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§ 40 Tilläggsanslag och ombudgeteringar
Ärendenummer: Ks 48/2021
Handläggare: Johanna Larsson
Ärendebeskrivning

Tilläggsanslag samt driftkostnadskompensation för investeringar.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2020-02-09
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Tilläggsanslag beviljas med totalt 1 948 tkr enligt
kommunstyrelseförvaltningens förslag.
2. Finansiering av tilläggsanslagen sker ur kommunstyrelsens utrymme för
oförutsedda behov med 600 tkr samt kommunstyrelsens utrymme för
kompensation av investeringar med 1 348 tkr.
3. Kommunstyrelsen återtar tidigare överkompenserade budgetmedel från
Programnämnd samhällsbyggnad med 4 509 tkr till sitt utrymme för
oförutsedda behov.
4. Ombudgetering i enlighet med kommundirektörens uppdrag att säkerställa
kostnadsbesparingar 2021 beslutas enligt förvaltningens förslag.
Yrkande

Helena Ståhl (SD) yrkar att beslutspunkt 1 ändras till "tilläggsanslag beviljas
med totalt 1 348 tkr enligt kommunstyrelseförvaltningens förslag med
undantag för tilläggsanslagen till Örebrokompaniet" och att beslutspunkt
2 ändras till "finansiering av tilläggsanslagen sker ur Kommunstyrelsens
utrymme för kompensation av investeringar".
Karolina Wallström (L) yrkar avslag på tilläggsanslaget på 350 tkr till
Örebrokompaniet i beslutspunkt 1.
Martha Wicklund (V) yrkar bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag
samt att få lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Proposition

Ordförande Kenneth Handberg (S) finner först att det finns tre förslag till
beslutspunkt 1, det vill säga bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag,
Helena Ståhls (SD) ändringsyrkande samt Karolina Wallströms (L) yrkande om
avslag på tilläggsanslag på 350 tkr till Örebrokompaniet. Ordföranden ställer
dessa mot varandra genom acklamation och finner att
Kommunstyrelsen beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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Därefter finner ordföranden att det finns två förslag till beslutspunkt 2, det vill
säga bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag respektive Helena Ståhls
(SD) ändringsyrkande. Ordförande ställer dessa mot varandra och finner att
Kommunstyrelsen beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Därefter finner ordföranden att det finns ett förslag till beslutspunkterna 3 och
4, det vill säga bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag och att
Kommunstyrelsen beslutar enligt detta.
Slutligen 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. Tilläggsanslag beviljas med totalt 1 948 tkr enligt
kommunstyrelseförvaltningens förslag.
2. Finansiering av tilläggsanslagen sker ur kommunstyrelsens utrymme för
oförutsedda behov med 600 tkr samt kommunstyrelsens utrymme för
kompensation av investeringar med 1 348 tkr.
3. Kommunstyrelsen återtar tidigare överkompenserade budgetmedel från
Programnämnd samhällsbyggnad med 4 509 tkr till sitt utrymme för
oförutsedda behov.
4. Ombudgetering i enlighet med kommundirektörens uppdrag att säkerställa
kostnadsbesparingar 2021 beslutas enligt förvaltningens förslag.
5. Martha Wicklund (V) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Reservation

Helena Ståhl (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande
om att beslutspunkt 1 ändras till "tilläggsanslag beviljas med totalt 1 348 tkr
enligt kommunstyrelseförvaltningens förslag med undantag för tilläggsanslagen
till Örebrokompaniet" och att beslutspunkt 2 ändras till "finansiering av
tilläggsanslagen sker ur Kommunstyrelsens utrymme för kompensation av
investeringar".
Karolina Wallström (L) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för sitt
eget yrkande om avslag på tilläggsanslag på 350 tkr till Örebrokompaniet.
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§ 41 Måluppföljning
Ärendenummer: Ks 63/2021
Handläggare: Johanna Larsson
Ärendebeskrivning

Informationsärende om måluppföljning och verksamhetsresultat. De 6
målområdena är Örebro i sin fulla kraft, Lärande, utbildning och arbete genom
hela livet i Örebro, Ett tryggt och gott liv för alla i Örebro, Örebro skapar
livsmiljöer för god livskvalitet, Ett klimatpositivt Örebro med friska ekosystem
och god biologisk mångfald samt Hållbara och resurseffektiva Örebro.
Bedömningen är att inom alla målområden krävs fortsatt arbete.
Beslutsunderlag

