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§ 97 Kommunstyrelsens investeringsplan 2023-2026 
Ärendenummer: Ks 512/2022 
Handläggare: Peter Larsson, Markus Duberg 

Ärendebeskrivning 
Investeringsplanen omfattar investeringar som genomförs i Kommunstyrelsens 
egen verksamhet. Den totala föreslagna investeringsvolymen för 2023 uppgår 
till 29,6 mnkr, och i storleksordningen 17,0–18,9 mnkr årligen för åren 2024–
2026. 

Investeringsplanen innehåller investeringsobjekt summerat per avdelning. Det 
största enskilda objektet under 2023 gäller IT-avdelningens investeringar i 
nätverk och serverutrustning. Investeringsplanen innefattar också NOD-
projektets investeringsbehov i kontorsinventarier, teknik och övriga 
investeringar kopplat till arbetet med nya kontorslokaler på 
kommunövergripande nivå, inventarier för Kommunstyrelsens egna 
verksamheter, vilka hanteras av kansli- och demokratistödsavdelningen samt 
inventarier på myndighetsavdelningen. 

Investeringsnivåerna är framtagna tillsammans med avdelningarna utifrån en 
analys av behoven och de ekonomiska förutsättningar som finns för att 
finansiera de driftkostnadskonsekvenser som investeringarna leder till. 

Beslutsunderlag 
Investeringsplan - Underlag till budgetförslag 2023–2026 
Bilaga 1 Lokalförsörjningsplan 
Bilaga 2 Tabell -Investeringsplan 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltingens förslag till Kommunstyrelsen: 

1. Kommunstyrelsen fastställer investeringsplan 2023–2026 

2. Kommunstyrelsen överlämnar investeringsplan 2023–2026 för vidare 
hantering i budgetprocessen. 

Yrkande 
Karolina Wallström (L) yrkar avslag på ärendet med hänvisning till Liberalernas 
budgetförslag för Örebro kommun 2023. 

Proposition 
Ordförande John Johansson (S) finner att det finns två förslag till beslut, det 
vill säga Kommunstyrelseförvaltningens förslag och Karolina Wallströms (L) 
avslagsyrkande. Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att 
Kommunstyrelsen beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 
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Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Kommunstyrelsen fastställer investeringsplan 2023–2026 

2. Kommunstyrelsen överlämnar investeringsplan 2023–2026 för vidare 
hantering i budgetprocessen. 

Helena Ståhl (SD) deltar inte i beslutet. 

Reservation 
Karolina Wallström (L) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för eget 
avslagsyrkande. 

§ 98 Bokslut samt årsredovisning för donationsstiftelser 
2021 
Ärendenummer: Ks 219/2022 
Handläggare: Belal Alobied, Luaras Raci 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelseförvaltningen har sammanställt bokslut för år 2021 för de 
stiftelser med donationsmedel som förvaltas av Örebro kommun. 

Stiftelser med donationsmedel där värdet av tillgångarna överstiger en och en 
halv miljon kronor är enligt bokföringslagen skyldiga att upprätta 
årsredovisning samt ha en godkänd eller auktoriserad revisor. För jämförelse 
skull redovisas alla stiftelser 2021 enligt årsredovisningslagen även om värdet 
understiger 1,5 milj. 

Stiftelsens årsredovisning har upprättats enligt årsredovisningslagen 
(1995:1554) och Bokföringsnämndens BFNAR 2012:1 Årsredovisning och 
koncernredovisning (K3). Redovisningsprinciperna är oförändrade i jämförelse 
med föregående år om inget annat anges. 

Beslutsunderlag 
Bokslut för donationsstiftelser 2020 
Bilaga 1, Sammanställning av stiftelsernas kapital 
Bilaga 2, Specifikation tillgångar 
Bilaga 3, Andel per stiftelse 
Årsredovisningar för: 
• 003 Stiftelsen J W Gyllanders understödsfond, org.nr.      875001-4527 
• 034 Stiftelsen Gottfrid Ericssons fond, org.nr.      875002-1969 
• 035 Stiftelsen John Sundbergs donation, org.nr.      875001-4501 
• 090 Stiftelsen C-A och G Carléns minnesfond, org.nr.      8750001-4634 
• 123 Stiftelsen Medinska fonden, org.nr. 875001-4725 
• 129 Stiftelsen Lars Johan Uhlins fond, org.nr. 875001-4774      
• 188 Stiftelsen Erik Åqvists stipendiefond, org.nr.      875001-4493 
• 384 Stiftelsen handlanden Johan Daniel Broms fond,      org.nr. 875002-

2108 
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• 409 Stiftelsen Gustav Claesons donation, org.nr.      875001-7082 
• 442 Stiftelsen Erik Åqvist fond för blygsamma fattiga,      org.nr. 875002-

2215 
• 485 Stiftelsen Social Samfond I, org.nr. 875001-4618 
• 486 Stiftelsen Social Samfond II, org.nr. 875002-2140 
• 495 Stiftelsen Johannes Rudbeckius stiftelse, org.nr.      875000-9048 
• 496 Stiftelsen Social Samfond III, org.nr. 875002-1548 
• 498 Stiftelsen Samfond II för grundskolan, org.nr.      875002-1563 
• 499 Stiftelsen Karolinska skolans samfond, org.nr.      875002-1571 
• 501 Stiftelsen Rudbecksskolans samfond, org.nr 875002-1597 
• 504 Stiftelsen Skolsamfonden, org.nr. 875002-1621 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen 

1. Bokslut 2021 för stiftelser med donationsmedel förvaltade av Örebro 
kommun inklusive rapport om samförvaltning av donationsstiftelsernas kapital 
godkänns. 

2. Årsredovisningar för år 2021 för stiftelser med donationsmedel förvaltade av 
Örebro kommun och där värdet av tillgångarna överstiger en och en halv 
miljon kronor fastställs och påtecknas. 

3. Till uppdraget som revisor för samtliga donationsstiftelser som förvaltas av 
Örebro kommun utses för år 2022, Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB, 
556029-6740. 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

- I enlighet med Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 99 Revidering av koncerngemensam finanspolicy 
Ärendenummer: Ks 308/2022 
Handläggare: Mats Rodenfelt 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige fastställde 2019-04-24 §65 en koncerngemensam 
finanspolicy med ramar och regler för den finansiella verksamheten hos 
kommunen och kommunens majoritetsägda bolag. Inom ramen för denna 
koncerngemensamma finanspolicy beslutar varje bolag om en policy för den 
egna finansverksamheten. 

Den koncerngemensamma finanspolicyn ska löpande hållas uppdaterad med 
hänsyn till aktuella förhållanden inom koncernen och på de finansiella 
marknaderna. 

De huvudsakliga förändringarna i finanspolicyn som föreslås är: 

• Avsnitt om finansieringsrisk ändras: De maximala nivåerna för 
löptidsinternvallen 1-5 år, 6-10 år samt överstigande 10 år för 
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internbankens låneskuld tas bort. Maxnivån för låneförfall inom ett år på 
40% kvarstår. 

• Avsnitt om ränterisk ändras: Ränteriskmodell tas bort eftersom den 
fastställs i årlig finansstrategi av Finanskommittén. 

• Avsnittet om intern kontroll flyttas och förtydligas till avsnitt 5.6 
Operativa- och administrativa risker och intern kontroll. 

• Avsnittet om leasing som berör kommunen ändras. 

Finanskommittén tillstyrkte 2022-02-07 förslaget till reviderad 
koncerngemensam finanspolicy. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-03-22 
Förslag till koncerngemensam finanspolicy 2022-02-07 
Förslag till koncerngemensam finanspolicy 2022-02-07 med 
ändringsmarkeringar 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen. 

- Förslag till koncerngemensam finanspolicy fastställs att gälla för kommunen 
och kommunens bolag från och med den 1 juni 2022. 

Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige. 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 100 Årsrapport och revisionsberättelse 2021 Finsam 
Lekeberg och Örebro 
Ärendenummer: Ks 602/2022 
Handläggare: Stefan Ask 

Ärendebeskrivning 
Samordningsförbundet (”Finsam”) Lekeberg och Örebro består av fem 
medlemmar: Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Örebro län samt 
kommunerna Lekeberg och Örebro. 

Genom att samordna sina insatser och sitt kunnande, kan myndigheter på ett 
kraftfullt sätt stödja människor i svåra livssituationer. Målet är egen försörjning 
och bättre livskvalitet genom samordnade rehabiliteringsinsatser. 

Samordningsförbundet får inte ägna sig åt myndighetsutövning gentemot 
enskilda personer. De samverkande parterna har kvar sitt ansvar för 
rehabilitering och annat stöd till enskilda personer. 

Förbundets resurser ska användas för aktiviteter – både på strukturell nivå och 
individnivå – som syftar till att man samverkar för att den enskilde ska uppnå 
eller förbättra sin förmåga till förvärvsarbete. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-04-27 
Årsredovisning 2021 
Revisionsberättelse 2021 
Revisionsrapport 2021 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningen förslag till Kommunstyrelsen: 

- Finsam Lekeberg och Örebros styrelse och dess ledamöter beviljas 
ansvarsfrihet för verksamhet år 2021. 

Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut. 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 101 Bedömning av verksamheterna i Örebro kommuns 
hel- och delägda aktiebolag under 2021 
Ärendenummer: Ks 443/2022 
Handläggare: Rickard Samuelsson 

Ärendebeskrivning 
Enligt kommunallagen 6 kap 9 § ska kommunstyrelsen i årliga beslut, för 
sådana aktiebolag i vilka kommunen direkt eller indirekt äger samtliga aktier, 
pröva om den verksamhet som bolaget har bedrivit under föregående 
kalenderår har varit förenligt med det fastställda kommunala ändamålet och 
utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Detsamma gäller för 
sådana delägda aktiebolag eller handelsbolag som kommunen bestämmer över 
tillsammans med någon annan. Om kommunstyrelsen finner att så inte är 
fallet, ska den lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder. 

Utifrån den granskning av relevant dokumentation som 
kommunstyrelseförvaltningen har gjort för respektive bolag bedöms att 
bolagens verksamheter under år 2021 har varit förenligt med det fastställda 
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-03-25 
Förteckning över bolag som avses i 6 kap 9 § kommunallagen, 2022-03-25. 
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen: 

- Verksamheterna under år 2021 för de aktiebolag som anges i förteckning 
daterad 2022-03-25 har varit förenligt med det fastställda kommunala 
ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 

Yrkande 
Karolina Wallström (L) 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 Kommunstyrelseförvaltingens förslag och att Kommunstyrelsen 
beslutar enligt detta.  

Därefter ställer ordföranden Karolina Wallströms (L) yrkande om att få lämna 
ett särskilt yttrande under propositionen och finner att Kommunstyrelsen 
beslutar enligt detta. 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Verksamheterna under år 2021 för de aktiebolag som anges i förteckning 
daterad 2022-03-25 har varit förenligt med det fastställda kommunala 
ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 

2. Karolina Wallström (L) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet. 

§ 102 Övergripande rapport för intern kontroll 
Ärendenummer: Ks 755/2021 
Handläggare: Helena Bosved 

Ärendebeskrivning 
I Övergripande tillsynsrapport för intern kontroll 2021 i Örebro kommun följs 
föregående års arbete med intern kontroll för kommunens nämnder och bolag 
upp och bedöms. 

Med bra intern kontroll bedrivs en ändamålsenlig och effektiv verksamhet, ges 
en tillförlitlig rapportering och information om verksamheten och lagar, 
föreskrifter och riktlinjer följs. Granskningsresultaten för 2021 visar både 
områden utan brister, men också att det förekommer brister i nämndernas 
rutiner inom de utvalda tillsynsområdena. Nämndernas bedömningar och 
beslut om åtgärder för att komma tillrätta med bristerna är i de allra flesta fall 
relevanta. Även kommunens bolag visar resultat på god intern kontroll. 

Nämndernas tillsynsrapporter 2021 visar att kommunens modell utgör ett 
effektivt stöd för deras ansvar att ha kontroll över sin verksamhet. Resultatet 
visar trots ytterligare ett år av pandemihantering att kommunens interna 
kontroll befinner sig på en något högre nivå jämfört med förra året. Det 
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innebär en placering i internkontrolltrappan på steg 5,4 mot steg 5,3 för året 
innan. Bedömningen är att den interna kontrollen i Örebro kommun fortsatt är 
god. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-04-11 
Övergripande tillsynsrapport för intern kontroll 2021 i Örebro kommun 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen: 

1. Rapporten godkänns och överlämnas till Stadsrevisionen. 

2. Kommundirektören får i uppdrag att fortsätta utveckla den interna 
kontrollen så att resultaten bidrar till verksamhetens utveckling. 

Yrkande 
Karolina Wallström (L) bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag, samt 
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 yrkande om bifall till Kommunstyrelseförvaltingens förslag från 
Karolina Wallström (L) och att Kommunstyrelsen beslutar enligt detta.  

Därefter ställer ordföranden Karolina Wallströms (L) yrkande om att få lämna 
ett särskilt yttrande till protokollet under propositionen och finner att 
Kommunstyrelsen beslutar enligt detta. 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Rapporten godkänns och överlämnas till Stadsrevisionen. 

2. Kommundirektören får i uppdrag att fortsätta utveckla den interna 
kontrollen så att resultaten bidrar till verksamhetens utveckling. 

3. Karolina Wallström (L) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.  

§ 103 Ledningens genomgång av Ledningssystemet för 
informationssäkerhet (LIS) 
Ärendenummer: Ks 575/2022 
Handläggare: Tobias Ander 

Ärendebeskrivning 
Ledningens genomgång är en viktig beståndsdel i kommunens ledningssystem 
för informationssäkerhet. Det ska ge högsta ledningen en årlig bild av hur 
verksamhetens information skyddas och även ge ett underlag för beslut om hur 
arbetet ska bedrivas fortsättningsvis. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-04-26 
Rapport för ledningens genomgång av LIS 2022 v01.00 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen: 

1. Ta del av informationen. 

2. Kommundirektören får uppdrag att ta fram en handlingsplan kopplat till de 
rekommendationer till åtgärder som framgår i rapporten. Handlingsplanen ska 
följas upp under 2023. 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 104 IT-säkerhetsprojekt 2.0 
Ärendenummer: Ks 673/2022 
Handläggare: Per Brogevik 

Ärendebeskrivning 
I en omvärld där det säkerhetspolitiska läget ständigt förändras och 
digitaliseringen har blivit en förutsättning för en effektiv förvaltning är säker 
informationshantering en av hörnstenarna i vår verksamhet. 

En god informationssäkerhet är en förutsättning för att Örebro kommun ska 
kunna delta i det digitala samhället och vara en e-förvaltning som använder ny 
teknik. Viss information är känslig och måste skyddas från obehöriga. 

Utifrån det förändrade säkerhetsläget redogör MSB på sin hemsida 2022-03-11 
information om att företag och myndigheter bör ha en plan B för sin 
verksamhet och säkerställa sin cyberhygien samt se över säkerhetsskyddet för 
att skydda sig mot potentiella cyberattacker och desinformation. Stabila system 
med god motståndskraft bidrar till att höja tröskeln för en antagonist som 
söker sårbara punkter att angripa. 

Krav på informationen kan härledas från rättsliga krav eller från Örebro 
kommuns egna målsättningar. Dessutom har medborgare, företag och andra 
aktörer i vår omvärld, behov och förväntningar som ställer krav på vår 
informationssäkerhet. 

Utifrån det rådande omvärldsläget måste IT-säkerhetsprojektet 2.0 prioriteras 
upp och därför tas ett förenklat beslutsunderlag tagits fram för att kunna starta 
igång de akuta delarna av projektet utan att projektmodellens process följs i 
turordning. Projektledare kommer efter uppstart att prioritera att ta fram 
grundläggande underlag och definiera mindre akuta projektmål. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-04-29 
Underlag för prioriterad start – IT-SÄK 2.0 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen: 

1. Genomföra satsningen på cybersäkerhet enligt bilaga Underlag för prioriterad 
start – IT-SÄK 2.0. 

2. Kostnaden på 1,205 mnkr finansieras genom kommunstyrelsens utrymme 
för oförutsedda behov. 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 105 Förlängning beslut - Central hantering av 
skyddsmaterial 
Ärendenummer: Ks 747/2020 
Handläggare: Helena Gullberg 

Ärendebeskrivning 
Under våren 2020 upprättades ett kommunalt krislager för skyddsutrustning 
med koppling till coronapandemin. Lagret upprättades för att klara den 
centrala hanteringen av skyddsmaterial till verksamheterna. I samband med 
etableringen hade då aktiverade centrala staben ett uppdrag att hålla ihop 
arbetet på en övergripande nivå. Sedan hösten 2021 hanteras samordnandet av 
krislagret av en samordningsgrupp bestående av representanter från Vård- och 
omsorgsförvaltningen, Förvaltningen för sociala insatser (FSI), 
upphandlingsavdelningen, Tekniska förvaltningen, säkerhetsavdelningen och 
ekonomiavdelningen och kommunikationsavdelningen. Den centrala 
hanteringen av skyddsmaterial med lager- och beställarfunktionen föreslås 
fortsätta enligt uppbyggda rutiner och föreslås finansieras av 
Kommunstyrelsens utrymme för oförutsedda behov. Kontinuerligt ses 
behoven av fortsatt lagerhållning över och Kommundirektören återrapporterar 
till Kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-03-25 
Beslut om Central organisation för och lagerhållning av skyddsutrustning 
under Covid-19 (Coronavirus) 2020-06-08 
Centralt inköpsansvar av skyddsmaterial, Tjänsteskrivelse 2020-11-09 Ks 
1281/2020 
Central hantering av skyddsmaterial, Tjänsteskrivelse 2021-02-09 
Central hantering av skyddsmaterial, Tjänsteskrivelse 2021-06-24 
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen: 

1. Att den centrala hanteringen av skyddsmaterial med lagerhållning fortsätter 
enligt uppbyggda rutiner under perioden 2022-06-30 till 2022-12-31. 

