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Julia Taavela, sekreterare

Kenneth Handberg (S), ordförande

Martha Wicklund (V), justerare
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§ 23 Övrig fråga om deltagande på distans
Ärendebeskrivning

Martha Wicklund (V) ställer en övrig fråga om hur arbetet går med de tekniska
lösningarna för deltagande på distans vid nämndernas sammanträden.
Ordföranden redogör för hur det arbetet fortskrider.

§ 24 Årsredovisning Örebro kommun 2019
Ärendenummer: Ks 135/2020
Handläggare: Johanna Larsson
Ärendebeskrivning

Bedömningen av utvecklingen inom verksamhetens mål för god ekonomisk
hushållning baseras på utfallet för de indikatorer som fastställts i Övergripande
strategier och budget 2019 och hur kommunen arbetat för att nå utveckling
inom de fyra strategiska områdena och de 21 fastställda målen.
Utvecklingen går framåt inom samtliga mål. Inom arton av målen visar
indikatorernas utfall och/eller målbeskrivningarna att utvecklingen går åt rätt
håll. Inom tre av målen är den sammantagna bedömningen att vi inte når
tillräckliga effekter, trots utvecklingsarbeten. Redogörelserna visar på
omfattande insatser och åtgärder, och det finns planering för en fortsatt
utveckling framöver.
Kommunkoncernen gör ett resultat på 934 miljoner kronor. I resultatet ligger
påverkan från försäljning av fastigheter med 390 miljoner kronor och
orealiserade vinster inom kapitalförvaltningen med 178 miljoner kronor.
Kommunkoncernens investeringar uppgår till 2 520 miljoner kronor. Bolagens
investeringar i skattefinansierad verksamhet uppgår till 617 miljoner kronor
vilket är 203 miljoner lägre än budgeterat.
Kommunens resultat för 2019 uppgår till 407 miljoner kronor. Det är 190
miljoner kronor mer än budgeterat. En ny redovisningsprincip där de
finansiella tillgångarna värderas till verkligt värde har tillsammans med en
kraftig börsuppgång dragit upp årets resultat i kommun. Resultaten framöver
kommer att variera mer över tid. Om man plockar bort effekterna av
finansnettot och ser till kommunens nämnder visar de en avvikelse mot budget
på -180 mnkr. Investeringarna i kommunens verksamhet uppgår till 683
miljoner kronor vilket är 871 miljoner lägre än budgeterat. Två av tre finansiella
mål uppnås.
Sammantaget görs bedömningen att Örebro kommun uppfyller kraven på god
ekonomisk hushållning både ur verksamhetsperspektivet och det finansiella
perspektivet.
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Beslutsunderlag

Årsredovisning 2019 Örebro kommun
Tjänsteskrivelse, 2019-03-12
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Årsredovisningen för 2019 godkänns.
2. Av årets resultat markera 13,6 miljoner kronor inom det egna kapitalet för
nya överskott och underskott inom intraprenaderna.
3. Av årets resultat markera 25,1 miljoner kronor i det egna kapitalet för årets
negativa resultat inom digital arbetsplats.
4. Av årets resultat markera 12,3 miljoner kronor i det egna kapitalet för årets
negativa resultat inom VA-verksamheten.
5. Årsredovisningen överlämnas till revisorerna för granskning.
Beslutspunkterna 1–4 ska vidare till Kommunfullmäktige den 21 april för
beslut.
Yrkande

Anders Åhrlin (M) yrkar att få lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Martha Wicklund (V) yrkar att få lämna en anteckning till protokollet.
Proposition

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

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Årsredovisningen för 2019 godkänns.
2. Av årets resultat markera 13,6 miljoner kronor inom det egna kapitalet för
nya överskott och underskott inom intraprenaderna.
3. Av årets resultat markera 25,1 miljoner kronor i det egna kapitalet för årets
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negativa resultat inom digital arbetsplats.
4. Av årets resultat markera 12,3 miljoner kronor i det egna kapitalet för årets
negativa resultat inom VA-verksamheten.
5. Årsredovisningen överlämnas till revisorerna för granskning.
6. Anders Åhrlin (M) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
7. Martha Wicklund (V) får lämna en protokollsanteckning.
Beslutspunkterna 1–4 ska vidare till Kommunfullmäktige den 21 april för
beslut.
Karolina Wallström (L) och Martha Wicklund (V) deltar inte i beslutet.

§ 25 Årsredovisning – Örebro Rådhus AB och
dotterbolagen 2019
Ärendenummer: Ks 259/2020
Handläggare: Krister Frödin
Ärendebeskrivning

