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§ 25 Kommunstyrelsens plan med budget 2020
Ärendenummer: Ks 1848/2019
Handläggare: Anne Andersson, Ann-Kristine Norberg och Tove Rosin
Ärendebeskrivning

Kommunstyrelseförvaltningen har sammanställt Kommunstyrelsens plan med
budget 2020. Planen avser Kommunstyrelsens verksamhetsplanering för 2020
utifrån gällande ansvar och uppdrag enligt reglemente. Planen utgår från
Örebros övergripande strategier och budget 2020 med plan för 2021–2022 och
ska leda till måluppfyllelse utifrån av Kommunfullmäktige fastställda
målområden, kommunfullmäktigemål och årlig inriktning. Planens innehåll
speglar Kommunstyrelsens färdriktning, prioriterade utvecklingsområden och
planering av Kommunstyrelsens verkställande uppdrag enligt reglemente.
Detta i enlighet med gällande målområden, kommunfullmäktigemål och årlig
inriktning. I planen redogörs också för de arbetsformer Kommunstyrelsen har
för att utöva uppsiktsplikt samt forum för utveckling och uppföljning.
Kommunstyrelsens plan med budget 2020 kommer att följas upp i samband
med nulägesöversikt, delårsrapportering och årsberättelse under 2020.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens plan med budget 2020, Ks 1848/2019
Tjänsteskrivelse till nämnd, Ks 1848/2019
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Kommunstyrelsen fastställer Kommunstyrelsens plan med budget 2020.
Yrkande

Anders Åhrlin (M) yrkar avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag med
hänvisning till Moderaternas förslag till budget som lagts fram i
Kommunfullmäktige.
Martha Wicklund (V) yrkar avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag
med hänvisning till Vänsterpartiets förslag till budget som lagts fram i
Kommunfullmäktige.
Karolina Wallström (L) yrkar avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag
med hänvisning till Liberalernas förslag till budget som lagts fram i
Kommunfullmäktige.
Helena Ståhl (SD) yrkar avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag med
hänvisning till Sverigedemokraternas förslag till budget som lagts fram i
Kommunfullmäktige.
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Proposition

Ordförande Kenneth Handberg (S) finner att det finns två förslag till beslut,
det vill säga Kommunstyrelseförvaltningens förslag respektive Anders Åhrlins
(M) m.fl. yrkande om avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag med
hänvisning till respektive partis budgetförslag.
Ordföranden ställer dessa mot varandra och finner att Kommunstyrelsen
beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Kommunstyrelsen fastställer Kommunstyrelsens plan med budget 2020.
Reservation

Anders Åhrlin (M), Maria Haglund (M), Johan Kumlin (M) och Cecilia
Askeskär Philipsson (M) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för
Anders Åhrlins (M) yrkande om avslag på Kommunstyrelseförvaltningens
förslag med hänvisning till Moderaternas förslag till budget som lagts fram i
Kommunfullmäktige.
Martha Wicklund (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande
om avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag med hänvisning till
Vänsterpartiets förslag till budget som lagts fram i Kommunfullmäktige.
Karolina Wallström (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande
om avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag med hänvisning till
Liberalernas förslag till budget som lagts fram i Kommunfullmäktige.
Helena Ståhl (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande om
avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag med hänvisning till
Sverigedemokraternas förslag till budget som lagts fram i Kommunfullmäktige.