2. Lagret ska vara av karaktären ett beredskapslager för smittskyddsmaterial 
med beredskap att klara ca en till sex månader. 

3. Arbetet ska bedrivas enligt redan fastställda arbetssätt och rutiner beskrivna i 
tjänsteskrivelsen. 

4. Finansiering av driftkostnaden av det Centrala skyddslagret, 2,6 mnkr för 
perioden januari-december 2022, finansieras ur Kommunstyrelsens medel för 
oförutsedda behov. 

5. Kommundirektören får i uppdrag att se över behovet av centralt lager för 
skyddsmaterial för efterföljande period (efter 2022-12-31) innan september 
månads utgång år 2022. 

6. Arbetet med den centrala hanteringen och lagerverksamheten ska 
återrapporteras av kommundirektören till Kommunstyrelsen 2022-09-30 för 
fortsatta direktiv. 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 106 Beredskapslager för livsmedel 
Ärendenummer: Ks 607/2022 
Handläggare: Helena Gullberg 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelseförvaltningen har på uppdrag av Kommunledningen sett över 
förutsättningarna för kommunen att köpa in livsmedel för lagerhållning i syfte 
att öka kommunens beredskap och skapa ett större handlingsutrymme för 
kommunen att en möjlig situation med störningar i livsmedelsleveranser. 
Säkerhetsavdelningen har gjort översynen i nära samarbete med 
Upphandlingsavdelningen och kommunens måltidsverksamhet. I arbetet har 
man tittat på exempel från andra kommuner, Örebro kommuns rådande 
förutsättningar samt läget bland livsmedelsleverantörerna.  

Beredskapslagring är i grunden ett kostsamt verktyg för ökad 
försörjningsberedskap, eftersom man binder upp stora kapitalmängder som 
dessutom måste omsättas. Man får inte heller glömma att sådana inköp medför 
driftskostnader såsom hyra, el, uppvärmning, personal och underhåll. Det bör 
därför alltid vara en sista utväg och sådana inköp bör alltid kompletteras med 
andra former av beredskapsåtgärder så att volymerna i lager hålls på en 
lägstanivå. 
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Översynen kommer fram till att det kan vara lämpligt för Örebro kommun att 
lagerhålla en viss mängd livsmedel och föreslår därför inköp. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-04-29 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen: 

1. Upphandla ett beredskapslager för livsmedel i enlighet med föreliggande 
tjänsteskrivelse. Finansiering sker genom Kommunstyrelsens utrymme 
oförutsedda behov och får uppgå till maximalt 700 tkr. 

2. Uppdra till kommundirektören att säkerställa att alla tillagningskök inom 
Måltidsenheten ska lagerhålla ordinarie livsmedel för minst två dagar och varor 
för enklare mat och krismåltider för fyra till sju dagar. 

3. Uppdra till Kommundirektören att utreda möjligheterna för ett 
beredskapslager på längre sikt för ordinarie lagerhållning och krismat enligt 
föreliggande tjänsteskrivelse. Uppdraget ska presenteras för Kommunstyrelsen 
under hösten 2022. 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 107 Revidering av Örebro kommuns nämndreglementen 
inför mandatperiod 2023-2026 
Ärendenummer: Ks 1521/2019 
Handläggare: Mats Guldbrand, Per Undén 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade i september 2021 om ny nämndorganisation för 
Örebro kommun inför mandatperioden 2023-2026. Samtidigt beslutades det 
om nya nämndreglementen till den nya politiska organisationen. 
Kommunfullmäktige beslutade även om att nämndreglementen för 
mandatperioden 2023-2026 ska vid behov revideras under våren 2022 för 
behandling senast på Kommunfullmäktiges sammanträde i maj 2022. 

Efter en översyn av Kommunstyrelseförvaltningen finns ett visst behov av att 
revidera reglementet för Kommunstyrelsen, Bygg- och miljönämnden, 
Valnämnden, Teknik- och servicenämnden samt en förändring för samtliga 
nämnder. 

Kommunstyrelseförvaltningen har nu tagit fram förslag till vissa justeringar av 
nämndreglementen för mandatperioden 2023-2026 samtidigt som en 
redaktionell översyn av dokumentet även har gjorts. 
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Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-04-29 
Förslag till reviderade nämndreglementen för Örebro kommun 2023-2026 
(med ändringar i gult) 
Förslag till reviderade nämndreglementen för Örebro kommun 2023-2026 

Förslag till beslut 
- Reviderat förslag till nämndreglementen för mandatperioden 2023-2026 antas 
i enlighet med föreliggande förslag. 

Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige. 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

- Enligt förslag till beslut. 

§ 108 Riktlinjer för arvoden och ersättningar till 
förtroendevalda, partigruppsresurser och partistöd 
mandatperioden 2023–2026 
Ärendenummer: Ks 674/2022 
Handläggare: Mats Guldbrand, Johan Boklund 

Ärendebeskrivning 
För att säkerställa att antagna styrdokument är aktuella krävs återkommande 
översyn av dessa. Örebro kommuns Riktlinjer för arvoden och ersättningar till 
förtroendevalda, partigruppsresurser och partistöd mandatperioden 2019–2022 
reviderades senast av Kommunfullmäktige den 30 januari 2019, § 17. 

Arvodesriktlinjerna är i behov av revidering då Kommunfullmäktige 2021-09-
22, § 245, fattade beslut om ny nämndorganisation och nya nämndreglementen 
för mandatperioden 2023–2026. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-04-29 
Riktlinjer för arvoden och ersättningar till förtroendevalda, partigruppsresurser 
och partistöd mandatperioden 2023–2026. 

Förslag till beslut 
- Riktlinjer för arvoden och ersättningar till förtroendevalda, 
partigruppsresurser och partistöd för mandatperioden 2023–2026 antas. 

Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige. 

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

Helena Ståhl (SD) yrkar på att ärendet återremitteras och görs om enligt 
angivna prioriteringar i det till protokollet bilagda yrkandet. 
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John Johansson (S) yrkar på att ärendet avgörs idag.  

Proposition 
Ordförande John Johansson (S) ställer först Helena Ståhls (SD) 
återremissyrkande mot eget yrkande om att ärendet ska avgöras idag och finner 
att Kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras idag. 

Därefter finner ordföranden att det finns ett förslag till beslut, det vill säga att 
Riktlinjer för arvoden och ersättningar till förtroendevalda, partigruppsresurser 
och partistöd för mandatperioden 2023–2026 antas och att ärendet ska vidare 
till Kommunfullmäktige. Ordföranden finner att Kommunstyrelsen beslutar 
enligt detta. 

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

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

1.Riktlinjer för arvoden och ersättningar till förtroendevalda, 
partigruppsresurser och partistöd för mandatperioden 2023–2026 antas. 

2. Martha Wicklund får lämna ett särskilt yttrande till protokollet. 

Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige. 

Helena Ståhl (SD) deltar inte i beslutet.  

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

§ 109 Svar på revisionsrapport - Granskning av 
kommunens kris- och katastrofberedskap 
Ärendenummer: Ks 153/2022 
Handläggare: Anders Edlund 

Ärendebeskrivning 
Stadsrevisionen i Örebro kommun har inkommit till kommunstyrelsen med en 
revisionsrapport gällande en granskning av kommunens kris- och 
katastrofberedskap. Granskningen har syftat till att ge revisorerna underlag för 
att bedöma om kommunstyrelsen säkerställer en tillräcklig kris- och 
katastrofberedskap inom kommunens olika verksamheter. 

Stadsrevisionens sammanfattande bedömning är att det finns brister i 
kommunstyrelsens arbete med krisberedskap. Med utgångspunkt i 
granskningen lämnar Stadsrevisorerna ett antal rekommendationer. 

Stadsrevisionen önskar ett behandlat svar från kommunstyrelsen senast 31 maj. 
Kommunstyrelsens svar redovisas i det särskilda yttrandet. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-04-14 
Yttrande, 2022-04-14 
Revisionsrapport – Örebro kommun, Granskning av kommunens kris- och 
katastrofberedskap. 
Missiv, daterat 2022-01-20 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen: 

- Förslag till yttrande antas och överlämnas till Stadsrevisionen i Örebro 
kommun. 

Yrkande 
Helena Ståhl (SD) 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) Helena Ståhls (SD) yrkande om att få 
lämna ett särskilt yttrande till protokollet under proposition och finner att 
Kommunstyrelsen beslutar enligt detta. 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Förslag till yttrande antas och överlämnas till Stadsrevisionen i Örebro 
kommun. 

2. Helena Ståhl (SD) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet. 

§ 110 Förlängning av kulturpolitiska programmet för 
Örebro kommun 
Ärendenummer: Ks 667/2022 
Handläggare: Nadja Ugge 

Ärendebeskrivning 
Det kulturpolitiska programmet för Örebro kommun är ett stöd för beslut när 
det gäller de prioriteringar som ska göras så att alla invånare kan ta del av och 
skapa kultur. Programmet antogs av Kommunfullmäktige den 22 maj 2018 (§ 
87) och visar på inriktning, strategier och mål för kulturpolitiken under 
perioden 2018–2022. 

