreslås nu höjas till 27 mnkr.
Bedömningen är att en höjd utdelning inte får negativa konsekvenser för
Örebroporten Fastigheter AB:s ekonomiska ställning.
Någon ytterligare utdelning från Örebro Rådhus AB till Örebro kommun
föreslås inte.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2020-11-22
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen:
- Utdelningen från Örebroporten Fastigheter AB höjs från 22 mnkr (enligt
ÖSB 2020) till 27 mnkr för 2020.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens beslut.

§ 243 Tilläggsanslag och ombudgetringar
Ärendenummer: Ks 1625/2019
Handläggare: Johanna Larsson
Ärendebeskrivning

I ärendet redovisas ombudgeteringar mellan nämnder, tilläggsanslag för
kostnadsökningar samt återläggning av anslag hos nämnderna till
kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2020-11-30
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
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1. Tilläggsanslag beviljas med totalt 37 883 tkr för 2020 enligt
kommunstyrelseförvaltningens förslag.
2. Tilläggsanslag beviljas för att kompensera för driftstart av investeringar med
totalt 12 869 tkr för 2021 enligt kommunstyrelseförvaltningens förslag samt att
nämndernas ramar därutöver sänks med sammanlagt -16 106 tkr.
3. För år 2020 sker finansiering av tilläggsanslagen ur kommunstyrelsens
utrymme för generella kostnadsökningar med 28 792 tkr, kommunstyrelsens
utrymme för oförutsedda behov med 7 091 tkr samt 2 000 tkr från Politiskt
utrymme ospecificerat.
4. För år 2021 sker finansiering av tilläggsanslagen ur kommunstyrelsens
utrymme för kompensation av investeringar med 12 869 tkr samt att
återläggning av anslag hos nämnderna sker enligt förslaget till
kommunstyrelsens utrymme för oförutsedda händelser med 7 091 tkr samt
kommunstyrelsens utrymme för generella kostnadsökningar med 9 015 tkr.
5. Ombudgetering av hyressänkningarna för Änglandaskolan och
Tybblelundsskolan genomförs enligt kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Yrkande

Karolina Wallström (L) yrkar avslag på framlagda tilläggsanslag och
ombudgeteringar till förmån för Liberalernas ramar föreslagna i
Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige oktober 2019 och 2020.
Proposition

Ordförande Kenneth Handberg (S) finner att det finns två förslag till beslut,
det vill säga Kommunstyrelseförvaltningens förslag och Karolina Wallströms
(L) avslagsyrkande till ärendet till förmån för Liberalernas ramar föreslagna i
Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige oktober 2019 och 2020.
Ordföranden ställer dessa mot varandra och finner att Kommunstyrelsen
beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Tilläggsanslag beviljas med totalt 37 883 tkr för 2020 enligt
kommunstyrelseförvaltningens förslag.
2. Tilläggsanslag beviljas för att kompensera för driftstart av investeringar med
totalt 12 869 tkr för 2021 enligt kommunstyrelseförvaltningens förslag samt att
nämndernas ramar därutöver sänks med sammanlagt -16 106 tkr.
3. För år 2020 sker finansiering av tilläggsanslagen ur kommunstyrelsens
utrymme för generella kostnadsökningar med 28 792 tkr, kommunstyrelsens
utrymme för oförutsedda behov med 7 091 tkr samt 2 000 tkr från Politiskt
utrymme ospecificerat.
4. För år 2021 sker finansiering av tilläggsanslagen ur kommunstyrelsens
utrymme för kompensation av investeringar med 12 869 tkr samt att
återläggning av anslag hos nämnderna sker enligt förslaget till
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kommunstyrelsens utrymme för oförutsedda händelser med 7 091 tkr samt
kommunstyrelsens utrymme för generella kostnadsökningar med 9 015 tkr.
5. Ombudgetering av hyressänkningarna för Änglandaskolan och
Tybblelundsskolan genomförs enligt kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Martha Wicklund (V) deltar inte i beslutet.
Reservation

Karolina Wallström (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget
avslagsyrkande.

