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§ 161 Revidering av kommungemensam arkiveringsplan
Ärendenummer: Ks 803/2022
Handläggare: Åse Gyllin
Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen är arkivmyndighet i Örebro kommun. I enlighet med
arkivreglemente antaget av Örebro kommunfullmäktige tar arkivmyndigheten
beslut om handlingar tillhörande samtliga nämndområden och kommunala
bolag. För vissa handlingstyper finns styrande lagkrav. Revidering sker
kontinuerligt på grund av nya, förändrade eller borttagna rutiner hos
kommunens verksamheter.
I den kommungemensamma arkiveringsplanen redovisas handlingar, oavsett
media, för alla Örebro kommuns olika verksamheter och de av
arkivmyndigheten antagna beslut som gäller för bevarande och gallring av
dessa handlingar.
Stadsarkivets revideringsförslag till Örebro kommuns kommungemensamma
arkiveringsplan omfattar 65 handlingstyper inklusive 6 samlingsposter för
digitala system. 3 samlingsposter rörande handlingar i digitala system är nya
och 3 är reviderade.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2022-05-25
Förslag till revidering av kommungemensam arkiveringsplan 2022-05-25
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Reviderad kommungemensam arkiveringsplan för Örebro kommun antas.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 162 Återrapportering - Arbetsmarknads- och
tillväxtpaketet 2020-2024
Ärendenummer: Ks 495/2020
Handläggare: Erik Ramberg, Göran Dahlén
Ärendebeskrivning

Ärendet avser en rapportering av Tillväxt- och arbetsmarknadspaketet efter ca
halva insatsperioden (2020–2024). Detta innefattar en redogörelse av
situationen på arbetsmarknaden och i näringslivet, vilket inbegriper
utvecklingen av ökad strukturarbetslöshet i kombination med ett
prognosticerat inträde i lågkonjunktur under 2023. Vidare beskrivs de insatser
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som bedrivs inom ramen för Tillväxt- och arbetsmarknadspaketet och dess
effekter, varav fyra huvudsakliga är listade nedan:
•
•
•
•

Utökning av Yrkesvux om ca 100 studieplatser på årsbasis, varav ca 80
procent är etablerade på arbetsmarknaden inom sex månader
Rekryterings- och uppdragsutbildningar samt jobbspår, 166 platser varav
110 gått direkt till anställning
Jobbchansen har hittills under 2022 lett till att 90 arbetssökande fått en
anställning
Övrig matchning av utbildningsinsatser kopplat mot efterfrågan från
tillväxtföretag i kommunen

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2022-08-10
Presentation uppföljning tillväxt- och arbetsmarknadspaketet
Uppdragsdirektiv - Arbetsmarknads och Tillväxtpakt, 2020-04-29
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Att informationen läggs till handlingarna.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 163 Offentliga toaletter i Örebro
Ärendenummer: Ks 1351/2021
Handläggare: Mimmi Hodzic, Anders Edlund
Ärendebeskrivning

Sedan 2016 har Örebro haft öppna och avgiftsfria offentliga toaletter
tillgängliga på flera platser i centrala Örebro. Efterhand har toaletterna drabbats
av olika problem som kriminalitet, övernattning, missbruk och omfattande
nedskräpning. Olika åtgärder har gjorts i form av ökad bevakning och tillsyn
och ibland tillfällig stängning av vissa toaletter. Under våren 2022 har
toaletterna varit öppna med kortare öppettider och patrullerande väktare. I
längden bedöms detta inte vara en hållbar lösning varför de offentliga
toaletterna under våren 2022 utretts för att ta fram ett långsiktigt förslag.
Utredningens övergripande förslag är att minska antalet toaletter. Utredningen
föreslår även åtgärder för trygghet och skötsel vilket ökar förutsättningarna för
kvarvarande toaletter. Redovisade förslag till budgetförändringar är en
förutsättning för genomförande. Av nuvarande 12 offentliga toaletter i centrala
Örebro föreslås fem vara kvar i nuläget medan tre föreslås hanteras i pågående
utvecklingsarbeten kring tre platser i Örebro.
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Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2022-08-18
Beslut från Kommunstyrelsen 2021-12-07, § 244
Uppdragsdirektiv, daterat 2021-12-14 (Uppdrag offentliga toaletter)
Rapport Offentliga toaletter i centrala Örebro
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Offentliga toaletter i centrala Örebro ska finnas vid Stortorget, Wadköping
västra, Wadköping östra, Stora Holmen och Drottningparken/Skateparken
enligt förslag.
2. Kommundirektören uppdras säga upp nuvarande avtal med Danfo gällande
toaletterna vid Hamnplan, Stadsparken. Våghustorget och Järntorget för
upphörande 2022-12-31.
3. Kommundirektören uppdras arbeta vidare i enlighet med utredningens
förslag.
Yrkande