Presentation "Verksamhetsresultat 2020", 2021-03-09
Förslag till beslut

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

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 42 Driftsstöd till Örebro läns Flygplats AB enligt allmänna
gruppundantaget (GBER)
Ärendenummer: Ks 186/2021
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 36 108 836 kr för 2021, varav
Örebro kommuns och Region Örebro läns andel är 17 038 922 kr vardera,
medan Karlskoga och Kumla kommuners andel är 1 015 496 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
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GBER är uppfyllda och att GBER därför ska åberopas som rättslig grund för
det driftsbidrag som utbetalas under 2021.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2021-02-02
Bilaga A - Grund för bedömning om att tillämpliga villkor i kommissionens
förordning är uppfyllda
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Bevilja 36 108 836 SEK till Örebro Läns Flygplats AB för täckning av
förluster under år 2021.
2. 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. Stödet utgörs av 17 038 922 SEK som ges av Örebro kommun, 17 038 922
SEK som ges av Region Örebro län, 1 015 496 SEK som ges av Karlskoga
kommun och 1 015 496 SEK som ges av Kumla kommun.
4. Anse att villkoren i kommissionens förordning är uppfyllda på sätt som
framgår av bilaga A.
Yrkande

Helena Ståhl (SD) yrkar att få lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Martha Wicklund (V) yrkar avslag på Kommunstyrelseförvaltningens
förslag med ett tillägg om 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.
Proposition

Ordförande Kenneth Handberg (S) finner att det finns två förslag till beslut,
det vill säga bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag respektive Martha
Wicklunds (V) yrkande om avslag på Kommunstyrelseförvaltningens
förslag med ett tillägg om att "kommunstyrelseförvaltningen tillsammans med
ägarna av flygplatsen får i uppdrag att utreda frågan om en privatisering av
flygplatsen." Ordföranden ställer dessa mot varandra och finner att
Kommunstyrelsen beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Därefter ställer ordföranden Helena Ståhls (SD) yrkande om att få lämna ett
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särskilt yttrande till protokollet under proposition och finner att
Kommunstyrelsen godkänner detta.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
1. Bevilja 36 108 836 SEK till Örebro Läns Flygplats AB för täckning av
förluster under år 2021.
2. 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. Stödet utgörs av 17 038 922 SEK som ges av Örebro kommun, 17 038 922
SEK som ges av Region Örebro län, 1 015 496 SEK som ges av Karlskoga
kommun och 1 015 496 SEK som ges av Kumla kommun.
4. 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.
Reservation

Martha Wicklund (V) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för sitt
avslagsyrkande med ett tillägg om att "kommunstyrelseförvaltningen
tillsammans med ägarna av flygplatsen får i uppdrag att utreda frågan om en
privatisering av flygplatsen".

§ 43 Avgift för terminsplacering på fritidshem
Ärendenummer: Ks 331/2021
Ärendebeskrivning

Fritidshem erbjuds till barn vars föräldrar arbetar eller studerar, och är öppet
före och efter skolan och under skolloven. Barn kan gå på fritids från
förskoleklass till och med vårterminen det år barnet fyller 13 år.
Örebro kommuns avgift för 15-dagarsplacering på fritidshem har varit
oförändrad sedan minst femton år tillbaka. Avgiften omfattas inte av
maxtaxan. Avgiften för 15-dagarsplacering höjs från dagens 400 kronor per
halvår till 800 kronor per halvår. Höjningen av avgiften kommer att ske stegvis.
Ärendet överlämnas till Kommunfullmäktige för vidare hantering.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse ”Avgift för 15-dagarsplacering på fritidshem”, 2021-01-25
Protokollsutdrag från Programnämnd barn och utbildning, 2021-02-04 § 13
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Förslag till beslut

Programnämnd barn och utbildnings förslag till Kommunstyrelsen:
1. Avgiften för 15-dagarsplacering höjs stegvis, från hösten 2021 uppgår den
till 600 kronor per halvår och från hösten 2022 till 800 kronor per halvår.
2. Avgiften kommer att indexeras utifrån skolindex, första gången är från andra
halvåret 2023.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Programnämnd barn och utbildnings förslag.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.

