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§ 162 Övergripande strategier och budget för 2020 med
plan för 2021-2022
Ärendenummer: Ks 1052/2019
Ärendebeskrivning

Förslag till övergripande strategier och budget 2020 med plan för 2021-2022
för Örebro kommun, ”Ett Örebro för framtiden”, har tagits fram av
Socialdemokraterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna.
Beslutsunderlag

”Ett Örebro för framtiden” – kommunledningen i Örebros övergripande
strategier och budget 2020 med plan för 2021-2022
Bilaga 1 - Driftbudgetförändringar
Tjänsteskrivelse till nämnd
Investeringsprogram 2020 med plan 2021-2023
Hushållsavfallstaxa
VA-taxa
Avgifter för upplåtelse av offentlig platsmark
Förslag till beslut

Förslag till Kommunstyrelsen:
1. Övergripande strategier och budget 2020 med plan för 2021-2022 fastställs
enligt förslaget ”Ett Örebro för framtiden”.
2. Skattesatsen för allmän kommunalskatt år 2020 fastställs till 21,35.
3. Finansiella mål och verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning för 2020
fastställs enligt förslaget i budgethandlingen.
4. Kommundirektören får i uppdrag att säkerställa kostnadsbesparingar
motsvarande 35 mnkr som en konsekvens av en effektivare
inköpsorganisation.
5. Kommundirektören ska senast på Kommunstyrelsen den 3 december 2019
presentera ett förslag till fördelning och metod för kostnadsbesparingarna med
anledning av en effektivare inköpsorganisation. Fördelningen av
kostnadsbesparingen ska ha sin grund i den genomlysning av kommunens
inköp som ska företas under hösten.
6. Kommundirektören får i uppdrag att i samverkan med de kommunala
fastighetsbolagen minska hyreskostnaden för kommunen motsvarande 26
miljoner kronor.
7. Driftbudgetramar för 2020 fastställs enligt förslaget i budgethandlingen.
8. Mätning av måluppfyllelse inom utpekade strategiområden sker, enligt den
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modell som redovisas i budgethandlingen, vid framtagande av delårsrapport 2
och årsredovisningen.
9. Investeringsprogrammet för 2020 med plan för 2021-2023 fastställs.
10. Igångsättningsbeslut beviljas för de investeringsobjekt med start 2020 som
redovisas med finansiering i investeringsprogrammet.
11. I Kommunstyrelsens uppdrag ingår att under året, i konsekvens med
fattade beslut, ombudgetera inom ramen för beslutad budget för
verksamhetens nettokostnad.
12. Anta hushållsavfallstaxa för 2020. Taxan gäller från och med 1 januari
2020.
13. Anta VA-taxa för 2020. Taxan gäller från och med 1 januari 2020.
14. Anta avgifter för upplåtelse av offentlig platsmark inom Örebro kommun.
Avgifterna gäller från och med 1 januari 2020.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Yrkande

Anders Åhrlin (M) yrkar bifall till Moderaternas förslag till budget för Örebro
kommun för 2020. Anders Åhrlin (M) yrkar även avslag på kommunledningens
förslag för beslutspunkterna 1, 3, 7, 8, 9, 10, 11 och 14.
Karolina Wallström (L) yrkar bifall till Liberalernas förslag till budget för
Örebro kommun för 2020. Karolina Wallström (L) yrkar även avslag
på kommunledningens förslag för beslutspunkterna 1, 3, 4, 7, 8, 11 och 14.
Helena Ståhl (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas förslag till budget för
Örebro kommun för 2020. Helena Ståhl (SD) yrkar även avslag på
kommunledningens förslag för beslutspunkterna 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10 och 11.
Martha Wicklund (V) yrkar bifall till Vänsterpartiets förslag till budget för
Örebro kommun för 2020. Martha Wicklund (V) yrkar även bifall till
kommunledningens förslag för beslutspunkterna 2, 6, 9, 10, 11, 12 och 13 samt
avslag på kommunledningens förslag för beslutspunkterna 1, 3, 4, 5, 7, 8 och
14. Martha Wicklund (V) yrkar även att få lämna ett särskilt yttrande till
protokollet.
Proposition

Ordförande Kenneth Handberg (S) finner att det finns fem förslag till beslut,
det vill säga kommunledningens förslag och egna respektive budgetförslag från
Moderaterna, Liberalerna, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet.
Ordföranden redovisar propositionsordning där respektive förslag till beslut
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hanteras ett i taget genom acklamation. Kommunstyrelsen godkänner
propositionsordningen.
Ordföranden ställer respektive förslag till beslut under proposition och finner
att Kommunstyrelsen beslutar enligt kommunledningens förslag.
Slutligen ställer ordföranden Anders Åhrlins (M) yrkande om att få lämna ett
särskilt yttrande till protokollet under proposition och finner att
Kommunstyrelsen beslutar att bifalla detta.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
1. Övergripande strategier och budget 2020 med plan för 2021-2022 fastställs
enligt förslaget ”Ett Örebro för framtiden”.
2. Skattesatsen för allmän kommunalskatt år 2020 fastställs till 21,35.
3. Finansiella mål och verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning för 2020
fastställs enligt förslaget i budgethandlingen.
4. Kommundirektören får i uppdrag att säkerställa kostnadsbesparingar
motsvarande 35 mnkr som en konsekvens av en effektivare
inköpsorganisation.
5. Kommundirektören ska senast på Kommunstyrelsen den 3 december 2019
presentera ett förslag till fördelning och metod för kostnadsbesparingarna med
anledning av en effektivare inköpsorganisation. Fördelningen av
kostnadsbesparingen ska ha sin grund i den genomlysning av kommunens
inköp som ska företas under hösten.
6. Kommundirektören får i uppdrag att i samverkan med de kommunala
fastighetsbolagen minska hyreskostnaden för kommunen motsvarande 26
miljoner kronor.
7. Driftbudgetramar för 2020 fastställs enligt förslaget i budgethandlingen.
8. Mätning av måluppfyllelse inom utpekade strategiområden sker, enligt den
modell som redovisas i budgethandlingen, vid framtagande av delårsrapport 2
och årsredovisningen.
9. Investeringsprogrammet för 2020 med plan för 2021-2023 fastställs.
10. Igångsättningsbeslut beviljas för de investeringsobjekt med start 2020 som
redovisas med finansiering i investeringsprogrammet.
11. I Kommunstyrelsens uppdrag ingår att under året, i konsekvens med
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fattade beslut, ombudgetera inom ramen för beslutad budget för
verksamhetens nettokostnad.
12. Anta hushållsavfallstaxa för 2020. Taxan gäller från och med 1 januari
2020.
13. Anta VA-taxa för 2020. Taxan gäller från och med 1 januari 2020.
14. Anta avgifter för upplåtelse av offentlig platsmark inom Örebro kommun.
Avgifterna gäller från och med 1 januari 2020.
15. Anders Åhrlin (M) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Beslutpunkterna 1-14 ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Karolina Wallström (L) deltar inte i beslut för beslutspunkterna 9 och 10.
Reservation