Karolina Wallström (L) och Martha Wicklund (V) yrkar på att:
- Offentliga toaletter ska, från och med i höst, vara 10 stycken. Dessa ska vara
jämnt fördelade över hela city samt skötas och kontrolleras regelbundet.
Toaletterna ska vara öppna dagtid mellan 10-19.
- Kommundirektören ges i uppdrag att utreda vilka 10 toaletter som ska vara
kvar med fokus på att uppnå en så jämn fördelning som möjligt i city.
- Extra kostnader under kvarvarande tid av året för att hålla toaletterna öppna
tas från kommunstyrelsens budget för oförutsedda kostnader.
- Kommundirektören ges i uppdrag att tillsammans med Tekniska nämnden
fortsätta utveckla och utreda så att både helheten och specifika offentliga
toaletter blir kompletta, säkra och bra. Dessutom ska det göras en total budget
för 2023 gällande drift, säkerhet och kommunikation.
- Kommundirektören ges i uppdrag att ta fram och sprida kommunikation om
Örebros offentliga och allmänna toaletter till allmänheten.
Helena Ståhl (SD) yrkar bifall till beslutspunkterna 1 och 2 i
Kommunstyrelseförvaltningens förslag, samt på att en anbudsförfrågan görs
för toaletterna placerade på perrongen Centralstationen, Våghustorget och
Väståpark, för att se om det finns ekonomisk möjlighet att öppethålla dessa.
Proposition

Ordförande John Johansson (S) föreslår en propositionsordning där
Kommunstyrelseförvaltningens förslag, Karolina Wallström (L) och Martha
Wicklunds (V) gemensamma yrkande och Helena Ståhls (SD) yrkande ställs
mot varandra i sin helhet. Propositionsordningen godkänns av
Kommunstyrelsen.
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Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att Kommunstyrelsen
beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
1. Offentliga toaletter i centrala Örebro ska finnas vid Stortorget, Wadköping
västra, Wadköping östra, Stora Holmen och Drottningparken/Skateparken
enligt förslag.
2. Kommundirektören uppdras säga upp nuvarande avtal med Danfo gällande
toaletterna vid Hamnplan, Stadsparken. Våghustorget och Järntorget för
upphörande 2022-12-31.
3. Kommundirektören uppdras arbeta vidare i enlighet med utredningens
förslag.
Reservation

Karolina Wallström (L) och Martha Wicklund (V) reserverar skriftlig mot
beslutet till förmån för gemensamt yrkande.
Helena Ståhl (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

§ 164 Revidering av Kommunstyrelsens
delegationsordning utifrån ny organisation för
lokalförsörjning
Ärendenummer: Ks 1444/2018
Handläggare: Joacim Bock
Ärendebeskrivning

En delegationsordning är de ärendegrupper där nämnden beslutat att delegera
sin beslutanderätt. Listan över ärendegrupperna benämns
delegationsförteckning.
Syftet med en delegationsordning är att avlasta nämnden vissa rutinmässiga
beslut genom att överlåta dessa beslut till någon annan. Organisationen blir då
mer effektiv genom att beslutsvägarna blir kortare och handläggningen
snabbare. Detta skapar också utrymme för mer behandling av principiellt
viktiga ärenden och ärenden av större vikt i nämnden. Delegering är en
nödvändighet för att den kommunala organisationen och förvaltningen ska
kunna fungera på ett effektivt sätt.
Det är viktigt att poängtera att ansvaret för delegerade beslut inte följer med
beslutanderätten vid delegering. Delegaten fattar beslut på nämndens eller
styrelsens vägnar och är därför själv juridiskt ansvarig för de beslut som fattas
av någon annan genom delegation.
Delegationsordningen för Kommunstyrelsen antogs den 20 september 2016
och reviderades senast den 18 januari 2022.
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Utifrån den nya lokalorganisationen föreslås följande revideringar:
•