§ 44 Central hantering av skyddsmaterial
Ärendenummer: Ks 747/2020
Handläggare: Daniela Redzic Alkaissi och Mats Brantsberg
Ärendebeskrivning

Under våren 2020 upprättades ett kommunalt krislager för skyddsutrustning
med koppling till coronapandemin. Lagret upprättades för att klara den
centrala hanteringen av skyddsmaterial till verksamheterna. I samband med
etableringen hade centrala staben ett uppdrag att hålla ihop arbetet på en
övergripande nivå. Den centrala hanteringen av skyddsmaterial med lager- och
beställarfunktionen fortsätter enligt uppbyggda rutiner och föreslås finansieras
av Kommunstyrelsens pott för oförutsedda behov. Kontinuerligt ses behoven
av fortsatt lagerhållning över och Kommundirektören återrapporterar till
Kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag

Central hantering av skyddsmaterial, Tjänsteskrivelse 2021-02-09, Ks 747/2020
Centralt inköpsansvar av skyddsmaterial, Tjänsteskrivelse 2020-11-09 Ks
1281/2020
Beslut om Central organisation för och lagerhållning av skyddsutrustning
under Covid-19 (Coronavirus) 2020-06-08, Ks 747/2020
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Upprätthålla ett centralt smittskyddslager för alla kommunens verksamheter.
2. Lagret ska vara av karaktären ett beredskapslager för smittskyddsmaterial
med beredskap att klara ca tre-sex månaders åtgång utifrån de prognoser som
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finns att tillgå.
3. Arbetet ska bedrivas enligt redan fastställda arbetssätt och rutiner beskrivna i
tjänsteskrivelsen.
4. Driftkostnad av Centralt skyddslager beräknas uppgå till 3 mnkr för
perioden januari-december 2021. Reglering av ersättning för uppkomna
kostnader till berörda förvaltningar, utifrån bifogat förslag, sker löpande under
året från Kommunstyrelsen - kommungemensamt och finansieras av
Kommunstyrelsens utrymme för oförutsedda behov.
5. Kommundirektören får i uppdrag att se över behovet av centralt lager för
skyddsmaterial.
6. Arbetet med den centrala hanteringen och lagerverksamheten ska
återrapporteras av kommundirektören till Kommunstyrelsen 2021-09-30 för
fortsatta direktiv.
Yrkande

Karolina Wallström (L) yrkar att beslutspunkt 2 ändras till "lagret ska vara av
karaktären av ett beredskapslager och omsättningslager för smittskyddsmateriel
med beredskap att klara ca 3 veckor-6 månaders åtgång utifrån de prognoser
som finns att tillgå."
Anders Åhrlin (M) och Helena Ståhl (SD) yrkar bifall till Karolina Wallströms
(L) yrkande.
Martha Wicklund (V) yrkar bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Proposition

Ordförande Kenneth Handberg (S) finner att det finns två förslag till beslut för
beslutspunkt 2, det vill säga bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag
respektive Karolina Wallströms (L) m.fl. ändringsyrkande. Ordföranden ställer
dessa mot varandra och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt
Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Därefter finner ordföranden att det finns ett förslag till beslut för
beslutspunkterna 1 samt 3-6, det vill säga bifall till
Kommunstyrelseförvaltningens förslag och att Kommunstyrelsen beslutar
enligt detta.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
1. Upprätthålla ett centralt smittskyddslager för alla kommunens verksamheter.
2. Lagret ska vara av karaktären ett beredskapslager för smittskyddsmaterial
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med beredskap att klara ca tre-sex månaders åtgång utifrån de prognoser som
finns att tillgå.
3. Arbetet ska bedrivas enligt redan fastställda arbetssätt och rutiner beskrivna i
tjänsteskrivelsen.
4. Driftkostnad av Centralt skyddslager beräknas uppgå till 3 mnkr för
perioden januari-december 2021. Reglering av ersättning för uppkomna
kostnader till berörda förvaltningar, utifrån bifogat förslag, sker löpande under
året från Kommunstyrelsen - kommungemensamt och finansieras av
Kommunstyrelsens utrymme för oförutsedda behov.
5. Kommundirektören får i uppdrag att se över behovet av centralt lager för
skyddsmaterial.
6. Arbetet med den centrala hanteringen och lagerverksamheten ska
återrapporteras av kommundirektören till Kommunstyrelsen 2021-09-30 för
fortsatta direktiv.
Reservation