§ 244 Förlängning av beslut gällande avgiftsbefrielse för
exponering av varor utanför butik
Ärendenummer: Ks 985/2020
Handläggare: Mimmi Hodzic
Ärendebeskrivning

Örebro kommun har tidigare fattat beslut om ett antal lättnader riktade mot
näringslivet. Bland annat fattades i mars 2020 ordförandebeslut om att redan i
mars möjliggöra uteserveringar, samt möjlighet att ansöka om uppskov
avseende betaltid. Beslut har även fattats gällande nedsättning av säsongsavgift
för uteserveringar samt att exponering av varor utanför butik avgiftsbefriats för
2020. Nu föreslås en förlängning av beslutet gällande exponering av varor
utanför butik.
Förslaget innebär en förlängning av beslutet om avgiftsfritt för det inom
markupplåtelsetaxan som avser exponering utanför butik, dvs. att butiker får
ställa upp bord eller liknande och ha försäljning utanför sina butiker utan
kostnad. Ovanstående åtgärder kräver en ändring i rådande avgifter för
upplåtelse av offentlig platsmark, antagna av kommunfullmäktige den 22
oktober 2019.
Finansiering av intäktsbortfall för neddragning med 100 % av avgiften, för
exponering av varor sker inom Tekniska nämndens ram.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2020-11-25
Tekniska nämndens beslut, 2020-12-03
Förslag till beslut

Tekniska nämndens förslag till Kommunstyrelsen:
- Exponering av varor utanför butik avgiftsbefrias för år 2021.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Yrkande

Anders Åhrlin (M) yrkar bifall till Tekniska nämndens förslag.
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Proposition

Ordförande Kenneth Handberg (S) finner att det finns ett förslag till beslut,
det vill säga Anders Åhrlins (M) bifallsyrkande till Tekniska förslag och att
Kommunstyrelsen beslutar enligt detta.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Exponering av varor utanför butik avgiftsbefrias för år 2021.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.

§ 245 Förordnande av förvaltningschef Stadsbyggnad
med samordningsansvar för programområde
Samhällsbyggnad
Ärendenummer: Ks 1381/2020
Handläggare: Eva Håkansson
Ärendebeskrivning

I samband med att tidigare befattningshavare har lämnat sitt uppdrag har en
rekrytering genomförts. Resultatet av rekryteringsprocessen är att Erik Blohm
föreslås förordnas som förvaltningschef Stadsbyggnad med
samordningsuppdrag för programnämnd Samhällsbyggnad med en
förordnandeperiod på fyra år.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2020-12-01
Slutrapport rekrytering
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Erik Blohm förordnas som förvaltningschef Stadsbyggnad med
samordningsuppdrag för program Samhällsbyggnad från den 1 januari 2021 t o
m den 31 januari 2024. Beslutet finansieras inom befintlig budgetram.
Yrkande

Anders Åhrlin (M) och Karolina Wallström (L) yrkar på att bordlägga ärendet
till Kommunstyrelsen sammanträde den 19 januari 2021.
Kenneth Handberg (S) yrkar på att bordlägga ärendet till ett extrainsatt
kommunstyrelsesammanträde den 11 december 2020.
Ajournering

Kommunstyrelsen ajournerar sig 16.30-16.45, samt 16.55-17.20 för politiska
överläggningar.
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Proposition

Ordförande Kenneth Handberg (S) finner att det finns två förslag till beslut.
Det vill säga Anders Åhrlins (M) och Karolina Wallströms (L) yrkande om att
bordlägga ärendet till Kommunstyrelsen sammanträde den 19 januari 2021,
samt Kenneth Handbergs (S) yrkande om att bordlägga ärendet till ett
extrainsatt kommunstyrelsesammanträde den 11 december 2020. Ordföranden
ställer förslagen mot varandra och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt
Kenneth Handbergs (S) yrkande.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Bordlägga ärendet till ett extrainsatt kommunstyrelsesammanträde den 11
december 2020.
Reservation

Anders Åhrlin (M) och Karolina Wallström (L) reserverar sig mot beslutet till
förmån för eget yrkande om att bordlägga ärendet till Kommunstyrelsen
sammanträde den 19 januari 2021.

