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Julia Taavela, sekreterare

Kenneth Handberg (S), ordförande

Martha Wicklund (V), justerare
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§ 84 Lägesrapport från Krisledningsstaben
Ärendenummer: Ks 360/2020
Handläggare: Helena Gullberg
Ärendebeskrivning

Krisledningsstaben informerar om sitt arbete under rådande läge med Covid19.
Beslutsunderlag

Muntlig information
Förslag till beslut

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

Kenneth Handberg (S) yrkar på ett tillägg i beslutet om att "Krisledningsstaben
ska den 10 juli och den 10 augusti skicka ut en skriftlig lägesrapport till
Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare".
Proposition

Ordförande Kenneth Handberg (S) finner att det finns ett förslag till beslut,
det vill säga Kommunstyrelseförvaltningens förslag med tilläggsyrkandet om
att "Krisledningsstaben ska den 10 juli och den 10 augusti skicka ut en skriftlig
lägesrapport till Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare" och att
Kommunstyrelsen beslutar enligt detta.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
1. Informationen tas till protokollet.
2. Krisledningsstaben ska den 10 juli och den 10 augusti skicka ut en skriftlig
lägesrapport till Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare.

§ 85 Ärendet utgår - Revidering av nämndreglemente
Ärendenummer: Ks 608/2018
Handläggare: Per Undén och Maria Gren
Ärendebeskrivning

Ärendet utgår.
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§ 86 Delårsrapport med prognos 1 Kommunstyrelsen
Ärendenummer: Ks 674/2020
Handläggare: Anne Andersson och Ann-Kristin Norberg
Ärendebeskrivning

Kommunstyrelseförvaltningen har sammanställt delårsrapport med prognos
1 2020 för Kommunstyrelsens egen verksamhet.
Kommunstyrelsens egen verksamhet prognostiserar totalt med en negativ
budgetavvikelse på 121,6 mnkr för helåret.
Kommunstyrelseförvaltningens prognos för helåret är en negativ
budgetavvikelse med 12,6 mnkr. Exklusive Centralt skolstöd och
myndighetsavdelningen är den negativa budgetavvikelsen 11,5 mnkr.
Kommungemensamt prognostiserar med en negativ budgetavvikelse om 112,1
mnkr, vilket främst är hänförligt till ianspråktagande av eget kapital.
Kommunledning prognostiserar med en positiv budgetavvikelse på 3,1 mnkr.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, Ks 674/2020
Delårsrapport med prognos 1 2020 Kommunstyrelsens egen verksamhet Ks
674/2020
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Kommunstyrelsen fastställer delårsrapport med prognos 1 2020 för
Kommunstyrelsens egen verksamhet.
2. Delårsrapporten överlämnas för vidare hantering inom ramen för
kommuntotal delårsrapport med prognos 1 2020 Örebro kommun.
Yrkande

Anders Åhrlin (M) yrkar att få lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Proposition

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

Kommunstyrelsen beslutar:
1. Kommunstyrelsen fastställer delårsrapport med prognos 1 2020 för
Kommunstyrelsens egen verksamhet.
2. Delårsrapporten överlämnas för vidare hantering inom ramen för
kommuntotal delårsrapport med prognos 1 2020 Örebro kommun.
3. Anders Åhrlin (M) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Martha Wicklund (V) och Karolina Wallström (L) deltar inte i beslutet.

§ 87 Delårsrapport med prognos 1 Örebro kommun
Ärendenummer: Ks 680/2020
Handläggare: Johanna Larsson
Ärendebeskrivning

Kommunstyrelseförvaltningen har sammanställt en delårsrapport till och med
den 30 april och helårsprognos 1 för 2020 för Örebro kommun. I rapporten
görs en uppföljning av kommunens finansiella mål och finansiella ställning.
Resultatet efter årets fyra första månader visar ett utfall på -334 miljoner
kronor. Resultat för helåret 2020 prognostiseras till -3 miljoner kronor.
Kommunen har budgeterat ett resultat på 211 miljoner kronor. Exklusive
jämförelsestörande poster landar prognosen för årets resultat på 73 miljoner
kronor.
Beslutsunderlag

Delårsrapport med prognos 1 2020 Örebro kommun
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Delårsrapport med prognos 1 för 2020 godkänns.
2. Samtliga nämnder som redovisar prognostiserat underskott för år 2020 ska
genomföra åtgärder för att klara att bedriva verksamheten inom beslutade
budgetramar.
3. Delårsrapporten överlämnas till Kommunfullmäktige.
Yrkande

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

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

Kommunstyrelsen beslutar:
1. Delårsrapport med prognos 1 för 2020 godkänns.
2. Samtliga nämnder som redovisar prognostiserat underskott för år 2020 ska
genomföra åtgärder för att klara att bedriva verksamheten inom beslutade
budgetramar.
3. Delårsrapporten överlämnas till Kommunfullmäktige.
4. Anders Åhrlin (M) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
5. Martha Wicklund (V) får lämna en anteckning till protokollet.
Karolina Wallström (L) och Martha Wicklund (V) deltar inte i beslutet.