Karolina Wallström (L) reserverar sig skriftligt mot beslutspunkt 2 till förmån
för sitt eget ändringsyrkande om att "lagret ska vara av karaktären av ett
beredskapslager och omsättningslager för smittskyddsmateriel med beredskap
att klara ca 3 veckor-6 månaders åtgång utifrån de prognoser som finns att
tillgå."
Anders Åhrlin (M), Maria Haglund (M), Johan Kumlin (M) och Cecilia
Askerskär Philipsson (M) reserverar sig mot beslutspunkt 2 till förmån för
Karolina Wallströms (L) ändringsyrkande.

§ 46 Ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 3 2020
Ärendenummer: Ks 298/2021
Ärendebeskrivning

Programnämnd social välfärd och Socialnämnden är enligt 16 kap 6 f – h §§
Socialtjänstlagen (SoL) och 28 f-h §§ Lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS) skyldiga att kvartalsvis rapportera de beslut om
bistånd enligt 4 kap 1 § SoL och insats enligt 9 § LSS som inte verkställts inom
tre månader, eller där avbrott i verkställigheten varat längre än tre månader.
Rapporteringen ska lämnas till Inspektionen för vård och omsorg (IVO),
kommunens revison och kommunfullmäktige. I rapporten ska det framgå:





vilken typ av bistånd som beslutet gäller,
tidpunkt för beslutet,
hur lång tid som gått sedan beslutet togs,
en kortfattad beskrivning av skälen för dröjsmålet.
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En särskild avgift kan enligt samma lagar utdömas för de beslut som inte
verkställts inom skälig tid. Avgiften är lägst tio tusen kronor och högst en
miljon kronor.
Beslutsunderlag

Rapport om beslut enligt SoL och LSS som ej verkställts inom tre månader,
kvartal 3 2020
Förteckning över ej verkställda beslut kvartal 3, 2020
Protokollsutdrag från Programnämnd social välfärd, 2020-02-04 §4
Förslag till beslut

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

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

§ 47 Verksamhetsberättelse Jämställdhetsdelegationen
Ärendenummer: Ks 6/2021
Handläggare: Mia Patiño Stålgren
Ärendebeskrivning

Jämställdhetsdelegationen är en delegation under Kommunstyrelsen och
samordnar jämställdhetsfrågorna i Örebro kommun. Jämställdhetsdelegationen
redovisar varje år en verksamhetsberättelse för Kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens jämställdhetsdelegations verksamhetsberättelse 2020
Tjänsteskrivelse, 2021-02-11
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Jämställdhetsdelegationens verksamhetsberättelse för 2020 fastställs.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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§ 48 Verksamhetsplan för Jämställdhetsdelegationen
Ärendenummer: Ks 6/2021
Handläggare: Mia Patiño Stålgren
Ärendebeskrivning

Jämställdhetsdelegationen är en delegation under Kommunstyrelsen och
samordnar jämställdhetsfrågorna i Örebro kommun. Jämställdhetsdelegationen
redovisar varje år en verksamhetsplan för Kommunstyrelsen.
För jämställdhetsdelegationens kostnader finns 50 000 kr/år.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens jämställdhetsdelegations verksamhetsplan för 2021
Tjänsteskrivelse, 2021-02-11
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Jämställdhetsdelegationens verksamhetsplan för 2021 fastställs.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 49 Lägesrapport från den centrala Krisledningsstaben
Ärendenummer: Ks 360/2020
Handläggare: Helena Gullberg, Eva Barrera Glader
Ärendebeskrivning

Tjänstgörande stabschef ger en lägesrapport från den centrala
Krisledningsstaben.
Förslag till beslut

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

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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§ 50 Svar på motion från Daniel Edström (SD) om mobilt
sportotek
Ärendenummer: Ks 415/2016
Ärendebeskrivning

Daniel Edström (SD) inkom med en motion om att införa ett mobilt Sportotek
som anmäldes till Kommunfullmäktige den 30 mars 2016.
I motionen föreslår Daniel Edström (SD):
- ge Kulturnämnden i uppdrag att införa ett mobilt Sportotek tillgängligt för
stadens barn och unga.
- undersöka möjligheterna att införa ett system där även förskolor och skolor
tillåts låna utrustning av Sportoteket.
Beslutsunderlag