Lokalplaneringschef och avtalschef får rätt att teckna och säga upp
hyreskontrakt som faller inom ramen för den löpande förvaltningen inom
kommunens lokalförsörjning med en årshyra över 200 000 kronor.
Tidigare hade lokalförsörjningschefen motsvarande delegation, men
funktionen finns inte kvar i den nya organisationen. Administratör inom
lokalförsörjningsavdelningen har sedan tidigare motsvarande delegation
för när årshyran understiger 200 000 kronor.

•

Utöver förvaltare läggs lokalförsörjningsdirektören till som ersättare för
Lokalplaneringschef, avtalschef och administratör att teckna och säga upp
hyreskontrakt som faller inom ramen för den löpande förvaltningen inom
kommunens lokalförsörjning.

•

Lokalplaneringchef ersätter lokalförsörjningschef som delegat för
tecknande av köpekontrakt avseende bostadsrätt upp till en köpesumma
om 5 000 000 (fem miljoner) kronor, där ett sådant förvärv bedöms vara
mer ändamålsenligt än tecknande av hyreskontrakt i syfte att tillgodose
kommunens lokal- och bostadsbehov inom ramen för
lokalförsörjningsavdelningens verksamhet. Tidigare hade
lokalförsörjningschefen motsvarande delegation, men funktionen finns
inte kvar i den nya organisationen.

•

Begreppet lokalförsörjningsenhet ändras till lokalförsörjningsavdelning för
att anpassas till den nya organisationen.

Tilläggen i Delegationsordningen markeras med gult och det som tas bort
markeras med rött.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2022-08-23
Utkast – Kommunstyrelsens delegationsordning, 2022-08-23
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Förslag till reviderad Delegationsordning för Kommunstyrelsen antas.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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§ 165 Svar på motion från Patrik Jämtvall (L) om avgifter
allmän handling
Ärendenummer: Ks 452/2020
Ärendebeskrivning

Patrik Jämtvall (L) har inkommit med en motion som anmäldes i
Kommunfullmäktige den 24 mars 2020, §75
Motionen innehåller ett förslag om att Örebro Kommunfullmäktige ska
upphäva Örebro Kommunfullmäktiges beslut 19850116 §8 och därmed
avgiftsbefria utlämnande av handling som sker elektroniskt i pdf eller Wordformat och som skickas via e-post till frågande part gällande allmän handling i
enlighet med 15§ Avgiftsförordningen. Därtill föreslår motionären att
kommunen i skälig mån tar ut avgift mot gällande lagstiftning vid utlämnande
av handling på papper distribuerat av kommunen enligt §15
Avgiftsförordningen.
Bedömningen är att den senast beslutade versionen av Taxa för utlämnande av
kopia av allmän handling i Örebro kommun, beslutad av Kommunfullmäktige
2021-11-17, fastslår att utlämnande av digital handling inte är avgiftsbelagd.
Vidare framgår att belopp för utlämnande av handling på papper ska justeras
vid behov för att nivåerna ska följa gällande Avgiftsförordning. Förslaget är
därför att anse motionen tillgodosedd.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2022-05-10
Motion från Patrik Jämtvall (L) om avgifter allmän handling, 2020-03-24
Förslag till beslut

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

Karolina Wallström (L) och 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 om att anse motionen
tillgodosedd och Karolina Wallström (L) och Helena Ståhls (SD) bifallsyrkande
till motionen.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att Kommunstyrelsen
beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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Beslut

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

Karolina Wallström och Helena Ståhl (SD) reserverar sig mot beslutet till
förmån för egna bifallsyrkanden till motionen.

