
Protokoll  Ks 17/2021 
 
 

  1 (9) 
 

Kommunstyrelsen 
 
Datum: 2021-10-12 
Tid: 14:30-14.45 
Plats: Sessionssalen, Rådhuset 
 
Närvarande ledamöter 
Jimmy Nordengren (C) 
Anders Åhrlin (M) 
Ullis Sandberg (S) 
John Johansson (S) 
Nabil Mouchi (S) 
Fisun Yavas (S) 
Roger Andersson (S) 
Marlene Jörhag (KD) 
Martha Wicklund (V) 
Maria Haglund (M) 
Johan Kumlin (M) 
Cecilia Askerskär Philipsson (M) 
Karolina Wallström (L) 
Helena Ståhl (SD) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Kemal Hoso (S) Ersätter vakant ledamotsplats för (S) 
 
Närvarande ersättare 
Ida Eklund (S) 
Marie Brorson (S) 
Linda Larsson (C) 
Thord Andersson (KD) 
Yngve Alkman (L) 
Markus Allard (ÖrP) 
 
Övriga 
Eva Håkansson Kommundirektör 
 
Paragraf 194–197 och 203 
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Julia Taavela, sekreterare 
 
Digitalt justerat protokoll. 
 
 
 
 
John Johansson (S), ordförande 
 
 
 
 
Maria Haglund (M), justerare 
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§ 194 Svar på remiss från Justitiedepartementet om 
godemän och förvaltare - en översyn (SOU 2021:36) 
Ärendenummer: Ks 787/2021 
Handläggare: Liselott Bergqvist 

Ärendebeskrivning 
Justitiedepartementet har inbjudit Örebro kommun att lämna yttrande över 
remissen. Utredningens uppdrag har varit att försöka säkerställa att de 
människor som är i behov av en ställföreträdare ska kunna lita på att de får den 
hjälp och det stöd de behöver. I uppdraget har också ingått att se över reglerna 
på området med syftet att de ska vara moderna och rättssäkra. 
 
Uppdraget har inte omfattat att se över systemet som helhet utan inriktningen 
har varit att uppmärksamma områden där det finns problem och brister. 
 
Det övergripande syftet med utredningens förslag är att åstadkomma 
förbättringar och en stärkt ställning för de personer som har behov av en god 
man eller förvaltare. Förlängd svarstid är beviljad till 12 oktober 2021. 
 
Örebro kommun ställer sig bakom förslaget men lämnar några synpunkter. 

Beslutsunderlag 
Remiss – Godemän och förvaltare - en översyn (SOU 2021:36) 
Remissmissiv - Gode män och förvaltare – en översyn (SOU 2021:36) 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-09-09 
Yttrande, daterat 2021-09-09 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen: 
 
1. Yttrandet antas och överlämnas till Justitiedepartementet. 
 
2. Paragrafen justeras omedelbart. 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 
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§ 195 Svar på remiss från Finansdepartementet om 
folkbokföring, samordningsnummer och identitetsnummer 
(SOU 2021:57) 
Ärendenummer: Ks 912/2021 
Handläggare: Anna Pettersson 

Ärendebeskrivning 
Örebro kommun har beretts tillfälle att yttra sig över Finansdepartementets 
betänkande ”Om folkbokföring, samordningsnummer och identitetsnummer” 
(SOU 2021:57). 
 
Utredningens uppdrag har varit att ge förslag som ska åstadkomma ett 
regelverk som ökar tillförlitligheten till uppgifterna i folkbokföringsdatabasen 
och förhindra att folkbokföringsuppgifter utnyttjas på ett felaktigt sätt. 
 
Utredningen föreslår flera åtgärder för ökad kvalitet i folkbokföringen, stärkt 
identitetskontroll, ökat informationsutbyte, dataanalyser och urval. Förslagen 
innebär att Skatteverket får fler verktyg att använda i sitt arbete mot fel i 
folkbokföringen.   
 
Sista dag att besvara remissen är den 15 oktober 2021. 

Beslutsunderlag 
Remiss av betänkandet ”Om folkbokföring, samordningsnummer och 
identitetsnummer (SOU 2021:57) 
Tjänsteskrivelse, 2021-09-10 
Yttrande, 2021-09-10 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen: 
 
1. Förslag till yttrande antas och överlämnas till Finansdepartementet. 
 
2. Paragrafen justeras omedelbart. 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 
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§ 196 Svar på remiss från Miljödepartementet om 
betänkandet Äga avfall – en del av den cirkulära 
ekonomin 
Ärendenummer: Ks 857/2021 
Handläggare: Anders Edlund 

Ärendebeskrivning 
Miljödepartementet har inkommit till Örebro kommun med en remiss gällande 
betänkandet ”Äga avfall – en del av den cirkulära ekonomin” (SOU 2021:24). 
Regeringen tillsatte sommaren 2020 en särskild utredare som haft uppdraget att 
utreda och föreslå alternativa lösningar för ökade möjligheter för yrkesmässiga 
verksamheter att ta hand om sitt kommunala avfall. I dag har kommunerna, 
med vissa undantag, ansvar för att samla in och behandla kommunalt avfall 
från både hushåll och verksamheter. Utredningen har också tittat på hur det 
förslag till ”frival” som tidigare presenterats kan fungera. Avslutningsvis ingick 
också i utredningens uppdrag att utreda ökade dispensmöjligheter beträffande 
verksamheters kommunala avfall. 
 