Daniel Edström (SD), motion om att införa ett mobilt Sportotek, 2016-03-30
Programnämnd samhällsbyggnad, beslut, 2016-11-10, § 113, Sam 371/2016
Förslag till beslut

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

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

§ 51 Svar på motion från Johan Åqvist (L) om konstgräs på
förskolegårdar
Ärendenummer: Ks 820/2017
Ärendebeskrivning

Johan Åqvist (L) har inkommit med en motion till kommunfullmäktige med
hänvisning till Handlingsplan för giftfria barnverksamheter att användandet av
konstgräs i förskolornas utemiljö omedelbart skall upphöra samt att på de
ställen där konstgräs redan idag finns ska det tas bort och ersättas.
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Beslutsunderlag

Liberalernas fullmäktigegrupp, motion om att inte ha konstgräs på
förskolegårdar, 2017-05-24
Programnämnd barn och utbildning, protokollsutdrag, 2017-12-05, § 208
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Motionen är tillgodosedd.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Beslut

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

§ 52 Fyllnadsval
Ärendenummer: Ks 375/2021
Ärendebeskrivning

Vid Kommunstyrelsens sammanträde den 19 januari 2021 valdes Marlene
Jörhag (KD) till ny ledamot i Krisledningsutskottet efter Lennart Bondeson
(KD). Thord Andersson (KD), ny ersättare i Kommunstyrelsen, föreslås väljas
till ny ersättare i Krisledningsutskottet efter Marlene Jörhag (KD).
Katarina Folkeson (MP) föreslås utses till vigselförrättare.
Agneta Blom (S) föreslås utses till ombud för Hopajola.
Bjarne Svantesson (M) föreslås utses till ny ledamot i Kommunala
Tillgänglighetsrådet efter Sara Ishak (M).
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Utse Thord Andersson (KD) till ny ersättare i Krisledningsutskottet efter
Marlene Jörhag (KD).
2. Katarina Folkeson (MP) utses till vigselförrättare.
3. Agneta Blom (S) utses till ombud för Hopajola.
4. Bjarne Svantesson (M) utses till ny ledamot i Kommunala Tillgänlighetsrådet
efter Sara Ishak (M).
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Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 53 Återrapportering - rekrytering av kommundirektör
Ärendenummer: Ks 1345/2020
Ärendebeskrivning

Skriftlig återrapportering till Kommunstyrelsen kring rekryteringen av ny
Kommundirektör.
Beslutsunderlag

Delrapport till Kommunstyrelsen - rekrytering av ny kommundirektör
Tidslinje för rekryteringsprocess
Förslag till beslut

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

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 54 Remittering av motioner
Ärendenummer: Ks 23/2021
Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige den 17 februari 2021 har överlämnat följande motioner
för beredning:
- Motion från Maria Haglund (M) om att införa förväntanskontrakt.
- Motion från Magnus Riseby (L) om att stärka elevhälsan under pandemin.
Beslutsunderlag

Motion från Maria Haglund (M) om att inför förväntanskontrakt, Ks 294/2021
Motion från Magnus Riseby (L) om att stärka elevhälsan under pandemin, Ks
339/2021
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Remittera motion från Maria Haglund (M) om att införa förväntanskontrakt
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till Programnämnd barn och utbildning.
2. Remittera motion från Magnus Riseby (L) om att stärka elevhälsan under
pandemin till Programnämnd barn och utbildning.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 55 Rapport från Örebro Rådhus AB
Ärendenummer: Ks 30/2021
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, februari
Förslag till beslut

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

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 56 Rapport över finansverksamheter under februari
Ärendenummer: Ks 32/2021
Ärendebeskrivning

Kommunstyrelseförvaltningen anmäler rapport över finansverksamheter för
februari 2021.
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Beslutsunderlag

Finansrapport februari 2021
Förslag till beslut

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

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 57 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Ks 374/2021
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 5 maj
2020.
Inför Kommunstyrelsens sammanträde den 16 mars 2021 redovisar
Kommunstyrelseförvaltningen beslut som tagits med stöd av delegation under
februari 2021.
Beslutsunderlag

