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§ 127 Lägesrapport - Oslo-Stockholm 2.55
Ärendenummer: Ks 740/2021
Handläggare: Jonas Karlsson
Ärendebeskrivning

Jonas Karlsson, VD för Oslo-Stockholm 2.55 ger en rapport från bolagets
arbete.
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Ta del av informationen.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 128 Lägesrapport från den centrala Krisledningsstaben
Ärendenummer: Ks 360/2020
Handläggare: Eva Barrera Glader, Tommy Aldergrim
Ärendebeskrivning

Tjänstgörande stabschef ger en lägesrapport från den centrala
Krisledningsstaben. Bland annat redogör Stabschefen för det aktuella
smittspridningsläget i kommunen, regionen och nationellt.
Beslutsunderlag

Presentation, 2021-06-01
Förslag till beslut

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

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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§ 129 Delårsrapport med prognos 1 2021 Kommunstyrelsen
Ärendenummer: Ks 734/2021
Handläggare: Andreas Nylén, Eva Håkansson, Maritta Karhu, Ann-Kristin
Norberg, Mats Brantsberg, Ann-Catrin Svantes Ohlson
Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen har sammanställd delårsrapport med prognos 1 2021 för
Kommunstyrelsens egen verksamhet.
Totalt prognostiseras med en negativ budgetavvikelse om 106,9 mnkr för
helåret.
Kommunstyrelseförvaltningens prognos för helåret är en negativ
budgetavvikelse om 28,1 mnkr. Kommungemensam verksamhet
prognostiserar med en negativ budgetavvikelse om 73,4 mnkr, främst
hänförligt till ianspråktagande av eget kapital. Kommunledning prognostiserar
med en positiv budgetavvikelse på 12,4 mnkr.
Beslutsunderlag

Delårsrapport med prognos 1 2021 - Kommunstyrelsen, 2021-05-24
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Kommunstyrelsen fastställer delårsrapport med prognos 1 2021 för
Kommunstyrelsens egen verksamhet.
2. Delårsrapporten överlämnas för vidare hantering inom ramen för
kommuntotal delårsrapport med prognos 1 2021.
Yrkande

Anders Åhrlin (M) yrkar på 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 2021 för
Kommunstyrelsens egen verksamhet.
2. Delårsrapporten överlämnas för vidare hantering inom ramen för
kommuntotal delårsrapport med prognos 1 2021.
3. Anders Åhrlin (M) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Martha Wicklund (V) och Karolina Wallström (L) deltar inte i beslutet.

§ 130 Tilläggsanslag och ombudgeteringar juni 2021
Ärendenummer: Ks 48/2021
Handläggare: Johanna Larsson, Andreas Nylén
Ärendebeskrivning

I ärendet redovisas ombudgeteringar mellan nämnder och kommunstyrelsen
samt tilläggsanslag för kostnadsökningar.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2021-06-07
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Tilläggsanslag beviljas med totalt 5 655 tkr enligt
kommunstyrelseförvaltningens förslag.
2. Finansiering av tilläggsanslagen sker ur kommunstyrelsens utrymme för
generella kostnadsökningar med 1 091 tkr, ur kommunstyrelsens utrymme för
oförutsedda behov med 3 500 tkr samt ur kommunstyrelsens utrymme för
kompensation av investeringar med 1 064 tkr.
Yrkande

Martha Wicklund (V) yrkar bifall till beslutspunkt 1, samt till att bifalla
beslutspunkt punkt 2 i enlighet med Vänsterpartiets förslag om sänkta
politikerarvoden.
Helena Ståhl (SD) yrkar på att får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Proposition

Ordföranden Kenneth Handberg finner att det finns två förslag till beslut, det
vill säga Kommunstyrelseförvaltningens förslag och Martha Wicklunds (V)
yrkande om bifall till beslutspunkt 1, samt bifall till beslutspunkt punkt 2 i
enlighet med Vänsterpartiets förslag om sänkta politikerarvoden. Ordföranden
ställer förslagen mot varandra och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt
Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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Därefter ställer ordföranden Helena Ståhls (SD) yrkande om att få lämna ett
särskilt yttrande till protokollet under proposition och finner att
Kommunstyrelsen godkänner detta.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
1. Tilläggsanslag beviljas med totalt 5 655 tkr enligt
kommunstyrelseförvaltningens förslag.
2. Finansiering av tilläggsanslagen sker ur kommunstyrelsens utrymme för
generella kostnadsökningar med 1 091 tkr, ur kommunstyrelsens utrymme för
oförutsedda behov med 3 500 tkr samt ur kommunstyrelsens utrymme för
kompensation av investeringar med 1 064 tkr.
3. Helena Ståhl (SD) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Reservation

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

§ 131 Reviderat investeringsprogram 2021
Ärendenummer: Ks 187/2020
Handläggare: Johanna Larsson, Andreas Nylén
Ärendebeskrivning