§ 88 Budgetdirektiv för 2021 med plan för 2022-2023
Ärendenummer: Ks 393/2020
Handläggare: Johanna Larsson
Ärendebeskrivning

Sveriges kommuner och regioner (SKR) kallar situationen i spåren av Covid-19
för en "konjunkturkollaps". Det är oerhört svårt, nästan omöjligt, att göra
prognoser över den ekonomiska utvecklingen i dagsläget. Regeringen har
prognosticerat en arbetslöshet i riket på 9–13 procent 2021. I värsta fall
innebär det en ökning av arbetslösheten i Örebro kommun med 4 000
personer på ett år.
Det är även svårt att göra befolkningsprognoser i dagsläget, på grund av
Corona. De senaste tio åren har Örebro kommuns befolkning ökat med drygt
21 000 personer. Vid utgången av 2019 hade Örebro kommun 155 696
invånare. En av orsakerna till befolkningsökningen är kommunens
flyktingmottagande. Antalet nyanlända och asylsökande minskar stadigt och
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statsbidragen för ändamålet antas minska med 34 miljoner kronor 2021 jämfört
med budget 2020.
En växande stad ställer höga krav på ekonomisk beredskap då
investeringsnivåerna är höga och driftkostnaderna som en följd av dem, inte
får tränga undan prioriteringar i budgeten för en god kvalitet i verksamheterna.
Örebro kommuns resultat 2019 var 407 miljoner kronor (190 miljoner bättre
än budget). Precis som för många andra svenska kommuner var resultatet
främst hänförligt till kommunens finansförvaltning. Däremot har
nettokostnadsutvecklingen varit hög de senaste åren. Verksamhetens
nettokostnad i förhållande till skatteintäkter uppgick till 101% år 2019.
För att uppnå en god ekonomisk hushållning behöver kommunen dämpa
nettokostnadsutvecklingen. År 2018 låg kommunens nettokostnadsnivå ca 330
miljoner kronor över det förväntade kostnadsläget för en kommun med
Örebros storlek och struktur. Nettokostnaderna ökade med 7,1 procent 2019.
För att klara budget 2020 får nettokostnaderna bara öka med 0,6 procent.
Beslutsunderlag

Budgetdirektiv för 2021 med plan för 2022-2023
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Kommundirektören får i uppdrag att fortsätta jobba med förvaltningarnas
inköpsrutiner för att säkerställa avtalstrohet och skapa förutsättningar för att
minska kommunens kostnader.
2. Kommundirektören får i uppdrag att presentera vilka ekonomiska effekter
av digitaliseringen som kan realiseras inför budget 2021 och plan för 2022–
2023.
3. Kommundirektören får i uppdrag att presentera vilka ekonomiska effekter
av Nod-uppdraget som kan realiseras inför budget 2021 och plan för 2022–
2023.
4. Kommundirektören får i uppdrag att presentera vilka ekonomiska effekter
av Strukturomvandlingsprogrammet som kan realiseras inför budget 2021 och
plan för 2022–2023.
5. Kommundirektören ska inför beslut om ÖSB 2021 i oktober, presentera en
strategi för kommunens kapacitet att anpassa lokalresurserna i den takt som
servicemottagarna ökar.
6. Samtliga programnämnder får i uppdrag att fortsätta revidera
investeringsprogrammet, både avseende äldre och nya beslut, för att minska
investeringsutgifter och driftkostnader till följd av investeringar i kommunal
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verksamhet, innan september 2020.
7. Kommundirektören får ett fortsatt uppdrag att jobba med omställning i
enlighet med tidigare budgetdirektiv och presentera en utvärdering av arbetet
hittills innan september 2020.
8. Kommundirektören får i uppdrag att presentera ett underlag för
resursbedömning som budgetberedningen kan använda i budgetarbetet inför
2021.
9. Kommundirektören ska presentera förslag på kostnadsminskande åtgärder
inom administrationen, med avsikt att dessa åtgärder ska vara större än
eventuella generella effektiviseringskrav inom äldreomsorg, barnomsorg och
skola.
Yrkande

Anders Åhrlin (M) yrkar i första hand att ärendet ska återremitteras för en
omarbetning av budgetdirektivet utifrån Moderaternas tidigare budget och
investeringsbudget och i andra hand att ärendet ska avslås.
Karolina Wallström (L) yrkar bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag
och att få lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Martha Wicklund (V) yrkar att beslutspunkt 9 ska ändras för att Vänsterpartiet
inte vill se effektiviseringskrav inom äldreomsorg, barnomsorg eller skola.
Proposition