Sammanställning över delegationsbeslut inom övrig verksamhet under
perioden 1-28 februari 2021
Sammanställning över delegationsbeslut inom finansverksamhet under
perioden 1-28 februari 2021
Förslag till beslut

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

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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§ 58 Anmälan av handlingar
Ärendenummer: Ks 37/2021
Ärendebeskrivning

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

Protokoll Direktion Nerikes Brandkår, 2021-03-05
Protokoll Örebro Rådhus AB 2021-02-16
Förslag till beslut

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

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 59 Kommundirektörens rapport
Ärendenummer: Ks 39/2021
Ärendebeskrivning

Kommundirektören redogör i en rapport för nyheter inom förvaltningen.
Beslutsunderlag

Kommundirektörens rapport februari 2021
Förslag till beslut

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

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 61 Svar på ledamotsinitiativ från Anders Åhrlin (M)
Ärendenummer: Ks 975/2020
Ärendebeskrivning

Anders Åhrlin (M) har inkommit med ett ledamotsinitiativ där han föreslår att
kommundirektören får i uppdrag att utreda ett centrallager för
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skyddsutrustning vid Örebro flygplats samt att kommundirektören får i
uppdrag att inleda samtal med omkringliggande kommuner och regioner samt
statliga aktörer med syfte att hitta en lösning för ett skyddslager för
Mellansverige i Örebro.
Örebro kommun ska inte föregå det nationella arbete som pågår med
beredskapsplanering i ett större perspektiv.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2021-02-19
Svar på ledamotsinitiativ av Anders Åhrlin (M)
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Ledamotsinitiativet anses besvarat.
Yrkande

Kenneth Handberg (S) yrkar på ett tillägg i beslutet om att "ledamotsinitiativet
tas med i kommunens fortsatta arbete med beredskapslager".
Anders Åhrlin (M) yrkar bifall till ledamotsinitiativet.
Karolina Wallström (L) och Helena Ståhl (SD) yrkar bifall till Anders Åhrlins
(M) yrkande.
Proposition

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, det vill säga
Kommunstyrelseförvaltningens förslag med tillägget "ledamotsinitiativet tas
med i kommunens fortsatta arbete med beredskapslager" respektive Anders
Åhrlins (M) m.fl. yrkande om bifall till ledamotsinitiativet. Ordföranden ställer
dessa mot varandra och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt
Kommunstyrelseförvaltningens förslag med tillägget "ledamotsinitiativet tas
med i kommunens fortsatta arbete med beredskapslager".
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
1. Ledamotsinitiativet anses besvarat.
2. Ledamotsinitiativet tas med i kommunens fortsatta arbete med
beredskapslager.
Reservation

Anders Åhrlin (M), Maria Haglund (M), Cecilia Askerskär Philipsson (M) och
Johan Kumlin (M) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för Anders
Åhrlins (M) yrkande om att bifalla ledamotsinitiativet.
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Karolina Wallström (L) och Helena Ståhl (SD) reserverar sig mot beslutet till
förmån sina yrkanden om att bifalla Anders Åhrlins (M) ledamotsinitiativ.
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Särskiltyttrande



2Tilläggsanslagochombudgeteringar



Vänsterpartietställersigpositivatilltilläggsanslagetavsettförett
”hemesterprojekt”.Vityckerdetärviktigtattörebroareerbjudsupplevelserpå
hemmaplannärmöjlighetenattresaärkraftigtbegränsadpågrundav
Coronapandemin.

Vivilldockpoängteraviktenavattupplevelserochaktiviteterkoppladetill
dettaprojektriktarsigtillenbredmålgrupp.FörVänsterpartietärdetviktigt
attävensocioekonomisktutsattahushållgesmöjlighetattdeltaiaktiviteter.
Dettaärengruppsomredaninnanpandeminharhaftsvårtatthitta
sommaraktivitetersomrymsinomdeegnaekonomiskaförutsättningarna.
Blanddessamindreköpstarkahushållfinnsoftaensamståendeoch
barnfamiljer.Attsatsapåattinkluderadengruppeninnebärocksåensatsning
påettmerjämställtÖrebro.

UtöverdettaservigärnaattÖrebrokompanietihögregradsamverkarmed
andraverksamhetersomexempelvisLänsmuseetellerbiblioteken.