§ 246 Ledamotsinitiativ från Karolina Wallström (L) om en
utökning av paragraf 3- området
Ärendenummer: Ks 1455/2020
Ärendebeskrivning

Karolina Wallström (L) initierar ett ärendet till Kommunstyrelsen om en
utökning av paragraf 3- området. I ärendet föreslås att
Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att ta kontakter med inblandade
inom kommunen men också andra berörda myndigheter för att se vilken nytta
och i vilken omfattning detta skulle kunna göras. Liberalerna tror att en
utökning skulle innebära större flexibilitet och bra lösningar för ökad trygghet i
hela Örebro.
Beslutsunderlag

Ledamotsinitiativ från Karolina Wallström (L), 2020-12-08
Yrkande

Kenneth Handberg (S) yrkar på att uppdra till Kommunstyrelseförvaltningen
att bereda ärendet för att Kommunstyrelsen ska fatta beslut i frågan på sitt
sammanträde den 19 januari 2021.
Karolina Wallström (L) och Anders Åhrlin (M) yrkar bifall till Kenneth
Handbergs (S) yrkande.
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Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Uppdra till Kommunstyrelseförvaltningen att bereda ärendet för att
Kommunstyrelsen ska fatta beslut i frågan den på sitt sammanträde den 19
januari 2021.
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Datum: 2020-12-08
Kommunstyrelsen

Särskilt yttrande

15 Låne- och borgensramar för kommunkoncernen år 2021-2023 och
avgifter för koncerninterna lån och borgen
Planeten befinner sig i ett akut nödläge och det finns väldigt svaga
incitament att satsa på flyget. För oss i Vänsterpartiet är det en oansvarig
politik att fortsätta subventionera klimatvidriga trafikslag som flyget. Vi
anser att pengarna skulle göra mer nytta på annat håll, exempelvis i det
fortsatta arbetet för att utveckla kollektivtrafiken, färdtjänsten och minska
bilismens negativa miljöpåverkan.
Det är inte bara dåligt för klimatet, det är också dåligt för kommunens
ekonomi och det är därför oansvarigt att fortsätta att satsa skattepengar på
en flygplats. Redan stora underskott för Örebro flygplats kommer med stor
sannolikhet bli ännu större framöver.
Vi motsätter oss alla eventuella investeringar på Örebro flygplats, både av
ekonomiska skäl, men framförallt med hänsyn till klimatet. Vänsterpartiet
anser därför inte att kommunen vare sig ska finansiera eller gå i borgen för
en flygplats.
Martha Wicklund
Vänsterpartiet

Särskilt yttrande

Ärende 15
Ks 1174/2020
”Låne- och borgensramar för kommunkoncern 2021-2023”

Kommunstyrelsen
Örebro kommun
8 december 2020

Försiktighet vid investeringar
Örebro kommun är i ett läge där nettokostnadsutvecklingen har stigit till den grad att
skatteuttaget knappt räcker. Ett av våra viktigaste uppdrag består i att hushålla med
örebroarnas skattepengar genom att förvalta och använda dem väl. De styrande partierna
har inte lyckats med detta och därför har kommunen hamnat i det läge den befinner sig i.
Kommunen har nu börjat dra åt den ekonomiska handbromsen men hade de styrande
lyssnat på Moderaternas varningar tidigare skulle vi inte befunnit oss i detta läge. Vi
anser att kommunen under en lång tid framöver behöver se över och minska
nettokostnadsutvecklingen samt minska utgifterna för investeringar.

För Moderaternas grupp i kommunstyrelsen

Anders Åhrlin (M)

YRKANDE / RESERVATION
Kommunstyrelsen
2020-12-08
Ks1174/2020

Låne- och borgensramar för kommunkoncernen år 2021 samt avgifter
för koncerninterna lån och borgen.
Örebro kommuns lån- och borgensramar grundar sig på vilka investeringar och satsningar Örebro
kommun ska göra inför 2021 och framåt. Till stora delar skiljer sig inte Liberalernas förslag mot de
styrandes, till exempel när det gäller nödvändiga satsningar på förskola, skola och vårdboenden.
Men på några punkter skiljer det sig. Det påverkar både i sak och på hur stora låneramarna bör
vara.
Liberaler tar tydligt ställning i sak och satsningar i sin ”Liberal rambudget med vision och mål för
2021 och framåt”.
Liberalerna yrkar därför:
Avslag till lån- och borgensramar för kommunkoncernen till förmån för Liberalernas ramar
föreslagna i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige oktober 2020.