Utredningen föreslår att avfallsabonnenterna ska kunna välja transport och 
hantering av kommunalt avfall.   

Beslutsunderlag 
Remiss, Äga avfall – en del av den cirkulära ekonomin (SOU 2021:24).   
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-09-07. 
Yttrande, daterat 2021-09-07. 
Avfall Sverige, yttrande 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen: 
 
1. Förslag till yttrande antas och överlämnas till Miljödepartementet. 
 
2. Paragrafen justeras omedelbart. 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 
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§ 197 Svar på remiss från Region Örebro län om regional 
utvecklingsstrategi för Örebro län 2022-2030 
Ärendenummer: Ks 875/2021 
Handläggare: Anders Edlund 

Ärendebeskrivning 
Region Örebro län har inkommit med en remiss till Örebro kommun gällande 
förslag till Regional utvecklingsstrategi (RUS) för Örebro län 2022 – 2030. Den 
regionala utvecklingsstrategin ska ses över vart fjärde år. Nuvarande RUS, 
”Tillväxt och hållbar utveckling – Regional utvecklingsstrategi för Örebro län 
2018 – 2030”, är antagen 2018. Region Örebro län har nu genomfört en 
översyn av strategin och i dialog med partnerskapet för regional utveckling har 
Region Örebro län beslutat att inte göra en ny RUS utan att behålla strukturen i 
nuvarande RUS och att göra nödvändiga uppdateringar. 
 
Remissen ska besvaras senast 30 september men Örebro kommun har beviljats 
förlängd svarstid till 12 oktober. Ett preliminärt svar ska dock vara inlämnat till 
30 september. 

Beslutsunderlag 
Remiss – Regional utvecklingsstrategi för Örebro län 2022 – 2030. 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-08-23. 
Yttrande, daterat 2021-08-24 (rev. 2021-10-11) 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen: 
 
1. Förslag till yttrande antas och överlämnas till Region Örebro län. 
 
2. Paragrafen justeras omedelbart. 

Yrkande 
Anders Åhrlin (M) yrkar bifall till Moderaternas förslag på tillägg i yttrandet till 
Region Örebro län om regional utvecklingsstrategi för Örebro län 2022-2030. 

Proposition 
Ordförande John Johansson (S) finner att det finns två förslag till beslut, det 
vill säga Kommunstyrelseförvaltningens förslag respektive Moderaternas 
förslag på tillägg i yttrandet. Ordföranden ställer dessa mot varandra och finner 
att Kommunstyrelsen beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
1. Förslag till yttrande antas och överlämnas till Region Örebro län. 



ÖREBRO Protokoll  
 

  7 (9) 
 

 
2. Paragrafen justeras omedelbart. 

Reservation 
Anders Åhrlin (M), Maria Haglund (M), Johan Kumlin (M) och Cecilia 
Askerskär Philipsson (M) reserverar sig skriftligt mot beslutet till 
förmån för Moderaternas förslag på tillägg i yttrandet. 

§ 203 Delegation inom finansverksamheten och 
firmatecknare i finansiella ärenden 
Ärendenummer: Ks 314/2021 
Handläggare: Mats Rodenfelt 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen ska besluta om delegation av finansiella beslut till 
tjänstemän vid kommunstyrelseförvaltning inom ramen för Örebro kommuns 
koncerngemensamma finanspolicy samt kommunens placeringspolicy.  
 
Anmälan av delegationsbeslut ska ske varje månad till kommunstyrelsen. 
Rapportering av kommunens och kommunkoncernens finansiella situation ska 
regelbundet ske till finanskommittén och till kommunstyrelsen. 
Kommunstyrelsens ordförande ska omgående informeras om större 
förändringar inom finansverksamheten och om delegationsbeslut av större 
vikt. Kommunstyrelsen ska besluta om firmatecknare, utöver 
kommundirektören, för Örebro kommun i finansiella ärenden. 
 