Anders Åhrlin (M), Maria Haglund (M), Johan Kumlin (M) och Cecilia
Askerskär Philipsson (M) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för
Anders Åhrlins (M) yrkande om bifall till Moderaternas eget förslag till budget
för Örebro kommun för år 2020 samt avslag på kommunledningens förslag för
beslutspunkterna 1, 3, 7, 8, 9, 10, 11 och 14.
Karolina Wallström (L) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för eget
yrkande om bifall till Liberalernas eget förslag till budget för Örebro kommun
för år 2020 samt avslag på kommunledningens förslag för beslutspunkterna 1,
3, 4, 7, 8, 11 och 14.
Helena Ståhl (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande om
bifall till Sverigedemokraternas eget förslag till budget för Örebro kommun för
år 2020 samt avslag på kommunledningens förslag för beslutspunkterna 1, 2, 3,
7, 8, 9, 10 och 11.
Martha Wicklund (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande
om bifall till Vänsterpartiets eget förslag till budget för Örebro kommun för år
2020 samt avslag på kommunledningens förslag för beslutspunkterna 1, 3, 4, 5,
7, 8 och 14.

§ 163 Delårsrapport med prognos 2 2019 Örebro kommun
Ärendenummer: Ks 1209/2019
Handläggare: Klara Larsson och Karin Nilsson
Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen har sammanställt en delårsrapport till och med den 31
augusti och en helårsprognos 2 för 2019 för Örebro kommun.
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Bedömningen är att Örebro kommun sammantaget uppfyller god ekonomisk
hushållning utifrån satta verksamhets- och finansiella mål. Prognosen av
verksamhetens mål för god ekonomisk hushållning baseras dels på utfallet för
de indikatorer som fastställts i Övergripande strategier och budget 2019, dels
på beskrivningarna av hur kommunen arbetar för att nå utveckling inom de 21
fastställda målen.
Utvecklingen går framåt inom samtliga 21 mål och många utvecklingsarbeten
pågår. Inom arton av målen visar även indikatorernas utfall och/eller
målbeskrivningarna att utvecklingen går åt rätt håll. Inom tre av målen är den
sammantagna bedömningen att vi inte når önskvärda effekter, trots
utvecklingsarbeten. Dessa tre mål återfinns inom de strategiska områdena
Hållbar tillväxt och Barns och ungas behov och är kopplade till Arbetsmarknad,
Långsiktigt hållbar ekonomi och Kunskapsmålen. Inom dessa områden behöver
arbetet intensifieras ytterligare för att säkra en önskad utveckling.
Prognosen visar på måluppfyllelse inom två av de tre finansiella målen. Målet
att årets resultat över nästkommande treårsperiod ska uppgå till minst 1
procent av skatteintäkterna uppnås inte vilket förklaras av att huvuddelen av
resultatöverskottet härrör från finansnettot som inte ingår i resultatmåttet.
Delårsresultatet januari till augusti 2019 uppgår till 419 miljoner kronor.
Kommunens prognos för helåret bedöms till 309 miljoner kronor, vilket är 92
miljoner kronor mer än budgeterat. Under 2019 beräknas 112 miljoner tas i
anspråk ur reserveringar inom eget kapital för specifika ändamål. Prognosen
visar på en nettokostnadsutveckling som är högre än budgeterat och
nämnderna visar sammantaget en budgetavvikelse på -200 miljoner kronor.
Årets prognos förbättras till stora delar av jämförelsestörande poster,
exkluderas dessa uppgår årets prognos till -69 miljoner kronor.
Kommunens investeringar för de skattefinansierade verksamheterna
prognosticeras till 573 miljoner kronor, investeringar inom
exploateringsverksamheten 100 miljoner kronor och de taxefinansierade
verksamheterna 232 miljoner kronor. Bolagens investeringar för
skattefinansierad verksamhet väntas uppgå till 708 miljoner kronor.
Beslutsunderlag

Delårsrapport med prognos 2 2019 Örebro kommun 2019-10-04.
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Delårsrapport med prognos 2 för 2019 godkänns.
2. Samtliga nämnder som prognostiserar en negativ budgetavvikelse för 2019
ansvarar för att bedriva verksamheten utifrån god ekonomisk hushållning och
vidta åtgärder för att säkra en långsiktigt hållbar ekonomi. Vidtagna åtgärder
ska redovisas till Kommunstyrelsen.
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3. Delårsrapport med prognos 2 2019 överlämnas till revisorerna för
granskning.
Beslutspunkterna 1–2 ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Yrkande

Anders Åhrlin (M) yrkar att få lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Proposition

Ordförande Kenneth Handberg (S) finner att det finns ett förslag till beslut,
det vill säga Kommunstyrelseförvaltningens förslag, och att Kommunstyrelsen
beslutar enligt detta.
Därefter ställer ordföranden Anders Åhrlins (M) yrkande om att få lämna ett
särskilt yttrande till protokollet under proposition och finner att
Kommunstyrelsen beslutar att bifalla detta.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
1. Delårsrapport med prognos 2 för 2019 godkänns.
2. Samtliga nämnder som prognostiserar en negativ budgetavvikelse för 2019
ansvarar för att bedriva verksamheten utifrån god ekonomisk hushållning och
vidta åtgärder för att säkra en långsiktigt hållbar ekonomi. Vidtagna åtgärder
ska redovisas till Kommunstyrelsen.
3. Delårsrapport med prognos 2 2019 överlämnas till revisorerna för
granskning.
4. Anders Åhrlin (M) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Beslutspunkterna 1–2 ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Martha Wicklund (V) och Karolina Wallström (L) deltar inte i beslutet.