Faller detta yrkande är detta tillika en reservation till förmån för Liberala rambudget 2021.

Karolina Wallström
Liberalerna i Örebro kommun

Yngve Alkman

Yrkande – Låne- och borgensramar för kommunkoncernen år 2021-2023

Yrkande
Ärende: Låne- och borgensramar för kommunkoncernen år 2021-2023 och avgifter för koncerninterna lån och borgen
Ärendenummer: Ks 1174/2020
Datum: 2020-12-08

Det behövs mer sparsamhet med skattemedlen.
Örebro kommuns ekonomi börjar se allt mer ansträngd ut. Enligt konsultbolaget PWC börjar vi visa
tecken på överbelåning och i de ekonomiska prognoserna kan vi se hur kommunen får allt svårare att
leva upp till sitt överskottsmål. Vi ser också hur nettokostnaderna ökar betydligt snabbare än
skatteintäkterna till följd av ogynnsamma demografiska förändringar, inte minst på grund av den stora
inflyttningen av lågkvalificerad arbetskraft med låg sysselsättningsgrad. Samtidigt leder Covid-krisen
till ytterligare försämrade ekonomiska förutsättningar.
I ett sådant läge måste kommunen vara sparsam med skattemedlen och inte belåna sig mer än
nödvändigt. I dessa tider måste riskabla projekt som kulturkvarter, biogasbolag, flygplats och
vindkraftsbolag stå tillbaka till förmån för sparsamhet och satsningar på kärnverksamheten, precis som
vi föreslagit i vår egen kommunala skuggbudget.
Med hänvisning till ovanstående yrkar jag:
1. Att punkterna 1-11 avslås.
2. Att ärendet återremitteras till förvaltningen för beräkning av nya belopp i enlighet med
Sverigedemokraternas tidigare lagda budgetförslag och investeringsprogram i
kommunfullmäktige.

I det fall yrkandet faller gäller ovanstående som reservation.

För Sverigedemokraterna i Kommunstyrelsen:
Helena Ståhl (SD)

____________________________________________________________________________________________________________________
Sverigedemokraterna Örebro kommun
Organisationsnummer: 802450–5730
Box 30000, 701 35, Örebro
Telefon: 019-21 55 38
E-post: orebro@sd.se

Sid. 1 (1)

Yrkande – Dagverksamhetsavgifter

Yrkande
Ärende: Dagverksamhetsavgifter
Ärendenummer: Ks 1353/2020
Datum: 2020-12-08

Spekulativt förslag om ökade intäkter motverkar rehabiliteringen.
Myndighetsverksamheten föreslår att en avgift om 50 kr införs för resor till och från dagverksamhet för
att på så sätt öka kommunens intäkter med 1 miljon kronor. Den ökade kostnaden leder sannolikt till
att ett flertal kommer avstå från att delta i dagverksamheten. Med färre deltagare blir det svårt att
räkna hem de ökade intäkterna. Vidare glöms det bort att både den fysiska och psykiska hälsan
påverkas negativt hos de som väljer att inte delta – det är en kostnad som inte är med i beräkningen.
Man kan också fråga sig om kommunens arbete med rehabiliterande arbetssätt inte motverkas genom
införandet av avgifter som gör det mindre attraktivt att delta?
•

Med hänvisning till ovanstående yrkar jag avslag på förslaget.

I det fall yrkandet faller gäller ovanstående som reservation.

