
Protokoll  Ks 93/2022 
 
 

  1 (31) 
 

Kommunstyrelsen 
 
Datum: 2022-10-18 
Tid: 14:15–14:45 
Plats: Dialogen, Rådhuset 
 
Närvarande ledamöter 
John Johansson (S) 
Jimmy Nordengren (C) 
Anders Åhrlin (M) 
Roger Andersson (S) 
Håkan Stålbert (KD) 
Martha Wicklund (V) 
Maria Haglund (M) 
Johan Kumlin (M) 
Cecilia Askerskär Philipsson (M) 
Karolina Wallström (L) 
Helena Ståhl (SD) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Kemal Hoso (S) Ersätter Ullis Sandberg (S) 
Carina Toro Hartman (S) Ersätter Nabil Mouchi (S) 
Gunhild Wallin (C) Fisun Yavas (S) 
Susanne Lindholm (KD) Ersätter Marie Brorson (S) 
 
Närvarande ersättare 
Emelie Jaxell (M) 
Markus Allard (ÖrP) 
 
Övriga 
Peter Larsson Kommundirektör 

 
 

 
Paragraf 185–192 och 194–210 
 
 
 
 
  



ÖREBRO Protokoll  
 

  2 (31) 
 

Joacim Bock, sekreterare 
 
Digitalt justerat protokoll. 
 
 
 
 
John Johansson (S), ordförande 
 
 
 
 
 
 
Martha Wicklund (V), justerare  



ÖREBRO Protokoll  
 

  3 (31) 
 

§ 185 Delårsrapport med prognos 2 2022 - 
Kommunstyrelsen 
Ärendenummer: Ks 1287/2022 
Handläggare: Peter Larsson, Catharina Centerfjäll 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelseförvaltningen har sammanställt delårsrapport med prognos 2 
2022. 

Resultatet visar på att verksamheten under Kommunstyrelsen, trots stora 
händelser i omvärlden, i allt väsentligt bedrivits utifrån givet reglemente, egna 
styrregler, givna uppdrag och levererat positiva bidrag till Örebro kommuns 
samlade utveckling och ekonomiska ställning. 

Bedömningen grundar sig på Kommunstyrelseförvaltningens uppföljning 
utifrån av Kommunfullmäktige fastställda målområden och bidrag till 
kommunfullmäktigemål för god ekonomisk hushållning med tillhörande 
åtaganden. 

Den sammanställda budgetavvikelsen för kommunstyrelsen är negativ och 
uppgår totalt till 

-15,4 mnkr, att jämföra med delårsrapport 1 där avvikelse beräknades till -20 
mnkr. Avvikelsen märks främst inom statsbidrag som inte uppnår budgeterad 
nivå. Politisk ledning visar på positiv avvikelse med 6,6 mnkr, beroende på 
samlat överskott från tidigare år som förs till de politiska kanslierna. Inom 
kommunstyrelseförvaltningen beror negativ avvikelse -18 mnkr till stor del på 
det riktade utvecklingsuppdraget hänförligt till budgetdirektivet enligt ÖSB 
från år 2021 om -18,2 mnkr, som ska klaras ut bland annat via NOD-
uppdraget på några års sikt (av 18,2 mnkr återstår ca 11,2 mnkr). 
Avdelningarna inom det Centrala stödet har enligt prognos en negativ avvikelse 
om -7,6 mnkr, inklusive Lokalförsörjningsavdelningens personal o kontor, som 
omorganiserats till kommunstyrelseförvaltningen under året. Förvaltningen 
fortsätter att anpassa kostnadsnivån till budgetram, där intäktsfinansiering från 
portföljer upphört eller minskat, emedan verksamheten fortsatt har kostnad 
kvar för olika avtal och anställningar. Det är angeläget att färdigställa projekt så 
att önskade effektiviseringar uppnås. Det pågående arbetet med en förändrad 
förvaltningsorganisation kommer bli viktigt för att uppnå en budget i balans 
och långsiktigt hållbar ekonomi.  

Beslutsunderlag 
Delårsrapport med prognos 2 2022 - Kommunstyrelsen 
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen: 

1. Kommunstyrelsen fastställer delårsrapport med prognos 2 2022 för 
Kommunstyrelsens egen verksamhet. 

2. Delårsrapporten överlämnas för vidare hantering inom ramen för Örebro 
kommuns uppföljningsprocess 2022 

Yrkanden 
Martha Wicklund (V) yrkar bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag, 
samt till att ge Kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att vid nästa 
kommunstyrelsesammanträde redovisa kostanden för NOD-projektet till dags 
dato. Och ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att redovisa vilken 
inverkan NOD-projektet haft på arbetsmiljön för berörda medarbetare. 

John Johansson (S) yrkar avslag på Martha Wicklunds (V) tilläggsyrkanden.  

Proposition 
Ordförande John Johansson (S) föreslår en propositionsordning där 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag och Martha Wicklunds (V) yrkande 
ställs mot varandra i helhet. Kommunstyrelsen godkänner 
propositionsordningen.   

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att Kommunstyrelsen 
beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Kommunstyrelsen fastställer delårsrapport med prognos 2 2022 för 
Kommunstyrelsens egen verksamhet. 

2. Delårsrapporten överlämnas för vidare hantering inom ramen för Örebro 
kommuns uppföljningsprocess 2022. 

Karolina Wallström (L) deltar inte i beslutet. 

Reservation 
Martha Wicklund (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.  

§ 186 Delårsrapport med prognos 2 2022 - Örebro 
Kommun 
Ärendenummer: Ks 223/2022 
Handläggare: Johanna Larsson, Karin Nilsson 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen har sammanställt en delårsrapport till och med den 31 
augusti och en helårsprognos 2 för 2022 för Örebro kommun. Den 
sammantagna bedömningen baserad på prognoserna för Kommunfullmäktiges 
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verksamhetsmål och finansiella mål är att Örebro kommun inte uppfyller 
målen av betydelse för god ekonomisk hushållning. Mot bakgrund av 
kommunens stabila ekonomi samt att nämnderna fortsatt bedriver sina 
grunduppdrag med god kvalitet är bedömningen dock att kommunen som 
helhet har en god ekonomisk hushållning. 

Inom samtliga sex målområden är bedömningen att fortsatt arbete krävs för att 
nå målen. Analyserna visar att utvecklingen går åt rätt håll inom 5 av de 33 
Kommunfullmäktigemålen för att uppnås inom mandatperioden. Inom 28 av 
målen är den sam-mantagna bedömningen att vi inte når önskvärda effekter, 
trots utvecklingsarbeten, och bedömningen är att fortsatt arbete krävs för att 
nå målen. 

När det gäller de finansiella målen visar prognosen på måluppfyllelse inom tre 
av de fyra målen. Målet om en självfinansieringsgrad på 100 procent för 
skattefinansierade investeringar beräknas inte nås. 