§ 164 Utdelning från Örebroporten fastigheter AB
Ärendenummer: Ks 1478/2019
Handläggare: Krister Frödin
Ärendebeskrivning

Örebroporten Fastigheter AB sålde 1 februari 2019 två fastigheter i Mellringe
via bolag för 793 mnkr. Affären gav en nettovinst på sammanlagt 394 mnkr för
Örebroporten Fastigheter AB. Köpeskillingen har till största del använts för att
amortera på Örebroporten Fastigheter AB:s låneskuld och för att
omstrukturera derivatportföljen.
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Örebroporten Fastigheter AB har i ÖSB 2019 ett direktiv att lämna utdelning
med 22 mnkr till Örebro Rådhus AB. Med anledning av realisationsvinsten
från försäljningen föreslås att Örebroporten Fastigheter AB:s utdelning av
2019 års resultat höjs med 35 mnkr till 57 mnkr samt att Örebro Rådhus AB:s
utdelning till Örebro kommun höjs med motsvarande belopp. Därutöver
föreslås att Örebroporten Fastigheter AB får i uppdrag att investera 5 mnkr i
energieffektiviserande åtgärder i Stadsbyggnadshus 1. Energieffektiviseringsåtgärden skall vara av sådan art som normalt inte genomförs i samband med en
ombyggnation.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2019-09-30
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Utdelningen från Örebroporten Fastigheter AB höjs från 22 mnkr (enligt
ÖSB 2019) till 57 mnkr för 2019.
2. Örebroporten Fastigheter AB får i uppdrag att investera 5 mnkr i
energieffektiviserande åtgärder i Stadsbyggnadshus 1.
3. Utdelningen från Örebro Rådhus AB höjs från 50 mnkr (enligt ÖSB 2019)
till 85 mnkr för 2019.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.

§ 165 Förslag till borttagande av högkostnadsskydd för
färdtjänstresor och taxesubvention av länstrafiken
Ärendenummer: Ks 1487/2019
Handläggare: Andreas Ahlstam
Ärendebeskrivning

Kostnader inom de samhällsbetalda transporterna har ökat under många år och
är en stor kostnadspost för kommunen. Inom de samhällsbetalda transporterna
ingår färdtjänst som den största delen och övriga områden är riksfärdtjänst,
dagvårdsresor, kommunresor, kompletteringstrafiken, taxesubvention av
länstrafiken och FLEX-trafiken. Budgeten för färdtjänsten har i flera år
överskridits och 2018 var budgetunderskottet, för den del av färdtjänsten som
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Programnämnd Samhällsbyggnad bekostar, över 17 mnkr. Ett underlag har
tagits fram med möjliga besparingsåtgärder. Där en av åtgärderna med störst
besparingsmöjlighet är att ta bort det högkostnadsskydd som Örebro kommun,
som enda kommun i länet, har för kommunens invånare med
färdtjänsttillstånd. Taktaxan/högkostnadsskyddet beslutades av
Kommunfullmäktige 2009-03-25 och innebär att personer med
färdtjänsttillstånd i Örebro kommun maximalt behöver betala 16*40=640 kr i
egenavgifter per månad. Detta kostar kommunen uppskattningsvis upp mot 46 mnkr per år. Stadsbyggnadskontoret föreslår därför, enligt underlaget med
möjliga besparingsåtgärder, att Programnämnd Samhällsbyggnad föreslår
Kommunfullmäktige att besluta om att ta bort högkostnadsskyddet för
färdtjänstresor i Örebro kommun, liksom taxesubventionen för länstrafiken i
kommunen samt att avtalet för Flextrafiken inte förlängs. Förslagsvis återförs
besparingarna som görs, i och med dessa beslut, till budgeten för färdtjänst
som Programnämnd samhällsbyggnad ansvarar för.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Förslag till borttagande av högkostnadsskydd för färdtjänstresor, del av
åtgärdsplan för färdtjänstekonomi i balans , 2019-08-13
Utredning kostnader färdtjänst och kollektivtrafik, 2019-06-12
Utdrag från beredningen inför beslutet om införandet av högkostnadsskyddet
2009
Förslag till beslut

Programnämnd samhällsbyggnads förslag till Kommunstyrelsen:
1. Högkostnadsskyddet för egenavgifter för färdtjänstresor i Örebro kommun
tas bort.
2. Taxesubventionen för länstrafikresor inom Örebro kommun tas bort.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Yrkande

Martha Wicklund (V) yrkar avslag på Programnämnd samhällsbyggnads förslag
till förmån för eget förslag om att priset för färdtjänstresor sänks till samma
priser som för reguljär kollektivtrafik och att taxesubventionen för
länstrafikresor behålls.
Karolina Wallström (L) yrkar avslag på Programnämnd samhällsbyggnads
förslag.
Helena Ståhl (SD) yrkar avslag på Programnämnd samhällsbyggnads förslag.
Proposition

Ordförande Kenneth Handberg (S) finner att det finns tre förslag till beslut,
det vill säga Programnämnd samhällsbyggnads förslag, Martha Wicklunds (V)
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yrkande om avslag till förmån för eget förslag om att priset för färdtjänstresor
sänks till samma priser som för reguljär kollektivtrafik och att
taxesubventionen för länstrafikresor behålls samt Karolina Wallströms (L) och
Helena Ståhls (SD) yrkande om avslag på Programnämnd samhällsbyggnads
förslag. Ordföranden redovisar propositionsordning där respektive förslag till
beslut hanteras ett i taget genom acklamation. Kommunstyrelsen godkänner
propositionsordningen.
Ordföranden ställer respektive förslag till beslut under proposition och finner
att Kommunstyrelsen beslutar enligt Programnämnd samhällsbyggnads förslag.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
1. Högkostnadsskyddet för egenavgifter för färdtjänstresor i Örebro kommun
tas bort.
2. Taxesubventionen för länstrafikresor inom Örebro kommun tas bort.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Reservation

Martha Wicklund (V) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för eget
yrkande om avslag och att priset för färdtjänstresor sänks till samma priser som
för reguljär kollektivtrafik och att taxesubventionen för länstrafikresor behålls.
Karolina Wallström (L) och Helena Ståhl (SD) reserverar sig mot beslutet till
förmån för egna yrkanden om avslag.