Ordförande Kenneth Handberg (S) ställer först Anders Åhrlins (M) yrkande
om återremiss under proposition och finner att Kommunstyrelsen beslutar att
ärendet ska avgöras idag.
Därefter finner ordföranden att det finns ett förslag till beslut för
beslutspunkterna 1-8 det vill säga bifall till Kommunstyrelseförvaltningens
förslag och att Kommunstyrelsen beslutar enligt detta. Ordföranden finner
sedan att det finns två förslag till beslut för beslutspunkt 9, det vill säga bifall
till Kommunstyrelseförvaltningens förslag respektive Martha Wicklunds (V)
ändringsyrkande. Ordföranden ställer dessa mot varandra och finner att
Kommunstyrelsen beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Slutligen ställer ordföranden Karolina Wallströms (L) yrkande om att få lämna
ett särskilt yttrande till protokollet under proposition och finner att
Kommunstyrelsen godkänner detta.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
1. Kommundirektören får i uppdrag att fortsätta jobba med förvaltningarnas
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inköpsrutiner för att säkerställa avtalstrohet och skapa förutsättningar för att
minska kommunens kostnader.
2. Kommundirektören får i uppdrag att presentera vilka ekonomiska effekter
av digitaliseringen som kan realiseras inför budget 2021 och plan för 2022–
2023.
3. Kommundirektören får i uppdrag att presentera vilka ekonomiska effekter
av Nod-uppdraget som kan realiseras inför budget 2021 och plan för 2022–
2023.
4. Kommundirektören får i uppdrag att presentera vilka ekonomiska effekter
av Strukturomvandlingsprogrammet som kan realiseras inför budget 2021 och
plan för 2022–2023.
5. Kommundirektören ska inför beslut om ÖSB 2021 i oktober, presentera en
strategi för kommunens kapacitet att anpassa lokalresurserna i den takt som
servicemottagarna ökar.
6. Samtliga programnämnder får i uppdrag att fortsätta revidera
investeringsprogrammet, både avseende äldre och nya beslut, för att minska
investeringsutgifter och driftkostnader till följd av investeringar i kommunal
verksamhet, innan september 2020.
7. Kommundirektören får ett fortsatt uppdrag att jobba med omställning i
enlighet med tidigare budgetdirektiv och presentera en utvärdering av arbetet
hittills innan september 2020.
8. Kommundirektören får i uppdrag att presentera ett underlag för
resursbedömning som budgetberedningen kan använda i budgetarbetet inför
2021.
9. Kommundirektören ska presentera förslag på kostnadsminskande åtgärder
inom administrationen, med avsikt att dessa åtgärder ska vara större än
eventuella generella effektiviseringskrav inom äldreomsorg, barnomsorg och
skola.
10. Karolina Wallström (L) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Martha Wicklund (V) deltar inte i beslut av beslutspunkt 7.
Reservation

Anders Åhrlin (M), Maria Haglund (M), Cecilia Askerskär Philipsson (M) och
Johan Kumlin (M) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för Anders
Åhrlins (M) yrkande.
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Martha Wicklund (V) reserverar sig mot beslutspunkt 9 till förmån för sitt eget
yrkande.

§ 89 Årsredovisning Finsam 2019
Ärendenummer: Ks 600/2020
Ärendebeskrivning

Samordningsförbundet Finsam i Örebro bildades den 1 januari 2008.
Samordningsförbundet är en fristående juridisk organisation med
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Örebro län samt Lekeberg
kommun och Örebro kommun som medlemmar. De verksamheter som
förbundet finansierar kompletterar myndigheternas ordinarie verksamhet och
verkar för att medborgare ska få stöd och rehabilitering till egen försörjning.
Förbundet visar för räkenskapsår 2019 ett resultat om - 266tkr. Det är ett
medvetet beslut från styrelsen att räkenskapsår 2019 skulle visa på
minusresultat. Orsaken till det negativa resultatet är att styrelsen valt att
använda delar av tidigare årsöverskott.
Beslutsunderlag

Årsredovisning med revisionsrapport 2019
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningen förslag till Kommunstyrelsen:
- Finsams styrelse och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhet år
2019.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Beslut

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

§ 90 Upphandlings- och inköpspolicy
Ärendenummer: Ks 189/2020
Handläggare: Helena Sköld Lövgren
Ärendebeskrivning

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag till ny inköps- och
upphandlingspolicy för hållbara affärer.
Upphandlingsenheten har tillsammans med Kommunstyrelsens utskott för
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hållbar utveckling haft tre dialogsamtal under hösten 2019 för att hitta fram till
en koncerngemensam inköps- och upphandlingspolicy.
Beslutsunderlag

Förslag till Upphandlings- och inköpspolicy
Tjänsteskrivelse, 2020-05-25
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Förslag till upphandlings- och inköpspolicy antas.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Yrkande

Karolina Wallström (L) yrkar bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag
och att få lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Proposition

Ordförande Kenneth Handberg (S) finner att det finns ett förslag till beslut,
det vill säga bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag och att
Kommunstyrelsen beslutar enligt detta.
Därefter ställer ordföranden Karolina Wallströms (L) yrkande om att fä lämna
ett särskilt yttrande till protokollet under proposition och finner att
Kommunstyrelsen godkänner detta.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
1. Förslag till upphandlings- och inköpspolicy antas.
2. Karolina Wallström (L) får lämna ett särkskilt yttrande till protokollet.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.