För Sverigedemokraterna i Kommunstyrelsen:
Helena Ståhl (SD)

____________________________________________________________________________________________________________________
Sverigedemokraterna Örebro kommun
Organisationsnummer: 802450–5730
Box 30000, 701 35, Örebro
Telefon: 019-21 55 38
E-post: orebro@sd.se

Sid. 1 (1)

YRKANDE
Kommunstyrelsen
2020-12-08
Ks 1353/2020

Dagverksamhetsavgifter
Beslutet att införa avgift på resor till och från dagvården är i sig inte fel. Liberalerna håller med
de styrande att det finns ett behov av att inför denna avgift. Det finns inget självklart i att det
ska vara gratis med enda motivering att det riktar sig till äldre.
Det som liberalerna vänder sig emot är att beslutet inte har något maxtak för vad resorna kan
komma att kosta. Vi ser en risk i att personer med behov väljer bort att besöka dagvården av
ekonomiska skäl. Beslutet riskerar helt enkelt att bli kontraproduktivt.
Dagverksamhet riktar sig till dig som av olika anledningar behöver stöd till en aktivare vardag.
Det finns idag tre inriktningar på dagvård; rehabilitering, social inriktning och demensinriktning.
Genom dagverksamheten ges möjligheten till fortsatt självständighet och frihet.
Dagverksamheten bidrar också till att den som vårdar sin anhörige kunnat få möjligheten till
avlastning. Med mindre dagvård ökar troligen belastningen på anhöriga och på hemtjänsten.
Liberalerna motsätter sig inte att en faktisk kostnad på 50 kr införs för resor till och från
dagvården. Att endast använda sig av Vård och omsorgstaxan är inte tillräckligt. Genom att
inför ett maxtak på 500 kr försäkrar vi oss om att det förebyggande arbetet med dagvård inte
väljs bort på grund av ekonomiska själ.
Med detta som bakgrund yrkar Liberalerna på.
Att införa avgifter för resor till och ifrån dagverksamheten om 50 kr.
Att inför ett maxbelopp för resor till och ifrån dagresor med 500 kr per månad
Att avgiften ska ingå i beräkningen för vård- och omsorgstaxan.
Att avgiften ska utvärderas av vårdboendenämnden 12 månader efter införandet.
Om detta förslag faller är detta tillika en reservation till förmån för det eget yrkandet.

Karolina Wallström
Liberalerna i Örebro kommun

Yngve Alkman

Datum: 2020-12-08
Kommunstyrelsen

Yrkande

20. Dagverksamhetsavgifter
Vänsterpartiet anser att en kommun ska göra sitt yttersta för att
tillhandahålla stöd för sina behövande medborgare. Att ta ut en avgift för
att kunna ta sig till och från dagverksamhet rimmar illa med
Vänsterpartiets hållning om att stötta de som är i behov av hjälp. Vi befarar
att införandet av en avgift för människor som redan har det svårt kommer
att innebära att vissa avstår från att söka den hjälp och stöd de behöver av
rent ekonomiska skäl. Välmående ska inte styras av storleken på
plånboken.
Att delta i daglig verksamhet innebär för många gemenskap och en känsla
av sammanhang och mening. Att ta ut en avgift för resor till och från daglig
verksamhet kan innebära att människor väljer att inte delta av ekonomiska
skäl, något som även tas upp i konsekvensanalysen. Samtidigt ser vi brister
i konsekvensanalysen som inte tar upp de långsiktiga konsekvenser som
införandet av avgiften kan ha. Vänsterpartiet ser tydliga risker gällande
människors ekonomi och välmående på lång sikt.
En avgift kommer främst att drabba fattigpensionärer och personer som
inte redan har andra insatser och därför inte kommer upp i maxtaket. Som
ett exempel vill vi lyfta upp två makar med låg pension, varav den ena lider
av demenssjukdom. Om de inte har andra insatser så når de inte upp i
maxtaket och tvingas betala hela avgiften. För den som vårdar sin
demenssjuka partner kan dagverksamheten utgöra en otroligt viktig
avlastning för att orka fortsätta vårda sin partner i hemmet. Införandet av
en avgift kommer att påverka en redan ansträngd ekonomi mycket negativt
alternativt innebära att personen uteblir från dagverksamheten, vilket för
med sig negativa konsekvenser som försämrat psykiskt mående och
eventuella följdsjukdomar som detta kan leda till.

Med hänvisning till ovan yrkar Vänsterpartiet:
Att

avslå ärendet i sin helhet.