§ 166 Översyn av Örebro kommuns politiska organisation
och förvaltningsorganisation
Ärendenummer: Ks 1521/2019
Ärendebeskrivning

Örebro kommun ska möta en framtid där behoven av hög effektivitet måste
prägla arbetet. Effektiva styrprocesser och effektiv ledning och verkställighet
av uppdragen är helt nödvändig för att klara en ekonomi i balans. Samtidigt är
verksamheten både större och mer komplex än någonsin tidigare, och kraven
och förväntningarna från medborgare, företag och övriga intressenter
förändras över tid.
Kommunledningen föreslår en genomlysning av dagens politiska styrning
genom sättet att organisera nämnderna och deras uppdrag. Som ett följande
steg behövs en genomlysning av hur verksamheten behöver vara organiserad
för att klara uppdragen och styrningen på ett optimerat sätt. Fokus för
genomlysningen är de kommunen finns till för: våra medborgare, företag,
organisationer och övriga intressenter lokalt och regionalt. Styrningen i Örebro

11 (29)

ÖREBRO

Protokoll

kommun ska vara ändamålsenlig utifrån olika gruppers behov av kommunal
service.
Beslutsunderlag

Uppdragsdirektiv
Tjänsteskrivelse, 2019-09-30
Förslag till beslut

Kommunledningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommundirektören att göra en översyn av
Örebro kommuns politiska organisation och förvaltningsorganisation.
2. Översynen ska rapporteras på Kommunstyrelsens sammanträde i juni 2020,
samt slutrapporteras på Kommunstyrelsens sammanträde i oktober 2020.
3. Översynen ska göras med stöd av extern part.
4. Kommundirektören får i uppdrag att i samband med igångsättandet av
översynen återkomma till Kommunstyrelsen med hur den politiska
förankringen kommer gå till.
5. Finansieringen av översynen sker genom Kommunstyrelsens medel till
förfogande.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige.
Yrkande

Karolina Wallström (L) yrkar att beslutspunkt 3 ska ändras till "översynen ska
ledas av extern part med stöd av förvaltningsorganisation".
Anders Åhrlin (M) och Martha Wicklund (V) yrkar bifall till Karolina
Wallströms (L) yrkande.
Proposition

Ordförande Kenneth Handberg (S) finner att det finns två förslag till beslut,
det vill säga kommunledningens förslag och Karolina Wallströms (L)
ändringsyrkande.
Ordföranden ställer kommunledningens förslag mot Karolina Wallströms (L)
ändringsyrkande och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt Karolina
Wallströms ändringsyrkande.
Beslut

Kommunstyrelsens beslutar:
1. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommundirektören att göra en översyn av
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Örebro kommuns politiska organisation och förvaltningsorganisation.
2. Översynen ska rapporteras på Kommunstyrelsens sammanträde i juni 2020,
samt slutrapporteras på Kommunstyrelsens sammanträde i oktober 2020.
3. Översynen ska ledas av extern part med stöd av förvaltningsorganisation.
4. Kommundirektören får i uppdrag att i samband med igångsättandet av
översynen återkomma till Kommunstyrelsen med hur den politiska
förankringen kommer gå till.
5. Finansieringen av översynen sker genom Kommunstyrelsens medel till
förfogande.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.

§ 167 Risk- och sårbarhetsanalys
Ärendenummer: Ks 1157/2019
Handläggare: Helena Carlsson
Ärendebeskrivning

Risk och sårbarhetsanalysen syftar till att kartlägga och analysera de risker och
sårbarheter som finns inom Örebro kommuns verksamhet och geografiska
område. I risk- och sårbarhetsanalysen finns också samhällsviktiga
verksamheter och kritiska beroenden identifierade. Den sammanlagda bilden
av dessa har lett fram till ett antal åtgärdsförslag som formulerats utifrån riskoch sårbarhetsanalysens resultat.
Risk- och sårbarhetsanalysen ska ligga till grund för arbete med och revidering
av kommunens kris- och beredskapsverksamhet och tillhörande
handlingsplaner. Analysen bör också användas som ett underlag för planering i
exempelvis samhällsviktiga verksamheter, inom den kommunala
samhällsplaneringen och olycksförebyggande verksamhet.
Beslutsunderlag

Risk- och sårbarhetsanalys för Örebro kommun 2020-2023
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Anta förslag till Örebro kommuns risk- och sårbarhetsanalys.
2. Att alla kommunens förvaltningar ska genomföra och vara klara med
kontinuitetsplanering till utgången av 2020.
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Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 168 Kommunövergripande lokalförsörjningsprocess
Ärendenummer: Ks 1549/2019
Handläggare: Ann-Christine Esbjörnsson och Lars Thornberg
Ärendebeskrivning

I juni 2019 gav kommunstyrelseordförande ett antal uppdrag till
kommundirektören, kopplat till kommunens lokalförsörjning. Uppdragen är en
del av ett pågående utvecklingsarbete för att säkerställa ett strukturerat
arbetssätt med kostnadseffektiva lösningar.
Uppdragen syftar till att säkerställa att lokalförsörjningsprocessen hanteras som
ett kommunövergripande uppdrag där processerna i respektive
programområde synkroniseras samt där roller, ansvar och uppdrag för
respektive funktion är klarlagda för att garantera tydliga beslutsmandat i
processen. Vidare syftar uppdragen till att förstärka och tydliggöra kopplingen
mellan kommunens ekonomiprocess och lokalförsörjningsprocessen.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2019-10-04
Förslag till beslut

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

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 169 Rapport Personalberedningens arbete
Ärendenummer: Ks 1396/2019
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. En gång om året
ska personalberedningen rapportera till Kommunstyrelsen särskilt prioriterade
frågor som ska hanteras under kommande år. Därutöver ska
personalberedningen rapportera sitt arbete en gång per kvartal till
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Kommunstyrelsen. Under 2019, som är ett uppstartsår för beredningen, sker
rapporteringen vid ett tillfälle under hösten, Kommunstyrelsens sammanträde i
oktober.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-09-09
Inrättande av personalberedning ärende 1250/2018
Förslag till beslut