§ 91 Riktlinjer för omställning
Ärendenummer: Ks 415/2020
Handläggare: Lena Larsson
Ärendebeskrivning

Örebro kommun har sedan 2003 arbetat med omställning/förflyttning av
medarbetare i samband med förändringar i verksamheten. Medarbetare som
arbetar inom en enhet där verksamheten har reducerats har via omställning
förflyttats till en annan enhet där det finns behov av motsvarande kompetens.
För hantering av övertalighet finns också olika alternativ för frivilligt avslut
som komplement till förflyttning inom anställningsavtalet.
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Krav på effektivisering samt förändringar i verksamhet och organisation
kopplat till exempelvis digitalisering och brist på kompetens inom vissa
yrkesgrupper samtidigt som det finns övertalighet inom andra gör att
processen för omställning behöver utvecklas.
Beslutsunderlag

Förslag till Riktlinje för omställningsarbete
Tjänsteskrivelse, 2020-04-27
Förslag till beslut

Personalberedningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Anta riktlinjer för omställning.
Yrkande

Karolina Wallström (L) yrkar i första hand att ärendet ska återremitteras för att
utarbeta steget efter steg 1 och 2 i riktlinjerna till något bättre och i andra hand
att förändra steg 3 i riktlinjen till att tydligt sträva efter att ta bort
omställningsförfarandet samt i en omställningsfas tillåta en utredning till efter
steg 2 för att säkerställa att kompetens inte finns för ett byte av arbete inom
kommunen. Detta ska ta som mest tre månader och därefter inträder steg 4
som också ska ske skyndsamt.
Proposition

Ordförande Kenneth Handberg (S) ställer först Karolina Wallströms yrkande
om att ärendet ska bordläggas under proposition och finner att
Kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras idag.
Därefter finner ordföranden att det finns två förslag till beslut, det vill säga
Personalberedningens förslag respektive Karolina Wallströms (L)
ändringsyrkande. Ordföranden ställer dessa mot varandra och finner att
Kommunstyrelsen beslutar enligt Personalberedningens förslag.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Anta riktlinjer för omställning.
Reservation

Karolina Wallström (L) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för sitt
eget yrkande.
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§ 92 Återrapportering av NOD-uppdrag
Ärendenummer: Ks 287/2019
Handläggare: Lena Larsson
Ärendebeskrivning

Informationsärende om arbetet med NOD-uppdraget med status just nu,
organisation och ansvar, omfattning av uppdraget och målbild.
Beslutsunderlag

Presentation "NOD-projektet, status juni 2020", 2020-06-02
Förslag till beslut

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

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 93 Program för hållbar utveckling
Ärendenummer: Ks 1401/2017
Handläggare: Hanna Ryman
Ärendebeskrivning

Örebro kommuns program för hållbar utveckling ”Vårt hållbara Örebro.
Utvecklingsagenda med mål för 2050 och delmål för 2030” läggs fram för
beredning.
Programmet för hållbar utveckling, översiktsplanen och kommunens årliga
budget utgör grunden för styrningen av Örebro kommun, efter att programmet
för hållbar utveckling antagits i kommunfullmäktige. Den långsiktiga
inriktningen för Örebro kommun anges i programmet för hållbar utveckling
och i översiktsplanen, medan det korta perspektivet utgörs av den årliga
budget- och verksamhetsprocessen.
Beslutsunderlag

Program för hållbar utveckling ”Vårt hållbara Örebro. Utvecklingsagenda med
mål för 2050 och delmål för 2030”
Sammanställning och hantering av remissvar angående programmet för hållbar
utveckling
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Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- ”Vårt hållbara Örebro. Utvecklingsagenda med mål för 2050 och delmål för
2030” antas.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Yrkande

Helena Ståhl (SD) yrkar avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Martha Wicklund (V) yrkar bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag
och att få lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Karolina Wallström (L) yrkar bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag
och att få lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Anders Åhrlin (M) yrkar bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag och
att få lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Proposition

Ordförande Kenneth Handberg (S) finner att det finns två förslag till beslut,
det vill säga bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag respektive Helena
Ståhls (SD) yrkande om att avslå Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Ordföranden ställer dessa mot varandra och finner att Kommunstyrelsen
beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Därefter ställer ordföranden Martha Wicklunds (V), Karolina Wallströms (L)
och Anders Åhrlins (M) yrkanden om att få lämna särskilda yttranden till
protokollet under proposition och finner att Kommunstyrelsen godkänner
dessa.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
1. ”Vårt hållbara Örebro. Utvecklingsagenda med mål för 2050 och delmål för
2030” antas.
2. Martha Wicklund (V) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
3. Karolina Wallström (L) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
4. Anders Åhrlin (M) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
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Reservation

Helena Ståhl (SD) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för sitt eget
yrkande om att avslå Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 94 Avfallsplan för Örebro kommun
Ärendenummer: Ks 1037/2017
Handläggare: Andreas Sävenstrand
Ärendebeskrivning

Varje kommun ska enligt Miljöbalken ha en avfallsplan som ska ses över vart
fjärde år. Nu finns förslag till ny avfallsplan för Örebro kommunkoncern.
Ärendet ska till Kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2020-05-05
Cirkulära Örebro - Avfallsplan för Örebro kommunkoncern
Miljökonsekvensbeskrivning Structor miljöteknik AB 200326
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Anta Avfallsplanen Cirkulära Örebro.
2. Föregående avfallsplan som antogs 2014 upphör att gälla i och med beslutet
att anta Avfallsplanen Cirkulära Örebro.
3. Avsätta 200 tkr per år till Kommunstyrelseförvaltningen 2021-2023 för
planens genomförande.
Beslutspunkterna 1 och 2 ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Beslut

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

§ 95 Inrättande av förvaltarenhet
Ärendenummer: Ks 689/2020
Handläggare: Susanne Bergström
Ärendebeskrivning