Örebro Rådhus AB ägs till 100 % av Örebro kommun. Bolaget har till uppgift
att äga och förvalta kommunens aktier i kommuns hel- och delägda aktiebolag,
svara för ekonomisk uppföljning av dotterbolagen samt förmedla information
om dotterbolagens verksamhet till kommunstyrelsen.
Örebro Rådhus AB äger samtliga aktier i ÖrebroBostäder AB, Örebroporten
Fastigheter AB, Futurum Fastigheter i Örebro AB, Örebrokompaniet AB och
Örebro Parkering AB samt 91 % av aktierna i Länsmusiken i Örebro AB, 80 %
av aktierna i KumBro Utveckling AB, 74,43 % av aktierna i Vätternvatten AB,
44,95 % av aktierna i Örebro Läns Flygplats AB, 38 % av aktierna i Alfred
Nobel Science Park AB, 16,67 % av aktierna i Oslo-Stockholm 2.55 AB samt 9
% av aktierna i Länsteatern i Örebro AB. Dessa aktier har ett bokfört värde på
totalt 1 826 mnkr i moderbolagets bokslut för 2019 (1 826 mnkr 2018).
Resultatet för Örebro Rådhus AB är en vinst på 88,3 mnkr efter skatt. Av
bolagets resultat föreslås bolagsstämman besluta att 85 mnkr delas ut till
Örebro kommun. Resultatet för hela Örebro Rådhuskoncernen är 559 mnkr
efter skatt (45 mnkr 2018).
Beslutsunderlag

Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 2020-03-23.
Årsredovisning 2019 för Örebro Rådhus AB.
Årsredovisningar 2019 för dotterbolagen, intressebolag och dotterdotterbolag
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Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Årsredovisning 2019 för Örebro Rådhus AB och de dotterbolag,
intressebolag och dotterdotterbolag som ingår i Örebro Rådhus-koncernen
läggs med godkännande till handlingarna.
2. Kommunens stämmoombud får i uppdrag att vid årsstämman för Örebro
Rådhus AB och de dotterbolag, intressebolag och dotterdotterbolag som ingår
i Örebro Rådhuskoncernen rösta för att:
a) fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
b) disponera bolagens vinster eller förluster enligt de fastställda
balansräkningarna;
c) bevilja ansvarsfrihet gentemot bolagen för styrelseledamöterna och de
verkställande direktörerna; samt att
d) arvode ska utgå till de styrelseledamöter, suppleanter och lekmannarevisorer
som utsetts av kommunfullmäktige i Örebro i enlighet med av
kommunfullmäktige i Örebro beslutade bestämmelser om arvoden och
ersättningar till förtroendevalda samt att arvode till revisor ska utgå enligt
godkänd räkning.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Yrkande

Martha Wicklund (V) yrkar bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag
och att få lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Proposition

Ordförande Kenneth Handberg (S) finner att det finns ett förslag till beslut,
det vill säga bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag och att
Kommunstyrelsen beslutar enligt detta.
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

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Årsredovisning 2019 för Örebro Rådhus AB och de dotterbolag,
intressebolag och dotterdotterbolag som ingår i Örebro Rådhus-koncernen
läggs med godkännande till handlingarna.

6 (27)

ÖREBRO

Protokoll

2. Kommunens stämmoombud får i uppdrag att vid årsstämman för Örebro
Rådhus AB och de dotterbolag, intressebolag och dotterdotterbolag som ingår
i Örebro Rådhuskoncernen rösta för att:
a) fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
b) disponera bolagens vinster eller förluster enligt de fastställda
balansräkningarna;
c) bevilja ansvarsfrihet gentemot bolagen för styrelseledamöterna och de
verkställande direktörerna; samt att
d) arvode ska utgå till de styrelseledamöter, suppleanter och lekmannarevisorer
som utsetts av kommunfullmäktige i Örebro i enlighet med av
kommunfullmäktige i Örebro beslutade bestämmelser om arvoden och
ersättningar till förtroendevalda samt att arvode till revisor ska utgå enligt
godkänd räkning.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.

§ 26 Årsredovisning – Örebro läns trädgårdsaktiebolag
2019
Ärendenummer: Ks 260/2020
Handläggare: Krister Frödin
Ärendebeskrivning

Örebro läns trädgårdsaktiebolag AB har i uppgift att förvärva, äga och
underhålla konstverk i Stadsparken, Skytteparken och Stora Holmen i Örebro.
Årets resultat 2019 är 83 978 kronor.
Bolagets årsredovisning för 2019 överlämnas till Kommunstyrelsen för
godkännande.
Beslutsunderlag

Årsredovisning 2019 för Örebro Läns Trädgårdsaktiebolag
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Lägga Örebro läns trädgårdsaktiebolags årsredovisning för räkenskapsåret
2019 till handlingarna.
2. Kommunens stämmoombud får i uppdrag att vid årsstämman för Örebro
läns trädgårdsaktiebolag rösta för att:
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a) fastställa resultaträkningen och balansräkningen;
b) disponera bolagens vinster enligt den fastställda balansräkningen;
c) bevilja ansvarsfrihet gentemot bolagen för styrelseledamöterna och den
verkställande direktören; samt att
d) arvode ska utgå till de styrelseledamöter, suppleanter och lekmannarevisorer
som utsetts av Kommunfullmäktige i Örebro i enlighet med av
Kommunfullmäktige i Örebro beslutade gällande bestämmelser om arvoden
och ersättningar till förtroendevalda samt att arvode till revisor ska utgå enligt
godkänd räkning.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Beslut

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

§ 27 Årsredovisning – Nerikes Brandkår 2019
Ärendenummer: Ks 261/2020
Handläggare: Krister Frödin
Ärendebeskrivning