Delårsresultatet januari till augusti 2022 uppgår till 322 mnkr. Kommunens 
prognos för helåret bedöms till 129 mnkr, vilket är 180 mnkr lägre än 
budgeterat. Årets prognos i kommunkoncernen uppgår till 389 mnkr efter 
skatter och finansnetto. Nämnderna visar sammantaget en negativ 
budgetavvikelse på 32 mnkr. Verksamhetens nettokostnader prognostiseras att 
uppgå till 96 procent av skatteintäkter, utjämning och generella statsbidrag. 
Den prognostiserade nettokostnadsutvecklingen (5,4 procent) överstiger den 
prognostiserade utvecklingen av skatteintäkter, utjämning och generella 
statsbidrag (4,8 procent). Exkluderas jämförelsestörande poster uppgår årets 
prognos till 566 mnkr. Årets prognos för kommunens balanskravsresultat är 
positiv och uppgår till 633 mnkr. Kommunens investeringar för de 
skattefinansierade verksamheterna prognostiseras till 589 mnkr. De 
taxefinansierade investeringarna prognostiseras till 486 mnkr. Bolagens 
investeringar för skattefinansierad verksamhet väntas uppgå till 561 mnkr. 

I samband med delår 1 beslutade Kommunfullmäktige att ”Samtliga nämnder 
som prognostiserar negativ budgetavvikelse för år 2022 ska besluta om och 
vidta åtgärder för att säkra en långsiktigt hållbar ekonomi. Beslutade och 
vidtagna åtgärder ska redovisas till Kommunstyrelsen i samband med 
delårsrapport med prognos 2.” Följsamheten till detta beslut har delvis varit 
bristande. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-10-06 
Delårsrapport med prognos 2 2022 Örebro kommun. 
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen: 

1. Delårsrapport med prognos 2 för 2022 godkänns. 

2. Samtliga nämnder som redovisar prognostiserat negativ budgetavvikelse för 
år 2022 ska besluta om och vidta åtgärder för att säkra en långsiktigt hållbar 
ekonomi. 

3. Inför 2023 ges Kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att tydliggöra vilken 
rapportering nämnderna förväntas inkomma med i de fall negativ 
budgetavvikelse prognostiseras. 

4. Delårsrapport med prognos 2 2022 överlämnas till revisorerna för 
granskning. 

Beslutspunkterna 1–2 ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut. 

Yrkande 
Martha Wicklund (V) yrkar bifall till beslutspunkterna 1 och 4 i 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag.  

Proposition 
Ordförande John Johansson (S) finner att det endast finns ett förslag till beslut, 
det vill säga bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag från Martha 
Wicklund (V) och att Kommunstyrelsen beslutar enligt detta. 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Delårsrapport med prognos 2 för 2022 godkänns. 

2. Samtliga nämnder som redovisar prognostiserat negativ budgetavvikelse för 
år 2022 ska besluta om och vidta åtgärder för att säkra en långsiktigt hållbar 
ekonomi. 

3. Inför 2023 ges Kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att tydliggöra vilken 
rapportering nämnderna förväntas inkomma med i de fall negativ 
budgetavvikelse prognostiseras. 

4. Delårsrapport med prognos 2 2022 överlämnas till revisorerna för 
granskning. 

Beslutspunkterna 1–2 ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut. 

Martha Wicklund (V) deltar inte i beslutspunkterna 2 och 3.  

Karolina Wallström (L) deltar inte i beslutet i sin helhet. 
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§ 187 Redovisning av partistöd år 2021 
Ärendenummer: Ks 705/2022 
Handläggare: Mats Guldbrand 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har den 30 januari 2019, § 17 beslutat om regler för 
kommunalt partistöd. Reglerna utgår från kommunallagens bestämmelser på 
området, kommunallagen 4 kap 29 – 32 §§. 

Av reglerna för partistöd framgår att partierna årligen ska lämna en skriftlig 
redovisning som visar att partistödet har använts för att stärka partiets ställning 
i den kommunala demokratin. Partistödet är avsett för det lokala partiarbetet 
som riktar sig till kommunmedlemmarna. 

Samtliga nio partier som var representerade i Kommunfullmäktige under år 
2021 har inkommit med redovisning inom sex månader efter periodens utgång. 

Storleken på partistödet regleras i Riktlinjer för arvoden och ersättningar till 
förtroendevalda, partigruppsresurser och partistöd mandatperioden 2019-2022. 
Partistödet består av ett grundstöd, som uppgår till om 40 000 kronor per parti 
och år, samt ett mandatstöd, som uppgår till 2 x prisbasbeloppet per mandat 
och år. Kommunalt partistöd för år 2023 ska utbetalas till samtliga nio partier i 
Kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-09-21 
Redovisningar från Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna, 
Moderaterna, Miljöpartiet, Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna, 
Vänsterpartiet och Örebropartiet 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen: 

1. Redovisning av lokalt partistöd för 2021 från Centerpartiet, 
Kristdemokraterna, Liberalerna, Miljöpartiet, Moderaterna, 
Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet och Örebropartiet 
läggs till handlingarna. 

2. Kommunalt partistöd för år 2023 utbetalas till samtliga nio partier 
representerade i kommunfullmäktige. 

3. Redovisning av kommunalt partistöd för år 2023 ska ske i enlighet med 
bilaga 2, § 4, i Riktlinjer för arvoden och ersättningar till förtroendevalda, 
partigruppsresurser och partistöd mandatperioden 2019–2022, senast 
reviderade av Kommunfullmäktige den 30 januari 2019, § 17. 

Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut. 
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Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

- Enligt Kommunstyrelseförvaltingens förslag. 

§ 188 Slutrapport för projektportföljen Digitalt först 2017-
2021 
Ärendenummer: Ks 489/2017 
Handläggare: Per Brogevik, Ann-Kristin Sundelius 

Ärendebeskrivning 
Kommunen avsatte under åren 2017 till och med 2021 totalt 200 mnkr för att 
få driv i utvecklingen till att bli en effektiv, modern och digital kommun. 
Satsningen på digitalisering avsågs leda till att Örebro kommun kan erbjuda 

• En enklare vardag för privatpersoner, företag och organisationer 
• Smartare och öppnare förvaltning som stödjer innovation och 

delaktighet 
• Effektivitet i verksamheten 

Utgångspunkt för verksamhetsutvecklingen var kommunens Digitaliserings-
strategi 2017-2021 som bygger på regeringens uppdrag om digital förnyelse av 
det offentliga Sverige, ”Digitalt först” samt kommunens åtaganden utifrån 
SKR:s handlingsplan (före detta SKL) 2017-2025 ”Förutsättningar för digital 
utveckling”. Kommundirektören fick i uppdrag att driva uppdraget och 
utvecklingen med stöd av digitaliseringskommittén bestående av 
kvalitetsdirektör, kommunikationsdirektör, IT-direktör samt förnyelsedirektör. 