Kommunen beslutar varje år om ett reviderat investeringsprogram
innehållande kommunens investeringsutgifter och driftkostnadskonsekvenserna av samtliga investeringar i den kommunala verksamheten.
Förslaget innebär totala investeringsutgifter för kommunen med 1 188 mnkr år
2021, varav 679 mnkr avser skattefinansierade investeringar och 509 mnkr
taxefinansierade investeringar.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2021-05-23
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Det reviderade investeringsprogrammet beslutas i enlighet med förslaget,
innebärande att kommunens totala investeringsutgifter 2021 uppgår till 1 188
mnkr.
2. Kommunstyrelsens utrymme för kostnadsökningar investeringar sänks med
2 669 tkr och Kommunstyrelsens utrymme för generella kostnadsökningar
ökas i motsvarande mån.
Beslutspunkt 1 ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
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Yrkande

Helena Ståhl (SD) yrkar avslag på ärendet i sin helhet till förmån för
Sverigedemokraternas budgetförslag för Örebro kommun 2021.
Proposition

Ordförande Kenneth Handberg (S) finner att det finns två förslag till beslut,
det vill säga Kommunstyrelseförvaltningens förslag och Helena Ståhls (SD)
avslagsyrkande till förmån för Sverigedemokraternas budgetförslag för Örebro
kommun 2021. Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att
Kommunstyrelsen beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
1. Det reviderade investeringsprogrammet beslutas i enlighet med förslaget,
innebärande att kommunens totala investeringsutgifter 2021 uppgår till 1 188
mnkr.
2. Kommunstyrelsens utrymme för kostnadsökningar investeringar sänks med
2 669 tkr och Kommunstyrelsens utrymme för generella kostnadsökningar
ökas i motsvarande mån.
Beslutspunkt 1 ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Reservation

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

§ 132 Budgetdirektiv för år 2022 med plan för 2023-2024
Ärendenummer: Ks 1346/2020
Handläggare: Johanna Larsson, Andreas Nylén
Ärendebeskrivning

Sveriges kommuner och regioner (SKR) konstaterar i Ekonomirapporten, maj
2021, att ekonomin trots omfattande restriktioner och vågor av hög
smittspridning befinner sig i en återhämtningsfas och man räknar med att
Sverige går mot en normalkonjunktur 2024.
Vid utgången av 2020 hade Örebro kommun 156 381 invånare. Till år 2030
beräknas antalet invånare öka med ytterligare 21 000 till knappt 177 600. Den
fortsatt kraftiga folkökningen består till största delen av ett
inflyttningsöverskott. I stort sett alla åldrar förväntas öka till prognosperiodens
slut. Det stora antalet personer som idag är drygt 75 år kommer om tio år vara
85 och äldre, vilket ginnebär en stor ökning av antalet i intervallet 80–89 år
mot prognostidens slut. Samtidigt förväntas antalet personer i intervallet 67–74
år minska.
En växande kommun ställer krav på ekonomisk beredskap då
investeringsnivåerna är höga och driftkostnaderna därmed ökar. Örebro
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kommuns resultat var 2020 580 miljoner kronor ( 345 miljoner kronor bättre
än budget) och precis som för övriga kommunsektorn berodde det goda
resultatet till stor utsträckning på pandemin och de stora generella statsbidrag
som staten beslutade om under året.
För att säkerställa en god ekonomisk hushållning behöver kommunen fortsätta
arbetet med att dämpa nettokostnadsutvecklingen. År 2019 låg kommunens
nettokostnadsavvikelse ca 267 miljoner kronor över den förväntade
kostnadsnivån för en kommun med Örebros storlek och struktur.
Beslutsunderlag

Budgetdirektiv 2022 med plan för 2023-2024
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvatlningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Kommundirektören får ett fortsatt uppdrag att ta fram förslag på
kostnadsminskande åtgärder inom administration och lokaler samt ekonomiska
effekter av digitaliseringen som kan användas i budgetarbetet inför 2022 och
2023.
2. 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. Underlag ska vara framtagna för att kunna användas i
budgetarbetet för 2022 samt 2023.
3. Kommundirektören får i uppdrag att senast juni 2022 presentera ett
underlag kring kostnadsminskningar till följd av den nya organisationen.
4. Kommundirektören får i uppdrag att ta fram uppgifter om planerat
ianspråktagande av markeringar i eget kapital under budget- och planperioden
för vidare hantering i budgetarbetet i enlighet med Örebro kommuns riktlinjer
för god ekonomisk hushållning.
Yrkande

Martha Wicklund (V) yrkar bifall till beslutspunkt 1-3 samt avslag på
beslutspunkt 4.
Proposition

Ordföranden Kenneth Handberg (S) finner att det finns två förslag till beslut,
det vill säga Kommunstyrelseförvaltningens förslag och Martha Wicklunds (V)
yrkande om bifall till beslutspunkt 1-3 samt avslag på beslutspunkt 4.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att Kommunstyrelsen
beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
1. Kommundirektören får ett fortsatt uppdrag att ta fram förslag på
kostnadsminskande åtgärder inom administration och lokaler samt ekonomiska
effekter av digitaliseringen som kan användas i budgetarbetet inför 2022 och
2023.
2. 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. Underlag ska vara framtagna för att kunna användas i
budgetarbetet för 2022 samt 2023.
3. Kommundirektören får i uppdrag att senast juni 2022 presentera ett
underlag kring kostnadsminskningar till följd av den nya organisationen.
4. Kommundirektören får i uppdrag att ta fram uppgifter om planerat
ianspråktagande av markeringar i eget kapital under budget- och planperioden
för vidare hantering i budgetarbetet i enlighet med Örebro kommuns riktlinjer
för god ekonomisk hushållning.
Reservation