Nerikes Brandkår är ett kommunalförbund som har till uppgift att svara för
räddningstjänsten för de nio kommunerna Askersund, Hallsbergs, Kumla,
Laxå, Lekeberg, Lindesberg, Ljusnarsberg, Nora och Örebro.
Nerikes Brandkår redovisar ett överskott på 5,2 mnkr vilket är 3,7 mnkr bättre
än föregående år. Balanskravsresultatet är 4,7 mnkr för år 2019 då 0,6 mnkr i
reavinster räknats bort från årets resultat.
Årsredovisningen för 2019 överlämnas till Kommunstyrelsen för
godkännande.
Beslutsunderlag

Årsredovisning 2019 för Nerikes Brandkår
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet för verksamheten under år 2019.
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2. Årsredovisningen för Nerikes Brandkår år 2019 läggs med godkännande till
handlingarna.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Beslut

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

§ 28 Överförda driftresultat och investeringsanslag från
2019
Ärendenummer: Ks 1625/2019
Handläggare: Johanna Larsson och Sara Jonsson
Ärendebeskrivning

I ärendet redovisas förslag till överförda driftresultat samt överförda
investeringsanslag från 2019. Enligt kommunens ekonomistyrningsprinciper,
som återfinns i Övergripande strategier och budget 2019 med plan för 2020–
2021 (ÖSB 2019) överförs nämndernas överskott med 20 procent och
underskott med 10 procent. Över- eller underskott kan dock komma att
justeras för extraordinära intäkter och kostnader.
För att underlätta för de nämnder som har redovisat underskott 2019 och
samtidigt beakta kommunens behov att bromsa nettokostnadsutvecklingen,
föreslås inga över- eller underskott föras över till 2020.
För driftsnämndernas Intraprenader innebär det att 100 procent av både
ekonomiskt över- och underskott reserveras i eget kapital till nästkommande
år. Ingen prövning sker mot måluppfyllelsen men maximalt kan 7 procent av
årsbudgeten markeras. I eget kapital är 53,5 miljoner kronor markerat för
Intraprenader.
Markerade medel för Intraprenader kommer inte att läggas ut i nämndernas
driftsbudgetramar. Nämnderna ska särredovisa förbrukningen av dessa medel i
sina delårs- och årsbokslut. Årets budgetavvikelse för Intraprenader kommer
utifrån dessa redovisningar justeras med motsvarande belopp.
För pågående investeringsobjekt överförs 572,2 miljoner kronor. Den totala
investeringsbudgeten för skattefinansierade investeringar, exklusive
taxefinansierade investeringar, ska inrymmas inom ramen för det finansiella
målet om 70 procents självfinansieringsgrad av investeringar.
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Beslutsunderlag

Drift- och programnämndernas årsberättelser
Övergripande strategier och budget 2019
Nämndernas begäran om överföring av investeringsanslag
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Inga tilläggsanslag för 2019 års driftresultat sker 2020.
2. De politiska kansliernas budget är beslutad för en fyraårig mandatperiod och
överskottet på totalt 4,6 miljoner förs över till 2020.
3. Investeringsanslag på sammanlagt 572,2 miljoner kronor överförs från 2019 i
enlighet med kommunstyrelseförvaltningens förslag.
4. En reviderad investeringsbudget ska anpassas till årets finansiella mål.
Beslutspunkt 1 ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Yrkande

Karolina Wallström (L) yrkar avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag
till förmån Liberalernas budget som lagts fram i Kommunfullmäktige.
Anders Åhrlin (M) yrkar bifall till beslutspunkterna 1 och 2, avslag på
beslutspunkt 3 och att Kommundirektören får i uppdrag att beräkna
investeringsanslagen samt anpassa dessa i enlighet med Moderaternas budget.
Proposition

Ordförande Kenneth Handberg (S) finner att det finns tre förslag till beslut,
det vill säga Kommunstyrelseförvaltningens förslag, Karolina Wallströms (L)
yrkande om avslag samt Anders Åhrlins (M) yrkande. Ordföranden ställer
respektive förslag under proposition genom acklamation och finner att
Kommunstyrelsen beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
1. Inga tilläggsanslag för 2019 års driftresultat sker 2020.
2. De politiska kansliernas budget är beslutad för en fyraårig mandatperiod och
överskottet på totalt 4,6 miljoner förs över till 2020.
3. Investeringsanslag på sammanlagt 572,2 miljoner kronor överförs från 2019 i
enlighet med kommunstyrelseförvaltningens förslag.
4. En reviderad investeringsbudget ska anpassas till årets finansiella mål.
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Beslutspunkt 1 ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Helena Ståhl (SD) deltar inte i beslut av beslutspunkterna 3 och 4.
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.
Karolina Wallström (L) reseverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget
yrkande.