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

Martha Wicklund
Vänsterpartiet

SÄRSKILT YTTRANDE
Kommunstyrelsen
2020-12-08
Ks1102/2020

SOU remiss 2018:88 LSS-utredningen
Liberalerna har historiskt stridit för LSS därför att det är en av de största frihetsreformerna i svensk
historia. Den striden är konstant och det är viktigt att politiken inte endast talar om hur viktigt det är,
utan aktivt bidar med förändringar som säkerställer friheten för den enskilde.
Lagstiftningen ska bygga på möjlighet till goda levnadsvillkor, delaktighet och inflytande från den
enskilde och möjlighet att leva som andra. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
ska utgå från FN:s funktionsrättskonvention, kunskapsunderlag från myndigheter, forskning och
tillsynsresultat. Det är viktigt att se behovet utifrån ett helhetsperspektiv runt den funktionsnedsatte.
Med det som bakgrund vill Liberalerna i Örebro skicka med ytterligare några synpunkter utöver de
Örebro kommun lämnar.

5.3.6 Övervägande - personlig service och boendestöd.
Liberalerna ser mycket positivt på att fler personer ges möjligheten att få insatser
inom LSS. Det är viktigt att LSS också inkluderar de människor som har en mindre
omfattande funktionsnedsättning. Idag är insatserna mer utsprida, en person kan ha
insatser från hemtjänst eller boendestöd via socialtjänsten och ledsagning enligt
LSS. Genom att slå ihop det till en insats inom LSS blir det mer flexibelt för den som
behöver stöd, och ger mer makt till den enskilde. Detta är tänkt att ersätta den
befintliga LSS-insatsen ledsagarservice och kan innebära till exempel praktisk hjälp i
hemmet, motivationsåtgärder ledsagning till aktiviteter etcetera.
Liberalerna tycker det är ett bra förslag men ställer sig tveksamma till
formuleringen ”boendestöd”. Insatsen ska inte endast knytas till bostaden utan ska
också ge den enskilde ökade möjligheter till delaktighet i
samhällslivet. ”Vardagsstöd” är en bättre formulering för insatsen. Det är viktigt att
denna insats inte tar över rätten till personlig assistent.

7.3.5 Övervägande-kontaktperson
Kontaktperson är helt enkelt någon som hjälper till att få meningsfulla fritidsaktiviteter
för den som på grund av en omfattande funktionsnedsättning har svårt med detta.
Med gruppaktiviteter skulle en kontaktperson kunna samla flera i en aktivitet. Att få
möjligheten till ökad samvara med andra med olika inslag av aktiviteter bör ses som
positiv. Den som hellre vill göra saker på egen hand måste få göra det. Det får inte

användas som besparingsåtgärd. Detta ska självklar vara helt frivilligt för den som
deltar. Liberalerna ser dock ett behov av ett förtydligande kring hur samtycke ska
inhämtas ifrån personer med nedsatt beslutsförmåga.
8.2.6 Det är viktigt för liberalerna att påpeka att daglig verksamhet ska vara en aktivitet som över tid
kan utvecklas till möjlighet att nå ett arbete på reguljära arbetsmarknaden och inte skapa en
inlåsningseffekt. Att befinna sig på daglig verksamhet är inte samma som att man saknar
arbetsförmåga. Sysselsättningen ska vara en väg till arbete och inte ett hinder för att få ersättning från
Försäkringskassan.
14.5 Omprövning och uppföljning.
Utredningens förslag är att assistansbeslut ska omprövas vart tredje år och att det då
inte ska omprövas i grunden utan bara ”ändrade förhållanden som hänför sig till den
enskilde”. Liberalerna tycker att det är rimligt med en regelbunden uppföljning av
behovet av assistans. Hur omfattande denna uppföljning ska vara och hur ofta den ska
göras bör dock avgöras individuellt.

Utöver
Ut över detta vill Liberalerna lyfta Habiliteringsersättningen. Den ersättningen bör vara
obligatorisk för kommunerna att betala. Det finns också anledning att se över namnen.
Ett mer lämpligt namn skulle kunna vara dagersättning. Liberalerna vill också lyft fram
förslaget om att habiliteringsersättning även ska kunna betalas ut till den som har daglig
verksamhet enligt SoL. Vilket liberalerna ställer sig positiva till.
Avslutningsvis anser Liberalerna att det staten bör ta över hela ansvaret för personlig
assistans. Idag är ansvaret delat. Den som behöver minst 20 timmar för grundläggande
behov får hela sin personliga assistans från staten, den som har mindre behov men
ändå tillhör målgruppen kan få assistans från kommunen. Liberalerna har länge
förespråkat att staten ska ta över hela ansvaret. Detta är viktigt för att skapa en
likvärdigheten och trygga friheten för den enskilde.