Regelbunden uppföljning är en förutsättning för att kunna bedöma effekten av 
gjorda insatser. Det kulturpolitiska programmet ska enligt beslutet revideras 
under 2022 och därefter under varje mandatperiod. På grund av 
coronapandemin som startade 2020 har arbetet med att uppnå målen i 
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programmet inte varit möjlig. Förvaltningen föreslår därför att giltighetstiden 
förlängs och att revideringen av programmet skjuts upp. 

Beslutsunderlag 
Kulturnämndens tjänsteskrivelse, 2022-02-28 
Kulturpolitiskt program för Örebro kommun, 2018-05-22 
Kulturnämndens beslut 2022-03-14, § 44 
Programnämnd samhällsbyggnads beslut 2022-04-28, § 75 

Förslag till beslut 
Programnämnd samhällsbyggnads förslag till Kommunstyrelsen: 

1. Nuvarande kulturpolitiskt program ska gälla till och med senast juni 2024. 

2. Arbetet med revidering av programmet påbörjas 2023. 

Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut. 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.  

§ 111 Förlängning av Idrottspolitiska programmet för 
Örebro kommun 
Ärendenummer: Ks 668/2022 
Handläggare: Nadja Ugge 

Ärendebeskrivning 
Det idrottspolitiska programmet är ett styrdokument för de kommunala 
nämndernas och bolagens folkhälsoarbete i Örebro kommun. Programmet 
uttrycker en värdegrund och önskvärd utveckling av verksamheten inom 
Örebro kommun och visar på den politiska inriktningen. Genom den politiska 
inriktningen är ambitionen att kunna stödja idrotten så att ett långsiktigt 
samarbete mellan kommunen och idrottsrörelsen formar en idrott för alla 
invånare. 
 
Kommunfullmäktige antog programmet den 26 september 2018 (§ 140) med 
en giltighetstid perioden 2018–2022, för att sedan revideras 2022 och därefter 
vid varje ny mandatperiod.  

På grund av coronapandemin som startade 2020 har arbetet med att uppnå 
målen i programmet inte varit möjlig. Förvaltningen föreslår därför att 
giltighetstiden förlängs och att revideringen av programmet skjuts upp. 

Beslutsunderlag 
Fritidsnämndens tjänsteskrivelse, 2022-02-28 
Idrottspolitiskt program för Örebro kommun, 2018-04-06 
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Fritidsnämndens beslut 2022-03-17, § 40 
Programnämnd samhällsbyggnads förslag, 2022-04-28, § 76 

Förslag till beslut 
Programnämnd samhällsbyggnadsförlag till Kommunstyrelsen: 

1. Nuvarande idrottspolitiska program ska gälla till och med juni 2024. 

2. Arbetet med revidering av programmet påbörjas 2023. 

Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut. 

Yrkande 
Karolina Wallström (L) yrkar avslag på Programnämnd samhällsbyggnads 
förslag till förmån för Liberalernas idrottspolitiska program.  

Proposition 
Ordförande John Johansson (S) finner att det finns två förslag till beslut, det 
vill säga Kommunstyrelseförvaltningens förslag och Karolina Wallströms (L) 
avslagsyrkande. Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att 
Kommunstyrelsen beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Nuvarande idrottspolitiska program ska gälla till och med juni 2024. 

2. Arbetet med revidering av programmet påbörjas 2023. 

Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut. 

Reservation 
Karolina Wallström (L) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för eget 
avslagsyrkande. 

§ 112 Återrapportering av ej verkställda beslut enligt SoL 
och LSS, kvartal 2 2021 - Programnämnd Social välfärd 
Ärendenummer: Ks 1248/2021 

Ärendebeskrivning 
Programnämnd social välfärd är som beslutande nämnd skyldig att kvartalsvis 
rapportera och anmäla de beslut om bistånd enligt 4 kap 1 § SoL och 9 § LSS 
som inte verkställts inom tre månader, eller där avbrott i verkställigheten varat 
längre än tre månader. Syftet med rapporteringen är att kommunen ska ha 
kännedom om dessa ärenden samt kunna planera sina resurser för att kunna 
verkställa insatser inom skälig tid. 

Totalt 261 beslut har varit föremål för rapportering till IVO under andra 
kvartalet 2021, en ökning från föregående kvartal då 217 beslut rapporterades. 
Av de rapporterade besluten har 164 rapporterats som ej verkställda och 97 
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som verkställda vid utgången av kvartalet. Flest antal ej verkställda insatser 
förekommer inom bostad med särskild service enligt LSS, vård- och 
omsorgsboende SoL samt daglig verksamhet LSS. Den insats som främst står 
för ökningen detta kvartal är vård- och omsorgsboende SoL. 

Av alla de beslut som rapporterats är den genomsnittliga väntetiden 10 
månader. Högst väntetider förekommer för personer med 
funktionsnedsättning som väntar på särskilda boenden. Bristen på lediga 
bostäder är främsta skälet till dröjsmål och långa väntetider. 

Beslutsunderlag 
Programnämnd social välfärds tjänsteskrivelse 
Statistikrapport över ej verkställda SoL och LSS-beslut rapporterade kvartal 2, 
2021. 
Beslut från Programnämnd social välfärd 2022-03-24, § 36 

Förslag till beslut 
Programnämnd social välfärd förslags till Kommunstyrelsen: 

- Statistikrapporten läggs till handlingarna. 

Ärende ska vidare till Kommunfullmäktige. 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar:  

- Enligt Programnämnd social välfärds förslag. 

§ 113 Återrapportering av ej verkställda beslut enligt SoL, 
kvartal 2 2021 - Socialnämnden 
Ärendenummer: Ks 1248/2021 

Ärendebeskrivning 
Gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § SoL som inte blivit verkställda inom tre (3) 
månader, eller haft ett uppehåll i verkställigheten mer än tre månader, ska 
rapporteras till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Efter rapportering till 
IVO ska en sammanställning göras till Socialnämnden och 
Kommunfullmäktige. Sammanställningen avser andra kvartalet 2021. 

Beslutsunderlag 
Socialnämndens tjänsteskrivelse, 2022-09-28 
Statistikrapport över ej verkställda SoL-beslut rapporterade kvartal 2, 2022-09-
28 
Socialnämndens beslut 2021-10-21 
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Förslag till beslut 
Socialnämndens förslag till Kommunstyrelsen: 

- Ta del av återrapportering av ej verkställda beslut enligt SoL, kvartal 2 2021 
från Socialnämnden. 

Ärendet ska vidare ska vidare till Kommunfullmäktige. 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar:  

- Enligt Socialnämndens förslag. 

§ 114 Återrapportering av ej verkställda beslut enligt SoL 
och LSS, kvartal 3 2021 - Programnämnd social välfärd 
Ärendenummer: Ks 670/2022 

Ärendebeskrivning 
Programnämnd social välfärd är som beslutande nämnd skyldig att kvartalsvis 
rapportera och anmäla de beslut om bistånd enligt 4 kap 1 § SoL och 9 § LSS 
som inte verkställts inom tre månader, eller där avbrott i verkställigheten varat 
längre än tre månader. Syftet med rapporteringen är att kommunen ska ha 
kännedom om dessa ärenden samt kunna planera sina resurser för att kunna 
verkställa insatser inom skälig tid. 

Totalt 288 beslut har varit föremål för rapportering till IVO under tredje 
kvartalet 2021, en ökning från föregående kvartal då 261 beslut rapporterades. 
Av de rapporterade besluten har 201 rapporterats som ej verkställda och 87 
som verkställda vid utgången av kvartalet. Jämfört med tidigare kvartal har 
antalet ej verkställda beslut ökat något och antalet som kunnat verkställas 
minskat något. Flest antal ej verkställda insatser förekommer för vård- och 
omsorgsboende SoL och bostad med särskild service enligt LSS. Den insats 
som främst står för ökningen även detta kvartal är vård- och omsorgsboende 
SoL. 

Av alla de beslut som rapporterats är den genomsnittliga väntetiden 10 
månader. Högst väntetider förekommer för personer med 
funktionsnedsättning som väntar på särskilda boenden. Bristen på lediga 
bostäder är främsta skälet till dröjsmål och långa väntetider. 

Beslutsunderlag 
Programnämnd social välfärds tjänsteskrivelse, 2021-12-03 
Statistikrapport över ej verkställda SoL och LSS-beslut rapporterade kvartal 3, 
2021 
Programnämnd social välfärds beslut 2022-03-24, § 37 
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Förslag till beslut 
Programnämnd social välfärds förslag till Kommunstyrelsen: 

- Statistikrapporten läggs till handlingarna. 

Ärendet skickas till Kommunfullmäktige. 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar:  

- Enligt Programnämnd social välfärds förslag. 

