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§ 220 Tilläggsanslag och ombudgeteringar - November 
2021 
Ärendenummer: Ks 48/2021 
Handläggare: Johanna Larsson, Andreas Nylén 

Ärendebeskrivning 
Ärendet innefattar tilläggsanslag gällande driftkostnadskompensation för 
investeringar. 

I kommunstyrelsens utrymme för investeringar finns medel ofördelade för 
kostnadsökningar kopplade till investeringar. 

Hyreskompensation Svealundsskolan 

Svealundsskolan färdigställdes under sommaren och Programnämnd Barn och 
utbildning har sedan 1 juli hyreskostnader för lokalerna. I kommunstyrelsens 
utrymme för investeringar finns 6 590 tkr avsatt för att kompensera 
programnämnden för hyreskonsekvenserna under 2021. Beloppet föreslås 
ombudgeteras till programnämnd Barn och utbildning. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-10-25 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen: 

1. Tilläggsanslag beviljas med totalt 6 590 tkr enligt 
kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

2. Finansiering av tilläggsanslagen sker ur kommunstyrelsens utrymme för 
kompensation av investeringar med 6 590 tkr 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 221 Taxa för utlämnande av kopior av allmänna 
handlingar 
Ärendenummer: Ks 781/2019 
Handläggare: Lena Claeson, Johanna Vikström 

Ärendebeskrivning 
Allmänheten har med stöd av offentlighetsprincipen rätt att ta del av allmänna 
handlingar såvida de inte skyddas av sekretess. Den som begär att ta del av en 
allmän handling kan göra det på plats i kommunens lokaler eller genom att 
begära ut en kopia av originalhandlingen. Vid utlämning av allmän handling i 
form av kopia har kommunen rätt att ta ut en avgift enligt 2 kap. § 13 i 
Tryckfrihetsförordningen (1949:105). 
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Örebro kommuns nuvarande taxa är från 1985, vilket innebär att tekniken har 
utvecklats sedan dess och många av de poster som finns upptagna i taxan är 
inte aktuella längre. 
 
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag till ny taxa, baserad på 
de nivåer som finns reglerade i Avgiftsförordningen (1992:191), som statliga 
myndigheter är skyldiga att följa. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-10-01 
Taxa för utlämnande av kopior av allmän handling i Örebro kommun, 2021-
10-01 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen: 

1. Taxa för utlämnande av avskrifter/kopior av kommunala handlingar, 
antagen av Kommunfullmäktige 1985-01-16, upphör att gälla. 
 
2. Taxa för utlämnande av kopior av allmän handling i Örebro kommun antas. 

Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut. 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 222 Investering Örebro Parkering 
Ärendenummer: Ks 988/2021 
Handläggare: Krister Frödin 

Ärendebeskrivning 
Örebro Parkering AB har tilldelats en tidsbegränsad markanvisning för del av 
en fastighet på Södra Ladugårdsängen. Bolaget arbetar med en förstudie på ett 
parkeringshus med 265 platser inklusive en uthyrningsbar verksamhetslokal. 

Den totala investeringsutgiften för parkeringsanläggningen beräknas bli 79 
mnkr, varav 2 mnkr för verksamhetslokalen. För att dessutom ha en buffert för 
oförutsett önskar bolaget en låneram på totalt 80 mnkr för projektet. 
Investeringen kommer på sikt delvis att finansieras av andra fastighetsägares 
parkeringsköp i anläggningen för totalt ca 25 mnkr. 

Enligt den koncerngemensamma finanspolicyn ges inte koncerninterna lån till 
bolag som har en samlad låneskuld understigande 50 mnkr. Bolaget föreslås 
därför inledningsvis täcka sitt lånebehov genom att checkkrediten inom 
koncernkontosystemet utökas till 50 mnkr. 
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Projektkalkylen visar att ett negativt resultat de första fyra åren med 
sammanlagt ca 2,7 mnkr, vilket belastar bolagets egna kapital. Från och med år 
fem beräknas de årliga resultaten vara positiva och återställningen av bolagets 
egna kapital påbörjas. Eftersom bolaget vid bildandet inte kapitaliserades för 
att kunna bära initiala underskott i enskilda investeringsprojekt behöver bolaget 
ett kapitaltillskott på 3 mnkr för att hålla det egna kapitalet intakt. 

En nyinvestering av den här storleken ska enligt Örebro Parkering AB:s 
bolagsordning underställas kommunfullmäktige för ställningstagande. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-11-03 
2021-05-06 Protokoll Örebro Parkering 
2021-05-06 Beslutsunderlag Ladugårdsängen 
2021-05-06 bilaga Presentation Autogyron 
2021-08-26 Protokoll Örebro Parkering 
5 Södra Ladugårdsängen Autogyron 3, 2021-08-26 
5 e Kalkyl Södra Ladugårdsängen rev 2021-08-25 investeringskalkyl 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen: 

1. Kommunfullmäktige godkänner att Örebro Parkering AB genomför 
investeringen i parkeringshus på fastigheten Autogyron 3 i enlighet med beslut 
i Örebro Parkering AB:s styrelse 2021-05-06 och 2021-08-26. 