§ 26 Nulägesöversikt för Kommunstyrelsen
Ärendenummer: Ks 70/2020
Handläggare: Anne Andersson, Ann-Kristine Norberg och Tove Rosin
Ärendebeskrivning

Kommunstyrelseförvaltningen har sammanställt nulägesöversikt för
Kommunstyrelsen inför budget 2021. Nulägesöversikten används av
förtroendevalda som underlag för att kunna göra relevanta prioriteringar, sätta
mål och inriktningar. Arbetet ska ge fakta om verksamhetens förutsättningar
och resultat med utgångspunkt i verksamhetens uppdrag och utifrån behov hos
de som verksamheten finns till för. Syftet är att säkra att kunskapen om
verksamheten bygger på fakta, kännedom om starka resultat och områden för
utveckling. Vidare att kunna svara på vilka behov och upplevelser
verksamheten ska tillfredsställa för dem den finns till för.
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Beslutsunderlag

Nulägesöversikt för Kommunstyrelsen inför budget 2021 Ks 70/2020
Tjänsteskrivelse till nämnd Ks 70/2020
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Kommunstyrelsen fastställer Nulägesöversikt för Kommunstyrelsen inför
budget 2021.
2. Nulägesöversikten överlämnas för vidare hantering inom ramen för Örebro
kommuns budgetprocess.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Helena Ståhl (SD) och Karolina Wallström (L) deltar inte i beslutet.

§ 27 Bus Rapid Transit (BRT)
Ärendenummer: Ks 79/2020
Handläggare: Henrik Emilsson
Ärendebeskrivning

Kollektivtrafikresandet i Örebro har historiskt haft en svag resandeutveckling.
Medan pendlingen och resandet i samhället generellt ökar kraftigt ligger
kollektivtrafikens marknadsandel på en stabil men låg nivå jämfört med andra
transportsätt. Flera prognoser som visar hur trafiken i Örebros gatunät
utvecklas indikerar en hög risk för trängsel och försämrad luftkvalité i
framtiden. Kollektivtrafikomläggningarna som gjorts de senaste åren har haft
som mål att effektivisera och förbättra kollektivtrafiken i framför allt de
områden där flest människor reser. De har inneburit ökade
trafikeringskostnader men dessvärre har de inte resulterat i att resandet i
kollektivtrafiken ökat i önskad omfattning. Analyser och utredningar pekar
tydligt på att konkurrenskraftiga restider för kollektivtrafiken jämfört med bil,
hög turtäthet, robusthet och tillförlitlighet är avgörande faktorer för att nå de
mål som är satta. Den satsning som bedöms ge absolut störst effekt på det
kollektiva resandet i Örebro är utvecklingen av BRT – Bus Rapid Transit – ett
kapacitetsstarkt och effektivt kollektivtrafiksystem som har förmåga att
förflytta fler människor utan att ta större yta i anspråk.
Programnämnd samhällsbyggnad beredde ärendet den 5 december 2019 och
beslutade i ärendet den 16 januari 2020.
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Beslutsunderlag

Samverkansavtal avseende Bus Rapid Transit (BRT) etapp 1 i Örebro
Tjänsteskrivelse, 2020-02-03 Tjänsteskrivelse från Programnämnd
samhällsbyggnad, 2020-01-16
Protokollsutdrag från Programnämnd samhällsbyggnad 2020-01-16 § 11
Förslag till beslut

Programnämnd samhällsbyggnads förslag till Kommunstyrelsen:
- Tillsammans med Region Örebro län ingås "samverkansavtal avseende Bus
Rapid Transit (BRT) etapp 1 i Örebro" och startas införandet av BRT i
Örebro, under förutsättning att Region Örebro län för sin del fattar
motsvarande beslut.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Yrkande

Martha Wicklund (V) yrkar att få lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Helena Ståhl (SD) och Karolina Wallström (L) yrkar avslag på Programnämnd
samhällsbyggnads förslag.
Proposition

Kenneth Handberg (S) finner att det finns två förslag till beslut, det vill säga
Programnämnd samhällsbyggnads förslag respektive Helena Ståhls (SD) och
Karolina Wallströms (L) yrkande om avslag på Programnämnd
samhällsbyggnads förslag.
Ordföranden ställer dessa mot varandra och finner att Kommunstyrelsen
beslutar enligt Programnämnd samhällsbyggnads förslag.
Därefter ställer ordföranden Martha Wicklunds (V) yrkande om att få lämna ett
särskilt yttrande till protokollet under proposition och finner att
Kommunstyrelsen godkänner detta.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
1. Tillsammans med Region Örebro län ingås "samverkansavtal avseende Bus
Rapid Transit (BRT) etapp 1 i Örebro" och startas införandet av BRT i
Örebro, under förutsättning att Region Örebro län för sin del fattar
motsvarande beslut.
2. Martha Wicklund (V) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
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Reservation