§ 115 Återrapportering av ej verkställda beslut enligt SoL, 
kvartal 3 2021 från - Socialnämnden 
Ärendenummer: Ks 670/2022 

Ärendebeskrivning 
Socialnämnden är som beslutande nämnd skyldig att kvartalsvis rapportera och 
anmäla de beslut om bistånd enligt 4 kap 1 § Socialtjänstlagen (SoL) som inte 
verkställts inom tre månader, eller där avbrott i verkställigheten varat längre än 
tre månader. Syftet med rapporteringen är att kommunen ska ha kännedom 
om dessa ärenden samt kunna planera sina resurser för att kunna verkställa 
insatser inom skälig tid. 

För tredje kvartalet 2021 uppgick Socialnämndens totala antal rapporterade 
beslut till 75, vilket är en ökning sedan föregående kvartal. Av dessa 
rapporterades 39 som fortsatt ej verkställda och övriga som verkställda. Den 
genomsnittliga väntetiden för alla beslut är drygt fem månader. Det är beslut 
om öppenvård barn som står för majoriteten av ej verkställa beslut och det 
vanligaste skälet till dröjsmål är brist på personal. 

Beslutsunderlag 
Socialnämndens tjänsteskrivelse, 2021-11-08 
Statistikrapport över ej verkställda SoL-beslut rapporterade kvartal 3, 2021-11-
08 
Socialnämndens beslut 2022-12-16, § 154 

Förslag till beslut 
Socialnämndens förslag till Kommunstyrelsen: 

- Ta del av återrapportering av ej verkställda beslut enligt SoL, kvartal 3 2021 
från Socialnämnden. 

Ärendet ska vidare ska vidare till Kommunfullmäktige. 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar:  

- I enlighet med Socialnämndens förslag. 
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§ 116 Svar på ledamotsinitiativ från Martha Wicklund (V) 
om att visa solidaritet med Ukraina – säkerställ att Örebro 
kommun kan ta emot flyktingar 
Ärendenummer: Ks 558/2022 

Ärendebeskrivning 
Martha Wicklund (V) inkom med ledamotsinitiativ om att visa solidaritet med 
Ukraina och säkerställa att Örebro kommun kan ta emot flyktingar på 
Kommunstyrelsens sammanträde den 22 mars 2022. 

I ledamotsinitiativet föreslås: 

- Att säkerställa att Örebro kommun, i den akuta fasen, kan erbjuda flyktingar 
från Ukraina bostad, mat, kläder och hygienartiklar. 

- Att i samverkan med regionen säkerställa att ukrainska flyktingar får relevant 
sjukvård och traumahantering 

- Att säkerställa att kommunala skolor kan ta emot ukrainska flyktingbarn i 
enlighet med barnkonventionen. 

- Att säkerställa att Örebro kommun, i den akuta fasen, möjliggör och 
underlättar för flyktingar från Ukraina att ha kontakt med ukrainska 
ambassaden.  

- Att utreda möjligheten till långsiktiga lösningar för de flyktingar som blir kvar 
i kommunen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-04-20 
Ledamotsinitiativ från Martha Wicklund (V) 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen: 

- Anse ledamotsinitiativet besvarat. 

Yrkande 
Martha Wicklund (V) yrkar bifall till ledamotsinitiativet.  

Proposition 
Ordförande John Johansson (S) finner att det finns två förslag till beslut, det 
vill säga Kommunstyrelseförvaltningens förslag och Martha Wicklunds (V) 
bifallsyrkande till ledamotsinitiativet. Ordföranden ställer förslagen mot 
varandra och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag.  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

- Anse ledamotsinitiativet besvarat. 
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Reservation 
Martha Wicklund (V) reserverar sig mot beslutet. 

§ 117 Svar på ledamotsinitiativ från Martha Wicklund (V) 
om trygghet för förtroendevalda 
Ärendenummer: Ks 559/2022 

Ärendebeskrivning 
Martha Wicklund (V) har lämnat in ett ledamotsinitiativ om trygghet för 
förtroendevalda. Ledamotsinitiativet lämnades in på Kommunstyrelsens 
sammanträde den 22 mars 2022, § 63. I Ledamotsinitiativet föreslås följande: 

- Att kommunen omedelbart startar ett arbete med att ta fram en tydlig policy för 
kommunens stöttning av förtroendevalda i hot och våldssituationer. 
 

- Att kommundirektören får i uppdrag att på bästa sätt säkerställa att alla 
förtroendevalda har god kännedom om innehållet i policyn. 

Utefter en rekommendation från Stadsrevisionen beslutade Kommunstyrelsen 
2021-06-08, § 140 att uppdra till kommundirektören att tillse att arbetet med 
att tydliggöra ansvarsfördelningen på strategisk nivå gällande arbetet mot hot 
och våld återupptas samt att presentera en tidplan för arbetets slutförande för 
Kommunstyrelsen. Arbetet pausades under pandemin och är inte färdigställt 
men kommer att intensifieras under 2022.Efter att revisionsrapporten 
besvarades av Kommunstyrelsen har Kommunledningen under våren 2022 
uppdragit till Kommundirektören att göra en översyn av säkerheten för 
förtroendevalda. Översynen ska tydliggöra vad förtroendevalda kan förvänta 
sig för stöd av kommunen och syftet är att kunna erbjuda bättre stöd än idag. 
Rekommendationerna i revisionsrapporten kommer att beaktas i översynen. 
Med detta som grund anses ledamotinitiativet besvarat. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-04-22 
Ledamotsinitiativ från Martha Wicklund (V), 2022-04-22 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen: 

- Anse ledamotsinitiativet besvarat. 

Yrkande 
Martha Wicklund (V) yrkar avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag, 
samt bifall till ledamotsinitiativet.  

Proposition 
Ordförande John Johansson (S) finner att det finns två förslag till beslut, det 
vill säga Kommunstyrelseförvaltningens förslag, samt Martha Wicklund (V) 
bifallsyrkande till ledamotsinitiativet. Ordföranden ställer förslagen mot 
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varandra och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

- Anse ledamotsinitiativet besvarat. 

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

§ 118 Svar på motion från Anders Åhrlin (M) om att skapa 
en integrationsfond 
Ärendenummer: Ks 149/2017 

Ärendebeskrivning 
Anders Åhrlin (M), har inkommit med en motion som anmäldes i 
Kommunfullmäktige den 25 januari, 2017, §20. 

Motionen innehåller ett förslag om att Örebro kommun ska starta en särskild 
integrationsfond som ska fördela medel till olika integrationsfrämjande 
aktiviteter och projekt. Ansvaret för integrationsfonden föreslås ligga på 
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.  

Bedömningen är att en integrationsfond inte behövs i Örebro kommun. Den 
integrationsstärkande verksamhet som idag bedrivs inom Vuxenutbildnings- 
och arbetsmarknadsnämnden möter redan motionärens tilltänkta målgrupp, 
både inom den reguljära verksamheten samt via riktade projekt. Förslaget är 
därför att motionen avslås. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-03-22 
Motion från Anders Åhrlin (M) om Integrationsfond, 2017-01-25 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen: 

- Motionen avslås. 

Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut. 

Yrkande 
Anders Åhrlin (M) yrkar bifall till motionen.  

Proposition 
Ordförande John Johansson (S) finner att det finns två förslag till beslut, det 
vill säga Kommunstyrelseförvaltningen förslag och Anders Åhrlins (M) 
bifallsyrkande till motionen. Ordföranden ställer förslagen mot varandra och 
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finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens 
förslag. 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

- Motionen avslås. 

Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut. 

Reservation 
Anders Åhrlin (M), Maria Haglund (M), Johan Kumlin (M) och Cecilia 
Askerskär Philipsson (M) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för 
Anders Åhrlins (M) bifallsyrkande till motionen. 

§ 119 Svar på motion från Cecilia Askerskär Philipsson (M) 
om ett moderat alternativ för HBTQI+ utbildning 
Ärendenummer: Ks 1125/2020 

Ärendebeskrivning 
Cecilia Askeskär Philipsson (M), har inkommit med en motion som anmäldes i 
Kommunfullmäktige den 23 september 2020, § 216. 

Motionen innehåller ett förslag om att Örebro kommun genomför en 
undersökning som påvisar behovet av HBTQI+ utbildning för kommunens 
medarbetare och därefter tar fram ett utbildningspaket som ska genomföras 
där behoven finns. Motionen innehåller även ett förslag om att ta fram en 
digital utbildning inom HBTQI+ för alla medarbetare. 

Bedömningen är att motionens syfte tillgodoses inom Örebro kommuns 
verksamheter. Förslaget är därför att motionen anses tillgodosedd. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-03-24 
Motion från Cecilia Askerskär Philipsson (M) om ett moderat alternativ för 
HBTQI+ utbildning, 2020-09-23 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen: 

- Motionen är tillgodosedd. 

Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut. 

Yrkande 
Anders Åhrlin (M) yrkar bifall till motionen. 

Helena Ståhl (SD) yrkar avslag på motionen. 
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Proposition 
Ordförande John Johansson (S) finner att det finns tre förslag till beslut, det 
vill säga Kommunstyrelseförvaltningen förslag, Anders Åhrlins (M) 
bifallsyrkande till motionen och Helena Ståhls (SD) avslagsyrkande till 
motionen. 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. 