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

§ 133 Delårsrapport med prognos 1 2021 - Örebro
kommun
Ärendenummer: Ks 584/2021
Handläggare: Johanna Larsson, Andreas Nylén
Ärendebeskrivning

Kommunstyrelseförvaltningen har sammanställt en delårsrapport till och med
den 30 april och helårsprognos 1 för 2021 för Örebro kommun. I rapporten
görs en uppföljning av kommunens finansiella mål och finansiella ställning.
Resultat efter årets första fyra månader visar ett utfall på 295 mnkr. Årets
prognos på helår visar ett resultat på 493 mnkr. Det budgeterade resultatet är
254 mnkr, vilket innebär en budgetavvikelse på 239 mnkr. 85 mnkr av
avvikelsen återfinns inom verksamhetens resultat och 154 mnkr inom
finansverksamheten.
Prognosen inom den löpande verksamheten i nämnderna samt
kommungemensamma verksamheter ingår i verksamhetens resultat och
prognostiserar en samlad negativ budgetavvikelse.
Prognosen för kommunens investeringar uppgår till 1 052 mnkr vilket är 136
mnkr lägre än budget. Prognosen för de skattefinansierade investeringarna
uppgår till 591 mnkr, vilket är 99 mnkr lägre än budget. De taxefinansierade
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investeringarna prognostiseras uppgå till 461 mnkr, vilket är 37 mnkr lägre än
budget.
Samtliga 4 finansiella mål beräknas uppnås under året.
Beslutsunderlag

Delårsrapport med prognos 1 2021 Örebro kommun
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Delårsrapport med prognos 1 för 2021 godkänns.
2. Samtliga nämnder som prognostiserar negativ budgetavvikelse för år 2021
ska vidta åtgärder för att säkra en långsiktigt hållbar ekonomi. Hänsyn ska dock
tas till årets ekonomiska effekter av den pågående pandemin. Vidtagna åtgärder
ska redovisas till Kommunstyrelsen i samband med delårsrapport med prognos
2
Ärendet ska vidare till Kommundullmäktige.
Yrkande

Anders Åhrlin yrkar på att få lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Martha Wicklund (V) yrkar på att få lämna en anteckning 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.
Slutligen ställer ordföranden Martha Wicklunds (V) yrkande om att få lämna en
anteckning till protokollet under proposition och finner att Kommunstyrelsen
godkänner detta.
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Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
1. Delårsrapport med prognos 1 för 2021 godkänns.
2. Samtliga nämnder som prognostiserar negativ budgetavvikelse för år 2021
ska vidta åtgärder för att säkra en långsiktigt hållbar ekonomi. Hänsyn ska dock
tas till årets ekonomiska effekter av den pågående pandemin. Vidtagna åtgärder
ska redovisas till Kommunstyrelsen i samband med delårsrapport med prognos
2.
3. Anders Åhrlin (M) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
4. Martha Wicklund (V) får lämna en anteckning till protokollet.
Beslutspunkterna 1-2 vidare till Kommunfullmäktige.
Martha Wicklund (V) och Karolina Wallström (L) deltar inte i beslutet
Martha Wicklund (V) lämnar följande anteckning till protokollet:
- Vi i Vänsterpartiet anser inte att styrets återkommande nedskärningar inom
välfärden är skäliga och har i vårt budgetförslag andra förslag som inte slår mot
utsatta grupper.

§ 134 Extra finansiellt stöd för Alfred Nobel Science Park AB
Ärendenummer: Ks 692/2021
Handläggare: Krister Frödin
Ärendebeskrivning

I november 2020 beslutade Karlskoga kommun att sälja sina aktier i och lämna
samarbetet i Alfred Nobel Science Park AB (Bolaget). Detta har hanterats av
kommunfullmäktige 2021-02-17, § 54 och genomförandet av ägarförändringen
förväntas slutföras under första halvåret 2021.
Efter genomförd ägarförändring blir Örebro Rådhus AB:s ägarandel 52,0 %,
Region Örebro läns förvaltnings AB:s andel 28,8 % och Örebro Universitet
Holding AB:s andel 19,2 %. Som en följd av ägarförändringen minskar det
årliga driftbidraget från 7,9 mnkr till knappt 5,8 mnkr.
Utöver det minskade driftbidraget uppstår vissa omställningskostnader i
verksamheten, framförallt lokalkostnader och personalkostnader. För att
anpassa organisationen till följd av det minskade driftbidraget har Bolaget
minskat personalstyrkan motsvarande fem årsarbetare.
I Bolagets skrivelse till ägarna, som är en del av beslutsunderlaget, framgår att
Bolaget har ett behov av totalt 6 271 000 kr i extra driftbidrag för åren 20212023 för att klara ett nollresultat. Karlskoga kommun ska, enligt avtal, ersätta
Bolaget med 1 400 000 kr av omställningskostnaden. Kvarstående behov som
de tre kvarvarande ägarna behöver stötta bolaget med är således 4 871 000 kr.
Örebro kommuns andel av det är 52 %, dvs 2 532 920 kr.
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Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2021-05-17
Skrivelse från styrelsen i Alfred Nobel Science Park AB, 2021-05-06.
Styrelseprotokoll Alfred Nobel Science Park AB, 2021-05-06
Årsredovisning 2020 Alfred Nobel Science Park AB.
Minnesanteckningar ägarmöte 2021-05-11
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Alfred Nobel Science Park AB beviljas extra driftbidrag med 2 532 920 kr.
2. Finansiering sker ur Kommunstyrelsens medel för oförutsedda behov.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige.
Yrkande