Karolina Wallström (L) och Helena Ståhl (SD) reserverar sig mot beslutet till
förmån för egna yrkanden om avslag på Programnämnd samhällsbyggnads
förslag.

§ 28 Revidering av kommungemensam arkiveringsplan
Ärendenummer: Ks 1839/2019
Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen är arkivmyndighet i Örebro kommun. I enlighet med
arkivreglemente antaget av Örebro kommunfullmäktige tar arkivmyndigheten
beslut om handlingar tillhörande samtliga nämndområden och kommunala
bolag. För vissa handlingstyper finns styrande lagkrav. Revidering sker
kontinuerligt på grund av nya, förändrade eller borttagna rutiner hos
kommunens verksamheter. I den kommungemensamma arkiveringsplanen
redovisas handlingar, oavsett media, för alla Örebro kommuns olika
verksamheter och de av arkivmyndigheten antagna beslut som gäller för
bevarande och gallring av dessa handlingar. Stadsarkivets revideringsförslag till
Örebro kommuns kommungemensamma arkiveringsplan omfattar 88
handlingstyper inklusive 17 digitala system.
Beslutsunderlag

Förslag till revidering av kommungemensam arkiveringsplan 2019-12-18 Nya
och ändrade poster medtagna. Komplett arkiveringsplan med
arkivmyndighetens beslut gällande bevarande och gallringsfrister finns digitalt
tillgänglig på både intranätet och kommunens publika webb.
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Revidering av kommungemensam arkiveringsplan för Örebro kommun antas.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 29 Ej verkställda beslut SoL och LSS kvartal 3 2019
Ärendenummer: Ks 1902/2019
Ärendebeskrivning

En rapporteringsskyldighet för ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kapitlet 1
§ Soci-altjänstlagen (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)
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som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. En särskild avgift, så
kallad sanktionsavgift, kan enligt ändringar i samma lagar 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.
Myndighetsavdelningen ansvarar för sammanställning av nämndernas
statistikrapporter till Kommunfullmäktige och för information till
programnämnden.
Beslutsunderlag

Statistikrapport kvartal 3 2019 SoL och LSS
Sammanställning av ej verkställda beslut kvartal 3 2019, SoL och LSS
Förslag till beslut

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

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Programnämnd social välfärds förslag.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige.

§ 30 Revidering av avtal Business Region Örebro
Ärendenummer: Ks 78/2020
Handläggare: Göran Dahlén
Ärendebeskrivning

Business Region Örebro (BRO) är regionens samarbetsorgan för tillväxt- och
näringslivsfrågor. Sedan 2015 har länets kommuner och Region Örebro län ett
avtal som reglerar samverkan. Detta avtal löpte ut 2018-12-31, men förlängs ett
år i taget om det inte sägs upp eller ersätts av ett annat avtal. Samarbetet har
utvecklats på ett mycket positivt sätt och för samtliga kommuner har det varit
aktuellt med en automatisk förlängning. Även Degerfors kommun har nu
anslutit till BRO-samarbetet vilket innebär att samtliga kommuner i länet nu är
med. Det nya samverkansavtalet ska nu godkännas och beslutas om hos varje
ingående kommun. För Örebro Kommuns del finns, förutom
samverkansavtalet, också ett uppdragsavtal mellan region Örebro Län och
Örebro Kommun om ansvaret för driften av BRO:s verksamhet. Och till detta
i sin tur knutet en arbetsordning.
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Beslutsunderlag