Totalt har cirka 100 ärenden hanterats inom portföljen, varav ett 70-
tal utvecklingsinsatser har färdigställts. Av dessa har ungefär 40 projekt 
värderats utifrån kommunens värderingsmodell för effekter och nytta. 

Slutrapporten visar att samtliga av Digitaliseringsstrategins perspektiv och 
strategier finns representerade i utvecklingsinsatserna som genomförts, men 
tyngdpunkten har legat på utvecklingen av perspektivet ”Digital service och 
tillgänglighet” samt mot strategierna ”Säkrare digitala tjänster som skapar tillit” 
samt ”Digital samverkan för en effektivare förvaltning”. 97 % av planerade 
åtaganden utifrån SKR:s handlingsplan har fullföljts eller påbörjats under 
portföljtiden. Den del som återstår är att kommunen endast marginellt har 
deltagit på nationell nivå med resurser och utformning av standards. 

Av portföljens 200 000 tkr har drygt 182 000 tkr använts. Verksamheterna har 
nu kraven på sig att fullfölja uppdragen för den effekthemtagning som ska ske 
utifrån portföljens insatser för digitaliseringen. 

Portföljen Digitalt först har skapat förutsättningar för verksamhetsutveckling 
med bättre digitalt stöd och allt bättre ordning och reda för de digitala 
förutsättningarna i kommunen. En övergripande slutsats för portföljens arbete 
är att den har lyckats med att etablera en ny digital plattform men inte kommit 
lika långt med att förändra arbetssätt och beteenden. Nu gäller det att ta vara 
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på möjligheterna och fortsätta det arbete som startats så att nyttan för de vi 
finns till för kan realiseras och följas upp. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-09-21 
Slutrapport för portföljen Digitalt först 2017-2021, daterad 2022-06-22. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen: 

- Slutrapporten för portföljen Digitalt först 2017-2021 godkänns. 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 189 Riktlinjer för lokalförsörjning inklusive 
internhyresmodell 
Ärendenummer: Ks 588/2022 
Handläggare: Reshne Gadan, Björn Åkerberg Langhé 

Ärendebeskrivning 
Kommunens strategiska arbete med lokalförsörjning har, på uppdrag av 
stadsrevisionen, granskats av EY. Granskningen har föranlett ett antal 
rekommendationer som kommundirektören har gett 
lokalförsörjningsdirektören i uppdrag att verkställa. Förslag till riktlinjer för 
lokalförsörjning (inklusive internhyresmodell) är ett av dessa uppdrag som i sin 
tur helt eller delvis tillgodoser de övriga uppdragen från kommundirektören. 

Riktlinjer för lokalförsörjning tydliggör ansvar, roller och mandat i 
lokalförsörjningsprocessen. Detta bidrar till en effektiv process och 
ändamålsenlig lokalförsörjning i kommunen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-09-07 
Förslag till riktlinjer för lokalförsörjning inklusive internhyresmodell daterad 
2022-09-07 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen: 

1. Riktlinjer för lokalförsörjning inklusive internhyresmodell antas. 

2. Beslutet gäller från och med den 1 januari 2023. 

Yrkande 
Helena Ståhl (SD) yrkar på att i riktlinjerna ta bort stycket F. Konstnärlig 
gestaltning i avsnittet 2.2 Lokalförsörjningsstrategi. 
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Proposition 
Ordförande John Johansson (S) föreslår en propositionsordning där 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag och Helena Ståhls (SD) yrkande ställs 
mot varandra i sin helhet. Propositionsordningen godkänns av 
Kommunstyrelsen. 

Ordförande ställer Kommunstyrelseförvaltningens förslag mot Helena Ståhls 
(SD) yrkande och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Riktlinjer för lokalförsörjning inklusive internhyresmodell antas. 

2. Beslutet gäller från och med den 1 januari 2023. 

Reservation 
Helena Ståhl (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.  

§ 190 Revidering av Biblioteksplan för Örebro kommun 
Ärendenummer: Ks 1109/2022 

Ärendebeskrivning 
Biblioteksplanen är ett politiskt kommunövergripande styrdokument för 
biblioteksverksamhet med kommunal huvudman och regleras i bibliotekslagen. 

Det förslag till revidering som tagits fram är en mindre uppdatering och 
modernisering av 2017 års plan med avsikten att ett nytt uppdrag ska tas fram 
för en mer genomgripande revidering i nästa steg. 

En remissversion av reviderad biblioteksplan har skickats för påsyn av övriga 
nämnder i Örebro kommun. Det samlade resultatet av remissvaren är att den 
reviderade biblioteksplanen tillstyrks av samtliga åtta svarande nämnder. Det 
har inkommit några förslag till ändringar i texten som beaktats och i några fall 
ändrats i biblioteksplanen. 

Ärendet hanterades av Kulturnämnden den 23 maj 2022 och av 
Programnämnd samhällsbyggnad den 1 september 2022. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-05-04 
Remissversion, Örebro kommuns biblioteksplan 2021 
Biblioteksplan 2017 
Uppdragsdirektiv, biblioteksplan 
Beslut från Kulturnämnden 2022-05-23, § 69 
Beslut från Programnämnd samhällsbyggnad 2022-09-01, § 69 
Särskilt yttrande (V) från Programnämnd samhällsbyggnad 2022-09-01, § 69 
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Förslag till beslut 
Programnämnd samhällsbyggnads förslag till Kommunstyrelsen: 

- Programnämnd samhällsbyggnad antar reviderad biblioteksplan för Örebro 
kommun. 

Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut. 

Kommunstyrelsens behandling 
Ordförande John Johansson (S) föreslår att Programnämnd samhällsbyggnads 
förslag till Kommunstyrelsen ska ändras till: 

- Anta reviderad biblioteksplan för Örebro kommun. 

Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut. 

Kommunstyrelsen godkänner förslaget. 

Yrkande 
Helena Ståhl (SD) yrkar på: 

- Att följande skrivelse på sida 11 stryks: "och för personer som har annat 
modersmål än svenska" 

- Att följande skrivelse på sida 11 stryks:" Antalet språk som 
bibliotekspersonalen behärskar ska öka." 

- Att införa följande skrivelse på lämpligt ställe i biblioteksplanen: " 
Biblioteksservicen ska i så liten 
utsträckning som möjligt anpassas till andra språk än svenska, engelska och 
minoritetsspråken, och då först efter en berättigad behovsanalys." 

- Att införa följande skrivelse på lämpligt ställe i biblioteksplanen: "Kommunen 
ska ägna särskild uppmärksamhet åt att lyfta fram det lokala kulturarvet." 

Martha Wicklund (V) yrkar på att få lämna ett särskilt yttrande till protokollet.  