Martha Wicklund (V) yrkar avslag på beslutspunkt 1 och 2 och på att ärendet
återremitteras i enlighet med Vänsterpartiets förslag.
Proposition

Ordförande Kenneth Handberg (S) ställer först Martha Wicklunds (V) yrkande
om återremiss 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
Kommunstyrelseförvaltningens förslag och Martha Wicklunds (V)
avslagsyrkande. Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att
Kommunstyrelsen beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
1. Alfred Nobel Science Park AB beviljas extra driftbidrag med 2 532 920 kr.
2. Finansiering sker ur Kommunstyrelsens medel för oförutsedda behov.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige.
Reservation

Martha Wicklund (V) reserverar sig skriftlig mot beslutet till förmån för egna
yrkanden.
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§ 135 Borgensåtagande till Hjälmarens vattenförbund för
renovering Hyndevadsdammen
Ärendenummer: Ks 700/2021
Handläggare: Mimmi Hodzic
Ärendebeskrivning

Hjälmarens vattenförbund bildades 1990 och har i uppdrag att reglera
vattennivån samt utprickning av farleder i Hjälmaren. Medlemmarna i
förbundet är Örebro kommun, Katrineholms kommun, Vingåkers kommun,
Arboga kommun, Eskilstuna kommun, Hjälmaren och Kvismarens
Sjösänkningsjordar, Strömfallet AB, Skogstorps kraft AB och Säterbo Kraft.
Styrelsen i Hjälmarens vattenförbund har beslutade att planera för och
genomföra en renovering av Hyndevadsdammen som består av två
dammfåror. Renoveringen är uppdelad i två etapper. Projekteringsunderlag
visar på en investeringsutgift om ca 11 miljoner kronor för renoveringens
första etapp. Styrelsen för Hjälmarens vattenförbund hävdar att en renovering
av Hyndevadsdammen är av avgörande betydelse för att regleringen av
Hjälmarens vattennivå ska kunna följa gällande vattendom och inriktningen
mot Räta linjen och kan därför inte längre skjutas på framtiden utan måste
genomföras enligt framtagen tidplan. Hjälmarens vattenförbund ansöker om
kommunal borgen för att finansiera investeringen med lån. Borgensåtagandet
fördelas mellan medlemskommunerna utifrån en interkommunal fördelning, i
förhållande till andelstal i Hjälmarens vattenförbund, och Örebro kommuns
borgensåtagande uppgår till 5 588 000 kronor.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2021-04-28
Ansökan om borgen från Hjälmarens vattenförbund inklusive bilaga 1–3
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Örebro kommun ingår borgen såsom för egen skuld för Hjälmarens
vattenförbunds låneförpliktelser upp till ett högsta belopp om 5 588 000
kronor jämte därpå löpande ränta och kostnader.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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§ 136 Arenautveckling Eyrafältet
Ärendenummer: Ks 1659/2019
Handläggare: Marie Hillius, Reshne Gadan
Ärendebeskrivning

Kommundirektörens uppdrag från Kommunstyrelsen 2020-11-10 kan
sammanfattas i följande deluppdrag:
1.
2.
3.
4.

Ny samlad driftorganisation
Ny hyresprocess samlad hos Kommunstyrelseförvaltningen
Modell för elitstödet styrs från kontantbidrag till anläggningsstöd
Framtida hantering av namnrättigheterna för arenorna vid Eyrafältet

Under våren har de olika deluppdragen utretts. Deluppdraget för elitstödet
kräver dock närmare utredning innan ett underlag kan presenteras. Ärendet
lyfts för information till Kommunstyrelsen i juni 2021.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2021-05-25
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Ta del av informationen.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 137 Subventionering av tillsynsavgifter enligt
alkohollagen med anledning av covid-19-pandemin
Ärendenummer: Ks 741/2021
Handläggare: Maria Gren
Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige antog inför år 2021 en ny taxa för prövning och tillsyn
enligt alkohollagen. De nya årliga avgifterna i taxan har ännu inte tagits ut, då
kommunens förtroendevalda först har velat se över möjligheterna till att
underlätta för företagarna, i och med att covid-19-pandemin drabbat många
företagare hårt.
Den subventionering som föreslås är att den fasta tillsynsavgift om 3 000
kronor enligt taxans 9 § som avser tillstånd för servering efter kl. 01.00 inte ska
tas ut för tillsyn under 2021, samt att den fasta tillsynsavgift i övrigt enligt 9 §
och enligt 10 § i taxan sänks med 50 procent av de belopp som anges i taxan.
För företagarna innebär detta i praktiken en tillfällig sänkning på omkring 30
procent jämfört med avgifterna i den förra taxan.
Miljönämnden behandlade ärendet den 21 maj 2021.
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Programnämnd samhällsbyggnad hanterar ärendet den 4 juni 2021.
Beslutsunderlag