§ 29 Tilläggsanslag och ombudgeteringar
Ärendenummer: Ks 1625/2019
Handläggare: Johanna Larsson och Sara Jonsson
Ärendebeskrivning

I ärendet redovisas ombudgeteringar mellan nämnder och kommunstyrelsen
samt tilläggsanslag för kostnadsökningar.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2020-03-27
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Tilläggsanslag beviljas med totalt 22,8 miljoner kronor för 2020 enligt
kommunstyrelseförvaltningens förslag.
2. Finansiering av tilläggsanslagen sker ur kommunstyrelsens utrymme för
generella kostnadsökningar.
3. Tilläggsanslag beviljas Programnämnd samhällsbyggnad avseende Open Arts
verksamhet med 1 miljon kronor 2020, vartefter verksamheten beviljas ett
anslag om 2 miljoner år 2021 och 1 miljoner kronor 2022, istället för 1 miljon
vartannat år och 3 miljoner vartannat år enligt nuvarande budget.
4. Finansiering av tilläggsanslaget för Open Art sker ur kommunstyrelsens
utrymme för generella kostnadsökningar med 1 miljon kronor 2020.
5. Ombudgeteringar genomförs enligt kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Yrkande

Anders Åhrlin (M) yrkar bifall till beslutspunkterna 1 och 2 samt avslag på
beslutspunkterna 3 och 4.
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Proposition

Ordföranden Kenneth Handberg (S) finner att det finns ett förslag till beslut
för beslutspunkterna 1 och 2, det vill säga bifall till
Kommunstyrelseförvaltningens förslag och att Kommunstyrelsen beslutar
enligt detta.
Därefter finner ordföranden att det finns två förslag till beslut för
beslutspunkterna 3 och 4, det vill säga Kommunstyrelseförvaltningens förslag
respektive Anders Åhrlins (M) yrkande om avslag. Ordföranden ställer dessa
mot varandra och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt
Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
1. Tilläggsanslag beviljas med totalt 22,8 miljoner kronor för 2020 enligt
kommunstyrelseförvaltningens förslag.
2. Finansiering av tilläggsanslagen sker ur kommunstyrelsens utrymme för
generella kostnadsökningar.
3. Tilläggsanslag beviljas Programnämnd samhällsbyggnad avseende Open Arts
verksamhet med 1 miljon kronor 2020, vartefter verksamheten beviljas ett
anslag om 2 miljoner år 2021 och 1 miljoner kronor 2022, istället för 1 miljon
vartannat år och 3 miljoner vartannat år enligt nuvarande budget.
4. Finansiering av tilläggsanslaget för Open Art sker ur kommunstyrelsens
utrymme för generella kostnadsökningar med 1 miljon kronor 2020.
5. Ombudgeteringar genomförs enligt kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Helena Ståhl (SD) deltar inte i beslutet av beslutspunkterna 3 och 4.
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.

§ 31 Kommunstyrelsens investeringsplan
Ärendenummer: Ks 361/2020
Handläggare: Andreas Nylén
Ärendebeskrivning

Ärendet utgår.

12 (27)

ÖREBRO

Protokoll

§ 32 Kommunstyrelsens lokalförsörjningsplan 2021-2024
Ärendenummer: Ks 430/2020
Handläggare: Marie Hillius
Ärendebeskrivning

Kommunens lokalförsörjningsprocess ska säkerställa att verksamheterna har
tillgång till ändamålsenliga lokaler och anläggningar, att dessa förvaltas
kostnadseffektivt samt utvecklas utifrån verksamheternas aktuella behov. Detta
är av central betydelse för kommunens totala ekonomi. Genom
lokalförsörjningsplaner läggs grunden för en långsiktig planering och ett
ändamålsenligt nyttjande av kommunens resurser.
Kommunstyrelsens lokalförsörjningsplan beskriver deras behov av
verksamhetslokaler och anläggningar under de närmaste fyra åren med
framåtblick ytterligare fyra år.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens lokalförsörjningsplan 2021-2024
Tjänsteskrivelse, 2020-03-30
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Kommunstyrelsen antar Lokalförsörjningsplan 2021-2024 med framåtblick
2025 – 2028.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 34 Höjda avgifter för familjerådgivning
Ärendenummer: Ks 359/2020
Handläggare: Patrik Jonsson
Ärendebeskrivning

Enligt Socialtjänstlagen är familjerådgivning ett kommunalt ansvar. I Örebro
län bedriver Region Örebro län (Regionen) familjerådgivningen åt
kommunerna enligt ett avtal som ingicks 1995. Avgiften för ett samtal med
familjerådgivningen är idag 150 kronor och har inte justerats på ungefär 20 år.
Regionen vill nu höja avgiften och även införa en avgift för uteblivna samtal.
Avgiften för uteblivna samtal och avgiften för samtal som föreslås höjas med
100 kronor till 250 kronor ska täcka del av ökade kostnader för personal och
drift av verksamheten.
Eftersom familjerådgivning är ett kommunalt ansvar ska avgifter för
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verksamheten fastställas av kommunen.
Avgift för uteblivna samtal och höjd avgift för samtal med familjerådgivningen
ska gälla från 2020-06-01.
Beslutsunderlag

Avgifter för familjerådgivningen, 2020-01-17
Missiv familjerådgivningen 2020-01-21
Förslag till beslut

Programnämnd social välfärds förslag till Kommunstyrelsen:
1. Avgiften för familjerådgivning enligt SoL 5:3 fastställs till 250 kronor per
samtal och börjar gälla 2020-06-01.
2. Avgift för uteblivna samtal får tas enligt Region Örebro läns Avgiftshandbok
3.4.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige.
Beslut