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

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 170 Redovisning av ej besvarade motioner
Ärendenummer: Ks 1411/2019
Handläggare: Mats Guldbrand
Ärendebeskrivning

Enligt kommunallagen 5 kap. 35 § ska en motion beredas så, att fullmäktige
kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väcktes. Om beredningen
inte kan avslutas inom denna tid ska detta, och vad som har kommit fram vid
beredningen, anmälas till fullmäktige inom samma tid.
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat en förteckning över motioner som
inte är slutligt färdigberedda.
Beslutsunderlag

Sammanställning av obesvarade motioner, 2019-09-19
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Anmälan läggs till handlingarna.
2. Kommundirektören får i uppdrag att under hösten 2019 påbörja ett arbete
med att se över Kommunstyrelseförvaltningens process och arbetssätt för
arbetet med att ta fram underlag till motionssvar.
Beslutspunkt 1 ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
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Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslutspunkt 1 ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.

§ 171 Sammanträdestider för Kommunstyrelsen och
Kommunfullmäktige 2020
Ärendenummer: Ks 1202/2019
Handläggare: Mats Guldbrand
Ärendebeskrivning

Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat förslag till sammanträdestider för
år 2020. Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige alltid behandlar samma
ärenden samma månad. Detta för att minska ordinarie tid för ärenden mellan
Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige samtidigt som att det ska finnas
förutsättningar för att hantera ärendena på ett korrekt och rättssäkert sätt. Vid
planeringen av sammanträdestider har det tagits hänsyn till bland annat de olika
ekonomiprocesserna samt ny styrmodell.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-09-30
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Ordinarie beslutssammanträden med Kommunstyrelsen ska under år 2020
hållas tisdagar klockan 14.15 den 21 januari, 11 februari, 17 mars, 14 april, 5
maj, 9 juni, 25 augusti, 15 september, 13 oktober, 10 november och 8
december med beredningssammanträden tisdagar klockan 09.00-12.00 den 14
januari, 4 februari, 10 mars, 31 mars, 28 april, 2 juni, 18 augusti, 8 september, 6
oktober, 3 november och 1 december.
2. Kommunstyrelsens utskott för hållbar utveckling rekommenderas att under
år 2020 förlägga sina sammanträden tisdagar kl. 09.00-12.00 den 21 januari, 11
februari, 17 mars, 14 april, 5 maj, 9 juni, 25 augusti, 15 september, 13 oktober,
10 november och 8 december.
3. Kommunstyrelsens utskott för socialt förebyggande arbete rekommenderas
att under år 2020 förlägga sina sammanträden fredagar kl. 09.00-12.00 den 17
januari, 14 februari, 13 mars, 17 april, 15 maj, 5 juni, 21 augusti, 25 september,
16 oktober, 13 november och 11 december.
4. Programnämnderna rekommenderas att under år 2020 förlägga sina
sammanträden till veckorna 3, 6, 10, 14, 18, 22, 36, 40, 45 och 49.
Programnämnderna rekommenderas att under år 2020 undvika att förlägga
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sina sammanträden under tisdag förmiddag, då dessa tillfällen krockar med
Kommunstyrelsens beredningssammanträden samt undvika att förlägga
mötestider på onsdagar.
5. Driftsnämnderna rekommenderas att under år 2020 förlägga sina
sammanträden till veckorna 4, 7, 12, 16, 20, 23, 34, 37, 41, 46 och 50.
Driftsnämnderna rekommenderas att under år 2020 undvika att förlägga
mötestider som krockar med Kommunstyrelsens och Kommunfullmäktiges
sammanträden samt undvika att förlägga mötestider på onsdagar.
6. Ordinarie sammanträden med Kommunfullmäktige ska under år 2020 hållas
klockan 09.00- ca 17.00 tisdagen 28 januari, onsdag 26 februari, tisdag 24 mars,
tisdag 21 april, onsdag 20 maj, måndag och tisdag 15-16 juni (budget), onsdag
23 september, tisdag 20 oktober, tisdag 17 november och tisdag 15 december.
Tid för eventuella extra sammanträden reserveras till onsdag 11 mars och 26
augusti, klockan 09.00- ca 17.00.
Beslutspunkt 6 ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Nämndens behandling

Kommunstyrelsen enas om att beslutspunkt 3 stryks, då Kommunstyrelsens
utskott för socialt förebyggande arbete inte kommer förlägga sina
sammanträden på fredagar.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
1. Ordinarie beslutssammanträden med Kommunstyrelsen ska under år 2020
hållas tisdagar klockan 14.15 den 21 januari, 11 februari, 17 mars, 14 april, 5
maj, 9 juni, 25 augusti, 15 september, 13 oktober, 10 november och 8
december med beredningssammanträden tisdagar klockan 09.00-12.00 den 14
januari, 4 februari, 10 mars, 31 mars, 28 april, 2 juni, 18 augusti, 8 september, 6
oktober, 3 november och 1 december.
2. Kommunstyrelsens utskott för hållbar utveckling rekommenderas att under
år 2020 förlägga sina sammanträden tisdagar kl. 09.00-12.00 den 21 januari, 11
februari, 17 mars, 14 april, 5 maj, 9 juni, 25 augusti, 15 september, 13 oktober,
10 november och 8 december.
3. Programnämnderna rekommenderas att under år 2020 förlägga sina
sammanträden till veckorna 3, 6, 10, 14, 18, 22, 36, 40, 45 och 49.
Programnämnderna rekommenderas att under år 2020 undvika att förlägga
sina sammanträden under tisdag förmiddag, då dessa tillfällen krockar med
Kommunstyrelsens beredningssammanträden samt undvika att förlägga
mötestider på onsdagar.
4. Driftsnämnderna rekommenderas att under år 2020 förlägga sina
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sammanträden till veckorna 4, 7, 12, 16, 20, 23, 34, 37, 41, 46 och 50.
Driftsnämnderna rekommenderas att under år 2020 undvika att förlägga
mötestider som krockar med Kommunstyrelsens och Kommunfullmäktiges
sammanträden samt undvika att förlägga mötestider på onsdagar.
5. Ordinarie sammanträden med Kommunfullmäktige ska under år 2020 hållas
klockan 09.00- ca 17.00 tisdagen 28 januari, onsdag 26 februari, tisdag 24 mars,
tisdag 21 april, onsdag 20 maj, måndag och tisdag 15-16 juni (budget), onsdag
23 september, tisdag 20 oktober, tisdag 17 november och tisdag 15 december.
Tid för eventuella extra sammanträden reserveras till onsdag 11 mars och 26
augusti, klockan 09.00- ca 17.00.
Beslutspunkt 5 ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.