Miljökontorets tjänsteskrivelse, 2021-04-15
Beslut från Miljönämnden, 2021-05-21, § 55
Beslut från Programnämnd samhällsbyggnad, 2021-06-04, § 95
Förslag till beslut

Programnämnd samhällsbyggnads förslag till Kommunstyrelsen:
- I gällande taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen ändras 9 § och 10
§ genom följande beslut:


Fast tillsynsavgift om 3 000 kronor enligt 9 § som avser "tillstånd för
servering efter kl. 01.00" ska inte tas ut för tillsyn under 2021.



Fast tillsynsavgift i övrigt enligt 9 § och enligt 10 § ska för tillsyn under
2021 tas ut med endast 50 procent av de belopp som anges i dessa
taxebestämmelser.

Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enlig Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 138 Remiss - Genomförande av ändringar i direktivet om
främjande av rena vägtransportfordon till stöd för
utsläppssnål mobilitet
Ärendenummer: Ks 546/2021
Handläggare: Liselotte Bergqvist
Ärendebeskrivning

Utredningen lämnar förslag till de författningsändringar som krävs för att
genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv
2009/33 om främjande av rena och energieffektiva vägtransportfordon.
Direktivet ska vara genomfört i svensk rätt senast den 2 augusti 2021. Detta
innebär att medlemsstaterna ska säkerställa att de avtal som tilldelas efter
upphandling av fordon och vissa tjänster, bland annat kollektivtrafik, uppfyller
krav på en minsta andel miljöanpassade fordon, så kallade minimimål.
Minimimålen avser referensperioder och är fastställda på medlemsstatsnivå och
skiljer sig åt mellan medlemsstaterna. Målen är också uppdelade mellan olika
slag av fordon.
I promemorian lämnas vidare förslag på ändringar i lagen (2011:846) om
miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster, i lagen
(2010:1065) om kollektivtrafik och i förordningen (2020:486) om miljö- och
trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar. Det lämnas också förslag till en ny
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förordning om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa tjänster inom
transportområdet. Författningsändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari
2022.
Örebro kommun ställer sig bakom förslaget men lämnar några synpunkter.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, daterad 2021-05-07
Yttrande, daterat, 2021-05-07
PM Promemoria - Genomförande av ändringar i direktivet om miljökrav vid
upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster.
Remissmissiv - Genomförande av ändringar i direktivet om miljökrav vid
upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster, daterat 2021-03-25
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Yttrandet antas och överlämnas till Infrastrukturdepartementet.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 140 Revisionsrapport - Samlad uppföljande granskning
av tidigare granskningar
Ärendenummer: Ks 503/2021
Handläggare: Anna Pettersson
Ärendebeskrivning

PwC har på uppdrag av Stadsrevisionen genomfört en uppföljande granskning
av tidigare års granskningar gällande förebyggande arbete vid hot och våld,
planprocessen med utgångspunkt i lokalförsörjningsprocessen för skola och
förskola samt vård och omsorg inom och mellan de vård- och
omsorgsboenden som finns i kommunen.
Stadsrevisionens samlade bedömning är att Kommunstyrelsen delvis har
vidtagit tillräckliga åtgärder utifrån de brister som identifierats i de tidigare
granskningarna.
Med anledning av granskningens iakttagelser lämnar Stadsrevisionen sex
rekommendationer till Kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, daterad 2021-05-18
Yttrande, daterat 2021-05-18
Revisionsrapport ”Samlad uppföljande granskning av tidigare granskningar”,
daterad 2021-03-11
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Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Förslag till yttrande antas och överlämnas till Stadsrevisionen.
2. Kommundirektören får i uppdrag 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.
Yrkande

Martha Wicklund (V) yrkar på att yttrandet ändras så att det följer de
rekommendationer som Revisionen föreslår, samt på att kommunen
omedelbart startar ett arbete med att ta fram en policy för kommunens
stöttning av förtroendevalda i hot och våldssituationer.
Proposition

Ordföranden Kenneth Handberg (S) finner att det finns två förslag till beslut,
det vill säga Kommunstyrelseförvaltningens förslag och Martha Wicklunds (V)
yrkande. Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att
Kommunstyrelsen beslut enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
1. Förslag till yttrande antas och överlämnas till Stadsrevisionen.
2. Kommundirektören får i uppdrag 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.
Reservation

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

§ 141 Årsrapport och revisionsberättelse Finsam Lekeberg
och Örebro 2020
Ärendenummer: Ks 593/2021
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.
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Samordningsförbundet får inte ägna sig på 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.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2021-04-27
Årsredovisning 2020
Revisionsberättelse 2020
Revisionsrapport 2020
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningen förslag till Kommunstyrelsen:
- Finsams styrelse och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhet år
2020.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 142 Återapportering av NOD-uppdraget
Ärendenummer: Ks 287/2019
Handläggare: Lena Larsson
Ärendebeskrivning