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

§ 35 Taxa för tillsyn enligt lagen om
sprängämnesprekursorer
Ärendenummer: Ks 227/2020
Handläggare: Johanna Elfving
Ärendebeskrivning

Miljönämnden har i sitt reglemente i uppdrag att utföra tillsyn enligt lagen
(2014:799) om sprängämnesprekursorer. Lagen ger kommunen rätt att ta ut
avgift för tillsynen. Kommunen får dessutom bestämma på vilken nivå som
avgifterna ska ligga.
Beslutsunderlag

Taxa för tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer (2020-01-10)
Tjänsteskrivelse från Miljönämnden, 2020-01-17
Miljönämnden, beslut 2020-02-11 § 32
Förslag till beslut

Miljönämndens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Anta föreliggande förslag till taxa för tillsyn enligt lagen om
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sprängämnesprekursorer.
2. Taxan ska gälla så snart beslutet vunnit laga kraft och tillsvidare.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Beslut

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

§ 36 Beredskapslager
Ärendenummer: Ks 441/2020
Handläggare: Mats Brantsberg
Ärendebeskrivning

I samband med arbetet med Covid-19 har frågan om beredskapslagring
kommit upp som ett led i att säkerställa att vi har tillräckliga materiella resurser
vid en kris. Beredskapslagring är ett bland flera sätt att öka vår förmåga och är
en del i kommunens kontinuitetsarbete. Hänsyn måste också tas till hur staten
planerar kring beredskapslagring i kommande totalförsvarsbeslut.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2020-04-06
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. I arbetet med kommunens kontinuitetsplanering ska frågan om behov av
beredskapslagring beaktas.
2. Innan beslut om lagring tas ska hänsyn tas till statens ambition och
inriktning kring statens beredskapslagring i bland annat arbetet med
kommande totalförsvarsbeslut.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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§ 37 Redovisning av ej besvarade motioner
Ärendenummer: Ks 117/2020
Handläggare: Julia Taavela
Ärendebeskrivning

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

Sammanställning av obesvarade motioner, 2020-03-27
Tjänsteskrivelse, 2020-03-27
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Anmälan läggs till handlingarna.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Beslut

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

§ 38 Svar på motion från Sverigedemokraterna om Ung+en väg till arbete för unga
Ärendenummer: Ks 1039/2013
Ärendebeskrivning

Sverigedemokraterna har inkommit med en motion med förslag att Örebro
kommun genom Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ska inrätta
Ung+, en arbetsmarknadsinsats som genomförs i Finspångs kommun.
Enligt motionen riktar sig projektet till unga vuxna mellan 20 - 25 år och har
uppvisat goda resultat. Sexton ungdomar blev anställda på heltid av kommunen
med full lön under 11 månader.
Motionen behandlades av Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden den
5 mars 2014.
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Beslutsunderlag

Jonas Millard (SD), Daniel Edström (SD) och Daniel Spiik (SD), motion om
Ung+- en väg till arbete för unga, 2013-10-01
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämndens yttrande från den 5 mars
2014.
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, beslut 2014-03-05 § 26
Förslag till beslut

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

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

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

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

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

§ 39 Svar på motion från Daniel Edström (SD) om att
upprusta Örebros vägnät
Ärendenummer: Ks 680/2016
Ärendebeskrivning

Daniel Edström (SD) har inkommit med en motion som anmäldes i
Kommunfullmäktige den 25 maj 2016, § 178. I motionen föreslås att Örebro
kommun upprättar en plan för att påbörja en långsiktig upprustning av
Örebros vägnät, att planen ses över minst 10–20 år framåt, att Örebro
kommun tillsammans med berörda företag upprättar en strategi för att
motverka att nyasfalterade områden grävs upp samt noga utreder vilka
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asfaltsorter som ska användas för att motverka kortsiktiga och kostsamma
reparationer på grund av asfaltens bristande kvalitet.
Tekniska förvaltningen följer utvecklingen i asfaltbranschen och håller sig
uppdaterad över vilka beläggningsåtgärder som är mest lämpade för de
kommunala gatorna. Förslaget är att motionen anses tillgodosedd.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse till Kommunstyrelsen, 2020-03-09
Motion från Daniel Edström (SD) om att upprusta Örebros vägnät
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-08-18
Skrivelse med tilläggsinformation, 2019-10-16
Förslag till beslut

Programnämnd samhällsbyggnads 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.

§ 40 Svar på motion från Vänsterpartiet om krafttag för ett
livskraftigt länsmuseum
Ärendenummer: Ks 821/2017
Ärendebeskrivning

Vänsterpartiets fullmäktigegrupp inkom med en motion om krafttag för ett
livskraftigt länsmuseum i Örebro kommun som anmäldes till
Kommunfullmäktige den 24 maj 2017.
I motionen föreslår Vänsterpartiet att utreda möjligheten för Örebro kommun
att vara en aktiv aktör i framtidens Örebro läns museum samt att utreda
möjligheten att skapa funktionella lokaler anpassade för museet.
Beslutsunderlag

Vänsterpartiets fullmäktigegrupp, motion om krafttag för ett livskraftigt
länsmuseum i Örebro kommun, 2017-05-24
Tjänsteskrivelse, 2020-01-31
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Förslag till beslut

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

Martha Wicklund (V) yrkar att motionen ska bifallas.
Proposition

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

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

Martha Wicklund (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget
yrkande om att bifalla motionen.