Uppdraget som ställföreträdare har under senare år blivit alltmer komplicerat
då gruppen huvudmän med en mer komplex sammansatt problematik har ökat.
Detta har medfört att det blivit allt svårare för överförmyndarnämnden att leva
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upp till sitt lagstadgade uppdrag att rekrytera och föreslå ställföreträdare i de
ärenden där det finns behov. En allvarlig följd blir att det finns personer i
kommunen som riskerar att inte få den hjälp de har behov av och rätt till inom
rimlig tid.
Mot bakgrund av detta tillsatte Programnämnd social välfärd i början av 2019
en utredning i syfte att se över förutsättningar för ett inrättande av en
förvaltarenhet i Örebro kommun. En enhet med anställda kommunala
tjänstemän som inom ramen för sin anställning åtar sig de mest svåra och
komplicerade förvaltarskapsärendena. Programnämnd social välfärd beslutade
att överlämna ärendet till Kommunstyrelsen för beslut om inrättande och
organisatorisk placering av en förvaltarenhet.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse till Kommunstyrelsen, 2020-05-29
Rapport ”Förslag Förvaltarenhet Örebro”
Rapport ”Redogörelse Förvaltarenhet”
Tjänsteskrivelse Programnämnd social välfärd, 2020-04-17
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Kommundirektören får i uppdrag att ta fram ett förslag på organisatorisk
placering av en förvaltarenhet till Kommunstyrelsens sammanträde den 25
augusti.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 96 Förlängning av insatsen inköp utan biståndsbeslut
Ärendenummer: Ks 422/2020
Handläggare: Patrik Jonsson
Ärendebeskrivning

Med anledning av Covid-19 har Folkhälsomyndigheten gått ut med
rekommendationer att äldre över 70 år ska stanna hemma och undvika sociala
kontakter för att själv hålla sig frisk och avlasta sjukvården. Det kan innebära
att äldre människor behöver ytterligare stöd från samhället. De kan till exempel
få problem att göra nödvändiga inköp av mat och andra viktiga varor utan att
utsätta sig för smittorisk.
Kommunfullmäktige beslutade 2020-03-24 KF § 76, att upprätta insatsen
inköp utan biståndsbeslut till personer över 70 år till och med 31 juni 2020.
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Eftersom Folkhälsomyndigheten fortfarande rekommenderar äldre att undvika
sociala kontakter föreslås att insatsen förlängs till 31 december.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2020-05-03
Förslag till beslut

Programnämnd social välfärds förslag till Kommunstyrelsen:
1. Insatsen om hjälp till inköp för personer över 70 år enligt Lag (2009:47) om
vissa kommunala befogenheter förlängs till och med 31 december 2020.
2. Kommunfullmäktige ger Programnämnd social välfärd uppdraget att avsluta
insatsen tidigare om programnämnden gör bedömningen att insatsen inte
längre behövs.
Ärendet skickas vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Beslut

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

§ 97 Ej verkställda beslut Sol och LSS kvartal 4
Ärendenummer: Ks 521/2020
Ärendebeskrivning

En rapporteringsskyldighet för ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kapitlet 1
§ Socialtjänstlagen (SoL) infördes den 1 juli 2006. Rapporteringsskyldigheten
gäller beslut i verksamheterna vård och omsorg, socialtjänst och funktionsstöd.
Från och med den 1 juli 2008 infördes samma rapporteringsskyldighet för
beslut enligt 9 § i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum.
En särskild avgift, så kallad sanktionsavgift, kan enligt ändringar i samma lagar
utdömas för de beslut som inte verkställts inom skälig tid. Avgiften är lägst 10
tkr och högst 1 mnkr.
Rapportering av ej verkställda gynnande beslut ska göras till Inspektionen för
vård och omsorg, kommunens revisorer och Kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag

Statistikrapport kvartal 4 2019 SoL och LSS
Sammanställning SoL och LSS kvartal 4 2019
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Förslag till beslut

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

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

§ 98 Förlängning av beslut om tillfällig förflyttning av
medarbetare inom Örebro kommuns verksamheter
Ärendenummer: Ks 498/2020
Ärendebeskrivning

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

Tjänsteskrivelse, 2020-05-28
Förslag till beslut

Den centrala stabens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Kommundirektören ges delegation att besluta om tillfällig förflyttning av
medarbetare både inom och utanför medarbetares anställningsavtal utifrån
verksamhetsbehov.
2. Delegationsbesluten ska anmälas till nästkommande
kommunstyrelsesammanträde.
3. Beslutet gäller till och med den 31 augusti 2020.
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Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt den centrala stabens förslag.