§ 172 Revidering av Stadsrevisionens reglemente
Ärendenummer: Ks 1087/2019
Handläggare: Mats Guldbrand
Ärendebeskrivning

Ärendet utgår.

§ 173 Svar på motion från Jimmy Larsson (SD) och Daniel
Edström (SD) om att underlätta för invånarna att hitta
inlämnade motioner på kommunens hemsida
Ärendenummer: Ks 1497/2017
Ärendebeskrivning

Jimmy Larsson (SD) och Daniel Edström (SD) har inkommit med en motion
som anmäldes i Kommunfullmäktige den 13 december, 2017 § 319.
Motionen innehåller ett förslag om att på kommunens hemsida publicera
inlämnade motioner för att underlätta för invånarna att ta del av dem.
Motionärerna menar att det idag är svårt att hitta inlämnade motioner på
kommunens hemsida och menar vidare att det skulle bli lättare för invånarna
att följa kommunpolitiken om motioner fanns sammanställda på hemsidan.
Örebro kommun kommer under hösten 2019 att påbörja införandet av ett nytt
system för hantering av nämndhandlingar. Det kommer leda till en enklare
hantering och publicering av nämndhandlingar.
Bedömningen är att motionens syfte delvis kan tillgodoses med ett nytt system
för hantering av nämndhandlingar på Örebro kommuns hemsida. Förslaget är
därför att motionen är besvarad.
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Beslutsunderlag

Jimmy Larsson (SD) och Daniel Edström (SD), motion om att underlätta för
invånarna att hitta inlämnade motioner på kommunens hemsida, 2017-12-13
Tjänsteskrivelse, 2019-09-04
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Motionen är besvarad.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Yrkande

Helena Ståhl (SD) yrkar att motionen ska bifallas.
Proposition

Ordförande Kenneth Handberg (S) finner att det finns två förslag till beslut,
det vill säga Kommunstyrelseförvaltningens förslag om att motionen är
besvarad och Helena Ståhls (SD) yrkande om att bifalla motionen.
Ordföranden ställer dessa mot varandra och finner att Kommunstyrelsen
beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Motionen är besvarad.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Reservation

Helena Ståhl (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande om
att bifalla motionen.

§ 174 Svar på motion från Daniel Spiik (SD), Sigvard Blixt
(SD) och Habib Brini (SD) om att införa ett förbud mot
böneutrop i Örebros lokala ordningsföreskrifter
Ärendenummer: Ks 814/2018
Ärendebeskrivning

Daniel Spiik (SD), Sigvard Blixt (SD) och Habib Brini (SD) har inkommit med
en motion som anmäldes i Kommunfullmäktige den 20 juni 2018 § 111.
Motionen innehåller ett förslag om att införa ett förbud mot böneutrop i
Örebros lokala ordningsföreskrifter och har behandlats av
Kommunstyrelseförvaltningen.
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Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunfullmäktige är att
motionen avslås då den samlade bedömningen är att
- det i religionsfrihetslagen framgår det att ”envar äger rätt att fritt utöva sin religion,
såvitt han icke därigenom stör samhällets lugn eller åstadkommer allmän förargelse”,
- det saknas nationella riktlinjer gällande religiösa utrop på offentlig plats,
- de lokala allmänna ordningsföreskrifterna kräver tillstånd från Polisen för
information, reklam, propaganda eller andra budskap som riktar sig till
personer på offentliga platser genom högtalare eller liknande.
Beslutsunderlag

Motion från Daniel Spiik (SD), Sigvard Blixt (SD) och Habib Brini (SD) om att
införa ett förbud mot böneutrop i Örebros lokala ordningsföreskrifter, 201806-20
Tjänsteskrivelse, 2019-07-04
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Motionen avslås.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Yrkande

Helena Ståhl (SD) och Anders Åhrlin (M) yrkar att motionen ska bifallas.
Proposition

Ordförande Kenneth Handberg (S) finner att det finns två förslag till beslut,
det vill säga Kommunstyrelseförvaltningens förslag om att avslå motionen och
Helena Ståhls (SD) och Anders Åhrlins (M) yrkande om att bifalla motionen.
Ordföranden ställer dessa mot varandra och finner att Kommunstyrelsen
beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Motionen avslås.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Reservation

Helena Ståhl (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande om
att bifalla motionen.
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§ 175 Svar på motion från Sara Bronner (MP) om
kommunalt skogsbruk utan kalhyggen
Ärendenummer: Ks 190/2018
Ärendebeskrivning

Sara Bronner (fd Richert) (MP) har inkommit med en motion till
Kommunfullmäktige där (MP) yrkar att:
- Örebro kommun ska tillämpa hyggesfritt skogsbruk som metod för allt
skogsbruk i de egenägda skogarna.
Det som lyfts fram i motionen är i stor del de inriktningar som Örebro
kommuns skogsbruk präglas av idag. I Skogspolicyn som ingår i Naturplanen
framgår att sociala värden och naturvärden är högre prioriterat än ekonomisk
avkastning. Hyggesfritt skogsbruk är en mycket viktig skötselmetod för att
uppnå ovanstående mål. Andra åtgärder handlar bl.a. om att öka lövandelen i
befintliga bestånd, att arbeta med högre slutålder, att lämna kvar s k
evighetsträd vid avverkning och att ställa om homogena barrskogsbestånd till
blandskog m.m. Kommunen ska fortsätta överföringen till hyggesfritt
skogsbruk där det är lämpligt, men inte låsa sig vid en specifik skötselmetod för
hela innehavet. Därför är förslaget att motionen avslås. I den kommande
Strategin för naturvård och friluftsliv som kommer ersätta Naturplanen blir det
viktigt att det även i detta nya dokument ingår en Skogspolicy.
Beslutsunderlag