BRO samverkansavtal Örebro Kommun
Uppdragsavtal för BRO mellan RÖL Örebro Kommun
Arbetsordning för BRO Business Region Örebro
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Örebro kommun tecknar avtal om fortsatt samverkan inom ramen för
Business Region Örebro enligt de tre bilagda förslagen: Samverkansavtal,
uppdragsavtal och arbetsordning.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 31 Arenautveckling Eyrafältet
Ärendenummer: Ks 1659/2019
Handläggare: Helene Lis
Ärendebeskrivning

För att utveckla arenorna på Eyrafältet har en utredning över arenornas nuläge,
möjlighet att omvandla arenorna till multiarenor, elitidrottens behov,
kostnadsanalys kring investeringsbehov, förslag till finansiering av driftsformer,
organisation och ägarförhållande samt en konsekvensanalys av samhällsnyttan
gjorts. Med den utredningen som grund föreslås Kommunstyrelsen ge
kommundirektören i uppdrag att göra en översyn hur driftsorganisationen för
arenorna på Eyraområdet kan effektiviseras, hur hyresförhållandena kan
effektiviseras och tydliggöras. Dessutom föreslås att kommunens stöd till
elitverksamheten utreds med syftet att förtydliga hur stödet fördelas mellan
anläggningsstöd och diverse kontantbidrag. Målsättningen är att hitta en
modell där anläggningsstödet prioriteras framför kontantbidrag
Beslutsunderlag

Arenautredning
Uppdragsdirektiv, 2020-01-28
Tjänsteskrivelse, 2020-01-29
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Kommunstyrelsen har tagit del av informationen om utredningen av
arenorna på Eyrafältet.
2. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommundirektören att utreda drifts och
hyresorganisation för arenorna på Eyrafältet och övriga idrottsanläggningar i
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Örebro kommun samt att göra översyn av elitstödet enligt uppdragsdirektiv,
2020-01-28.
Yrkande

Karolina Wallström (L) yrkar att beslutspunkt 2 ändras till "Kommunstyrelsen
uppdrar åt kommundirektören att utreda drifts- och hyresorganisationen för
Eyrafältet samt att göra en översyn av elitstödet".
Kenneth Handberg (S) yrkar att en beslutspunkt läggs till om att "en
avstämning av uppdraget ska göras till Kommunstyrelsen efter halva tiden".
Proposition

Ordförande Kenneth Handberg (S) finner att det finns två förslag till beslut,
det vill säga Kommunstyrelseförvaltningens förslag med tillägget att "en
avstämning av uppdraget ska göras till Kommunstyrelsen efter halva tiden"
respektive Karolina Wallström yrkande om att beslutspunkt 2 ändras till
"Kommunstyrelsen uppdrar åt kommundirektören att utreda drifts- och
hyresorganisationen för Eyrafältet samt att göra en översyn av elitstödet".
Ordföranden ställer bägge förslag under proposition och finner att
Kommunstyrelsen beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag med
tillägget att "en avstämning av uppdraget ska göras till Kommunstyrelsen efter
halva tiden".
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
1. Kommunstyrelsen har tagit del av informationen om utredningen av
arenorna på Eyrafältet.
2. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommundirektören att utreda drifts och
hyresorganisation för arenorna på Eyrafältet och övriga idrottsanläggningar i
Örebro kommun samt att göra översyn av elitstödet enligt uppdragsdirektiv,
2020-01-28.
3. En avstämning av uppdraget ska göras till Kommunstyrelsen efter halva
tiden.
Reservation

Karolina Wallström reseverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande
om att beslutspunkt 2 ändras till "Kommunstyrelsen uppdrar åt
kommundirektören att utreda drifts- och hyresorganisationen för Eyrafältet
samt att göra en översyn av elitstödet".
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§ 32 Rapport Personalberedningens arbete
Ärendenummer: Ks 110/2020
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. 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
Kommunstyrelsen. Under 2019 rapporterades beredningens arbete från januari
till och med september på KS sammanträde i oktober. Denna rapport avser
beredningens arbete från september 2019 – januari 2020.
Beslutsunderlag