Karolina Wallström
Liberalerna i Örebro kommun

Yngve Alkman

Datum: 2020-12-08
Kommunstyrelsen

Särskilt yttrande

31 Bolagsbildning Kumbro Stadsnät Ab
Örebro kommun äger idag flera bolag där några genererar avkastning som
kan användas till förstärkning och utbyggnad av välfärden. Vi anser dock
att Örebro kommun idag har för många bolag, något som kan påverka vår
möjlighet till insyn och inflytande över verksamheten.
Vi ser dock att Kumbro Stadsnät är det enda bolag som säkerställer och
driver på för utbyggnad av bredband på landsbygden. Vänsterpartiet vill ha
en levande landsbygd, då kan tillgänglighetsfrågor som bredband vara helt
avgörande. Vi ser det därför inte som rimligt att motsätta oss beslutet trots
att vi generellt sett anser att kommunen har för många bolag.

Martha Wicklund
Vänsterpartiet

Yrkande

Ärende 32
Ärendenummer: Ks 1156/2020
”Ägardirektiv Biogasbolaget i Mellansverige AB”

Kommunstyrelsen
Örebro kommun
8 december 2020

Avveckla Biogasbolaget i Mellansverige AB
Moderaterna har varit tveksamma till det kommunala Biogasbolaget sedan början och
flertalet gånger varnat de styrande för att detta är en riskabel och olönsam affär för
örebroarna. Ett kommunalt bolag ska vara till nytta för örebroarna genom att fylla en
funktion, gå med vinst eller vara av stort strategiskt värde för kommunen.
Biogasbolaget har inte åstadkommit något av detta sedan dess start. Moderaternas
farhåga har visat sig vara sann.
Bolaget har i dagsläget ett riskabelt läge där dess omsättning baseras utifrån ett
knapphändigt kundunderlag. Kommunen har även tidigare varit tvungna att gå in med
ekonomisk hjälp för att garantera bolagets fortlevnad och värde. Detta har aldrig varit en
vinstaffär för örebroarna och ser ut att aldrig bli det. Därför anser Moderaterna att
bolaget avyttras, för att kommunen inte ska riskera örebroarnas skattepengar på detta
sätt.
Moderaterna har under flera år i sin budget föreslagit att Biogasbolagets uppdrag under
året ska vara att medverka till sin egen försäljning.

Med hänvisning till ovanstående föreslår Moderaterna att kommunstyrelsen
beslutar
att

Örebro kommun avvecklar sitt ägande i Biogasbolaget i Mellansverige AB

att

ägardirektivet anpassas till att företaget medverkar till sin egen försäljning
under 2021

Om kommunstyrelsen beslutar annat gäller ovanstående som reservation till förmån för
eget förslag.
För Moderaternas grupp i Kommunstyrelsen
Anders Åhrlin (M)

YRKANDE / RESERVATION
Kommunstyrelsen
2020-12-08
Ks1625/2020

Tiläggsansvar och ombudgeteringar
Oppositionspolitik handlar om att lägga andra förslag ibland i smått men lika ofta i stort. Detaljerna
är viktiga och stundtals olika. Liberalernas heltäckande budgetförslag för såväl 2020 som 2021
hade inte blivit medfört likadant tilläggsanslag eller ombudgeteringar. För att vara tydlig och
konsekvent så håller vi fast vid våra alternativa förslag och liberala satsningar.
Liberalerna yrkar därför:
Avslag framlagda tilläggsanslag och ombudgeteringar till förmån för Liberalernas ramar
föreslagna i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige oktober 2019 och 2020.

Faller detta yrkande är detta tillika en reservation till förmån för Liberala rambudget.

Karolina Wallström
Liberalerna i Örebro kommun

Yngve Alkman