Reservation 
Anders Åhrlin (M), Maria Haglund (M), Johan Kumlin (M) och Cecilia 
Askerskär Philipsson (M) reserverar skriftligt sig mot beslutet till förmån för 
Anders Åhrlins (M) bifallsyrkande till motionen. 

Helena Ståhl (SD) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för eget 
avslagsyrkande till motionen.  

§ 120 Svar på motion från Vänsterpartiet om äldreomsorg 
på svenskt teckenspråk 
Ärendenummer: Ks 1129/2014 

Ärendebeskrivning 
Vänsterpartiet har lämnat in en motion om äldreomsorg på svenskt 
teckenspråk, i vilken man föreslår att kommunen tillsammans med döva och 
teckenspråkiga medborgare ser över vilket behov som finns gällande omsorg 
för döva och teckenspråkiga för att kunna utforma ett boende på bästa sätt. 
Vidare föreslås att kommunen öppnar ett sådant boende för teckenspråkiga 
äldre där huvudspråket är svenskt teckenspråk. 

Bedömningen är att motionens innehåll, och det som där efterfrågas, 
tillgodoses genom att det öppnat ett vård- och omsorgsboende som möjliggör 
vård på teckenspråk. 

Beslutsunderlag 
Svar på motion, 2022-04-04 
Motion om äldreomsorg på svenskt teckenspråk 

Förslag till beslut 
Kommunledningens förslag till Kommunstyrelsen: 

- Motionen anses besvarad. 

Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige. 
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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 ordföranden 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: 

1. Motionen anses besvarad. 

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

Beslutspunkt 1 ska vidare till Kommunfullmäktige. 

§ 121 Svar på motion från Miljöpartiet om Örebro mot 
kärnvapen 
Ärendenummer: Ks 1128/2020 

Ärendebeskrivning 
Miljöpartiet de gröna har inkommit med en motion som anmäldes i 
Kommunfullmäktige den 23 september, 2020, §216. 

Motionen innehåller ett förslag om att Örebro kommun ska ansluta sig till den 
internationella kampanjen ICAN Cities Appeal samt att Örebro kommun ska 
uppmana Sveriges regering att ratificera FN:s konvention som förbjuder 
kärnvapen. 

Bedömningen är att motionens intentioner inte är förenliga med den 
kommunala kompetensen. Förslaget är därför att motionen avslås. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-03-25 
Motion från Miljöpartiet de gröna (MP) om Örebro mot kärnvapen, 2020-09-
23 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen: 

- Motionen avslås. 

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

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 122 Lägesrapport - Kriget i Ukraina 
Ärendenummer: Ks 408/2022 
Handläggare: Peter Larsson 

Ärendebeskrivning 
Kommundirektör Peter Larsson ger Kommunstyrelsen en lägesrapport om 
kriget i Ukrainas påverkan på Örebro kommuns verksamheter. Lägesrapporten 
ges både på Kommunstyrelsens beredningssammanträde den 10 maj och på 
Kommunstyrelsens beslutssammanträde den 17 maj. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

- Enligt Kommunstyrelseförvaltingens förslag.  

§ 123 Remittering av motioner 
Ärendenummer: Ks 268/2022 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige den 27 april 2022 har överlämnat följande motioner för 
beredning:  

- Motion från Gunilla Werme (L) om dans för hälsa. 

- Motion från Gunilla Werme (L) om "Tillsammans för alla barns bästa - 
TABB". 

- Motion från David Larsson (SD) och Sigvard Blixt (SD) om att utöka 
beredskapen för elektricitet och kommunikation. 

- Motion från Daniel Spiik (SD) om vildsvinskött som nytt köttalternativ. 

- Motion från Helena Ståhl (SD) om att optimera specialkosten i Örebro 
kommun. 

- Motion från David Larsson (SD) och Helena Ståhl (SD) om att säkerställ 
goda kunskaper i svenska bland vård- och omsorgspersonal. 
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Beslutsunderlag 
Motion från Gunilla Werme (L) om dans för hälsa, Ks 699/2022 
Motion från Gunilla Werme (L) om "Tillsammans för alla barns bästa - 
TABB", Ks 700/2022 
Motion från David Larsson (SD) och Sigvard Blixt (SD) om att utöka 
beredskapen för elektricitet och kommunikation, Ks 701/2022 
Motion från Daniel Spiik (SD) om vildsvinskött som nytt köttalternativ, Ks 
702/2022 
Motion från Helena Ståhl (SD) om att optimera specialkosten i Örebro 
kommun, Ks 703/2022 
Motion från David Larsson (SD) och Helena Ståhl (SD) om att säkerställa goda 
kunskaper i svenska bland vård- och omsorgspersonal, Ks 704/2022. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen: 

1. Remittera motion från Gunilla Werme (L) om dans för hälsa till 
Programnämnd barn och utbildning. 

2. Remittera motion från Gunilla Werme (L) om "Tillsammans för alla barns 
bästa - TABB" till Programnämnd barn och utbildning. 

3. Remittera motion från David Larsson (SD) och Sigvard Blixt (SD) om att 
utöka beredskapen för elektricitet och kommunikation till Programnämnd 
samhällsbyggnad och Kommunstyrelseförvaltningen. 

4. Remittera motion från Daniel Spiik (SD) om vildsvinskött som nytt 
köttalternativ till Kommunstyrelseförvaltningen.  

5. Remittera motion från Helena Ståhl (SD) om att optimera specialkosten i 
Örebro kommun till Kommunstyrelseförvaltingen.  

6. Remittera motion från David Larsson (SD) och Helena Ståhl (SD) om att 
säkerställa goda kunskaper i svenska bland vård- och omsorgspersonal till 
Programnämnd social välfärd. 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.  

§ 124 Rapport över finansverksamheter under april 2022 
Ärendenummer: Ks 237/2022 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelseförvaltningen anmäler rapport över finansverksamheter för 
april 2022. 

Beslutsunderlag 
Finansrapport april 2022 
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen: 

- Rapporten läggs till handlingarna 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.  

§ 125 Anmälan av delegationsbeslut 
Ärendenummer: Ks 685/2022 

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 18 
januari 2022. 

Inför Kommunstyrelsens sammanträde den 17 maj 2022 redovisar 
Kommunstyrelseförvaltningen beslut som tagits med stöd av delegation under 
april 2022. 

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

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen: 

- Anmälan av delegationsbeslut läggs till handlingarna. 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.  

§ 126 Anmälan av handlingar 
Ärendenummer: Ks 272/2022 

Ärendebeskrivning 
Varje månad anmäler Kommunstyrelseförvaltningen handlingar som inkommit 
och bedöms relevanta för Kommunstyrelsen att få kännedom om. 
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen: 

- Anmälan läggs till handlingarna. 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.  

§ 127 Kommundirektörens rapport 
Ärendenummer: Ks 273/2022 

Ärendebeskrivning 
Kommundirektören redogör i en rapport för nyheter inom förvaltningen. 

Beslutsunderlag 
Kommundirektörens rapport april 2022 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut: 

- Rapporten läggs till handlingarna. 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.  



 

Liberalerna Örebro • Mats-Olof Liljegren • Pressekreterare • Tel. 070 360 19 19 • e-post: mats-olof.liljegren@liberalerna.se 

 
 
Yrkande 
 

Kommunstyrelsen 

2022-05-17 
 
 

Kommunstyrelsens investeringsplan 2023-2026 

 

Liberaleralerna står bakom många av de investeringsobjekt som ligger till grund för 

investeringsplan från 2023 och framåt. I slutänden, senare under året, kommer vi 

samband med övergripande budget lägga fram en investeringsplan. Vi har ett val 

i September. Vi åetrkommer. 

 

Med bakgrund från vårt tidigare yrkande för eget förslag på investeringsplan. Yrkar 

vi avslag till förmån för eget förslag.  
 
  
Karolina Wallström (L) 
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SÄRSKILT YTTRANDE 
 

Kommunstyrelsen 

2022-05-17 
 
 

Bedömning av verksamheterna I Örebro kommuns hel och delägda bolag under 

2021 

 

Åren går och uppdragen förändras med tiden och mer nära styrdokument som till 

exempel övergripande budgetdokument ger uppdrag. Liberalerna yrkar bifall till 

bedömning men vill skicka med ett yttrande inför framtiden. Liberalerna skulle vilja 

se en jämförelse mellan kommunfullmäktiges ägardirektiv, bolagsordningar och 

övergripande budget.   
 
  
Karolina Wallström  (L) 
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SÄRSKILT YTTRANDE 
 

Kommunstyrelsen 

2022-05-17 
 
 

Övergripande rapport för intern kontroll 

 

Liberalerna yrkar bifall till rapporten, men vill skicka med ett yttrande inför 

framtiden. Liberalerna skulle vilja se att Politiken ska vara mer delaktiga I processen 

att ta fram mål för internkontroll.  Lik den processen som finns I andra nämnder. 
 