Sara Richert (MP), motion om kommunalt skogsbruk utan kalhygge, 2018-0131
Tjänsteskrivelse, 2018-11-02
Protokollsutdrag Programnämnd samhällsbyggnad, 2018-11-29 § 98
Förslag till beslut

Programnämnd samhällsbyggnads förslag till Kommunstyrelsen:
- Motionen avslås.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Yrkande

Martha Wicklund (V) yrkar att motionen ska bifallas och att få lämna ett
särskilt yttrande till protokollet.
Proposition

Ordförande Kenneth Handberg (S) finner att det finns två förslag till beslut,
det vill säga Programnämnd samhällsbyggnads förslag om att avslå motionen
och Martha Wicklunds (V) yrkande om att bifalla motionen.
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Ordföranden ställer dessa mot varandra och finner att Kommunstyrelsen
beslutar enligt Programnämnd samhällsbyggnads förslag.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
1. Motionen avslås.
2. Martha Wicklund (V) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.

§ 176 Remittering av motioner
Ärendenummer: Ks 2/2019
Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige har den 25 september 2019 överlämnat en motion för
beredning:
- Motion från Sara Bronner (MP) om att införa bilfria zoner kring Örebros
skolor och förskolor, Ks 1512/2019
- Motion från Sara Bronner (MP) om att utöka antalet dricksvattenstationer,
Ks 1509/2019
- Motion från Martha Wicklund (V) om att utlysa klimatnödläge i Örebro, Ks
1513/2019
- Motion från Martha Wicklund (V) om att göra Kvinnerstaområdet till ett
center för miljö, klimat och gröna näringar, Ks 1507/2019
- Motion från Linn Josefsson (V) om att upprätta ett minnesmärke för Sveriges
första pridemarsch, Ks 1508/2019
- Motion från Karolina Wallström (L) om busskort - valfriheten måste gälla för
alla, Ks 1510/2019
- Motion från Karolina Wallström (L) om att upprätta en handlingsplan för
suicidprevention, Ks 1511/2019
Beslutsunderlag

Motion från Sara Bronner (MP) om att införa bilfria zoner kring Örebros
skolor och förskolor, Ks 1512/2019
Motion från Sara Bronner (MP) om att utöka antalet dricksvattenstationer, Ks
1509/2019
Motion från Martha Wicklund (V) om att utlysa klimatnödläge i Örebro, Ks
1513/2019
Motion från Martha Wicklund (V) om att göra Kvinnerstaområdet till ett
center för miljö, klimat och gröna näringar, Ks 1507/2019
Motion från Linn Josefsson (V) om att upprätta ett minnesmärke för Sveriges
första pridemarsch, Ks 1508/2019
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Motion från Karolina Wallström (L) om busskort - valfriheten måste gälla för
alla, Ks 1510/2019
Motion från Karolina Wallström (L) om att upprätta en handlingsplan för
suicidprevention, Ks 1511/2019
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Motion från Sara Bronner (MP) om att införa bilfria zoner kring Örebros
skolor och förskolor remitteras Programnämnd samhällsbyggnad,
Programnämnd barn och utbildning och Kommunstyrelseförvaltningen.
2. Motion från Sara Bronner (MP) om att utöka antalet dricksvattenstationer
remitteras till Programnämnd samhällsbyggnad.
3. Motion från Martha Wicklund (V) om att utlysa klimatnödläge i Örebro
remitteras till Kommunstyrelseförvaltningen.
4. Motion från Martha Wicklund (V) om att göra Kvinnerstaområdet till ett
center för miljö, klimat och gröna näringar remitteras till Programnämnd barn
och utbildning och Kommunstyrelseförvaltningen.
5. Motion från Linn Josefsson (V) om att upprätta ett minnesmärke för
Sveriges första pridemarsch remitteras till Kommunstyrelseförvaltningen.
6. Motion från Karolina Wallström (L) om busskort - valfriheten måste gälla
för alla remitteras till Programnämnd barn och utbildning.
7. Motion från Karolina Wallström (L) om att upprätta en handlingsplan för
suicidprevention remitteras till Programnämnd social välfärd och
Kommunstyrelseförvaltningen.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 177 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt, månadsrapport
Ärendenummer: Ks 3/2019
Ärendebeskrivning

Ärendet utgår.
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§ 178 Rapport från Örebro Rådhus AB
Ärendenummer: Ks 4/2019
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
Förslag till beslut

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

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 179 Rapport över finansverksamheter under september
Ärendenummer: Ks 5/2019
Handläggare: Mats Rodenfelt
Ärendebeskrivning

Kommunstyrelseförvaltningen anmäler rapport över finansverksamheter
för september 2019.
Beslutsunderlag

Finansrapport september 2019
Förslag till beslut

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

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 180 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Ks 1530/2019
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 9 april
2019. Inför Kommunstyrelsens sammanträde den 15 oktober 2019 redovisar
Kommunstyrelseförvaltningen beslut som tagits med stöd av delegation
under september 2019.
Beslutsunderlag

Sammanställning över delegationsbeslut inom övrig verksamhet under
perioden 1-30 september 2019
Sammanställning över delegationsbeslut inom finansverksamhet under
perioden 1-30 september 2019
Protokoll från Kommunstyrelsens utskott för hållbar utveckling, 2019-09-17
Förslag till beslut

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

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 181 Anmälan av handlingar
Ärendenummer: Ks 1/2019
Ärendebeskrivning

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

Delårsredovisning 2019 Finsam Lekeberg och Örebro, 2019-08-29
Minnesanteckningar från arbetsgruppen "Samarbete, samordning och planering
kring flyktingmottagning", 2019-08-29
Förslag till beslut

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

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 182 Kommundirektörens rapport
Ärendenummer: Ks 6/2019
Ärendebeskrivning

Kommundirektören redogör i en rapport för nyheter inom förvaltningen.
Beslutsunderlag

Kommundirektörens rapport september 2019
Förslag till beslut

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

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 183 Upphävande av beslut om nytt valfrihetssystem för
vård- och omsorgstjänster i Örebro kommun
Ärendenummer: Ks 1559/2019
Handläggare: Patrik Jonsson och Anne Andersson
Ärendebeskrivning