§ 166 Svar på motion från Helena Ståhl (SD) om att ingen
form av positiv särbehandling ska förekomma inkom
kommunens verksamheter
Ärendenummer: Ks 867/2021
Ärendebeskrivning

Helena Ståhl (SD) har inkommit med en motion som anmäldes i
Kommunfullmäktige den 15 juni 2021, §231.
Motionen innehåller ett förslag om att Örebro kommun inte ska syssla med
positiv särbehandling.
Bedömningen är att positiv särbehandling sällan används i Örebro kommun,
eftersom kommunens rekrytering utgår från kompetensbaserade
rekryteringsprocesser. Positiv särbehandling är dock lagstadgat, och kan i vissa
fall vara nödvändigt för att stärka jämställdheten på en arbetsplats. Förslaget är
därför att motionen avslås.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2022-06-02
Motion från Helena Ståhl (SD) om att ingen form av positiv särbehandling ska
förekomma inom kommunens verksamheter, 2021-06-15
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 om att motionen ska avslås
och Helena Ståhls (SD) bifallsyrkande till motionen.
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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 mot beslutet till förmån för eget bifallsyrkande
till motionen.

§ 167 Svar på motion från Magnus Riseby (L) om att stärka
elevhälsan under pandemin
Ärendenummer: Ks 339/2021
Ärendebeskrivning

Magnus Riseby (L), har inkommit med en motion som anmäldes i
Kommunfullmäktige den 17 februari 2021, §82.
Motionen innehåller förslag om att ge Kommunfullmäktige i uppdrag åt
gymnasie- och grundskolenämnderna att kartlägga elevernas psykosociala
mående, studiesituation och måluppfyllelse. Vidare föreslår motionären att
Kommunfullmäktige avsätter nödvändiga resurser för att stärka elevhälsans
arbete. Förslagen föreslås finansieras med medlen från ”Skolmiljarden”.
Bedömningen är att motionens syfte tillgodoses inom Örebro kommuns
verksamheter. Förslaget är därför att motionen anses tillgodosedd.
Motionen har remitterats till Programnämnd barn och utbildning för svar.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2022-04-08
Motion från Magnus Riseby (L), om att stärka elevhälsan under pandemin,
2021-02-17
Beslut från Programnämnd barn och utbildning 2022-06-03, § 104
Förslag till beslut

Programnämnd barn och utbildnings förslag till Kommunstyrelsen:
- Motionen anses tillgodosedd.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
1. Motionen anses tillgodosedd.
2. Karolina Wallström (L) får lämna en anteckning till protokollet.
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Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Karolina Wallström (L) och Helena Ståhl (SD) deltar inte i beslutet.
Protokollsanteckning

Karolina Wallström (L): Liberalerna deltar inte i beslutet på Kommunstyrelsens
sammanträde. Motionen kommer att dras tillbaka på Kommunfullmäktigs sammanträde.

§ 168 Svar på motion från Maria Haglund (M) om att införa
förväntanskontrakt
Ärendenummer: Ks 294/2021
Ärendebeskrivning

Maria Haglund (M), har inkommit med en motion som anmäldes i
Kommunfullmäktige den 17 februari 2021, §82.
Motionen innehåller ett förslag om att ge Kommunstyrelseförvaltningen i
uppdrag att ta fram ett förslag på Förväntanskontrakt för Örebros kommunala
grundskolor, grundsärskolor, gymnasieskolor och gymnasiesärskolor.
Bedömningen är att kommunens grund- gymnasie- grundsär- och
gymnasiesärskolor arbetar aktivt för att ha en stark samverkan mellan skola,
vårdnadshavare och elev. Därtill innebär Förväntanskontrakt ett inkräktande
på det ansvar som enligt Skollagen tillfaller rektorerna på respektive skola.
Slutligen är förslaget inte heller forskningsbaserat eller baserat på beprövad
erfarenhet, vilket all utbildning ska grundas på. Förslaget är därför att
motionen avslås.
Motionen har remitterats till Programnämnd barn och utbildning för svar.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2022-05-05
Motion från Maria Haglund (M) om att införa Förväntanskontrakt, 2021-02-17
Beslut från Programnämnd barn och utbildning 2022-06-03, § 105
Reservation (M) - Programnämnd barn och utbildning 2022-06-03, § 105
Förslag till beslut