Proposition 
Ordförande John Johansson (S) föreslår en propositionsordning där 
Programnämnd samhällsbyggnads reviderade förslag ställs mot Helena Ståhls 
(SD) yrkande i sin helhet. Propositionsordningen godkänns av 
Kommunstyrelsen.  

Ordförande ställer Programnämnds samhällsbyggnads reviderade förslag mot 
Helena Ståhls (SD) yrkande och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt 
Programnämnds samhällsbyggnads reviderade förslag. 

Slutligen ställer ordföranden Martha Wicklunds (V) yrkande om att få lämna ett 
särskilt yttrande till protokollet och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt 
detta.  
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Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Anta reviderad biblioteksplan för Örebro kommun. 

2. Martha Wicklund (V) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet. 

Beslutspunkt 1 ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut. 

Reservation 
Helena Ståhl (SD) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för eget 
yrkande.  

§ 191 Rapport sociala investeringar – 
Utomhuspedagogikens inverkan på lärande, uppföljande 
utvärdering  
Ärendenummer: Ks 1296/2021 
Handläggare: Yvonne Haneskog 

Ärendebeskrivning 
Den sociala investeringen Utomhuspedagogikens inverkan på lärande genomfördes 
under två år från höstterminen 2016 till och med vårterminen 2018 och i 
samverkan mellan Förvaltningen förskola och skola samt 
Kommunstyrelseförvaltningen. Satsningens syfte var att få fler elever på 
Västra Engelbrektskolan att bli behöriga till gymnasieskolan genom att 
utveckla metoder för tillämpning av utomhuspedagogik och upplevelsebaserat 
lärande. Målgrupp var nyanlända elever i förberedelseklasserna på Västra 
Engelbrektskolan och eleverna som höstterminen 2016 började i årskurserna 
5–8 på samma skola. Denna rapport syftar till att utvärdera vilka medelfristiga 
effekter som uppstått efter investeringens slut avseende satsningens ena 
kvantitativa målsättning, 50 procent av de nyanlända eleverna och 70 procent av alla 
elever på Västra Engelbrektskolan är efter årskurs 9 behöriga till minst yrkesförberedande 
gymnasieprogram. De individer som vid start av satsningen höstterminen 2016 
antingen började årskurs 5 eller årskurs 6 på Västra Engelbrektskolan har följts 
i denna utvärdering. 

Vid analys av nationell statistik är det mest oroväckande resultatet att andelen 
behöriga elever på Västra Engelbrektskolan är nere på samma låga nivåer som i 
början av analyserad tidsperiod, vilket tyder på en negativ utveckling. Andelen 
elever som vid årskurs 9 uppnått behörighet till ett nationellt gymnasieprogram 
och tagit del av satsning uppgår till 61 procent. Betingat på olika 
bakgrundsvariabler ligger motsvarande andel inom intervallet [0,43–0,71], för 
totala gruppen. Sammantaget görs bedömningen att den kvantitativa 
målsättningen att 70 procent av alla elever på Västra Engelbrektskolan efter 
årskurs 9 är behöriga till minst yrkesförberedande gymnasieprogram inte 
uppnåtts. Vad gäller att 50 procent av de nyanlända eleverna ska ha uppnått 
motsvarande behörighet kan utvärderingen inte besvara med tanke på de få 
elever som med säkerhet fastställts ingå i denna målgrupp. 
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Den ekonomiska analysen visar att de faktiska effekterna blev betydligt lägre än 
förväntat och satsningen är inte lönsam ur ett kommunalekonomiskt 
perspektiv. Satsningens nettoeffekt uppgår till drygt minus två miljoner och 
faktisk avkastning per satsad krona är 30 öre. När ett samhällsekonomiskt 
perspektiv istället antas varierar nettoeffekt med modell och antaganden men 
är genomgående positiv. Samhällsekonomiskt värde av uppnådd 
gymnasiebehörighet uppgår då till [5200–41 600] tkr samt nettoeffekten 
uppgår till [1 934 – 38 334] tkr. På grund av metodologiska och datamässiga 
utmaningar i studien men också identifierade effekter som inte är möjliga att 
isolera och därmed att följa på ett kvalitetssäkrat och tillförlitligt vis är 
bedömningen av effektrealiseringen helt avhängt måluppfyllelsen. 
Konsekvensen av detta är att samtliga effekter skrivs ned till en realiseringsgrad 
på 30 procent. Till följd därav justeras återföringen för Programnämnd barn 
och utbildning, Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden och 
Socialnämnden ned till 30 procent. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-09-19 
Ansökan Utomhuspedagogikens inverkan på lärande, Ks 572/2016, daterad 2016-05-
08 
Slutrapport Utomhuspedagogikens inverkan på lärande, Ks 572/2016, daterad 2018-
05-03 
Rapport Utomhuspedagogikens inverkan på lärande – uppföljande utvärdering, Ks 
1296/2021, daterad 2021-12-14 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår Kommunstyrelsen: 

1. Rapport för satsningen Utomhuspedagogikens inverkan på lärande godkänns. 

2. Återföringsplan för Utomhuspedagogikens inverkan på lärande fastställs. 

3. Programnämnd barn och utbildning, Vuxenutbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden, Socialnämnden och Grundskolenämnden åläggs att 
återföra medel i enlighet med den fastställda återföringsplanen. 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 192 Svar på remiss - Rapporten Arlanda flygplats – en 
plan för framtiden (Ds 2022:11) 
Ärendenummer: Ks 925/2022 
Handläggare: Anders Edlund 

Ärendebeskrivning 
Infrastrukturdepartementet har inbjudit Örebro kommun att lämna yttrande 
över rapporten Arlanda flygplats – en plan för framtiden (Ds 2022:11). I 
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rapporten redovisar utredaren ett antal förslag utifrån uppdraget att ta fram en 
plan utveckling och utökning av Arlanda flygplats. Syftet med utredningen har 
varit att visa vilka åtgärder som behöver göras för att säkra tillräcklig 
flygkapacitet i Stockholmsområdet baserat på tillförlitliga prognoser för flygets 
utveckling och med utgångspunkt i den roll Arlanda har för flygtrafiken i 
Sverige. Rapporten innehåller förslag tom berör såväl Arlanda flygplats och 
luftrummet som åtgärder för transport- och energiförsörjning till Arlanda 
flygplats. Åtgärderna utgår från de transportpolitiska och klimatpolitiska målen 
samt fyrstegsprincipen. Åtgärderna som föreslås ska därmed bidra till 
omställningen till ett fossilfritt flyg. 

Sista svarsdag är den 31 oktober. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-09-20. 
Rapport Arlanda flygplats – en plan för framtiden (Ds 2022:11) 
Yttrande, 2022-09-19. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen: 

- Förslag till yttrande antas och överlämnas till Infrastrukturdepartementet. 