2. Örebro Rådhus AB får i uppdrag att tillskjuta 3 miljoner kronor som 
ovillkorat aktieägartillskott till Örebro Parkering AB. Finansiering sker genom 
Örebro Rådhus AB:s befintliga medel. 

3. Den koncerninterna låneramen för Örebro Parkering AB fastställs till 80,0 
miljoner kronor för perioden 2021–2023. Beloppet ryms inom ramen för 
kommunkoncernens samlade externa låneskuld. 

4. Nivå på checkkredit inom koncernkontot fastställs till 50 miljoner kronor 
för Örebro Parkering AB. 

Beslutspunkterna 1 - 2 ska vidare till Kommunfullmäktige. 

Yrkanden 
Anders Åhrlin (M), Martha Wicklund (V) och Karolina Wallström (L) yrkar på 
att ärendet återremitteras med uppdraget att komplettera med följande 
information: 

1. underlaget saknar information om laddningsstolpar för bilar samt om el-
kapacitet finns i området för att försörja ett förmodat antal bilar med ström. 
Vår beräkning gör gällande att för att nå en godtagbar nivå av ladd-platser 
krävs en investering om ytterligare cirka 10 miljoner. 

2. underlaget saknar även information och kalkyl på solpaneler för montering 
på byggnaden. 
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3. underlaget saknar även fullgod information om hur byggnaden i sin 
konstruktion tar höjd för en eventuell brand av eldrivna fordon, vilka alstrar 
extrem hetta, i syfte att minimera person- och sakskada.    

4. underlaget saknar information eller kalkyl om hur mycket det kommer att 
kosta för enskilda personer som vill nyttja parkeringsgaraget. 

Helena Ståhl (SD) yrkar avslag på ärendet i sin helhet. 

John Johansson (S) yrkar på att ärendet avgöras idag. 

Proposition 
Ordförande John Johansson (S) finner att det finns tre förslag till beslut, det 
vill säga Kommunstyrelseförvaltningens förslag, Anders Åhrlins (M) med fleras 
återremissyrkande och Helena Ståhls (SD) avslagsyrkande. Ordföranden 
föreslår en propositionsordning där Kommunstyrelsen först tar ställning till 
om ärendet ska avgöras genom att ställa Anders Åhrlins (M) med fleras 
återremissyrkande mot eget yrkande om att ärendet ska avgöras idag. Beslutar 
Kommunstyrelsen att ärendet ska avgöras idag ställs 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag mot Helena Ståhls (SD) avslagsyrkande. 
Propositionsordningen godkänns av Kommunstyrelsen. 

Ordföranden ställer Anders Åhrlins (M) med fleras återremissyrkande 
mot eget yrkande om att ärendet ska avgöras och finner att ärendet ska avgöras 
idag. 

Därefter ställer ordföranden Kommunstyrelseförvaltningens förslag mot 
Helena Ståhls (SD) avslagsyrkande och finner att Kommunstyrelsen beslutar 
enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Kommunfullmäktige godkänner att Örebro Parkering AB genomför 
investeringen i parkeringshus på fastigheten Autogyron 3 i enlighet med beslut 
i Örebro Parkering AB:s styrelse 2021-05-06 och 2021-08-26. 

2. Örebro Rådhus AB får i uppdrag att tillskjuta 3 miljoner kronor som 
ovillkorat aktieägartillskott till Örebro Parkering AB. Finansiering sker genom 
Örebro Rådhus AB:s befintliga medel. 

3. Den koncerninterna låneramen för Örebro Parkering AB fastställs till 80,0 
miljoner kronor för perioden 2021–2023. Beloppet ryms inom ramen för 
kommunkoncernens samlade externa låneskuld. 

4. Nivå på checkkredit inom koncernkontot fastställs till 50 miljoner kronor 
för Örebro Parkering AB. 

Beslutspunkterna 1 - 2 ska vidare till Kommunfullmäktige. 
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Reservationer 
Anders Åhrlin (M), Maria Haglund (M), Johan Kumlin (M), Cecilia Askerskär 
Philipsson (M), Martha Wicklund (V) och Karolina Wallström (M) reserverar 
sig skriftlig mot beslutet till förmån för Anders Åhrlins (M), Martha Wicklunds 
(V) och Karolina Wallströms återremissyrkande. 

Helena Ståhls (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
avslagsyrkande. 