Projektägare för NOD-uppdraget Lena Larsson föredrar en lägesrapport för
Kommunstyrelsen.
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Ta del av informationen.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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§ 143 Svar på ledamotsinitiativ från Marta Wicklund (V) om
att ta med Coronapandemins effekter i NOD-projektet
Ärendenummer: Ks 637/2021
Handläggare: Lena Larsson
Ärendebeskrivning

Martha Wicklund (V) lämnande på Kommunstyrelsens sammanträde den 13
april 2021 in ett ledamotsinitiativ som handlar om att ta med
Coronapandemins effekter i NOD-projektet. Kommunstyrelsen beslutade att
uppdra till förvaltningen att bereda ärendet.
Kommunstyrelseförvaltningen har arbetat fram ett förslag svar på
ledamotsinitiativet, vilket biläggs tjänsteskrivelsen.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2021-05-20
Svar på ledamotsinitiativ, 2021-05-20
Ledamotsinitiativ från Martha Wicklund (V), 2021-04-13
Kommunstyrelsens beslut 2021-04-13, § 102
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Anse ledamotsinitiativet besvarat.
Yrkande

Martha Wicklund (V) yrkar bifall till ledamotsinitiativet.
Proposition

Ordförande Kenneth Handberg (S) finner att det finns två förslag till beslut,
det vill säga Kommunstyrelseförvaltningens förslag och Martha Wicklunds (V)
yrkande om bifall till ledamotsinitiativet. Ordföranden ställer förslagen mot
varandra och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt
Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Anse ledamotsinitiativet besvarat.
Reservation

Martha Wicklund (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
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§ 144 Kostnadsberäkning för förstärkta
kommunikationsinsatser under pandemin
Ärendenummer: Ks 519/2021
Handläggare: Therese Östling
Ärendebeskrivning

Utifrån Kommunstyrelsens beslut i april i samband med hantering av
begränsningsförordningen, har Kommunstyrelseförvaltningen tagit fram en
kostnadsberäkning för förstärkta kommunikationsinsatser under pandemin.
Med budskapet Vi hjälps åt och tar ansvar tillsammans syftar förstärkta
kommunikationsinsatser att bidra till beteendeförändringar hos allmänheten
för att minska risken för trängsel och främja lägre smittspridning. Med hjälp av
kommunikation försöker kommunen påverka allmänheten till att
-

i större utsträckning besöka avståndsvänliga platser, dvs var man är,

besöka platserna på andra tidpunkter, så att besöken glesas ut över tid, dvs
när man besöker platsen,
hålla avstånd på platsen som man besöker, dvs hur man beter sig för att
undvika trängsel.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2021-05-07
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. 350 000 kronor avsätts för förstärkta kommunikationsinsatser enligt
tjänsteskrivelsens förslag.
2. Medel tas av Kommunstyrelsens utrymme för oförutsedda behov.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 145 Förändrad tidsplan för pågående översyn av Örebro
kommuns politiska organisation (nämndorganisation) och
förvaltningsorganisation, politisk beredningsprocess
Ärendenummer: Ks 1521/2019
Handläggare: Inga-Greta Carnleand Hörnström
Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade 2019-10-21, § 226, att uppdra till
Kommunstyrelsen att göra en översyn av Örebro kommuns politiska
organisation och förvaltningsorganisation. Utgångspunkten för uppdraget är att
Örebro kommun ska möta en framtid där behoven av hög effektivitet måste
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prägla arbetet. Effektiva styrprocesser och effektiv ledning och verkställighet
av uppdragen är helt nödvändig för att klara en ekonomi i balans.
Effect Management AB, kommunens upphandlade konsultstöd, har den 28
augusti 2020 inkommit med sin slutrapport, Översyn av nämnder och förvaltningar
vid Örebro kommun – Slutrapport. Rapporten innehåller 3 alternativa förslag till
organisation för nämnd och förvaltning inom Örebro kommun.
Kommunstyrelsen beslutade 2020-09-15, §143, att påbörja den politiska
beredningsprocessen och att målbilden är att Kommunfullmäktige senast på
juni sammanträdet 2021 får ett beslutsunderlag, komplett med förslag till
reglementen, att ta ställning till för beslut om ny nämnd och
förvaltningsorganisation.
Den politiska beredningsprocessen pågår och för att ge förutsättningar för en
bred förankringsprocess så föreslås att tidpunkten för ärendets behandling i
Kommunfullmäktige flyttas fram till fullmäktiges sammanträde i september
2021.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2021-05-11
Förslag till beslut

Kommunledningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Kommunfullmäktige ska senast på septembersammanträdet 2021 få ett
beslutsunderlag, komplett med förslag till reglementen, att ta ställning till för
beslut om ny nämndorganisation och för att ge en inriktning för
förvaltningsorganisationen.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunledningens förslag.

