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Kommunstyrelsen 
 
Datum: 2022-09-20 
Tid: 14:15-14.45 
Plats: Dialogen, Rådhuset 
 
Närvarande ledamöter 
John Johansson (S) 
Anders Åhrlin (M) 
Ullis Sandberg (S) 
Nabil Mouchi (S) 
Fisun Yavas (S) 
Roger Andersson (S) 
Marie Brorson (S) 
Håkan Stålbert (KD) 
Maria Haglund (M) 
Johan Kumlin (M) 
Cecilia Askerskär Philipsson (M) 
Karolina Wallström (L) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Gunhild Wallin (C) Ersätter Jimmy Nordengren (C) 
Murad Artin (V) Ersätter Martha Wicklund (V) 
Emelie Jaxell (M) Ersätter Helena Ståhl (SD) 
 
Närvarande ersättare 
Kemal Hoso (S) 
Susanne Lindholm (KD) 
Yngve Alkman (L) 
Markus Allard (ÖrP) 
 
Övriga 
Peter Larsson Kommundirektör 
Joacim Bock Kommunsekreterare 
 
Paragraf 177–184 
 
 
 
 
Julia Taavela, sekreterare 
 
Digitalt justerat protokoll. 
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John Johansson (S), ordförande 
 
 
 
 
Karolina Wallström (L), justerare  
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§ 177 Tilläggsanslag och ombudgeteringar 
Ärendenummer: Ks 78/2022 
Handläggare: Johanna Larsson 

Ärendebeskrivning 
Ärendet innefattar ombudgetering och tilläggsanslag för oförutsedda kostnader 
för budgetåret 2022 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-08-21 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen: 
 
1. Tilläggsanslag beviljas med totalt 4 172 tkr enligt 
kommunstyrelseförvaltningens förslag. 
 
2. Finansiering av tilläggsanslagen sker ur kommunstyrelsens utrymme för 
oförutsedda behov med 294 tkr samt ur kommunstyrelsens utrymme för 
investeringskompensation med 3 878 tkr. 
 
3. Ombudgeteringar om 2 000 tkr beviljas enligt kommunstyrelseförvaltningens 
förslag. 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 178 Förlängning av Näringslivsprogrammet 
Ärendenummer: Ks 1014/2012 
Handläggare: Göran Dahlén 

Ärendebeskrivning 
Ärendet avser förslag till beslut om förlängning av nuvarande 
näringslivsprogram som gäller fram till och med 2022-12-31. Nuvarande 
program är väl förankrat inom såväl kommunen som näringslivet och utgör ett 
viktigt dokument för kommunens långsiktiga förhållningssätt när det gäller att 
skapa goda förutsättningar för näringslivsutveckling.  2022 är ett valår och det 
är först i slutet av detta år som det är klart vilka förtroendevalda som är klara i 
de olika nämnderna och fullmäktige. För att skapa förutsättningar för en god 
parlamentarisk förankring i arbetet bedöms det som lämpligt att starta arbetet 
med revidering och politisk förankring from 20230101. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-08-19 
Gällande Näringslivsprogram 
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen: 
 
- Nuvarande Näringslivsprogram förlängs till den 31 december 2023. 
 
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut. 

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

§ 179 Svar på remiss från Kulturnämnden och 
Fritidsnämnden om bidragsöversyn gällande 
föreningsbidrag 
Ärendenummer: Ks 822/2022 
Handläggare: Anna Pettersson 

Ärendebeskrivning 
Kultur- och fritidsförvaltningen har genomfört en översyn av Kulturnämndens 
och Fritidsnämndens föreningsbidrag och arbetat fram nya förslag till bidrag 
för föreningslivet. Förslaget omfattar en ny bidragsmodell som ska gälla 
bidragsgivning till samtliga föreningskategorier som ligger under de båda 
nämndernas nuvarande ansvarsområde. Förslaget innebär också en tydligare 
koppling mellan bidragsgivningen och styrdokument inom Örebro kommun. 
 
Sista svarsdag är den 31 augusti. Kommunstyrelsen har dock beviljats förlängd 
svarstid till den 30 september. 