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

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Rapporten om Personalberedningens arbete godkänns
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 33 Årsplanering för Personalberedningen
Ärendenummer: Ks 155/2020
Handläggare: Lena Larsson
Ärendebeskrivning

Personalberedningen har tagit fram en årsplanering för 2020 som överlämnas
till Kommunstyrelsen för fastställande.
Beslutsunderlag

Årsplanering Personalberedningen
Förslag till beslut

Personalberedningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Personalberedningens årsplanering för 2020 fastställs.
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Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Personalberedningens förslag.

§ 34 Remittering av motioner
Ärendenummer: Ks 158/2020
Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige den 28 januari har överlämnat en motion för beredning: Motion från Daniel Granqvist (M) om skyddet för personuppgifter, Ks
158/2020
Beslutsunderlag

Motion från Daniel Granqvist (M) om skyddet för personuppgifter, Ks
158/2020
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Motion från Daniel Granqvist (M) om skyddet för personuppgifter remitteras
till Kommunstyrelseförvaltningen.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

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

Ärendet utgår då Bokslutskommunikén ersätter månadsrapporten.

§ 36 Rapport över finansverksamheter under januari
Ärendenummer: Ks 55/2020
Ärendebeskrivning

Kommunstyrelseförvaltningen anmäler rapport över finansverksamheter för
januari 2020.
Beslutsunderlag

Finansrapport januari 2020
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Förslag till beslut

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

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 37 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Ks 156/2020
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 9 april
2019. Inför Kommunstyrelsens sammanträde den 11 februari 2020 redovisar
Kommunstyrelseförvaltningen beslut som tagits med stöd av delegation under
januari 2020.
Beslutsunderlag

Sammanställning över delegationsbeslut inom övrig verksamhet under
perioden 1-31 januari 2020
Sammanställning över delegationsbeslut inom finansverksamhet under
perioden 1-31 januari 2020
Förslag till beslut

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

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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§ 38 Anmälan av handlingar
Ärendenummer: Ks 56/2020
Ärendebeskrivning

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

Meddelande från styrelsen Överenskommelse mellan staten och Sveriges
Kommuner och Regioner om psykisk hälsa 2020, 2020-01-31
Förslag till beslut

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

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 39 Kommundirektörens rapport
Ärendenummer: Ks 57/2020
Ärendebeskrivning

Kommundirektören redogör i en rapport för nyheter inom förvaltningen.
Beslutsunderlag

Kommundirektörens rapport januari 2020
Förslag till beslut

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

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 40 Bokslutskommuniké 2019
Ärendenummer: Ks 135/2020
Ärendebeskrivning

Bokslutskommunikén är en preliminär rapport av årets ekonomiska utfall.
Årsredovisningen som är en uppföljning av kommunens övergripande
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ÖREBRO

Protokoll

strategier med budget för 2019 (ÖSB) är under produktion och presenteras i
kommunstyrelsen 31 mars.
Beslutsunderlag

Bokslutskommuniké, preliminärt bokslut 2019, 2020-02-03
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Bokslutskommunikén för 2019 godkänns.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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Yrkande

Ärende 4
Ärendenummer: Ks 1848/2019
"Kommunstyrelsens plan med budget 2020"