Förslaget till ny delegation inom finansverksamheten och firmatecknare i 
finansiella ärenden gäller från och med den dagen då detta beslut vunnit laga 
kraft. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Delegation inom finansverksamheten och firmatecknare i 
finansiella ärenden 2021-09-27 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen: 
 
1. Firmatecknare för Örebro kommun i avtal om låneprogram, lån, finansiella 
derivatinstrument, placeringar i värdepapper, kapitalförvaltning och likviditet är 
finanschef Mats Rodenfelt med ekonomidirektör Johanna Larsson, enhetschef 
ekonomiavdelningen Oliver Hagvall och enhetschef ekonomiavdelningen 
Staffan Franson som ersättare. Kontrasignerare är finansstrateg Johan 
Björnholm med finansekonom Gustav Eriksson, ekonomiadministratör Anna-
Lena Arvidsson och ekonom Katarina von Dolwitz som ersättare. 
 
2. Firmatecknare för Örebro kommun i avtal om borgensåtaganden och 
bankgarantier är kommunstyrelsens ordförande John Johansson med första 
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vice ordförande Jimmy Nordengren och Anders Åhrlin som ersättare. 
Kontrasignerare är finanschef Mats Rodenfelt med ekonomidirektör Johanna 
Larsson, enhetschef ekonomiavdelningen Oliver Hagvall och enhetschef 
ekonomiavdelningen Staffan Franson som ersättare. 
 
3. Firmatecknare för Örebro kommun i avtal och fullmakter för banktjänster, 
bank- och bankgirokonton är enhetschef ekonomiavdelningen Staffan Franson 
med Eva-Marie Gustafsson enhetschef ekonomiavdelningen som ersättare. 
Kontrasignerare är ekonomidirektör Johanna Larsson med enhetschef 
ekonomiavdelningen Oliver Hagvall som ersättare. 
 
4. Firmatecknare för skattedeklarationer är ekonomidirektör Johanna Larsson 
med enhetschef ekonomiavdelningen Staffan Franson som ersättare. 
 
5. Firmatecknare för de donationsstiftelser som förvaltas av kommunstyrelsen i 
Örebro kommun är enhetschef ekonomiavdelningen Eva-Marie Gustafsson 
med ekonom Carina Sandell och ekonom Katarina von Dolwitz som ersättare. 
Kontrasignerare är ekonom Fredrik Asplund och finansekonom Gustav 
Eriksson och ekonomiadministratör Lauras Raci som ersättare. 
 
6. Beslut om lån inom den låneram som har fastställts av kommunfullmäktige 
och beslut om finansiella derivatinstrument i syfte att begränsa ränterisk och 
valutarisk delegeras till finanschef Mats Rodenfelt med finansstrateg Johan 
Björnholm, ekonomidirektör Johanna Larsson och finansekonom Gustav 
Eriksson som ersättare. 
 
7. Beslut om lån och betalningsgarantier till kommunens bolag inom de 
låneramar som fastställs av kommunstyrelsen delegeras till finanschef Mats 
Rodenfelt med finansstrateg Johan Björnholm och ekonomidirektör Johanna 
Larsson som ersättare. 
 
8. Beslut om interna lån till VA- och avfallsverksamheten efter ansökan från 
Tekniska nämnden delegeras till finanschef Mats Rodenfelt med 
ekonomidirektör Johanna Larsson som ersättare. 
 
9. Beslut om villkor för kommunens bolag vid in- och utlåning på Örebro 
kommuns koncernkonto delegeras till finanschef Mats Rodenfelt med 
finansstrateg Johan Björnholm och ekonomidirektör Johanna Larsson som 
ersättare. 
 
10. Beslut om ränteändring och inlösen av kommunens lån till organisationer 
som inte ingår i Örebro Rådhuskoncernen delegeras till finanschef Mats 
Rodenfelt med finansstrateg Johan Björnholm och ekonomidirektör Johanna 
Larsson som ersättare. 
 
11. Beslut om placeringar av likvida medel, pensionsmedel och stiftelsemedel 
samt placeringar av överskottslikviditet i en kortfristig och långfristig 
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likviditetsportfölj delegeras till finanschef Mats Rodenfelt med finansstrateg 
Johan Björnholm och ekonomidirektör Johanna Larsson som ersättare. 
 
12. Paragrafen justeras omedelbart 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 



 

 

 

Yrkande  

                  Ärende 9               Kommunstyrelsen 
Ärendenummer: Ks 875/2021                Örebro kommun  
”Svar på remiss Region Örebro län 2022–2030”                         12 oktober 2021 

RUS en viktig del av utvecklingsarbetet 
 
Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) är ett digert arbete med en hel del goda insikter. Vi 
ämnar dock här inte peka på dem specifikt utan lyfter fram våra åsikter vilka vi anser leda till 
förbättringar för dokumentet och inte minst stärka det regionala arbetet med fokus på individen.  
Övergripande åsikter 

o Även om detta är ett tidigare dokument med justeringar föreslår vi att ett 
större omtag initieras i stället för justeringar av befintligt dokumentet.  