FörVänsterpartiet
MarthaWicklund(V)
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YRKANDE / RESERVATION
Kommunstyrelsen
2021-03-16

Tilläggsanslag och ombudgetering
Liberalerna anser att ett av tilläggsanslagen ej är nödvändigt. Örebro Kompaniets krav på
tillägg för insatsen ´Hemester´.
Liberalerna anser att det inte behövs extra marknadsföring och information om sevärdheter
och aktiviteter mot Örebroarna. Örebro kompaniet har redan uppdraget att informera
turister och alla andra om vad som händer i Örebro.
Tillgängliga resurser behövs istället för att möjliggöra för nya aktiviteter och kanske
rabattera inträden för ungdomar och vuxna under sommaren, på grund av pandemin.
Liberalerna yrkar därför avslag till Örebro Kompaniets krav på 350 000 till ´Hemester´ i
övrigt bifaller Liberalerna ärenden.

Faller Liberalernas yrkande är detta tillika en reservation till förmån för det.

Karolina Wallström
Liberalerna i Örebro kommun
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4DriftstödtillÖrebrolänsFlygplatsABenligtallmännagruppundantaget
(GBER)

Planetenbefinnersigiettakutnödlägeochdetfinnsväldigtsvagaincitament
attsatsapåflyget.FörossiVänsterpartietärdetenoansvarigpolitikatt
fortsättasubventioneraklimatvidrigatrafikslagsomflyget.Vianseratt
pengarnaskullegöramernyttapåannathåll,exempelvisidetfortsatta
arbetetförattutvecklakollektivtrafiken,färdtjänstenochminskabilismens
negativamiljöpåverkan.

Detärintebaradåligtförklimatet,detärocksådåligtförkommunensekonomi
ochdetärdärföroansvarigtattfortsättaattsatsaskattepengarpåenflygplats.
RedanstoraunderskottförÖrebroflygplatskommermedstorsannolikhetbli
ännustörreframöver.

VimotsätterossallaeventuellainvesteringarpåÖrebroflygplats,bådeav
ekonomiskaskäl,menframföralltmedhänsyntillklimatet.Vänsterpartiet
anserdärförinteattkommunenvaresigskafinansieraellergåiborgenfören
flygplats.

MedhänvisningtillovanyrkarVänsterpartiet:

Att

avslåsamtligabeslutspunkter.


Att

kommunstyrelseförvaltningentillsammansmedägarnaav
flygplatsenfåriuppdragattutredafråganomenprivatiseringav
flygplatsen.



Ihändelseavattyrkandetfallerskadettabetraktassomenreservation.




FörVänsterpartiet
MarthaWicklund(V)
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Särskiltyttrande
Ärende:DriftsstödtillÖrebrolänsFlygplatsABenligtallmännagruppundantaget(GBER)2021
Ärendenummer:Ks186/2021
Datum:2021Ͳ03Ͳ16



Viväljervälfärdföreflygplats
SverigedemokraternaanserattÖrebrokommunsskatteintäkterskagåtillkommunenskärnuppdragͲ
skola,vårdochomsorg.Idagslägetdrasdessaområdenmedunderskottochskrikerefterytterligare
resurser,ochdåmåstevivågaprioriteradetsomärmestangeläget.Enregionalflygplatstillhörinte
detmestangelägna.
DetfinnsenöveretableringavregionalaflygplatseriMellansverigeidagochdärförgårdeinterunt
utantillskjutandeavmedelfrånsinarespektiveägare.
Visverigedemokraterharingentingemotattdetfinnsenflygplatsiregionen.Detvimotsätterossär
attkommunensskattebetalarefinansierarden.Ärflygplatsenviktigiregionenmenarviattdet
kommervaralättatthittanyaägare.
Närdetgällerdetaktuellaärendetärdetdockenbartettförtydligandeompåvilkagrunderbidraget
betalasutochinteettbeslutomutbetalningavbidraget.Vivilländåtatillfälletiaktattgenomdetta
yttrandepoängteraattomvårbudgetvaritgällandehadedethärärendetintevaritrelevant,då
Örebrokommunidetfalletintehadehaftnågrafinansiellaintresseniflygplatsen.
FörSverigedemokraternaiKommunstyrelsen:

______________________
HelenaStåhl(SD)
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TILLÄGGSYRKANDE / RESERVATION
Kommunstyrelsen
2021-03-16