Kommunstyrelsen
Örebro kommun
11 februari 2020

För ett bättre Örebro
Örebro kommuns ekonomi är ansträngd. Kostnaderna har ökat kraftigt under de senaste åren
och prognosen för de kommande är lika dyster. Mellan åren 2020 och 2022 beräknas
kommunens utgifter öka med ca 600 miljoner kronor. Det är inte en hållbar situation.
Befolkningen växer, i synnerhet den yngre och den äldre delen som inte arbetar men däremot
nyttjar olika välfärdsinsatser som skola och äldreomsorg. För att möta de kostnadsökningar
som detta medför behöver kommunen prioritera om skattemedel till kärnverksamheterna och
se till att dessa drivs på ett effektivt sätt, så att va1je arbetad timme producerar maximalt
värde för örebroarna.
Sverige har befunnit sig i en högkonjunktur i ett antal år, vilket har medfört förhållandevis
goda ekonomiska förutsättningar. Prognosen för de närmaste åren är att konjunkturen mattas
av för att därefter utvecklas ti Il en lågkonjunktur. Redan nu är det kärva ekonomiska läget
kännba11. Kostnadsutvecklingen måste minska dramatiskt om Örebro kommun ska klara av
att upprätthålla en god ekonomisk hushållning framöver. Situationen är allvarlig och kräver
kraftfulla och konkreta åtgärder för att minska kostnadsutvecklingen.
Moderaternas budget tar ansvar och har konkreta åtgärder för ett mer hållbart Örebro.

Med hänvisning till ovanstående föreslår Moderaterna att nämnden beslutar
att
att

avslå förslaget till kommunstyrelsens plan med budget för 2020, samt
ge förvaltningen i uppdrag att återkomma med en ny plan med budget för

2020 som baseras på Moderaternas budget för Örebro kommun 2020.

nstyrelsen

Datum: 2020-02-11
Kommunfullmäktige

Särskilt yttrande
Ks 79/2020

§6 Bus Rapid Transit (BRT)
Kollektivtrafik är en viktig samhällsservice för kommunens invånare. En
välfungerande och välutbyggd kollektivtrafik är avgörande för inkludering
i samhället, men också för att lösa våra tilltagande trafikutmaningar och
för att klara av att vända på klimatkrisen i världen. Fler måste åka
kollektivt för att rädda klimatet, men också för att de som måste ta bilen
ska kunna göra det. Vi ställer oss bakom satsningen på BRT som
kommer att vara avgörande för att minska trängseln i Örebro, men också
för att inkludera och knyta ihop våra stora bostadsområden i stan.
Sträckningen av BRT kommer att passera en väldigt stor andel av
kommunens invånare. I till exempel Vivalla, Baronbackarna, Mellringe,
Varberga, Markbacken, Tybble, Universitetet, Brickebacken och de mest
centrala delarna av Örebro och resecentrum.
Men för oss är det viktigt att en enskild satsning på stadstrafiken inte får
negativa konsekvenser för kollektivtrafiken på landsbygden. Det har varit
väldigt olyckligt att kommunicerandet av BRT sammanfallit med
regionens neddragningar på landsbygdstrafiken. För att få generell
acceptans hos alla Örebroare är det viktigt att landsbygdsperspektivet
lyfts upp och prioriteras högre. Satsningarna på pendlingsparkeringar,
matarbussar och andra lösningar på landsbygden för att koppla ihop
kollektivtrafiken i hela kommunen, måste hamna högt upp på
prioriteringslistan framöver.
För att kunna öka kollektivåkandet till den nivån kommunen satt upp
som ambition och vad trafiksituationen i Örebro kräver, är de
ekonomiska styrmedlen en viktig pusselbit. Priserna på kollektivtrafiken
måste vara låga, i motsats med den trend vi ser i hela landet och i
Örebro idag där priserna istället stiger. För Vänsterpartiet är det
långsiktiga målet en avgiftsfri kollektivtrafik och vi har idag en politik för
Örebro kommun som påbörjar den utvecklingen. Vi anser att äldre
Örebroare och de i behov av olika hjälpmedel eller som har med sig
barnvagn, ska kunna ta bussen avgiftsfritt. Dessutom har vi tidigare
verkat för att den 3-timmarsbiljett som nu avvecklats, ska gälla i hela
kommunen, även på landsbygden. Vår förhoppning är att den kan
återinföras så snart som möjligt och gälla för alla kommuninvånare och
på BRT.
Martha Wicklund
Vänsterpartiet