o Det är många påståenden i texten vilka saknar källhänvisning. Detta 
möjliggör att enskilda tjänstemän fritt kan tycka vilket på intet sätt är 
tanken med ett så viktigt dokument.  

o Hela dokumentet har genomgripande en övertro på statlig förträfflighet i 
relation till individers inneboende förmågor. Detta gör att en övertro på 
överstatlig ingenjörskonst byggs in i dokumentet som helhet vilket vi 
anser får till följd att regionen riskerar att missgynnas. 

o Även om RUS ska fungera som ett framåtlutande dokument saknas det i 
många stycken en gemensam bild över nuläget. Främst är det ett antal 
områden som fått allt för lite plats i relation till annat innehåll. Exempel 
på viktiga områden är demografi, integration och inte minst trygghet. 
Dessa borde beskrivas tydligare med historiska tidsserier och prognoser. 

o Det har gått inflation i begreppet ”hållbarhet” genom hela dokumentet. 
Om det inte framgår vad som avses med hållbarhet blir det ett modeord 
utan innebörd och utesluter dessutom exempelvis företag och aktiviteter 
som inte uppfattas som direkt hållbara men nödvändiga för regionen.  

o Dokumentet har ett urbant anslag i en region som är präglad av 
landsbygd. Det gör att insikter, influenser och lösningar på framtida 
utmaningar inte kommer fram i dokumentet vilket åter igen riskerar att 
inte utnyttja hela regionens potential.    

o Under punkten Strategiska inriktningar i dokumentet bör man reflektera 
kring huruvida det i dokumentet tydligt framgår vilken strategi som ska 
leda till dessa och att det beskrivs.  

  
Detaljer och exempel per kapitel  

• 3 Vision och mål.   
o När man sätter mål och delmål för regionen är det viktigt att dessa är 

påverkansbara. Såvida inte kommuner eller regionen har rådighet över 
beslut som kan påverka målet i önskad riktning framstår det som ett 
önsketänkande och snarare något att bevaka. Effektmål ”Ökad biologisk 



 

 

mångfald, användning av skogsmark” är ett sådant exempel. Samma 
problematik gäller ”Ökad produktion inom areella näringar, 
jordbruksmark”. Fler exempel finns.  

  
• 4 Örebro och omvärlden  

o För vår kommuns del önskar vi en koppling till någon typ av 
företagsranking. Vid exempelvis den senaste rankingen utförd av 
Svenskt Näringsliv visar den att Örebro cementerat sig fast på en ranking 
runt 130 från toppen samt att det största hindret är konkurrens från den 
egna kommunen.  

 
• 5 Prioriterade områden  

o Vi vill förtydliga att civilsamhället kommer att få en tydligare roll i 
framtiden och att det är extra viktigt att påpeka dess oberoende (5.5).  

o Vi önskar förtydliga (5.6) vikten av helhetssyn inom vård och omsorg 
där den enskilde är i centrum i mycket högre grad med främjande och 
förebyggande insatser. Vår bedömning är att detta en eftersatt del av det 
regionala arbetet som i vårt fall drabbar kommunens innevånare.  

o Vad gäller vem som är benägen att fatta beslut som gynnar miljön är 
nuvarande formulering ensidig, sexistisk och generaliserande (5.7). 
Exempelvis tyder studier på att den faktiska konsumtionen är driven av 
kvinnor och konsumtionen är den enkom största drivaren för utsläpp av 
koldioxid.  

o Vi motsätter oss argumentet att uttag av jungfruligt material måste 
minska (5.7). Det är ett direkt kontradiktoriskt påstående i kontexten av 
stycket i sig. Att begränsa enskilda att inom lagens råmärken äga, bruka 
och handla med privat egendom är inget som ska ligga i detta dokuments 
intressen. Det ligger heller inte i linje med generationsmålet.  

o Önskvärt läge (5.7) gällande formuleringen att skyddad skog skulle öka 
upptaget av koldioxid är ett felaktigt påstående och bör stryks eller 
omformuleras.   

o Vad gäller transporter och kollektiv trafik (5.9) och då specifikt buss på 
landsbygd ställer vi oss frågande till nuvarande inriktning med indragna 
linjer verkligen ligger i linje med uttalat önskvärt läge i remissen.  

o Uttalandet om att arealen rekreationsskog är liten (5.10) är direkt felaktig 
av den anledningen att stor del av rekreationen sker i vad som betecknas 
som produktionsskog.  

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår Moderaterna  
 
Att:  yttrandet utökas med Moderaternas synpunkter enligt ovan 
 
Om kommunstyrelsen beslutar annat gäller ovanstående som reservation till förmån för 
eget förslag.  
 
För Moderaternas grupp i Kommunstyrelsen 
 
Anders Åhrlin (M)         
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