Yrkanden 
Martha Wicklund (V) yrkar på att i femte stycket i 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till yttrande lägga till meningen: "Det 
bör även utredas om Swedavia kan ta över äganderätten av Örebro flygplats." 

Helena Ståhl (SD) yrkar bifall till Martha Wicklund (V) tilläggsyrkande. 

John Johansson (S) yrkar avslag till Martha Wicklund (V) tilläggsyrkande. 

Proposition 
Ordförande John Johansson (S) föreslår en propositionsordning där 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag ställs mot Martha Wicklunds (V) m.fl. 
yrkande i sin helhet. Propositionsordningen godkänns av Kommunstyrelsen. 

Ordföranden ställer Kommunstyrelseförvaltningens förslag mot Martha 
Wicklund (V) m.fl. yrkande och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag.  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

- Förslag till yttrande antas och överlämnas till Infrastrukturdepartementet. 

Reservation 
Martha Wicklund (V) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för eget 
tilläggsyrkande. 
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§ 194 Redovisning av obesvarade motioner 
Ärendenummer: Ks 1199/2022 
Handläggare: Joacim Bock 

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 
Tjänsteskrivelse, 2022-10-04 
Sammanställning av obesvarade motioner, 2022-10-04 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen: 

- Anmälan läggs till handlingarna. 

Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut. 

Yrkande 
Martha Wicklund (V) yrkar på att få lämna ett särskilt yttrande till protokollet. 

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

Därefter ställer John Johansson (S) Martha Wicklunds (V) yrkande om att få 
lämna ett särskilt yttrande till protokollet under proposition och finner att 
Kommunstyrelsen beslutar enligt detta.  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

- Anmälan läggs till handlingarna. 

Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut. 

Helena Ståhl (SD) deltar inte i beslutet. 
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§ 195 Svar på motion från Daniel Spiik (SD) och Bo Ammer 
(SD) om att halvera mandatstödet vid uträkning av 
partistödet 
Ärendenummer: Ks 1218/2021 

Ärendebeskrivning 
Daniel Spiik (S) och Bo Ammer (SD) har inkommit med en motion som 
anmäldes i Kommunfullmäktige den 20 oktober 2021, § 292. 

Motionen innehåller ett förslag om att halvera mandatstödet vid uträkning av 
partistöd genom att minska från 2 x prisbasbelopp till att istället ligga på 1 x 
prisbasbelopp per mandat och år. 

Örebro Kommunfullmäktige fattade 2022-05-25 beslut om Riktlinjer för 
arvoden och ersättningar till förtroendevalda, partigruppsresurser och partistöd 
mandatperioden 2023-2026. Riktlinjerna är framtagna efter 
partiföreträdarträffar dit samtliga av Kommunfullmäktiges partier var inbjudna, 
och är antagna med en bred majoritet. Förslaget är därför att motionen avslås. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-06-10 
Motion från Daniel Spiik (SD) och Bo Ammer (SD) om att halvera 
mandatstödet vid uträkning av partistödet, 2021-10-20 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen: 

- Motionen avslås. 

Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut. 

Yrkande 
Helena Ståhl (SD) yrkar bifall till motionen.  

Proposition 
Ordförande John Johansson (S) finner att det finns två förslag till beslut, det 
vill säga Kommunstyrelseförvaltningens förslag och Helena Ståhls (SD) 
bifallsyrkande till motionen. Ordföranden ställer förslagen mot varandra och 
finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens 
förlag. 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

- Motionen avslås. 

Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut. 
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Reservation 
Helena Ståhl (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget bifallsyrkande 
till motionen. 

§ 196 Svar på motion från Helena Ståhl (SD) och Daniel 
Spiik (SD) om mer lokalproducerat i Örebro kommun 
Ärendenummer: Ks 1219/2021 

Ärendebeskrivning 
Helena Ståhl (SD) och Daniel Spiik (SD) har inkommit med en motion som 
anmäldes i Kommunfullmäktige den 20 oktober 2021, § 292. 
 
Motionen innehåller förslag om att lokalproducerat ska vara normen i Örebro 
kommuns upphandlingar av livsmedel där undantag från denna norm särskilt 
måste motiveras. Vidare föreslår motionärerna att vegetabiliska livsmedel i 
första hand ska köpas in från lokala producenter och i andra hand ifrån vårt 
närområde. Slutligen föreslår motionärerna att animaliska livsmedel endast ska 
köpas in från producenter som uppfyller kraven enligt svenska regler och i 
motsvarande nivå med svensk djurskyddslagstiftning. 
 
Örebro kommun måste följa lagen om offentlig upphandling (LOU), och att 
det därmed inte finns möjlighet att kontrollera eller styra upphandlingar mot 
lokala producenter. Vidare har Örebro kommun efter upphandling nyligen 
slutit ett nytt livsmedelsavtal, där Örebro Trädgårdshall AB vann 
upphandlingen, vilket kommer innebära att kommunen får god tillgång till 
svenskproducerade artiklar samt i förekommande fall även lokalproducerat. 
Slutligen tillämpar kommunen de högsta kraven som marknaden har att 
erbjuda för upphandling av kött och fågel, samt upphandlar enbart fisk från 
hållbart fiske. Förslaget är därför att avslå motionens första attsats och att anse 
motionens andra och tredje attsats tillgodosedda. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-06-16 
Motion från Helena Ståhl (SD) och Daniel Spiik (SD) om mer lokalproducerat 
i Örebro kommun, 2021-10-20 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen: 

1. Avslå motionens första attsats. 

2. Anse motionens andra och tredje attsats tillgodosedd. 

Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut. 

Yrkande 
Helena Ståhl (SD) yrkar bifall till motionen. 
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Proposition 
Ordförande John Johansson (S) finner att det finns två förslag till beslut, det 
vill säga Kommunstyrelseförvaltningens förslag och Helena Ståhls (SD) 
bifallsyrkande till motionen. 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att Kommunstyrelsen 
beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltingens förslag.  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Avslå motionens första attsats. 

2. Anse motionens andra och tredje attsats tillgodosedd. 

Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut. 

Reservation 
Helena Ståhl (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget bifallsyrkande 
till motionen.  

§ 197 Svar på motion från Niclas Persson (MP) om att utse 
medborgarvittnen 
Ärendenummer: Ks 836/2020 

Ärendebeskrivning 
Niclas Persson (MP), har inkommit med en motion som anmäldes i 
Kommunfullmäktige den 16 juni 2020, §181. 

Motionen innehåller ett förslag om att Örebro kommun ska införa 
medborgarvittnen. 