§ 146 Tillägg av beslut om bistånd enligt socialtjänstlagen
för socialpsykiatrins målgrupper i Programnämnd social
välfärds reglemente samt tillägg om ansvar enligt Hälsooch sjukvårdslagen (HSL) i Socialnämnden reglemente.
Ärendenummer: Ks 608/2018
Handläggare: Joacim Bock
Ärendebeskrivning

Programnämnd social välfärd och Socialnämnden har inkommit med behov av
revideringar i sina reglementen.
Örebro kommuns nämndreglemente definierar Programnämnd social välfärds
ansvarsområde gällande myndighetsutövning under 4 § Reglemente för
Programnämnd social välfärd. Ett ansvarsområde som inte finns definierat,
men som idag ingår i programnämndens delegationsförteckning är
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biståndsutövning enligt Socialtjänstlagen för socialpsykiatrins målgrupper.
Denna målgrupp behöver inkluderas i 4 § i Reglemente för Programnämnd
social välfärd.
Socialnämndens reglemente är i behov av ett tillägg då det idag saknas i
reglementet att Socialnämnden inom sitt verksamhetsområde utövar hälso- och
sjukvård samt ansvarar för att det finns en verksamhetschef enligt HSL.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2021-05-20
Beslut från Programnämnd social välfärd 2021-04-08, § 44
Beslut från Socialnämnden 2021-05-20, § 63
Utkast - nämndreglemente
Förslag till beslut

Programnämnd social välfärds till Kommunstyrelsen:
1. Bistånd enligt socialtjänstlagen för socialpsykiatrins målgrupper inkluderas i
4 § i Reglemente för Programnämnd social välfärd i Nämndreglementen för
Örebro kommun.
Socialnämndens förslag till Kommunstyrelsen:
2. Att Socialnämnden utövar ledningen av hälso- och sjukvården inom sitt
verksamhetsområde och ansvarar för att det finns en verksamhetschef enligt
hälso- och sjukvårdslagen (HSL) inkluderas i Socialnämndens reglemente.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 147 Förlängning av tillfälliga delegationer med
anledning av coronapandemin till den 31 december 2021
samt delegation till objektägare att teckna
personuppgiftsbiträdesavtal
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
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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 vägnar
och det är därför nämnden själv som är juridiskt ansvarig för de beslut som
fattas av någon annan genom delegation.
Delegationsordningen för Kommunstyrelsen antogs den 27 mars 2003 och
reviderades senast den 8 december 2021.
Som en del i omfallsplaneringen kring Covid-19 uppdrog kommundirektören
uppdragit till samtliga förvaltningschefer och programdirektörer att se över
respektive nämnds delegationsordningen. Detta för att säkerställa möjlighet att
fatta beslut även vid frånvaro. De tillfälliga delegationerna var tidsbestämda till
och med den 30 juni 2020, föreslås att förlängs till den 31 december 2021.
Utöver dessa förlängningar föreslås att ekonomidirektör blir permanent
ersättare för upphandlingschefen en dennes delegationer. Förvaltningen
föreslår även ett tillägg om Objektägare (enligt PM3) att teckna PUB-avtal för
de system kommunen tecknat huvudavtal för. I dagsläget finns endast en
övergripande delegation för kommundirektören att teckna dessa avtal.
Tilläggen i Delegationsordningen markeras med gult och det som tas bort
markeras med rött.
För delegation inom finansverksamheten fattades ett separat beslut den 13 april
2021.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2021-05-20
Utkast – Kommunstyrelsens delegationsordning, 2020-11-19
Förslag till beslut

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

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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§ 148 Fyllnadsval
Ärendenummer: Ks 724/2021
Handläggare: Joacim Bock
Ärendebeskrivning

Magnus Riseby (L) har inkommit med en begäran om att entledigas från sitt
uppdrag som ledamot i Jämsätlldhetsdelegationen.
Mikael Ramnerö (opol) har inkommit med en begäran om att entledigas från
sitt uppdrag som representant i Stiftelsen Activas styrelse.
Förslag till beslut

Förslag till beslut:
1. Entlediga Magnus Riseby (L) från uppdraget som ledamot i
Jämsätlldhetsdelegationen.
2. Entlediga Mikael Ramnerö (opol) från uppdraget som representant i
Stiftelsen Activas styrelse.
3. Utse Azita Iranipour (L) till ny ledamot i Jämsätlldhetsdelegationen efter
Magnus Riseby (L)
4. Utse Nima Poushin (opol) till ny representant i Stiftelsen Activas styrelse
efter Mikeal Ramnerö (opol).
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt förslag till beslut.

§ 149 Remittering av motioner
Ärendenummer: Ks 23/2021
Handläggare: Joacim Bock
Ärendebeskrivning

Daniel Granqvist (M) har inkommit med en motion om försäljning av
biogasbolaget.
Daniel Granqvist (M) har inkommit med en motion om inför fler vårdhundar
och vårdkatter på fler demensboenden.
Helena Ståhl (SD) har inkommit med en motion om en rimlig
bilparkeringsnorm.
Karolina Wallström (L) har inkommit med en motion om en stängd dörr som
måste återigen öppnas.
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Beslutsunderlag