§ 99 Avrapportering: Portfölj för den växande kommunen
Ärendenummer: Ks 616/2018
Handläggare: Andreas Sävenstrand
Ärendebeskrivning

Syfte med portföljen ”Den växande kommunen” är att utvalda projekt inom
kommunen drivs på och visar resultat i den omfattning som önskas.
Informationen är del av den planerade rapportering som ska göras halvårsvis
till Kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2020-05-25
Förslag till beslut

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

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 100 Slutrapport sociala investeringar – Bryggan
Ärendenummer: Ks 996/2016
Handläggare: Yvonne Haneskog
Ärendebeskrivning

Den sociala investeringen Bryggan – från destruktiv frånvaro till måluppfyllelse
startade hösten 2017 och beviljades 12,2 miljoner kronor för genomförande
under tre år. Bryggan är en förvaltningsöverskridande kommunal verksamhet
och skapades som alternativ till externa skolplaceringar. Syftet med
verksamheten är att erbjuda ett sammansatt stöd i form av behandling i
kombination med skolundervisning till elever med problematisk skolfrånvaro i
grundskolan, samt ge elevernas familjer stöd i att utveckla strategier för att
stimulera till en ökad skolnärvaro. Totalt har 17 elever tagit del av Bryggans
insatser, varav två elever endast deltagit i kartläggningsinsats.
Resultatet visar att satsningen sannolikt har påverkat elevens mående positivt
och att eleven ges förutsättningar för fortsatt skolgång mot ökad
måluppfyllelse i skolan. Resultatet uppvisar en stor variation på individnivå och
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kön, vilket innebär att såväl målgrupp som intagningsprocess bör definieras
och bli tydligare framgent så rätt individer blir aktuella för insats och ges bästa
möjliga förutsättningar för ökad måluppfyllelse.
Beslutsunderlag

Ansökan Bryggan – från destruktiv frånvaro till måluppfyllelse, Ks 996/2016, daterad
2016-10-31
Löpande delårs- och årsredovisningar för satsningen, Ks 996/2016
Slutrapport Bryggan – från destruktiv frånvaro till måluppfyllelse, Ks 996/2016,
daterad 2020-05-19
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningen förslag till Kommunstyrelsen:
1. Slutrapport för satsningen Bryggan – från destruktiv frånvaro till måluppfyllelse
godkänns.
2. Kommunstyrelsen ger Programnämnd barn och utbildning och
Programnämnd social välfärd i uppdrag att undersöka förutsättningarna för
implementering till en permanent verksamhet i enlighet med förslaget i
slutrapporten. Finansiering ska ske inom befintlig budgetram.
3. Den reviderade återföringsplanen för Bryggan – från destruktiv frånvaro till
måluppfyllelse godkänns.
4. Programnämnden barn och utbildning, Vuxenutbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden samt Socialnämnden åläggs att återföra medel i
enlighet med den reviderade återföringsplanen.
Yrkande

John Johansson (S) yrkar att beslutspunkt 2 ska ändras till "Kommunstyrelsen
ger Programnämnd barn och utbildning och Programnämnd social välfärd i
uppdrag att implementera Bryggan till en permanent verksamhet med en
kostnadsfördelning, under 2020, på 75 procent för Programområde social
välfärd och 25 procent för Programområde barn och utbildning."
Karolina Wallström (L) yrkar bifall till John Johanssons (S) yrkande.
Kenneth Handberg (S) yrkar att Kommunstyrelsen ska få en skriftlig
återrapportering innan årsskiftet om implementeringen.
Proposition

Ordförande Kenneth Handberg (S) finner att det finns ett förslag till beslut för
beslutspunkterna 1, 3 och 4 det vill säga Kommunstyrelseförvaltningens
förslag och att Kommunstyrelsen beslutar enligt detta.
Därefter finner ordföranden att det finns två förslag till beslut för beslutspunkt
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2, det vill säga Kommunstyrelseförvaltningens förslag respektive John
Johanssons (S) yrkande och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt John
Johanssons (S) yrkande.
Slutligen ställer ordföranden sitt eget yrkande om att Kommunstyrelsen ska få
en skriftlig återrapportering innan årsskiftet om implementeringen under
proposition och finner att Kommunstyrelsen godkänner detta.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
1. Slutrapport för satsningen Bryggan – från destruktiv frånvaro till måluppfyllelse
godkänns.
2. Kommunstyrelsen ger Programnämnd barn och utbildning och
Programnämnd social välfärd i uppdrag att implementera Bryggan till en
permanent verksamhet med en kostnadsfördelning, under 2020, på 75 procent
för Programområde social välfärd och 25 procent för Programområde barn
och utbildning
3. Den reviderade återföringsplanen för Bryggan – från destruktiv frånvaro till
måluppfyllelse godkänns.
4. Programnämnden barn och utbildning, Vuxenutbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden samt Socialnämnden åläggs att återföra medel i
enlighet med den reviderade återföringsplanen.
5. Kommunstyrelsen ska få en skriftlig återrapportering innan årsskiftet om
implementeringen.

§ 101 Avtal med Tegelbruket
Ärendenummer: Ks 309/2020
Handläggare: Ulf Lindin
Ärendebeskrivning