§ 41 Svar på motion från Martha Wicklund (V) om att
förebygga matsvinn
Ärendenummer: Ks 707/2017
Ärendebeskrivning

Martha Wicklund (V) inkom med en motion om att förebygga matsvinn som
anmäldes till Kommunfullmäktige den 25 april 2017.
Martha Wicklund (V) föreslår Kommunfullmäktige att besluta:
1. välja ut en verksamhet (en skolmatsal t.ex.) för att starta upp ett projekt med
syfte att sluta ett avtal med en lokal matvarubutik om att ta vara på matvaror
som annars skulle ha kastats.
2. projektet innebär att man ska arbeta aktivt med de som nyttjar maten t.ex.
elever, för att lära dem ett mer hållbart sätt att se på maten.
Beslutsunderlag

Martha Wicklund (V), motion om att förebygga matsvinn, 2017-04-25
Tjänsteskrivelse, 2020-03-12
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Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Motionens första förslag avslås.
2. Motionens andra förslag är tillgodosett.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Yrkande

Martha Wicklund (V) yrkar att motionen ska bifallas.
Proposition

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

Kommunstyrelsen beslutar:
1. Motionens första förslag avslås.
2. Motionens andra förslag är tillgodosett.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Reservation

Martha Wicklund (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget
yrkande om att bifalla motionen.

§ 42 Remittering av motioner
Ärendenummer: Ks 42/2020
Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige den 24 mars 2020 har överlämnat följande motioner för
beredning:
- Motion från Christopher Hedbom Rydaeus (M) om att redovisa hela
lönekostnaden för anställda i Örebro kommun
- Motion från Anders Åhrlin (M) om att revidera kommunens regler för inköp
av konst
- Motion från Patrik Jämtvall (L) om förändring av beslut gällande avgifter för
utlämnande av handling i digitalt format
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Beslutsunderlag

Motion från Christopher Hedbom Rydaeus (M) om att redovisa hela
lönekostnaden för anställda i Örebro kommun
Motion från Anders Åhrlin (M) om att revidera kommunens regler för inköp
av konst
Motion från Patrik Jämtvall (L) om förändring av beslut gällande avgifter för
utlämnande av handling i digitalt format
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Motion från Christopher Hedbom Rydaeus (M) om att redovisa hela
lönekostnaden för anställda i Örebro kommun remitteras till
Kommunstyrelseförvaltningen.
2. Motion från Anders Åhrlin (M) om att revidera kommunens regler för inköp
av konst remitteras till Programnämnd samhällsbyggnad och
Kommunstyrelseförvaltningen.
3. Motion från Patrik Jämtvall (L) om förändring av beslut gällande avgifter för
utlämnande av handling i digitalt format remitteras till
Kommunstyrelseförvaltningen.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

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

Ärendet utgår.

§ 44 Rapport från Örebro Rådhus AB
Ärendenummer: Ks 52/2020
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.
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I denna rapport lämnas övrig information om moderbolagets och
dotterbolagets verksamhet utifrån de ärenden som har behandlats i bolagens
styrelser. Ärenden som ska behandlas av Kommunstyrelsen redovisas inte i
denna rapport.
Beslutsunderlag

Rapport från Örebro Rådhus AB
Förslag till beslut

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

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 45 Rapport över finansverksamheter under mars
Ärendenummer: Ks 55/2020
Ärendebeskrivning

Kommunstyrelseförvaltningen anmäler rapport över finansverksamheter
för mars 2020.
Beslutsunderlag

Finansrapport mars 2020
Förslag till beslut

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

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 46 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Ks 442/2020
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
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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 14 april 2020 redovisar
Kommunstyrelseförvaltningen beslut som tagits med stöd av delegation
under mars 2020.
Beslutsunderlag

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

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

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 47 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

Protokoll från Direktionen, Nerikes Brandkår, 2020-03-05
Förslag till beslut

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

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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§ 48 Kommundirektörens rapport
Ärendenummer: Ks 57/2020
Ärendebeskrivning

Kommundirektören redogör i en rapport för nyheter inom förvaltningen.
Beslutsunderlag

Kommundirektörens rapport mars 2020
Förslag till beslut

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

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 49 Lägesrapport från Krisledningsstaben
Ärendenummer: Ks 360/2020
Handläggare: Helena Gullberg
Ärendebeskrivning

Krisledningsstaben informerar om sitt arbete under rådande läge med
Coronaviruset (Covid-19).
Beslutsunderlag

Muntlig information
Förslag till beslut

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

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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§ 50 Samhällsviktiga verksamheter
Ärendenummer: Ks 488/2020
Handläggare: Helena Gullberg
Ärendebeskrivning