Liberalerna
YRKANDE
Kommunstyrelsen
2020-02-11
Ks 79/2020

Bus Rapid Transfer (BRT)
Kollektivtrafik är viktig både nu och för framtiden. Det är lika viktigt att bygga både rätt och brett. Liberalerna
anser att den utredning som ligger till grund för denna satsning inte är tillräcklig.
Kommunen befinner sig i ett läge där varje beslut ska vara ordentligt utrett och varenda krona välsatsad.
Vi anser inte att vi dagsläget ska ingå i ett samverkansavtal med Region Örebro för att starta etapp 1.
I övrigt hänvisar vi Liberaler i kommunstyrelsen till Liberalernas yrkande i Programnämnd Samhällsbyggnad.
Liberalerna yrkar avslag till kommunstyrelsens beslut.
I den mån detta avslagsyrkande faller är detta tillika en reservation till förmån för vårt avslagsyrkande.

a

a

Liberalerna i Örebro kommun

Yngve Alkman

Sveri;1~iraferHa

Yrkande/reservation - Bus Rapid Transit (BRT)

Orebro

Yrkande/reservation
Ärende: Bus Rapid Transit (BRT)
Ärendenummer: Ks 79/2020
Datum: 2020-02-11

Försämrad framkomlighet inte vår melodi
sverigedemokraterna för en pragmatisk trafikpolitik där de politiska ställningstagandena är
verklighetsförankrade snarare än byggda på utopiska visioner. Vi förordar dessutom morötter framför
piskor när det gäller att få till förändrade beteendemönster.
Satsningen på Bus Rapid Transit är raka motsatsen till detta. Här räknar den styrande politiken kallt
med att ett nytt trafiksystem för buss ska få bussåkandet att öka lavinartat och biltrafiken förväntas
minska i minst samma utsträckning. Detta är problematiskt då stora vägbaneytor offras när
infrastrukturen omdanas för att passa BRT. Resultatet blir mindre plats för biltrafiken och om de
glädjesiffror som presenterats inte blir verklighet kommer Örebros redan hårt ansträngda vägnät
belastas ytterligare med mer trängsel och fler köer. Som vanligt negligeras det faktum att många av
dagens bilister i Örebro har behov att ta just bilen och att det blir problematiskt för dem att byta
transportslag.
Ytterligare ett problem i sammanhanget är projektets prislapp. över en halv miljard kronor ska satsas
på att äventyra framkomligheten i staden.
Som ansvarskännande parti kan Sverigedemokraterna absolut inte ställa oss bakom ingången av ett
samverkansavtal med Region Örebro län för att sjösätta detta projekt. Det är både kostsamt och
missgynnar framkomligheten för örebroarna.
Med hänvisning till ovanstående yrkar jag:
att ärendet avslås.
Om yrkandet fal ler gäller ovanstående även 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
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Liberalerna
YRKANDE
Kommunstyrelsen
2020-02-11
Ks 79/2020

Bus Rapid Transfer (BRT)
Kollektivtrafik är viktig både nu och för framtiden . Det är lika viktigt att bygga både rätt och brett. Liberalerna
anser att den utredning som ligger till grund för denna satsning inte är tillräcklig.
Kommunen befinner sig i ett läge där varje beslut ska vara ordentligt utrett och varenda krona välsatsad.
Vi anser inte att vi dagsläget ska ingå i ett samverkansavtal med Region Örebro för att starta etapp 1.
I övrigt hänvisar vi Liberaler i kommunstyrelsen till Liberalernas yrkande i Programnämnd Samhällsbyggnad.
Liberalerna yrkar avslag till kommunstyrelsens beslut.
I den mån detta avslagsyrkande faller är detta tillika en reservation till förmån för vårt avslagsyrkande.

Örebro 2020-02-11

Karolina Wallström
Liberalerna i Örebro kommun

Yngve Alkman