Kulturnämnden har sedan starten haft hand om verksamhetsuppföljning
och budgeten för Tegelbruket. Förhållande med föreningen Tegelbruket
bygger på tre avtal. Verksamhetsavtal som beskriver verksamheten,
entreprenadavtal för biblioteket och fritidsgården som tidigare bedrevs av
Kulturnämnden samt hyresavtalet som också reglerar de ekonomiska
förutsättningarna. Alla dessa avtal är beroende av varandra.
När Kommunstyrelsen beslutade om att starta Tegelbruket gjordes en
hyrestrappa där föreningen skulle betala mer hyra över tid och att det skulle ses
över för att hitta rätt hyresnivå och driftläge. Denna översyn gjordes 2016 och
gällde till och med år 2019.
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I samband med arbetet att förnya avtalet under hösten 2019 väcktes frågan om
ansvaret för avtalstecknandet med Föreningen Tegelbruket ska överföras till
Kulturnämnden. Kultur- och fritidsförvaltningens bedömning är att arbetet
fortsättningsvis kan hanteras av Kulturnämnden då man nu har lämnat
etableringsfasen och mer hamnat i ett driftsförhållande.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2020-02-26
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Kulturnämnden får i uppdrag att i fortsättningen ansvara för att teckna avtal
med Tegelbruket.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 102 Remiss Kommunutredningen ”Starkare kommuner –
med kapacitet att klara välfärdsuppdraget” (SOU 2020:8)
Ärendenummer: Ks 675/2020
Handläggare: Catharina Centerfjäll
Ärendebeskrivning

Informationsärende om remissen Kommunutredningen ”Starkare kommuner –
med kapacitet att klara välfärdsuppdraget” (SOU 2020:8).
Kommunutredningens har skickats ut på remiss t.o.m. den 26 juni, men på
grund av rådande läge med Covid-19 så kommer remissvar som skickats in
fram till den 30 september att beaktas. Om kommunen har synpunkter på
remissen samordnas ett förslag till remissvar som Kommunstyrelsen beslutar
om på sitt sammanträde den 15 september.
Beslutsunderlag

Presentation "Kommunutredningen", 2020-06-02
Förslag till beslut

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

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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§ 103 Förslag om ny medlem i den gemensamma
nämnden för företagshälsovård samt tolk- och
översättarservice
Ärendenummer: Ks 613/2020
Ärendebeskrivning

Örebro kommun har tillsammans med Region Örebro län, Kumla kommun,
Laxå kommun, Hallsbergs kommun, Lindesbergs kommun, Ljusnarsbergs
kommun och Lekebergs kommun en gemensam nämnd för företagshälsovård
samt tolk- och översättarservice. Nora kommun har nu ansökt om att få ingå i
den gemensamma nämnden. Denna utökning kräver samstämmiga beslut i
samtliga ägares fullmäktige.
Beslutsunderlag

Förslag till reviderat samverkansavtal och reglemente för den gemensamma
nämnden
Tjänsteskrivelse, 2020-05-01
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. För egen del godkänna samverkansavtalet mellan Region Örebro län,
Örebro kommun, Kumla kommun, Hallsbergs kommun, Laxå kommun,
Lekebergs kommun, Lindesbergs kommun, Ljusnarsbergs kommun och Nora
kommun med giltighet från 2020-10-01.
2. Ifrån samma tidpunkt anta reglemente för den gemensamma nämnden för
företagshälsovård och tolk- och översättarservice.
3. Tidigare samverkansavtal och reglemente upphör när de nya träder ikraft.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Beslut

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

§ 104 Sammanträdesdatum för Kommunfullmäktige
Ärendenummer: Ks 1202/2019
Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade om sammanträdestider för 2020 den 22
oktober 2019. Med hänsyn till den nya styrmodellen där den större ändringen
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rent mötesmässigt var att beslut om budget skulle fattas i juni istället för
oktober så föreslogs bara ett mötesdatum för oktober, den 20 oktober 2020.
På grund av de förändrade förutsättningarna till följ av Coronaviruset (Covid19) kommer beslut om budget, likt tidigare år, tas i oktober och därför behöver
det beslutas om ytterligare ett mötesdatum.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2020-05-18
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Ytterligare sammanträdesdatum med Kommunfullmäktige fastställs till
måndag den 19 oktober 2020 klockan 09.00-ca 17.00
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Beslut

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

§ 105 Svar på motion från Sara Bronner (MP) om att minska
hälsoklyftorna i Örebro kommun
Ärendenummer: Ks 100/2017
Ärendebeskrivning

Sara Bronner (tidigare Richert) (MP) har inkommit med en motion som
anmäldes i Kommunfullmäktige 18 januari, 2017, § 45.
Motionen innehåller ett förslag om att Örebro kommun ska teckna ett treårigt
avtal med stiftelsen En Frisk Generation.
Kommunstyrelseförvaltningens förslag är att motionen avslås då den anses
vara för specifikt skriven. Bedömningen är även att motionens syfte är
tillgodosedd då det idag finns en formaliserad samverkan mellan olika parter i
Örebro kommun där syftet bland annat är att minska den ojämlika
fördelningen av hälsa.
Beslutsunderlag

Motion från Sara Richert (MP) om att minska hälsoklyftorna i Örebro
kommun, 2017-01-18
Tjänsteskrivelse, 2020-03-02

24 (29)

ÖREBRO

Protokoll

Förslag till beslut

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

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

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

Kommunfullmäktige den 20 maj 2020 har överlämnat följande motioner för
beredning:
- Motion från Martha Wicklund (V), Cecilia Lönn Elgstrand (V) och Linn
Josefsson (V) om att Örebrobostäder (ÖBO) ska vara allmännyttiga
- Motion från Markus Allard (ÖRP) om att spara pengar genom att låta barnen
ställa ut på Open Art.
Beslutsunderlag