Den 15 oktober 2019 fastställde Kommunstyrelsen Risk- och sårbarhetsanalys
för Örebro kommun 2020-2023 (RSA). I bilaga 3 till denna analys
identifierades, med grund i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps
(MSB) stödmaterial för framtagande av risk- och sårbarhetsanalyser,
samhällsviktiga verksamheter i Örebro kommuns geografiska område. I
samband med den pågående pandemin av Covid-19 har regeringen meddelat
en förordning där det bland annat anges att omsorg för barn och elever i
förskolan, fritidshemmet eller annan pedagogisk verksamhet till
vårdnadshavare som deltar i samhällsviktig verksamhet fortfarande ska
erbjudas även om regeringen meddelar beslut om stängning av förskolor och
grundskolor. I samma förordning anges även 12 samhällssektorer där
samhällsviktig verksamhet bedrivs. MSB har utifrån nämnda förordning fattat
beslut om en föreskrift med tillhörande allmänna råd som dels utvecklar de 12
samhällssektorerna men också ger konkreta exempel på samhällsviktiga
verksamheter. Vi ser därför behov av att uppdatera bilaga 3 i Örebro kommuns
RSA utifrån dessa nya föreskrifter och allmänna råd. Den uppdaterade bilagan
kommer bland annat, om behov uppstår, användas till
bemanningsplanering/-prioritering.
Beslutsunderlag

Uppdaterad Bilaga 3, Risk- och sårbarhetsanalys
Tjänsteskrivelse, 2020-04-07
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Kommunstyrelsen fastställer den uppdaterade Bilaga 3 till Risk- och
sårbarhetsanalys för Örebro kommun 2020-2023
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 51 Beslut om tillfällig förflyttning av medarbetare inom
Örebro kommuns verksamheter
Ärendenummer: Ks 498/2020
Ärendebeskrivning

Det finns ett behov av kommunövergripande samordning avseende bemanning
av samhällsviktiga kommunala verksamheter under den pågående pandemin.
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Syftet med en sådan samordning är att Örebro kommun kan upprätthålla
samhällsviktiga kommunala funktioners bemanning även under en situation
med kritisk låg bemanning utifrån hög personalfrånvaro. Med anledning av den
rådande situationen föreslås en centralisering av beslut om tillfällig förflyttning
av medarbetare innebärande att kommundirektören får mandat att fatta sådana
beslut.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2020-03-07
Förslag till beslut

Den centrala stabens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Kommundirektören ges delegation att besluta om tillfällig förflyttning av
medarbetare både inom och utanför medarbetares anställningsavtal utifrån
verksamhetsbehov.
2. Uppdraget gäller från och med beslutsdatum fram till och med juni 2020.
3. Delegationsbesluten ska anmälas till nästkommande
kommunstyrelsesammanträde.
Kommunstyrelsens behandling

Kommunstyrelsens ledamöter enas om att i beslutspunkt 2 ska det framgå att
beslutet gäller till och med den 30 juni 2020.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
1. Kommundirektören ges delegation att besluta om tillfällig förflyttning av
medarbetare både inom och utanför medarbetares anställningsavtal utifrån
verksamhetsbehov.
2. Uppdraget gäller från och med beslutsdatum fram till och med den 30 juni
2020.
3. Delegationsbesluten ska anmälas till nästkommande
kommunstyrelsesammanträde.

§ 52 Insats- och tillväxtpaket
Ärendenummer: Ks 495/2020
Handläggare: Nima Poushin och Göran Dahlén
Ärendebeskrivning

Rådande samhällspåverkan på grund av Coronaviruset (Covid-19) skapar ett
ansträngt läge på både arbetsmarknaden och i näringslivet. Tillväxtfallet är
enligt Regeringen minst jämförbart med finanskrisen 2008 och den
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ekonomiska återhämtningen prognosticeras ta flera år.
En stor del av näringslivet lider ekonomisk skada och tvingas permittera, varsla
eller säga upp anställda för att undvika konkurs. I förlängningen påverkas
också kommunens ekonomi i form av minskat skatteunderlag och ökade
kostnader genom bland annat försörjningsstöd.
Samtidigt har företag i andra branscher akut kompetensbrist då till exempel
varuefterfrågan ökat. Ökade krav ställs därför på en snabb omställning och
förmåga att möjliggöra mobilisering av kompetens i syfte att stävja negativa
effekter för såväl individ som näringsliv. Det är därför viktigt att åtgärder
vidtas för att möta de behov som kommer finnas.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2020-04-07
Det ekonomiska läget, Regeringen (bildspel, pressmeddelande 2020-03-31)
Konjunkturläget april 2020, Konjunkturinstitutet
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsens:
- Kommundirektören får i uppdrag att till Kommunstyrelsens nästkommande
sammanträde återkomma med ett förslag till uppdragsdirektiv för ett insatsoch tillväxtpaket med syfte att möta de behov som kommer finnas på
arbetsmarknaden och i näringslivet.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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Särskilt yttrande
Ärende 2
Ärendenummer: Ks 135/2020
"Årsredovisning Örebro kommun"