Beslutsunderlag 
Uppdragsdirektiv, Bidragsöversyn, Kultur och Fritid 
Remissmissiv, Översyn av Kulturnämndens och Fritidsnämndens 
föreningsbidrag 
Sändlista, Översyn av Kulturnämndens och Fritidsnämndens föreningsbidrag 
Kulturnämndens och Fritidsnämndens tjänsteskrivelser 
Utredningen, Översyn av Kulturnämndens och Fritidsnämndens föreningsbidrag (2022-
03-25) 
Allmänna villkor - Bidrag till ideella föreningar inom Kultur- och 
Fritidsnämnden 
Hållbarhetskriterier för Kultur- och Fritidsnämndens bidragsgivning 
Villkor – Registrering i Örebro kommuns boknings- och bidragssystem 
Villkor – Verksamhetsbidrag för idrottsföreningar 
Villkor – Lokal- och anläggningsbidrag för idrottsföreningar 
Villkor – Elitidrottsbidrag 
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Villkor – Bidrag till parasportverksamhet och dövidrott 
Villkor – Verksamhetsbidrag för idéburna föreningar 
Villkor – Lokal- och anläggningsbidrag för idéburna föreningar 
Villkor – Bidrag till aktivitet för barn och ungdomar 
Villkor – Mandatbidrag till politiska ungdomsförbund 
Villkor – Investeringsbidrag 
Villkor – Utvecklingsbidrag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-08-29 
Yttrande, daterat 2022-08-29 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen: 
 
- Förslag till yttrande antas och överlämnas till Kulturnämnden och 
Fritidsnämnden. 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 180 Fyllnadsval 
Ärendenummer: Ks 887/2022 

Ärendebeskrivning 
Linda Larsson (C) har inkommit med en begäran om att bli entledigad från 
uppdrag som ersättare i Kommunstyrelsens krisledningsutskott, ersättare i 
Kommunstyrelsens utskott för hållbar utveckling, 1:e vice ordförande i 
Kommunstyrelsens utskott för socialt förebyggande arbete och representant i 
Samrådsgrupp mellan Örebro kommun och Eon. 

Beslutsunderlag 
Avsägelse, 2022-06-14 

Förslag till beslut 
Förslag till Kommunstyrelsen: 
 
1. Gunhild Wallin (C) utses till ny ersättare i Kommunstyrelsens utskott för 
hållbar utveckling efter Linda Larsson (C). 
 
2. Gunhild Wallin (C) utses till ny 1:e vice ordförande i Kommunstyrelsens 
utskott för socialt förebyggande arbete efter Linda Larsson (C). 
 
3. Gunhild Wallin (C) utses till ny ersättare i Kommunstyrelsens 
Krisledningsutskott efter Linda Larsson (C). 
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4. Anders Olsson (C) utses till ny representant i Samrådsgrupp mellan Örebro 
kommun och Eon efter Linda Larsson (C). 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
- Enligt förslag. 

§ 181 Rapport över finansverksamheter under augusti 
Ärendenummer: Ks 237/2022 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelseförvaltningen anmäler rapport över finansverksamheter för 
augusti 2022. 

Beslutsunderlag 
Finansrapport augusti 2022 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen: 
 
- Rapporten läggs till handlingarna 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 182 Anmälan av delegationsbeslut 
Ärendenummer: Ks 1116/2022 

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 30 
augusti 2022. Inför Kommunstyrelsens sammanträde den 20 september 2022 
redovisar Kommunstyrelseförvaltningen beslut som tagits med stöd av 
delegation under augusti 2022. 

Beslutsunderlag 
Sammanställning över delegationsbeslut inom övrig verksamhet under 
perioden 1-31 augusti 2022 
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Sammanställning över delegationsbeslut inom finansverksamhet under 
perioden 1-31 augusti 2022 

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

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 183 Anmälan av handlingar 
Ärendenummer: Ks 272/2022 

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

Beslutsunderlag 
Uppdrag att vidta energibesparingsåtgärder inom den statliga förvaltningen, 
Finansdepartementet 2022-09-08 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut: 
 
- Anmälan läggs till handlingarna.  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 184 Kommundirektörens rapport 
Ärendenummer: Ks 273/2022 

Ärendebeskrivning 
Ärendet utgår. 
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