Motion från Martha Wicklund (V), Cecilia Lönn Elgstrand (V) och Linn
Josefsson (V) om att Örebrobostäder (ÖBO) ska vara allmännyttiga, Ks
673/2020
Motion från Markus Allard (ÖRP) om att spara pengar genom att låta barnen
ställa ut på Open Art, Ks 672/2020
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Motion från Martha Wicklund (V), Cecilia Lönn Elgstrand (V) och Linn
Josefsson (V) om att Örebrobostäder (ÖBO) ska vara allmännyttiga remitteras
till Kommunstyrelseförvaltningen.
2. Motion från Markus Allard (ÖRP) om att spara pengar genom att låta
barnen ställa ut på Open Art remitteras till Programnämnd samhällsbyggnad.
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Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 107 Rapport från Örebro Rådhus AB
Ärendenummer: Ks 52/2020
Ärendebeskrivning

Styrelsen i Örebro Rådhus AB ska enligt ägardirektivet hålla Kommunstyrelsen
löpande informerad om sin egen och dotterbolagensverksamhet samt om
åtgärder av större vikt.
Information om ekonomiskt resultat och investeringar för bolagen i Örebro
Rådhuskoncernen ingår i Örebro kommuns delårsrapporter. Årsredovisningar
för Örebro Rådhus AB och dotterbolagen redovisas i sin helhet till
Kommunstyrelse och Kommunfullmäktige.
I denna rapport lämnas övrig information om moderbolagets och
dotterbolagets verksamhet utifrån de ärenden som har behandlats i bolagens
styrelser. Ärenden som ska behandlas av Kommunstyrelsen redovisas inte i
denna rapport.
Beslutsunderlag

Rapport från Örebro Rådhus AB
Förslag till beslut

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

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 108 Rapport över finansverksamheter under maj 2020
Ärendenummer: Ks 55/2020
Ärendebeskrivning

Kommunstyrelseförvaltningen anmäler rapport över finansverksamheter
för maj 2020.
Beslutsunderlag

Finansrapport maj 2020
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Förslag till beslut

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

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 109 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Ks 732/2020
Ärendebeskrivning

Alla beslut fattade med stöd av delegation av tjänsteman, ordförande,
presidium eller utskott ska anmälas till Kommunstyrelsen på närmast följande
sammanträde enligt 6 kap. 40 § KL. Det är först efter återrapporteringen till
Kommunstyrelsen som delegationsbesluten kan vinna laga kraft och det är
också ett sätt att hålla ledamöter och ersättare i Kommunstyrelsen informerade
om vilka beslut som fattats genom delegation. Delegationsförteckningen för
Kommunstyrelsen antogs den 27 mars 2003 och reviderades senast den 5 maj
2020. Inför Kommunstyrelsens sammanträde den 9 juni 2020 redovisar
Kommunstyrelseförvaltningen beslut som tagits med stöd av delegation under
maj 2020.
Beslutsunderlag

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

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

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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§ 110 Anmälan av handlingar
Ärendenummer: Ks 56/2020
Ärendebeskrivning

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

Protokoll Vätternvatten AB, 2020-02-28
Förslag till beslut

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

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 111 Kommundirektörens rapport
Ärendenummer: Ks 57/2020
Ärendebeskrivning

Kommundirektören redogör i en rapport för nyheter inom förvaltningen.
Beslutsunderlag

Kommundirektörens rapport maj 2020
Förslag till beslut

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

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 112 Information om ordförandebeslut
Ärendebeskrivning

Två ordförandebeslut har fattats under maj, det första om att utse
stämmoombud till Hjälmarens vattenvårdsförbund och det andra om åtgärder
för att stimulera till fler aktiviteter och upplevelser under sommaren 2020.
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Beslutsunderlag

Ordförandebeslut om val av ombud till årsstämma för Hjälmarens
vattenvårdsförbund, 2020-05-14
Meningsfull sommar - Coronavirus (Covid -19), 2020-05-27
Förslag till beslut

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

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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Särskilt yttrande

Ärende 11
Ärendenummer: Ks 1401/2017
”Program för hållbar utveckling”

Kommunstyrelsen
Örebro kommun
9 juni 2020

Hållbarhetsprogrammet
En hållbar utveckling är allas ansvar. Det är viktigt att Örebro kommun arbetar för att ta
sitt ansvar i frågor om miljö, mångfald, folkhälsa och tillgänglighet. Dokumentet
fastslår detta och att det är frågor som kommunen måste bli både effektivare och bättre
på i sitt arbete.
Brundland-kommissionens definition av hållbarhet lyder: ”En hållbar utveckling är en
utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers
möjligheter att tillfredsställa sina behov”. Den definitionen ställer vi oss bakom och vi
tycker att den omfamnar begreppet hållbarhet väl.
Det är nu viktigt att programmet blir en del i kommunens arbete framåt och att vi hittar
kostnadseffektiva lösningar för de problem som tas upp. Kommunen befinner sig inte i
ett läge där vi kan spendera oss ur problem.
Nästa steg i arbetet med ett hållbarhetsprogram måste vara att ta fram indikatorer på hur
programmet ska följas upp tillsammans med stöd för implementering, kommunikation
och framtagande av forum och former för hur samverkans kan ske med och mellan
andra aktörer.
För Moderaternas grupp i Kommunstyrelsen
Anders Åhrlin (M)