Kommunstyrelsen
Örebro kommun
14 april 2020

En ekonomi som går på knäna
Örebroarna ska kunna lita på att kommunen förvaltar deras pengar ansvarsfullt och med
respekt för det hårda arbete som ligger bakom vaije inbetalad skattekrona. Moderaterna
menar att kommunledningen ska verka för att välfärdsuppdraget alltid prioriteras i Örebro
kommuns verksamheter. Skattemedel ska användas på ett riktigt och kostnadseffektivt sätt.
Örebro är en stor kommun med en omfattande organisation. För att den ska fungera effektivt
och tjäna medborgarna på ett tillfredsställande sätt krävs det att förvaltningen i högre
utsträckning kopplas till den politiska styrningen. Medborgarna måste kunna utkräva ansvar
för olämpliga eller olagliga beslut. Det är oroande att driftsnämnderna f01isatt går med ett så
stort underskott och att avvikelsen från budget är 191 miljoner.
Vi konstaterm åter igen att en noggrann uppföljning av var pengarna fördelas- och behövs, är
tvunget att ske och de skenande kostnaderna behöver tas på allvar av de styrande i
kommunen.
Med Moderaternas politiska prioriteringar hade årsberättelsen sett annorlunda ut.
Eftersom årsredovisningen är ett dokument som beskriver utfallet för året väljer vi moderater
att bifalla förslaget till beslut.
För Moderaternas grupp i Kommunstyrelsen

Datum: 2020-04-14
Kommunstyrelsen

Protokollsanteckning

2. Årsredovisning - Örebro kommun 2019

Jag vill lägga följande till protokollet:
Vänsterpartiet är kritiska till vissa politiska satsningar där vi ser att till
exempel privatiseringarna fortsätter att leda till stora underskott.

Datum: 2020-04-14
Kommunstyrelsen

Särskilt yttrande

Årsredovisning - Örebro Rådhus AB och
dotterbolagen 2019
I Vänsterpartiets förslag till budget så väljer vi att inte göra en
värdeöverföring från ÖBO utan säkerställer istället att pengarna går
tillbaka för investeringar i ÖBO:s bestånd. Vänsterpartiet väljer
dessutom att inte göra några investeringar i Örebro Airport AB. Detta är
därför en redogörelse av minoritetsstyrets budget och visar ett
annorlunda utfall än om Vänsterpartiets budget hade varit gällande.

Vänsterpartiet

Yrkande

Ärende 6
Ärendenummer: Ks 1625/2019
"Överförda driftresultat och investeringsanslag från 2019"

Kommunstyrelsen
Örebro kommun
14 april 2020

En ansträngd ekonomi för Örebro kommun
Örebro kommuns ekonomi är ansträngd. Kostnaderna har ökat kraftigt under de senaste
åren, prognosen för de kommande är lika dyster och detta kommer späs på av den kris vi nu
är mitt i.
Befolkningen växer, i synnerhet den yngre och den äldre delen som inte arbetar men som
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 resultatrikt sätt, så att va1je arbetad timme producerar största
möjliga värde för örebroarna.
Moderaterna har lagt fram en egen investeringsbudget för 2020 och har tidigare tagit
fram egna investeringsprogram för Örebro kommun. Vi har alltid prioriterat satsningar
på fler äldreboenden, förskolor och skolor framför sla-ytprojekt. Örebro kommun
behöver prioritera långsiktiga investeringar för att möta upp de kommande årens
demografiska utmaning med en allt yngre och allt äldre befolkning.

Med hänvisning till ovanstående föreslår Moderaterna att nämnden beslutar
att

bifalla punkterna 1 och 2,

att

avslå punkt 3 samt

att

Kommundirektören får i uppdrag att beräkna investeringsanslagen samt
anpassa dessa i enlighet med Moderaternas budget

Om kommunstyrelsen beslutar annat gäller ovanstående som reservation till förmån för
eget förslag.

Yrkande

Ärende 7
Ärendenummer: Ks 1625/2019
"Tilläggsanslag och ombudgeteringar"

Kommunstyrelsen
Örebro kommun
14 april 2020

Örebro kommun behöver tydlig styrning
Örebro kommun behöver prioritera långsiktiga investeringar för att möta upp de
kommande årens demografiska utmaning med en allt yngre och allt äldre befolkning.
Kommunledningen ska verka för att välfärdsuppdraget alltid prioriteras i Örebro
kommuns verksamheter. Det kräver tydlig styrning för att säkerställa att skattemedel
används på rätt sätt. Kommunens uppgifter behöver renodlas. Idag läggs arbetstid och
skattemedel på insatser och målsättningar som inte är förenliga med kommunens
uppdrag.
Projektet Open Art har varit ett uppskattat inslag i stadsbilden och lockat turister från
både Sverige och utlandet. Den nuvarande driftsformen är ohållbar. Därför vill vi att
andra aktörer tar över Open Alt från kommunen. Det skulle innebära att medborgarnas
ekonomiska belastning lättar och att evenemanget fo1tsatt skulle bibehålla sin
attraktionskraft.

Med hänvisning till ovanstående föreslår Moderaterna att nämnden beslutar

att

bifalla punkterna 1 och 2,

att

avslå punkterna 3 och 4 med hänvisning till Moderaternas budget samt

att

med ovanstående justering genomföra ombudgeteringarna

Om kommunstyrelsen beslutar annat gäller ovanstående som reservation till förmån för
eget förslag.

För Moderaternas grupp i Kommunstyrelsen