§ 223 Driftsstöd till Örebro läns Flygplats AB enligt allmänna 
gruppundantaget (GBER) år 2022 
Ärendenummer: Ks 1041/2021 
Handläggare: Krister Frödin 

Ärendebeskrivning 
Örebro Läns Flygplats AB (”ÖLF”) är ett delägt bolag där Örebro Rådhus AB 
äger 44,95 %, Region Örebro Län 44,95 %, Kumla kommun 5,05 % och 
Karlskoga kommun 5,05 %. 

ÖLF har erhållit driftbidrag på sammanlagt 36 495 328 kr för 2022, varav 
Örebro kommuns och Region Örebro läns andel är 17 212 650 kr vardera, 
medan Karlskoga och Kumla kommuners andel är 1 035 014 kr vardera. 

EU-kommissionen har fr.o.m. 1 januari 2018 beslutat att inkludera driftsstöd 
för flygplatser i den allmänna gruppundantagsförordningen för statligt stöd 
(”GBER”), som medger att flygplatser som har färre än 200 000 passagerare 
per år kan ges stöd som täcker flygplatsens rörelseförluster. ÖLF hade 12 953 
passagerare under 2020. 

Kommunstyrelseförvaltningen gör bedömningen att de tillämpliga villkoren i 
GBER är uppfyllda och att GBER därför ska åberopas som rättslig grund för 
det driftsbidrag som utbetalas under 2022. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-09-06 
Bilaga A - Grund för bedömning om att tillämpliga villkor i kommissionens 
förordning är uppfyllda 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen: 

1. att bevilja 36 495 328 SEK till Örebro Läns Flygplats AB för täckning av 
förluster under år 2022. 

2. att stödet ges med hänvisning till bestämmelserna i kommissionens 
förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa 
kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 
107 och 108 i fördraget, artikel 56 a). 
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3. att stödet utgörs av 17 212 650 SEK som ges av Örebro kommun, 
17 212 650 SEK som ges av Region Örebro län, 1 035 014 SEK som ges av 
Karlskoga kommun och 1 035 014 SEK som ges av Kumla kommun. 

4. att anse att villkoren i kommissionens förordning är uppfyllda på sätt som 
framgår av bilaga A. 

Yrkanden 
Martha Wicklund (V) yrkar avslag på beslutspunkterna 1-3, bifall till 
beslutspunkt 4, samt på att kommunstyrelseförvaltningen tillsammans med 
ägarna av flygplatsen får i uppdrag att utreda frågan om en privatisering av 
flygplatsen. 

Anders Åhrlin (M) yrkar bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

Helena Ståhl (SD) yrkar på att få lämna ett särskilt yttrande till protokollet. 

Proposition 
Ordförande John Johansson (S) föreslår en propositionsordning där först 
Kommunstyrelseförvaltingens förslag ställs mot Martha Wicklunds (V) yrkande 
i sin helhet. Och därefter ställs Helenas Ståhls (SD) yrkande om att få lämna ett 
särskilt yttrande till protokollet under proposition. Propositionsordningen 
godkänns av Kommunstyrelsen. 

Ordföranden ställer Kommunstyrelseförvaltningens förslag mot Martha 
Wicklunds (V) yrkande och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt 
Kommunstyrelseförvaltingens förslag. 

Därefter ställer ordföranden Helenas Ståhls (SD) yrkande om att får lämna ett 
särskilt yttrande till protokollet under proposition och finner att 
Kommunstyrelsen godkänner detta. 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1. att bevilja 36 495 328 SEK till Örebro Läns Flygplats AB för täckning av 
förluster under år 2022. 

2. att stödet ges med hänvisning till bestämmelserna i kommissionens 
förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa 
kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 
107 och 108 i fördraget, artikel 56 a). 

3. att stödet utgörs av 17 212 650 SEK som ges av Örebro kommun, 
17 212 650 SEK som ges av Region Örebro län, 1 035 014 SEK som ges av 
Karlskoga kommun och 1 035 014 SEK som ges av Kumla kommun. 

4. att anse att villkoren i kommissionens förordning är uppfyllda på sätt som 
framgår av bilaga A. 

5. Helena Ståhl (SD) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet. 
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Reservation 
Martha Wicklund (V) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för eget 
yrkande. 

§ 225 Avrapportering Portfölj Den växande kommunen 
Ärendenummer: Ks 616/2018 
Handläggare: Andreas Sävenstrand 

Ärendebeskrivning 
Syfte med portföljen ”Den växande kommunen” är att utvalda projekt inom 
kommunen drivs på och visar resultat i den omfattning som önskas. 
Informationen är del av den planerade rapportering som ska göras halvårsvis 
till Kommunstyrelsen. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 226 Remittering av motioner 
Ärendenummer: Ks 23/2021 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige den 19-20 oktober 2021 har överlämnat följande 
motioner för beredning: 

- Motion från Helena Ståhl (SD) och Daniel Spiik (SD) om mer 
lokalproducerat i Örebro kommun. 