  
Karolina Wallström  (L) 
 
 



Datum: 2022-05-17 Särskilt yttrande 
Kommunstyrelsen 

13. Riktlinjer för arvoden och ersättningar till förtroendevalda, 
partigruppsresurser och partistöd mandatperioden 2023-2026 
 
Flera hundra fritidspolitiker utgör grunden i den lokala demokratin. 
De är en förutsättning för att beslut fattas så nära medborgarna som 
möjligt och att Örebroarna får demokratisk insyn i verksamheterna. 
Vi i Vänsterpartiet anser däremot att ingen ska bli politiker för att 
tjäna mycket pengar. Nivåerna för heltidspolitiker, det vill säga 
kommunstyrelsens ordförande och samtliga kommunalråd, är 
orimligt höga. Kommunens personal och verksamheter förväntas 
ofta spara in och effektivisera, vi anser därför att det är rimligt att 
även den politiska verksamheten ska kopplas till dessa besparingar. 
 
Kommunalrådens arvode i Örebro kommun är kopplat till 
riksdagsarvodet, vi driver därför framförallt arvodesfrågan på 
riksdagsnivå. Vi tycker att det ska vara liknande förutsättningar för 
politiker på alla nivåer, både i kommuner, regioner och i riksdagen. I 
samband med vårt budgetförslag till Örebro kommun föreslår vi dock 
sänkta arvoden för heltidspolitiker. För Örebro kommun skulle det 
innebära en besparing om 4,6 miljoner kronor under 2022.  
 
 
 
Martha Wicklund 
Vänsterpartiet 



  
  Yrkande – Riktlinjer för arvoden och ersättningar 2023–2026 
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Sverigedemokraterna Örebro kommun 
Organisationsnummer: 802450–5730 
Box 30000, 701 35, Örebro 
Telefon: 019-21 55 38 
E-post: orebro@sd.se Sid. 1  (1) 

Yrkande 
Ärende: Riktlinjer för arvoden och ersättningar till förtroendevalda, partigruppsresurser och partistöd mandatperioden 2023–2026 
Ärendenummer: KS 674/2022 
Datum: 2022-05-17 

 

Lägre kostnader och mer transparens 

Sverigedemokraternas grundsyn är att politikerlöner inte ska vara för höga och att kommunens kostnader för 
politik ska hållas låga. Vi värnar också mångfalden av perspektiv inom politiken och vill att alla 
oppositionspartier ska ha de förutsättningar att bedriva sitt arbete, såväl i form av grundläggande resurser som 
god insyn i kommunens arbete. I överläggningarna med övriga partier har vi därför fört fram en rad 
ståndpunkter på dessa tema. 

För att kraftigt sänka politikens totala kostnader, och för att inte låta politikers löner sväva för långt bort från 
vanligt folks, vill vi sänka grundarvodet med 25 procent. Vi vill också att partistödet ska sänkas.1 Vidare vill vi ta 
bort de extra sekreterarresurser som mindre partier i majoritet kan få jämfört med de i opposition. Allt detta 
skulle tillsammans väsentligt sänka Örebro kommuns kostnader för politik. 

För att värna mångfalden inom politiken och ge goda förutsättningar även för mindre oppositionspartier har vi 
också fört fram att resurser borde vara mindre kopplade till att partiet har plats i kommunstyrelsen och mer till 
plats i kommunfullmäktige. Detta ser vi som viktigt inte minst då man med den nya nämndorganisationen kan 
ta plats i flera stora tunga nämnder utan att ha plats i kommunstyrelsen, och då behöver man vissa 
administrativa resurser för det arbetet. 

Vi har också varit skeptiska till att ha så välavlönade andre vice ordförandeposter i nämnderna knutna till det 
största oppositionsblocket, om dessa förtroendevalda inte har något slags ansvar att dela med sig till övriga 
oppositionen av den information de får ta del av. Vi anser att den insynen ska komma hela oppositionen till del 
och inte koncentreras till en viss del av oppositionen. 

Tyvärr har vi inte fått gehör för något alls av det vi fört fram. Eftersom vi inte fått något inflytande över det liggande 
kompromissförslaget kan vi inte heller ge det vårt stöd. 

 

Med hänvisning till ovanstående yrkar jag: 

- Att ärendet återremitteras och görs om enligt de ovan angivna prioriteringarna. 

 

Om yrkandet faller gäller ovanstående som reservation. 

 

För Sverigedemokraterna i Kommunstyrelsen:  

Helena Ståhl (SD) 
Ledamot 

 

 
1 Till grundstöd plus 1 prisbasbelopp per mandat. 



  
  Särskilt yttrande – Revisionsrapport granskning kommunens krisberedskap 

 
 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
Sverigedemokraterna Örebro kommun 
Organisationsnummer: 802450–5730 
Box 30000, 701 35, Örebro 
Telefon: 019-21 55 38 
E-post: orebro@sd.se Sid. 1  (1) 

Särskilt yttrande 
Ärende: Svar på revisionsrapport – Granskning av kommunens kris- och katastrofberedskap 
Ärendenummer: KS 153/2022 
Datum: 2022-05-17 

 

Krigsorganisation och arbetet med uppbyggnad av civilförsvar 

Att kommunen haft en bristande krishanteringsförmåga är inga direkta nyheter, detta har som bekant 
pandemin bevisat på många sätt. Att de tidigare ”just in time”-lagren nu börjar ersättas med lager som har en 
buffert, är ett sådant exempel. Arbetet inom krishantering rullar dock på i okej takt, i grunden tar 
revisionsrapporten upp många delar som redan är kända och som det arbetas med. Det är ändå bra att dessa 
uppmärksammade brister lyfts, då Sverigedemokraterna uppfattar en viss seghet i att bli klar med de 
grundläggande bitarna, vilket stagnerar arbetet kring de bredare tagen inom civilförsvarsarbetet. 

Något som knappt nämns i rapporten eller i yttrandet är kommunens arbete kring krigsberedskap och arbetet 
med det civila försvaret. Flera kommuner har redan sprungit förbi Örebro kommun inom det området, bland 
annat har flera kommuner krigsplacerat sin personal inom förvaltningarna. De bitar som rapporten lyfter om 
avsaknad av mandat för att kunna kalla in personal under särskilda händelser, hade i stort kunnat lösas om 
arbetet med att just krigsplacera personal redan var på plats. Vi ser det som högst beklagligt att krigsberedskap 
inte diskuteras överhuvudtaget, när läget i världen ser ut som det gör. Här och nu har Sverige bestämt sig för 
att ansöka om medlemskap i NATO, vilket sätter spotlighten på vårt land och ökar risken för yttre påverkan från 
specifikt Ryssland. Här har Örebro kommun ett ansvar att upprätta säkerheten för medborgarna i kommunen 
inom ramen för det civila försvaret. Här behövs göras mer, där kommunen borde ligga på Länsstyrelsen och i 
förlängningen staten kring snabbare svar på dessa frågor. I stället för att luta sig tillbaka med hänvisning till att 
man gör de delar som krävs enligt lag. 

Revisorerna lyfter även en intressant punkt, som stämmer väl överens med vad Sverigedemokraterna föreslagit 
vid beslut av budget i oktober 2021, samt i april 2022 i Kommunstyrelsen. Vilket berör frågan om att erbjuda 
krisberedskapsutbildningar för förtroendevalda, framförallt Kommunstyrelsen. Det kanske är läge för övriga 
partier att börja titta på vad Sverigedemokraterna föreslår inom beredskapsområdet, då vi själva 
uppmärksammat dessa behov långt före att revisionen började nysta i det. Det är dags att intensifiera arbetet 
inom beredskapsarbetet nu, på riktigt. Det är även dags att ta våra förslag på allvar, eller ska man även på det 
här området försöka komma undan med denna välkända slogan: ”Vi såg det inte komma.” 

 

För Sverigedemokraterna i Kommunstyrelsen 

Helena Ståhl (SD) 
Ledamot 
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YRKANDE 
 

Kommunstyrelsen 

2022-05-17 
 
 

Förlängning av Idrottspolitiska programmet för Örebro kommun 

 

Idrott är viktigt för Sveriges idrottstad. Det är det nu och det har det alltid varit för 

Liberalerna. Så viktiga att när det av kommunstyrelsen föreslagna 

idrottsprogrammet processades fram och togs 2018 så ville vi mer, vi ville nå 

längre. Därför lade Liberalerna fram ett eget program 2018. 

 

Vi yrkar därför avslag till det av kommunstyrelsen föreslagna idrottspoltiska 

program till förmån för Liberalernas idrottspolitiska program.  

 

Faller Liberalernas yrkande om avslag till förmån för eget förslag är detta tillika en 

reservation till förmån för eget förslag. 
 
  
Karolina Wallström  (L) 
 
 



Datum: 2022-05-17 Yrkande 
Kommunstyrelsen  

 
 
22. Svar på ledamotsinitiativ från martha Wicklund (V) om 
trygghet för förtroendevalda 
 
Hot och våld mot förtroendevalda har blivit ett allt större problem de 
senaste åren där till exempel sociala medier har bidragit till ett 
hårdare klimat. Säpo har själva pekat ut den växande 
högerextremismen som ett hot mot självaste demokratin. Det är 
något politiken måste ta på fullaste allvar. Tyvärr ser vi att denna 
högerextremism gynnas av den normalisering av rasism, 
främlingsfientlighet och populism som politiska företrädare, inklusive 
partier i kommunfullmäktige i Örebro, ger uttryck för. Folkets 
företrädare måste vara bättre än så. 
 