Bedömningen är att medborgarvittnen är en komplicerad och kostsam 
verksamhet och att det finns andra, mer effektiva insatser som kan skapa större 
tillit till polisen. Organisationen kring medborgarvittnen i Göteborg har 
identifierat stora brister och det finns önskemål om att genomföra en större 
utredning kring om, och i så fall hur, medborgarvittnen ska fortsätta användas i 
kommunen. Vidare har Örebro kommunfullmäktige den 2021-09-22 samt 
2022-05-25 fattat beslut om ny nämndorganisation och 2022-05-25 om 
arvodesreglemente för mandatperioden 2023-2026. Förslaget är därför att 
motionen avslås.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-06-08 
Motion från Niclas Persson (MP) om att utse medborgarvittnen 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen: 

- Motionen avslås. 
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Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut. 

Yrkande 
Helena Ståhl (SD) yrkar bifall till motionen. 

Martha Wicklund (V) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.  

Proposition 
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, det vill säga Helena 
Ståhls (SD) bifallsyrkande till motionen och Martha Wicklund (V) 
bifallsyrkande till Kommunstyrelseförvaltningens förslag.  

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att Kommunstyrelsen 
beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

- Motionen avslås. 

Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut. 

Reservation 
Helena Ståhl (SD) reserverar sig skriftligt mot motionen till förmån för eget 
bifallsyrkande till motionen. 

§ 198 Svar på motion från Martha Wicklund (V) m.fl. om 
ställ krav på kommunala bolag 
Ärendenummer: Ks 556/2022 

Ärendebeskrivning 
Martha Wicklund (V), Sunil Jayasooriya (V), Cecilia Lönn Elgstrand (V), Linn 
Josefsson (V) och Ingemar Savonen (V) har inkommit med en motion som 
anmäldes i Kommunfullmäktige den 30 mars 2022, § 51. 

Motionen innehåller förslag om att Örebro kommun, via förändring i 
ägardirektiven, säkerställer att företag inklusive underleverantörer som de 
kommunala bolagen ingår avtal med följer rådande lagar och regler. Vidare 
föreslår motionärerna att Örebro kommun, via ägardirektiven, säkerställer att 
företag inklusive underleverantörer som de kommunala bolagen ingår avtal 
med har kollektivavtal eller kollektivavtalsliknande avtal. Slutligen föreslår 
motionärerna en utredning om ett eventuellt införande av Oslomodellen eller 
liknande för de kommunala bolagen samt att föra in detta i ägardirektiven. 

Bedömningen är att kommunen bör undvika att ställa krav på att kommunens 
bolag ska ha mer detaljerade riktlinjer för vilka krav som ska ställas i olika 
upphandlingar. Bolagen agerar inom ramarna för ÖSBn, Program för hållbar 
utveckling, Upphandlings- och inköpspolicy samt LOU, vilket ska innebära att 
upphandlingarna går rättssäkert till. Det finns i enlighet med LOU möjlighet att 
ställa särskilda krav på bland annat kollektivavtal, såväl som en mekanik med 
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obligatorisk uteslutning av leverantörer och entreprenörer vid konstaterad 
brottslighet. Slutligen bör bolagens inte ställa krav på andelen anställda hos 
leverantörer i upphandling, då detta riskerar att diskvalificera mindre 
entreprenörer, samt kan innebära oproportionerligt negativ effekt på 
konkurrensen, vilket strider med vad som är tillåtet enligt LOU. Förslaget är 
därför att motionen avslås. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-06-27 
Motion från Vänsterpartiet (V) om ställ krav på kommunala bolag, 2022-03-30 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen: 

- Motionen avslås. 

Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut. 

Yrkande 
Martha Wicklund (V) yrkar bifall till motionen. 

Helena Ståhl (SD) yrkar bifall till att-sats 1 i motionen. 

Proposition 
Ordförande John Johansson (S) föreslår en propositionsordning där 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag, Martha Wicklund (V) yrkande och 
Helena Ståhls (SD) yrkande ställs mot varandra i helhet. Propositionsordningen 
godkänns av Kommunstyrelsen. 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att Kommunstyrelsen 
beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

- Motionen avslås. 

Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut. 

Reservation 
Helena Ståhl (SD) och Martha Wicklund (V) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för respektive egna yrkanden. 
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§ 199 Svar på motion från Martha Wicklund (V) m.fl. om att 
förändra ägarstrukturen av Örebro Airport 
Ärendenummer: Ks 1764/2019 

Ärendebeskrivning 
Martha Wicklund (V), Murad Artin (V), Cecilia Lönn Elgstrand (V), Linn 
Josefsson (V) och Falsa Maxamed (V) har inkommit med en motion som 
anmäldes i Kommunfullmäktige den 20 november 2019, § 258. 

Motionen innehåller ett förslag om att ge kommunstyrelseförvaltningen 
tillsammans med ägarna av flygplatsen i uppdrag att utreda frågan om ett 
förstatligande eller en försäljning alternativt avveckling av flygplatsen. 

Bedömningen är att flygplatsen är en stor och viktig arbetsgivare, och ett 
avvecklande av flygplatsen skulle ge negativa effekter på både 
logistikverksamheten i länet och för ett stort antal arbetstillfällen. Örebro 
Airport är en av de största aktörerna för logistikverksamhet. Flygplatsen 
arbetar aktivt för att minska sin klimatpåverkan och är Sveriges andra fossilfria 
flygplats. Flygplatsen genererar även en samhällsvinst om 375 miljoner kronor 
årligen, vilket är av betydande storlek för både Örebro kommun och regionen. 
Vidare har Region Örebro län tidigare utrett frågan om ägarskap, och varken 
Swedavia AB eller stora privata aktörer i länet är beredda att gå in som ägare. 
Slutligen har flygplatsen därtill ett viktigt samhällsuppdrag som 
beredskapsflygplats. Förslaget är därför att motionen avslås. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-06-07 
Motion från Vänsterpartiet om att förändra ägarstrukturen av Örebro Airport, 
2019-11-20 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen: 

- Motionen avslås. 

Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut. 

Yrkande 
Martha Wicklund (V) yrkar bifall till motionen.  

Proposition 
Ordförande John Johansson (S) finner att det finns två förslag till beslut, det 
vill säga Kommunstyrelseförvaltningens förslag och Martha Wicklund (V) 
bifallsyrkande till motionen.  

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att Kommunstyrelsen 
beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.  
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Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

- Motionen avslås. 

Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut. 

Reservation 
Martha Wicklund (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
bifallsyrkande till motionen.  

§ 200 Svar på motion från Daniel Spiik (SD) och Daniel 
Edström (SD) om välfärd före flygplats 
Ärendenummer: Ks 342/2017 

Ärendebeskrivning 
Daniel Spiik (SD) och Daniel Edström (SD) har inkommit med en motion som 
anmäldes i Kommunfullmäktige den 15 februari 2017, §42. 

Motionen innehåller ett förslag om att Örebro kommun ska verka för ett 
avyttrande av sina ägodelar i Örebro Airport AB. 