- Motion från Daniel Spiik (SD) och Bo Ammer om att halvera mandatstödet 
vid uträkning av partistödet. 

Beslutsunderlag 
Motion från Helena Ståhl (SD) och Daniel Spiik (SD) om mer lokalproducerat 
i Örebro kommun, Ks 1219/2021 
Motion från Daniel Spiik (SD) och Bo Ammer om att halvera mandatstödet 
vid uträkning av partistödet, Ks 1218/2021 
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen: 

1. Remittera motion från Motion från Helena Ståhl (SD) och Daniel Spiik (SD) 
om mer lokalproducerat i Örebro kommun till Kommunstyrelseförvaltningen. 

2. Remittera motion från Motion från Daniel Spiik (SD) och Bo Ammer om att 
halvera mandatstödet vid uträkning av partistödet till 
Kommunstyrelseförvaltningen. 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 227 Rapport över finansverksamheter under oktober 
2021 
Ärendenummer: Ks 32/2021 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelseförvaltningen anmäler rapport över finansverksamheter 
för oktober 2021. 

Beslutsunderlag 
Finansrapport oktober 2021 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen: 

- Rapporten läggs till handlingarna. 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 228 Anmälan av delegationsbeslut oktober 2021 
Ärendenummer: Ks 1198/2021 

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 8 juni 
2021. Inför Kommunstyrelsens sammanträde den 9 november 2021 redovisar 
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Kommunstyrelseförvaltningen beslut som tagits med stöd av delegation 
under oktober 2021. 

Beslutsunderlag 
Sammanställning över delegationsbeslut inom övrig verksamhet under 
perioden 1-31 oktober 2021 
Sammanställning över delegationsbeslut inom finansverksamhet under 
perioden 1-31 oktober 2021 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen: 

- Anmälan av delegationsbeslut läggs till handlingarna. 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 229 Anmälan av handlingar 
Ärendenummer: Ks 37/2021 

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

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen: 

- Anmälan läggs till handlingarna. 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 230 Kommundirektörens rapport 
Ärendenummer: Ks 39/2021 

Ärendebeskrivning 
Kommundirektören redogör i en rapport för nyheter inom förvaltningen. 

Beslutsunderlag 
Kommundirektörens rapport oktober 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut: 

- Rapporten läggs till handlingarna. 
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Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 231 Fyllnadsval 
Ärendenummer: Ks 1211/2021 

Ärendebeskrivning 
John Johansson (S) har sedan tidigare entledigats från sitt uppdrag som 
ordförande i Kommunstyrelsens utskott för socialt förebyggande arbete. Marie 
Broson (S), tidigare ledamot i utskottet valdes till ny ordförande. Ersättare 
efter Marie Brorson (S) utses. 

Förslag till beslut 
1. Utse Kemal Hoso (S), tidigare ersättare, till ledamot i Kommunstyrelsens 
utskott för social förebyggande arbete efter Marie Brorson (S). 

2. Utse Carina Toro Hartman (S) till ny ersättare i Kommunstyrelsens utskott 
för social förebyggande arbete efter Kemal Hoso (S). 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

- Enligt förslag till beslut. 

§ 232 Ledamotsinitativ från Anders Åhrlin (M) om att pausa 
BRT 
Ärendenummer: Ks 1310/2021 

Ärendebeskrivning 
Anders Åhrlin (M) initierar ett ärende till Kommunstyrelsen om att pausa 
projektet BRT. I initiativet föreslås följande: 

 Att Kommunstyrelsen fattar beslut om att pausa BRT under 2022 samt vidtar 
åtgärder så att vägsträckningen blir tillräckligt körbar under tiden till dess 
ytterligare beslut i frågan tas.  
 

 Att ge kommundirektören i uppdrag att snarast se över de ekonomiska 
förutsättningar för BRT-projektet och de avvikelser som uppstått gentemot budget 
samt att återrapportera detta till Kommunstyrelsen.  
 

 Att ge kommundirektören i uppdrag att inventera vilka alternativa förslag som 
finns för att lösa trafiksituationen i Örebro. 

Beslutsunderlag 
Ledamotsinitiativ från Anders Åhrlin (M), 2021-11-09 
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Yrkande 
John Johansson (S) yrkar på att uppdra till Kommunstyrelseförvaltningen att 
bereda ärendet. 

Proposition 
Ordförande John Johansson (S) finner att det endast finns ett förslag till 
beslut, det vill säga att Kommunstyrelsen uppdrar 
Kommunstyrelseförvaltningen att bereda ärendet, och att Kommunstyrelsen 
beslutar enligt detta. 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

- Uppdra till Kommunstyrelseförvaltningen att bereda ärendet.
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