Programnämnd barn och utbildnings förslag till Kommunstyrelsen:
- Motionen avslås.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Yrkande

Anders Åhrlin (M), Helena Ståhl (SD) och Karolina Wallström (L) yrkar bifall
till motionen.
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Proposition

Ordförande John Johansson (S) finner att det finns två förslag till beslut, det
vill säga Programnämnd barn och utbildnings förslag och bifallsyrkanden till
motionen från Anders Åhrlin (M) m.fl.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att Kommunstyrelsen
beslutar enligt Programnämnd barn och utbildnings 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.
Helena Ståhl (SD) och Karolina Wallström (L) reserverar sig mot beslutet till
förmån för egna bifallsyrkanden till motionen.

§ 169 Svar på motion från Marcus Willén Ode (MP) om att
göra kulturarvet Örebrokällan tillgängligt
Ärendenummer: Ks 864/2021
Ärendebeskrivning

Marcus Willén Ode (MP) har inkommit med en motion som anmäldes i
Kommunfullmäktige den 14 juni 2021, §231.
Motionen innehåller ett förslag om att initiera kulturarvsprojektet
Örebrokällan, att uppdra åt Örebro stadsarkiv och förvaltningarna för grundoch gymnasieskola att utarbeta en projektplan samt att avsätta erforderliga
medel, enligt förslag från Kommunstyrelseförvaltningen.
Bedömningen är att ett digitaliseringsprojekt för att göra Örebro kommuns
kulturarv tillgängligt för skolelever och allmänhet är intressant och något att
sträva mot i framtiden. Men då stora delar av Stadsarkivet ännu inte har
digitaliserats är det ett för stort och dyrt projekt att påbörja i detta läge.
Förslaget är därför att motionen anses besvarad.
Motionen har remitterats till Programnämnd barn och utbildning för svar.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2022-05-10
Motion från Marcus Willén Ode (MP) om att göra kulturarvet Örebrokällan
tillgängligt, 2021-06-14
Beslut från Programnämnd barn och utbildning 2022-06-03, § 106

12 (16)

ÖREBRO

Protokoll

Förslag till beslut

Programnämnd barn och utbildnings förslag till Kommunstyrelsen:
- Motionen anses besvarad.
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 Programnämnd barn och utbildnings förslag samt bifallsyrkande till
motionen från Helena Ståhl (SD).
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att Kommunstyrelsen
beslutar enligt Programnämnd barn och utbildnings förslag.
Beslut

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

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

§ 170 Remittering av motioner
Ärendenummer: Ks 268/2022
Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige den 15 juni 2022 har överlämnat följande motion för
beredning:
- Motion från Helena Ståhl (SD), Daniel Spiik (SD), David Larsson (SD) och
Bo Ammer (SD) om att utreda kommunens bemötandeproblematik.
Beslutsunderlag

Motion från Helena Ståhl (SD), Daniel Spiik (SD), David Larsson (SD) och Bo
Ammer (SD) om att utreda kommunens bemötandeproblematik, Ks 904/2022
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Remittera motion från Helena Ståhl (SD), Daniel Spiik (SD), David Larsson
(SD) och Bo
Ammer (SD) om att utreda kommunens bemötandeproblematik till
Kommunstyrelseförvaltningen.
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Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 171 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt, månadsrapport
Ärendenummer: Ks 414/2022
Ärendebeskrivning

Kommunstyrelseförvaltningen har sammanställt en rapport över utvecklingen
inom ekonomi, personal och verksamhet under januari-juni 2022.
Beslutsunderlag

Månadsrapport ekonomi, personal och verksamhet, januari-juni 2022
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Rapporten läggs till handlingarna
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 172 Rapport över finansverksamheter under juni-juli 2022
Ärendenummer: Ks 237/2022
Ärendebeskrivning

Kommunstyrelseförvaltningen anmäler rapport över finansverksamheter för
juni-juli 2022.
Beslutsunderlag