Bedömningen är att Örebro Airport AB är en viktig aktör för kommunen såväl 
som för länet. Flygplatsen är den fjärde största fraktflygplatsen i Sverige, och 
genom den geografiska placeringen med närhet till Hallsberg och järnvägen 
minimeras logistikkedjans miljöpåverkan i Mellansverige. Flygplatsen är även 
en stor arbetsgivare. Region Örebro län har undersökt frågan om ändringar av 
ägandet, men varken Swedavia AB eller stora aktörer i länet har velat gå in som 
ägare. Ett avyttrande av Örebro kommuns ägarandelar i Örebro Airport hade 
därför med stor sannolikhet inneburit att flygplatsen inte kan fortsätta bedrivas 
i dagens utsträckning, vilket hade lett till att en stor andel arbetstillfällen och 
många miljoner till samhällsnyttan försvinner. Dessutom hade miljöpåverkan 
riskerats öka om fraktflygen behöver byta flygplats. Förslaget är därför att 
motionen avslås. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-06-02 
Motion från Daniel Spiik (SD) och Daniel Edström (SD) om välfärd före 
flygplats, 2017-02-15 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen: 

- Motionen avslås. 

Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut. 
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Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

- Motionen avslås. 

Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut. 

Helena Ståhl (SD) deltar inte i beslutet. 

§ 201 Svar på motion från Miljöpartiet om att Örebro bör 
upprätta en koldioxidbudget 
Ärendenummer: Ks 1127/2020 

Ärendebeskrivning 
Miljöpartiets kommunfullmäktigegrupp har inkommit med en motion som 
anmäldes i Kommunfullmäktige den 23 september 2020, § 216. 

Motionen innehåller ett förslag om att uppdra åt Kommunstyrelsen att årligen 
upprätta en koldioxidbudget för Örebro kommun, med start budgetår 2022. 

Bedömningen är att motionen ska anses tillgodosedd då 
Kommunstyrelseförvaltningen på uppdrag av Kommunstyrelsens utskott för 
hållbar utveckling tog fram en koldioxidbudget för Örebro kommun under 
hösten 2021 och kommer att följa upp budgeten årligen 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-06-15 
Motion från Miljöpartiet om att Örebro kommun bör upprätta en 
koldioxidbudget, 2020-09-20 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen: 

- Motionen är tillgodosedd. 

Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut. 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.  

§ 202 Svar på motion från Martha Wicklund (V) m.fl. -  så 
blir vi Sveriges bästa arbetsgivare 
Ärendenummer: Ks 1359/2020 

Ärendebeskrivning 
Martha Wicklund (V), Sunil Jayasooriya (V) och Stefan Nilsson (V) har 
inkommit med en motion som anmäldes i Kommunfullmäktige den 17 
november 2020, § 280. 
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Motionen innehåller tre förslag som syftar till att förbättra arbetsvillkoren för 
medarbetare inom vård och omsorg. Dels föreslår motionärerna att ansvarig 
chef inom vård- och omsorgsförvaltningen ska få i uppdrag att komma med ett 
förslag om hur de delade turerna i medarbetarnas scheman kan tas bort. Dels 
föreslår motionärerna att möjligheten att arbeta heltid ska förbättras genom att 
alla nya tillsvidaretjänster som utannonseras inom vård och omsorg ska vara 
heltidstjänster och att ansvarig chef inom vård- och omsorgsförvaltningen ska 
få i uppdrag att se över hur personal som ofrivilligt jobbar deltid kan erbjudas 
heltidstjänster. 

Bedömningen är att motionen ska anses tillgodosedd då arbete pågår inom alla 
de områden som motionens förslag berör. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-06-15 
Motion från Martha Wicklund (V), Sunil Jayasooriya (V) och Stefan Nilsson 
(V) - Så blir vi Sverige bästa arbetsgivare, 2020-11-17 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen: 

- Motionen är tillgodosedd. 

Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut. 

Yrkanden 
Martha Wicklund (V) yrkar bifall till motionen.  

Helena Ståhl (SD) och Karolina Wallström (L) yrkar bifall till motionens första 
att-sats. 

Proposition 
Ordföranden John Johansson (S) föreslår en propositionsordning där 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag om att anse motionen tillgodosedd, 
Martha Wicklunds (V) bifallsyrkande till motionen samt Helena Ståhls (SD) 
och Karolina Wallströms (L) yrkande om bifall till motionens första att-sats 
ställs mot varandra i sin helhet. Kommunstyrelsen godkänner 
propositionsordningen. 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att Kommunstyrelsen 
beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

- Motionen är tillgodosedd. 

Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut. 
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Reservation 
Martha Wicklund (V) och Helena Ståhl (SD) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för sina respektive yrkanden. 

§ 203 Svar på motion från Helena Ståhl (SD) och David 
Larsson (SD) om en neutral klädpolicy för Örebro 
kommuns anställda 
Ärendenummer: Ks 1131/2021 

Ärendebeskrivning 
Helena Ståhl (SD) och David Larsson (SD) har inkommit med en motion som 
anmäldes till Kommunfullmäktige den 22 september 2021, § 255. 

Motionen innehåller ett förslag om att ge Kommunstyrelsen i uppdrag att 
utreda hur EU-domstolens beslut skapar möjligheten för Örebro kommun att 
införa en neutral klädpolicy vars syfte är att minska religiösa, kulturella och 
politiska konflikter i mötet mellan Örebros invånare och Örebro kommuns 
verksamhet. 

Bedömningen är att en klädpolicy enligt motionärernas intentioner kan 
innebära indirekt diskriminering enligt 1 kap. 4 § 2 pt. diskrimineringslagen. 
Förslaget är därför att motionen avslås. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-06-13 
Motion från Helena Ståhl (SD) och David Larsson (SD) om en neutral 
klädpolicy för Örebro kommuns anställda, 2021-09-22 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen: 

- Motionen avslås. 

Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut. 

Yrkande 
Helena Ståhl (SD) yrkar bifall till motionen.  

Proposition 
Ordförande John Johansson (S) finner att det finns två förslag till beslut, det 
vill säga Kommunstyrelseförvaltningens förslag och Helena Ståhls (SD) 
bifallsyrkande till motionen.  

Ordföranden ställer ställer förslagen mot varandra och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

- Motionen avslås. 
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Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut. 

Reservation 
Helena Ståhl (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget bifallsyrkande 
till motionen. 

§ 204 Remittering av motioner 
Ärendenummer: Ks 268/2022 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige den 28 september 2022 har överlämnat följande motion 
för 
beredning: 

Markus Allard (ÖrP) och Peter Springare (ÖrP) har inkommit med följande 
motioner: 

- Motion om registerutdrag för alla anställningar. 

- Motion om att folkomrösta om Vätternvatten. 

- Motion om att slopa enprocentsregeln. 

- Motion om att slopa avgifterna för solceller. 