Örebro kommun har sedan 2009 tillämpat lag (2008:962) om valfrihetssystem
för servicetjänster (LOV). År 2014 beslutades att lagen skulle tillämpas även
inom omsorgsområdet (omsorgstjänster). De insatser som ges inom ramen för
Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) svarar kommunen för.
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Kommunfullmäktige beslutade i mars 2018 om att valfrihetssystemet för
omvårdnadstjänster enlig LOV avskaffas och ersätts av ett system där
omvårdnadstjänster, samt insatser enligt Hälso- och sjukvårdslagen, istället
upphandlas enligt lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU).
Nuvarande avtal för omvårdnadstjänster sades upp till den 15 april 2020.
Ett förfrågningsunderlag för upphandlingen arbetades fram och beslutades av
Programnämnd social välfärd den 20 april 2019. Inget av de inkomna anbuden
uppfyllde de obligatoriska kraven och därigenom kvalificerade sig inte någon
anbudsgivare. Upphandlingen avbröts därför genom ett ordförandebeslut av
Programnämnd social välfärds ordförande den 16 september 2019.
Ett nytt valfrihetssystem enligt LOU kan inte införas till 15 april 2020 då
upphävningstiden på befintliga avtal löper ut. Kommunfullmäktiges tidigare
beslut om valfrihetssystem enligt LOU måste därför upphävas.
Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges beslut 2018-03-21 § 53
Tjänsteskrivelse, 2019-10-07
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Beslutspunkt 1, 3, 5, 6, 7 och 8 i Kommunfullmäktiges beslut 2018-03-21 § 53
upphävs. Det vill säga beslutspunkter:
1. Nuvarande valfrihetssystem för omvårdnadstjänster avskaffas och ersätts av
ett system som bygger på leverantörer upphandlade enligt LOU. Nuvarande
avtal sägs upp med två (2) års uppsägningstid.
3. I det nya systemet ska lika stora delar av vård- och omvårdnadstjänster
utföras i kommunens egen regi som av upphandlade leverantörer.
5. Kommunstyrelseförvaltningen ges i uppdrag att ta fram
förfrågningsunderlag för upphandling av vård- och omvårdnadstjänster vilket
inkluderar insatser enligt hälso- och sjukvårdslagen.
6. Förfrågningsunderlaget ska vara utformat så att det är möjligt för både små
och stora företag och idéburna organisationer att inkomma med anbud.
7. I framtida upphandlingar ska omsorgstagarnas val av utförare under
föreliggande avtalsperiod ligga till grund för hur stor andel av vård- och
omsorgstjänster som ska upphandlas och hur stor andel som ska utföras i
kommunens egen regi.
8. Kommundirektören får i uppdrag att i samband med kommande
budgetarbete se över konsekvenser av nytt valfrihetssystem.
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Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Yrkande

Anders Åhrlin (M) yrkar avslag till förmån för eget förslag om att även
beslutspunkt 4 i Kommunfullmäktiges beslut 2018-03-21 § 53 upphävs, att
lagen om valfrihet i hemtjänsten återinförs och att förutsättningarna för att
lägga ut hemsjukvården till andra utförare utreds.
Martha Wicklund (V) yrkar avslag till förmån för eget förslag om att
verksamheten borde gå tillbaka till kommunal regi.
Karolina Wallström (L) yrkar bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag
och att få lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Proposition

Ordförande Kenneth Handberg finner att det finns tre förslag till beslut, det
vill säga Kommunstyrelseförvaltningens förslag, Anders Åhrlins avslagsyrkande
till förmån för eget förslag samt Martha Wicklunds (V) avslagsyrkande till
förmån för eget förslag. Ordföranden redovisar propositionsordning som
Kommunstyrelsen godkänner.
Ordföranden ställer respektive förslag under proposition och finner att
Kommunstyrelsen beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Beslutspunkt 1, 3, 5, 6, 7 och 8 i Kommunfullmäktiges beslut 2018-03-21 § 53
upphävs. Det vill säga beslutspunkter:
1. Nuvarande valfrihetssystem för omvårdnadstjänster avskaffas och ersätts av
ett system som bygger på leverantörer upphandlade enligt LOU. Nuvarande
avtal sägs upp med två (2) års uppsägningstid.
3. I det nya systemet ska lika stora delar av vård- och omvårdnadstjänster
utföras i kommunens egen regi som av upphandlade leverantörer.
5. Kommunstyrelseförvaltningen ges i uppdrag att ta fram
förfrågningsunderlag för upphandling av vård- och omvårdnadstjänster vilket
inkluderar insatser enligt hälso- och sjukvårdslagen.
6. Förfrågningsunderlaget ska vara utformat så att det är möjligt för både små
och stora företag och idéburna organisationer att inkomma med anbud.
7. I framtida upphandlingar ska omsorgstagarnas val av utförare under
föreliggande avtalsperiod ligga till grund för hur stor andel av vård- och
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omsorgstjänster som ska upphandlas och hur stor andel som ska utföras i
kommunens egen regi.
8. Kommundirektören får i uppdrag att i samband med kommande
budgetarbete se över konsekvenser av nytt valfrihetssystem.
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 mot beslutet till förmån för
Anders Åhrlins (M) yrkande om avslag på Kommunstyrelseförvaltningens
förslag till förmån för eget förslag om att även beslutspunkt 4 i
Kommunfullmäktiges beslut 2018-03-21 § 53 upphävs, att lagen om valfrihet i
hemtjänsten återinförs och att förutsättningarna för att lägga ut hemsjukvården
till andra utförare utreds.
Martha Wicklund (V) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för eget
yrkande om avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag till förmån för
eget förslag om verksamheten ska gå tillbaka till kommunal regi.

§ 184 Fyllnadsval - jämställdhetsdelegationen
Ärendenummer: Ks 1573/2019
Ärendebeskrivning

Ny företrädare för Sverigedemokraterna i Jämställdhetsdelegationen efter Terés
Björndahl (SD) behöver utses.
Sverigedemokraternas förslag till Kommunstyrelsen är att utse Helena Ståhl
(SD) till ny företrädare för Sverigedemokraterna i Jämställdhetsdelegationen.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Helena Ståhl (SD) utses till ledamot i Jämställdhetsdelegationen efter Terés
Björndahl (SD).
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