Finansrapport juni-juli 2022
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Rapporten läggs till handlingarna
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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§ 173 Anmälan av delegationsbeslut juni-juli 2022
Ärendenummer: Ks 1024/2022
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 30 augusti 2022
redovisar Kommunstyrelseförvaltningen beslut som tagits med stöd av
delegation under juni-juli 2022
Beslutsunderlag

Sammanställning över delegationsbeslut inom övrig verksamhet under
perioden 1 juni-31 juli 2022
Sammanställning över delegationsbeslut inom finansverksamhet under
perioden 1-30 2022
Sammanställning över delegationsbeslut inom finansverksamhet under
perioden 1-31 juli 2022
Förslag till beslut

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

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 174 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

Skrivelse till Kommunstyrelsen - Valfrihet LOV i hemtjänsten, Ks 893/2022
Styrelseprotokoll från Vätternvatten AB 2022-07-05, Ks 401/2021
Styrelseprotokoll från Vätternvatten AB 2022-06-03 inkl. bilagor, Ks 401/2021
Protokoll från Regionala samverkansrådet 2022-06-17 inkl. bilagor, Ks
317/2022
Skrivelse från Kolja byalag ang. områdesbestämmelser 2022-06-20, Ks
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709/2022
Kommundirektörens beslut om inrättande av krisberedskapsforum 2022-0621, Ks 919/2022
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Anmälan läggs till handlingarna.

§ 175 Kommundirektörens rapport augusti 2022
Ärendenummer: Ks 273/2022
Ärendebeskrivning

Kommundirektören redogör i en rapport för nyheter inom förvaltningen.
Beslutsunderlag

Kommundirektörens rapport augusti 2022
Förslag till beslut

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

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 176 Fyllnadsval
Ärendenummer: Ks 887/2022
Ärendebeskrivning

Linda Larsson (C) har inkommit med en begäran om att bli entledigad från
uppdraget som ledamot i Kommunstyrelsens ekonomiberedningsutskott
(KSEU).
Beslutsunderlag

Avsägelse, 2022-06-14
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
1. Entlediga Linda Larsson (C) från uppdraget som ledamot i
Kommunstyrelsens ekonomiberedningsutskott.
2. Utse Jimmy Nordengren (C) till ny ledamot i Kommunstyrelsens
ekonomiberedningsutskott efter Linda Larsson (C).
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Yrkande
Kommunstyrelsen
2022-08-30

4. Offentliga toaletter i Örebro
Vi anser att tillgången till det offentliga rummet måste vara jämlikt. Människor med medicinska
utmaningar måste också känna sig trygga att använda våra gemensamma offentliga rum. Det är
avgörande för dem att avståndet mellan toaletterna inte blir för långt.
Solidariteten med de människor som har störst utmaningar måste komma högt på agendan, vi är
därför inte nöjda med utredningen och förslaget till beslut.
Istället för att ta bort mer än hälften av toaletterna (7 av 12 stycken) så föreslår vi att det istället
vidtas åtgärder för att kunna hålla 10 av dessa toaletter öppna.

Liberalerna och Vänsterpartiet yrkar på följande:
1. Offentliga toaletter ska, från och med i höst, vara 10 stycken. Dessa ska vara jämnt
fördelade över hela city samt skötas och kontrolleras regelbundet. Toaletterna ska vara
öppna dagtid mellan 10-19.
2. Kommundirektören ges i uppdrag att utreda vilka 10 toaletter som ska vara kvar med
fokus på att uppnå en så jämn fördelning som möjligt i city.
3. Extra kostnader under kvarvarande tid av året för att hålla toaletterna öppna tas från
kommunstyrelsens budget för oförutsedda kostnader.
4. Kommundirektören ges i uppdrag att tillsammans med Tekniska nämnden fortsätta
utveckla och utreda så att både helheten och specifika offentliga toaletter blir kompletta,
säkra och bra. Dessutom ska det göras en total budget för 2023 gällande drift, säkerhet
och kommunikation.
5. Kommundirektören ges i uppdrag att ta fram och sprida kommunikation om Örebros
offentliga och allmänna toaletter till allmänheten.
Faller detta yrkande är detta tillika en reservation till förmån för Liberalernas och Vänsterpartiets
förslag.
Karolina Wallström (L)
Martha Wicklund (V)