- Motion om att särredovisa vad partierna betalat medierna. 

- Motion om inför kommunal second hand. 

Beslutsunderlag 
Motion från Markus Allard (ÖrP) och Peter Springare (ÖrP) om registerutdrag 
för alla anställningar, Ks 1257/2022 
Motion från Markus Allard (ÖrP) och Peter Springare (ÖrP) om att 
folkomrösta om Vätternvatten, Ks 1258/2022 
Motion från Markus Allard (ÖrP) och Peter Springare (ÖrP) om att slopa 
enprocentsregeln, Ks 1259/2022 
Motion från Markus Allard (ÖrP) och Peter Springare (ÖrP) om att slopa 
avgifterna för solceller, Ks 1260/2022 
Motion från Markus Allard (ÖrP) och Peter Springare (ÖrP) om att 
särredovisa vad partierna betalat medierna, Ks 1261/2022 
Motion från Markus Allard (ÖrP) och Peter Springare (ÖrP) om införa 
kommunal second hand, Ks 1662/2022 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen: 

1. Remittera motion från Markus Allard (ÖrP) och Peter Springare (ÖrP) om 
registerutdrag för alla anställningar till Kommunstyrelseförvaltningen.  

2. Remittera motion från Markus Allard (ÖrP) och Peter Springare (ÖrP) om 
att folkomrösta om Vätternvatten till Kommunstyrelseförvaltningen.  
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3. Remittera motion från Markus Allard (ÖrP) och Peter Springare (ÖrP) om 
att slopa enprocentsregeln till Programnämnd samhällsbyggnad. 

4. Remittera motion från Markus Allard (ÖrP) och Peter Springare (ÖrP) om 
att slopa avgifterna för solceller till Programnämnd samhällsbyggnad. 

5. Remittera motion från Markus Allard (ÖrP) och Peter Springare (ÖrP) om 
att särredovisa vad ni betalat medierna till Kommunstyrelseförvaltningen. 

6. Remittera motion från Markus Allard (ÖrP) och Peter Springare (ÖrP) om 
att införa kommunal second hand till Kommunstyrelseförvaltningen. 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 205 Rapport från Örebro Rådhus AB 
Ärendenummer: Ks 270/2022 

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, 2022-10-07 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen: 

- Rapporten läggs till handlingarna. 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 
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§ 206 Rapport över finansverksamheter under september 
2022 
Ärendenummer: Ks 237/2022 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelseförvaltningen anmäler rapport över finansverksamheter för 
september 2022. 

Beslutsunderlag 
Finansrapport september 2022 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen: 

- Rapporten läggs till handlingarna   

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 207 Anmälan av delegationsbeslut september 2022 
Ärendenummer: Ks 1289/2022 

Ärendebeskrivning 
Alla beslut fattade med stöd av delegation av tjänsteman, ordförande, 
presidium eller utskott ska anmälas till Kommunstyrelsen på närmast följande 
sammanträde enligt 6 kap. 40 § KL. Det är först efter återrapporteringen till 
Kommunstyrelsen som delegationsbesluten kan vinna laga kraft och det är 
också ett sätt att hålla ledamöter och ersättare i Kommunstyrelsen informerade 
om vilka beslut som fattats genom delegation. Delegationsförteckningen för 
Kommunstyrelsen antogs den 27 mars 2003 och reviderades senast den 30 
augusti 2022. Inför Kommunstyrelsens sammanträde den 30 augusti 2022 
redovisar Kommunstyrelseförvaltningen beslut som tagits med stöd av 
delegation under september 2022  

Beslutsunderlag 
Sammanställning över delegationsbeslut inom övrig verksamhet under 
perioden 1-30 september 2022. 
Sammanställning över delegationsbeslut inom finansverksamhet under 
perioden 1-30 september 2022. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen: 

- Anmälan av delegationsbeslut läggs till handlingarna.  
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Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 208 Anmälan av handlingar 
Ärendenummer: Ks 272/2022 

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

Beslutsunderlag 
Delårsrapport från Nerikes brandkår 1 januari-31 juli 2022, Ks 272/2022 
Finansdepartementet - Uppdrag att vidta energibesparingsåtgärder inom den 
statliga förvaltningen daterad 2022-09-08, Ks 272/2022 
Delårsrapport från Finsam Lekeberg Örebro 1 januari-30 juni 2022, Ks 
1192/2022 
Överförmyndarnämnden - Beskrivning av behov som uppkommit hos 
Överförmyndarnämnden, Ks 1220/2022 
Skrivelse till Kommunstyrelsen om motion från Miljöpartiet om Örebro mot 
Kärnvapen daterad 2022-09-22, Ks 1128/2020 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen beslutar: 

- Anmälan läggs till handlingarna.  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 209 Kommundirektörens rapport oktober 2022 
Ärendenummer: Ks 273/2022 

Ärendebeskrivning 
Kommundirektören redogör i en rapport för nyheter inom förvaltningen. 

Beslutsunderlag 
Kommundirektörens rapport oktober 2022  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut: 

- Rapporten läggs till handlingarna. 
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Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 210 Skattesats för Örebro kommun år 2023 
Ärendenummer: Ks 1339/2021 
Handläggare: Johanna Larsson 

Ärendebeskrivning 
Enligt kommunallagen 11 kapitlet ska skattesatsen anges i budgeten och 
fastställas av fullmäktige före november månads utgång. Undantag finns om 
budgeten på grund av särskilda skäl inte kan fastställas före november månads 
utgång. Då ska fullmäktige ändå fastställa skattesatsen inom denna tid. 
Budgeten ska därefter fastställas före december månads utgång. De år då val av 
fullmäktige har hållits i hela landet ska budgeten fastställas av nyvalda 
fullmäktige. 

I kommunallagen framgår även att Kommunstyrelsen ska föreslå skattesats 
före oktober månads utgång. 

Skattesatsen för allmän kommunalskatt år 2023 föreslås till 21,35 per 
skattekrona. Skattesatsen är densamma som år 2022. 10 öre i höjd eller sänkt 
skattesats innebär ca 36 mnkr i ökade eller minskade skatteintäkter. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-10-17 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen 

- Skattesatsen för allmän kommunalskatt år 2023 fastställs till 21,35 per 
skattekrona. 

 Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut. 

Yrkande 
Helena Ståhl (SD) yrkar på att skattesatsen för allmän kommunalskatt år 2023 
fastställs till 21,30 per skattekrona.  

Proposition 
Ordförande John Johansson (S) finner att det finns två förslag till beslut, det 
vill säga Kommunstyrelseförvaltningens förslag och Helena Ståhls (SD) 
yrkande.  

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att Kommunstyrelsen 
beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 
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Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

- Skattesatsen för allmän kommunalskatt år 2023 fastställs till 21,35 per 
skattekrona. 

 Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut. 
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