Kommunledningen har nu beslutat om att göra en översyn av 
säkerheten för förtroendevalda med syfte att kunna erbjuda ett 
bättre stöd än idag. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därmed 
att vårt ledamotsinitiativ ska anses vara besvarat.  
 
Vi är nu mitt i valrörelsen och anser därför att det vore rimligt med en 
policy kring hot och våld som även gäller förtroendevalda. När 
förtroendevalda utsätts allt mer aggressivt så riskerar vi att förlora 
viktiga röster och i långa loppet sätta vår demokrati ur spel. Därför 
måste kommunen alltid göra sitt yttersta för att säkerställa att de 
förtroendevalda har ett bra stöd i sin roll som beslutsfattare.  
 
I nuläget är det till stor del partiernas eget ansvar att hantera hot, hat 
och våld mot deras förtroendevalda. Alla partier har dock inte samma 
förutsättningar att stötta sina förtroendevalda. Just därför är 
rutinerna i kommunen a och o för att säkerställa att alla 
förtroendevalda kan delta i demokratiskt valda organ på lika villkor.   
 
 
 
Med hänvisning till ovan yrkar Vänsterpartiet: 
 
Att kommunstyrelseförvaltningens förslag avslås. 
 
Att Vänsterpartiets ledamotsinitiativ om trygghet för 

förtroendevalda antas i sin helhet.  
 

 
 
För Vänsterpartiet 
Martha Wicklund (V) 
 
 



 

 

 

Yrkande  

  

                   Ärende 23                Kommunstyrelsen 
Ärendenummer: Ks 149/2017                Örebro kommun  
”Integrationsfond”   2022-05-04 

 

Integrationsfond   

Fokus på att skapa fungerande integration är genomgripande viktigt för Örebromoderaterna. 
En fungerande integration leder till att människor kommer in i samhället och genom egen 
försörjning själv bidrar till vårt gemensamma välstånd. Detta är viktigt för individers 
självkänsla och dess möjlighet att bygga ett nytt liv i det nya landet.  
 
Då som nu är detta en viktig motion för oss och vi kan bara beklaga att en motion som skrivs 
2017 kommer upp till beslut först nu. Ett snabbare handhavande rent allmänt i viktiga 
integrationsfrågor hade möjligen lett till att den tragiska utvecklingen vi ser idag med 
kravaller hade dämpats något. 
 
Den flexibilitet som en integrationsfond skulle skapa anser vi inte är tillgodosedd idag varför 
vi alltjämt anser att detta är en effektiv åtgärd för att skapa integrationsfrämjande 
förutsättningar för fler.   

 

 
Med hänvisning till ovanstående föreslår Moderaterna att kommunstyrelsen beslutar 

att  motionen ska bifallas 
 
Om kommunstyrelsen beslutar annat gäller ovanstående som reservation till förmån för 
eget förslag.  

 

 
För Moderaternas grupp i Kommunstyrelsen 

 
Anders Åhrlin (M) 



 

 

 

Yrkande  

  

                   Ärende 24               Kommunstyrelsen 
Ärendenummer: Ks 1125/2020               Örebro kommun  
”Ett moderat alternativ för Hbtqi+ utbildning”  2022-05-04  

 

 
Ett moderat alternativ för Hbtqi+ utbildning  

Att det pågår ett omfattande arbete med hbtq frågor inom kommunen, bland annat inom 
ramen för ”Handlingsplan för hbtq-arbete 2017-21”, är vi väl medvetna om. Det är inte 
bristen på initiativ som motionen lyfter utan arbetsmetoderna. Vi anser att nuvarande 
arbetsmetoder är ineffektiva och det är det som kritiseras.  
 
Idag vet kommunen vare sig vilket behov av utbildning som föreligger eller ehuru resultatet 
av genomförda utbildningar är till fylles. Detta är en av de viktiga aspekterna av vår kritik och 
vad vi hoppas uppnå med förslaget.   
 
Vår uppfattning är fortfarande att en digital utbildning som når långt fler än de anställda som 
lyfts i svaret är en god effektiv idé förutsatt att den utformas utifrån vilket verkligt behov som 
finns och att resultatet följs upp.     

 

 
Med hänvisning till ovanstående föreslår Moderaterna att kommunstyrelsen beslutar 

att  motionen ska bifallas 
 
Om kommunstyrelsen beslutar annat gäller ovanstående som reservation till förmån för 
eget förslag.  

 

 
För Moderaternas grupp i Kommunstyrelsen 

 

Anders Åhrlin (M) 



  
  Yrkande – Motion om HBTQI+ utbildning 

 
 

_____________________________________________________________________________________________________ 
Sverigedemokraterna Örebro kommun 
Organisationsnummer: 802450–5730 
Box 30000, 701 35, Örebro 
Telefon: 019-21 55 38 
E-post: orebro@sd.se Sid. 1  (1) 

Yrkande 
Ärende: Svar på motion från Cecilia Askerskär Philipsson (M) om ett moderat alternativ för HBTQI+ utbildning 
Ärendenummer: Ks 1125/2020 
Datum: 2022-05-17 

 

Ett bredare grepp behövs 

Moderaterna föreslår att en stor insats ska göras för att reda ut var kommunens medarbetare brister i 
kompentens inom HBT-området, vilket får antas anses inverka på bemötandet av HBT-personer. Sedan 
föreslås att en passande utbildning tas fram för att, får man förmoda, bemötandet av denna grupp ska 
förbättras. Sverigedemokraternas huvudsakliga invändning mot detta är att den föreslagna undersökningen 
blir alltför smal. Ska en undersökning av kommunens bemötande genomföras är det rimligare att anlägga ett 
bredare perspektiv, där man förutsättningslöst undersöker kommunens bemötande i stort. Det är nämligen 
mer värdefullt att veta om det existerar en bemötandeproblematik och därefter gentemot vilka eventuella 
grupper dessa problem i kommunens bemötande riktar sig. Har man ett ensidigt fokus på enbart en grupp, i 
detta fall HBT-personer, riskerar man att tappa helhetsperspektivet. I motionen uppfattas en iver att försöka 
förbättra något för en enstaka grupp, som man redan på förhand verkar bestämt sig är förfördelad.  

Detta blir särskilt tydligt i motionens utformning. Först vill Moderaterna göra en undersökning för att ta reda på 
vilket behov av HBT-utbildning som finns, för man har redan bestämt sig för att det finns ett behov. Eftersom 
Moderaterna tycks veta med sig vad undersökningen kommer påvisa, föreslår de sedan hur de i 
undersökningen framkomna briserna ska hanteras. Inte de eventuellt framkomna bristerna. Så egentligen 
borde Moderaterna ställa sig frågan om de faktiskt vill göra den undersökning de föreslår, eftersom de ändå 
tycks veta vad den kommer visa på, eller om de vill gå direkt på den föreslagna lösningen på det problem som 
kanske inte ens finns.  

Socialdemokraterna, Kristdemokraterna och Centerpartiet anser att motionen är tillgodosedd utifrån att de har 
sina utbildningspaket från RFSL att tillgå. Enligt Sverigedemokraterna ska inte kommunen köpa in dessa 
utbildningar från den aktuella organisationen och därför kan vi inte heller gå på den linjen. I stället vill vi hantera 
kommunens bemötande som en helhet där vi då måste börja med att reda ut om en bemötandeproblematik 
existerar, innan vi går vidare med hur vi eventuellt åtgärdar detta. 

 

Med hänvisning till ovanstående yrkar jag: 

- Att motionen avslås. 

 

Om yrkandet faller gäller ovanstående som reservation. 

 

 

För Sverigedemokraterna i Kommunstyrelsen: 

Helena Ståhl (SD) 
Ledamot 

 

 

  



Datum: 2022-05-17 Särskilt yttrande 
Kommunstyrelsen 

25. Svar på motion från Vänsterpartiet om äldreomsorg på svenskt 
teckenspråk 
 
För partier i opposition är möjligheten att lägga motioner till 
Kommunfullmäktige ett viktigt verktyg. Ur en demokratisk synpunkt 
är det sunt att även de partier som inte ingår i den styrande 
minoriteten kan lyfta de frågor som de anser viktiga för invånare i 
kommunen. Vänsterpartiet har ett stort antal motioner som lämnats 
in till Kommunfullmäktige men som ännu inte behandlats. Flertalet av 
dessa motioner lämnades in redan under föregående mandatperiod, 
dvs. 2014-2018.  
 
Att motioner lagda av oppositionen tillåts ligga obehandlade under så 
lång tid bryter inte bara mot kommunallagen, det är också ett 
allvarligt demokratiproblem. Vi har tidigare yrkat på att det tydligt ska 
framgå en deadline på när inlämnade motioner som senast ska tas 
upp för beslut i Kommunfullmäktige. Med detta yttrande vill vi påtala 
detta ännu en gång.  
   
 
Martha Wicklund 
Vänsterpartiet 
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