Central hantering av skyddsmaterial
Det är en mycket viktig fråga för vår förmåga att klara svåra situationer i våra verksamheter.
Lager måste finnas och ska vara tillgängligt och rätt tilltaget för att klara dagliga behov men
också hålla för en större krisberedskap. Det innebär att skyddsmaterial lätt ska kunna
avropas av medicinskt ansvarig sjuksköterska eller enhetschef vid behov. Vi skapar med
detta både snabbhet och flexibilitet. Dessutom är ett omsättningslager rätt ur ett
miljöperspektiv då vi undviker att kasta föråldrat skyddsmateriel.
Därför är behovet att redan nu signalera att lagret ska vara av både beredskaps-, och
omsättningskaraktär.
Liberalerna vill därför ändra attsats två till:

2. Lagret ska vara av karaktären av ett beredskapslager och omsättningslager för
smittskyddsmateriel med beredskap att klara ca 3 veckor-6 månaders åtgång utifrån de
prognoser som finns att tillgå.

Faller Liberalernas tilläggsyrkande är detta tillika en reservation till förmån för det.

Karolina Wallström
Liberalerna i Örebro kommun
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Ledamotsinitiativ
Kommunstyrelsen
Örebro Kommun
25 augusti

En krisberedskap med Mellansverige i fokus
Vi lever i en värld där människor kan resa över hela världen och tyvärr bidra till att lokala epidemier
snabbt kan bli pandemier.
Coronapandemin som vi lever med, och som många drabbats hårt av, har visat på brister i den
nationella, regionala och kommunala krisberedskapen. När det behövdes skyddsmaterial i en enorm
skala var vi inte tillräckligt förberedda. På alla nivåer i landet fick man göra stora ansträngningar, för att
se till att de som behövde skyddsmaterial hade tillgång till det.
Lärdomar måste dras av detta. En tydlig sådan är att krisberedskapen i form av lager av skyddsmaterial
behöver bli avsevärt bättre. Staten har aviserat att det behöver byggas en struktur som ser till att
skyddsutrustning finns tillgängligt när pandemier slår till mot samhället. Med andra ord behövs det ett
centrallagerௗför kommuner, regioner och län i Mellansverige.ௗௗ
Moderaterna i Örebro kommun ligger i framkant för att möta upp och vara en del av lösningen. Örebros
logistiska läge samt infrastruktur med tillgång till både Skandinavien och övriga världen, passar bra för
ett centrallager. Vi föreslår därför att Örebro kommun initierar en kontakt med lämpliga aktörer för att
hitta lösning där Örebro blir en del av ett framtida skyddslager oavsett vem som blir huvudman.
Örebro flygplats med omkringliggande mark är en utmärkt placering för ett centrallager för
skyddsmaterial. Här skulle Myndigheten förௗSamhällsskyddௗochௗberedskap (MSB), andra aktörer såsom
kommuner, regioner samt statliga aktörer som Försvarsmakten och Socialstyrelsen kunna ha nytta av
att ha sitt lager. Med denna lokalisering skulle också de internationella kris- och hjälpsändningarna som
redan idag skickas från Örebro flygplats, kunna bidra till att omsättningen av skyddslagret blir effektivt.
En placering i närheten av flygplatsen möjliggör en effektiv samverkan och distribution med de
involverade aktörerna. Genom en bred samverkan kan detta vara ett första steg i att skapa en starkare
beredskap för Örebro och Sverige.
Vi befinner oss i en av de största kriserna i modern tid och vi behöver hjälpas åt att ta ansvar för att vi
ska vara ännu bättre rustade till nästa gång en kris sker.

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att Kommunstyrelsen beslutar
att

Kommundirektören får i uppdrag att utreda ett centrallager för
skyddsutrustning vid Örebro flygplats

att

Kommundirektörenௗfår i uppdrag att inleda samtal med omkringliggande
kommuner och regioner samt statliga aktörer med syfte
attௗhitta enௗlösningௗför ett skyddslagerௗförௗMellansverigeௗi Örebro.ௗ

Om kommunstyrelsen beslutar annat gäller ovanstående som reservation till förmån för eget
förslag.
För Moderaternas grupp i Kommunstyrelsen

Anders Åhrlin (M)