Motion från Daniel Granqvist (M) om försäljning av biogasbolaget, Ks
769/2021
Motion från Daniel Granqvist (M) om inför fler vårdhundar och vårdkatter på
fler demensboenden, Ks 761/2021
Motion från Helena Ståhl (SD) om en rimlig bilparkeringsnorm, Ks 762/2021
Motion från Karolina Wallström (L) om en stängd dörr som måste återigen
öppnas, Ks 763/2021
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Remittera motion från Daniel Granqvist (M) om försäljning av
biogasbolaget till Kommunstyrelseförvaltningen.
2. Remittera motion från Daniel Granqvist (M) om inför fler vårdhundar och
vårdkatter på fler demensboenden till Programnämnd social välfärd.
3. Remittera motion från Helena Ståhl (SD) om en rimlig bilparkeringsnorm till
Programnämnd samhällsbyggnad
4. Remittera motion från Karolina Wallström (L) om en stängd dörr som måste
återigen öppnas till Programnämnd social välfärd.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 150 Rapport över finansverksamheter under maj 2021
Ärendenummer: Ks 32/2021
Handläggare: Mats Rodenfelt
Ärendebeskrivning

Kommunstyrelseförvaltningen anmäler rapport över finansverksamheter
för maj 2021.
Beslutsunderlag

Finansrapport maj 2021
Förslag till beslut

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

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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§ 151 Anmälan av delegationsbeslut maj 2021
Ärendenummer: Ks 770/2021
Handläggare: Joacim Bock
Ärendebeskrivning

Alla beslut fattade med stöd av delegation av tjänstepersoner, 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 8
december 2020. Inför Kommunstyrelsens sammanträde den 11 maj 2021
redovisar Kommunstyrelseförvaltningen beslut som tagits med stöd av
delegation under april 2021.
Beslutsunderlag

Sammanställning över delegationsbeslut inom övrig verksamhet under
perioden 1-31 maj 2021
Sammanställning över delegationsbeslut inom finansverksamhet under
perioden 1-30 maj 2021
Förslag till beslut

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

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 152 Anmälan av handlingar juni 2021
Ärendenummer: Ks 37/2021
Handläggare: Joacim Bock
Ärendebeskrivning

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

Ett Sverige som håller ihop - Regeringens insatser för minskad segregation och
goda livschanser för alla, Ks 686/2021
Riskskatt för medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening, Ks 793/2021
Beslut från Programnämnd samhällsbyggnad 2021-05-07 § 82, Ks 638/2021
Beslut från Programnämnd social välfärd 2021-05-07 § 67, Ks 1346/2020
Rapport - Utökat arbetsmiljöarbete, Ks 1264/2020
Protokoll från Nerikes Brandkårs direktion 2021-04-23, Ks 37/2021
Förslag till beslut

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

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 153 Kommundirektörens rapport maj 2021
Ärendenummer: Ks 39/2021
Handläggare: Eva Håkansson
Ärendebeskrivning

Kommundirektören redogör i en rapport för nyheter inom förvaltningen.
Beslutsunderlag

Kommundirektörens rapport maj 2021
Förslag till beslut

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

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 154 Rapport över ej verkställda beslut SoL och LSS
kvartal 4 2020
Ärendenummer: Ks 775/2021
Handläggare: Elin Terenius
Ärendebeskrivning

Programnämnd social välfärd är som beslutande nämnd skyldig att enligt 16
kap 6 f – h §§ Socialtjänstlagen (SoL) och 28 f-h §§ Lagen om stöd och service
till vissa funktionshindrade (LSS) är som beslutande nämnd skyldig att
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kvartalsvis rapportera de beslut om bistånd enligt 4 kap 1 § SoL och insats
enligt 9 § LSS som inte verkställts inom tre månader, eller där avbrott i
verkställigheten varat längre än tre månader. Rapporteringen ska ske till IVO
(Inspektionen för vård och omsorg), kommunens revison och
kommunfullmäktige. I rapporten ska det framgå vilka typer av bistånd som
besluten gäller, tidpunkt för beslutet, hur lång tid som gått sedan beslutet togs
samt kortfattat uppge skälen för dröjsmålet. En särskild avgift kan utdömas för
de beslut som inte verkställts inom skälig tid.
För fjärde kvartalet 2020 uppgick det totala antalet rapporterade beslut till 197,
vilket är en minskning med 56 beslut från föregående kvartal. Trots det är
antalet rapporterade beslut fortfarande på en hög nivå historiskt sett. Den
längsta pågående väntetiden för att få sitt beslut verkställt uppgår till fyra år
och fem månader. Verksamhetsområde vård och omsorg har i genomsnitt
kortast väntetider och LSS har längst. Skälen till dröjsmål varierar mellan
verksamhetsområdena.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2021-03-31
Beslut från Programnämnd social välfärd 2021-05-06, § 72
Förteckning över individärenden rapporterade som ej verkställda, kvartal 4
2020
Förslag till beslut

Programnämnd social välfärds förslag till Kommunstyrelsen:
- Ta del av rapporten ej verkställda beslut enligt SoL och LSS för kvartal 4
2020.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige.
Yrkande

Martha Wicklund (V) yrkar på att informationen tas till protokollet, att
ansvariga förvaltningar redogör för vilka åtgärder som kan vidtas för att
tillgodose behovet av bostad med särskild service och att ansvarig förvaltning
återrapporterar åtgärdsplan för programnämnden.
Anders Åhrlin (M) yrkar bifall till Martha Wicklunds (V) yrkande.
Proposition

Ordförande Kenneth Handberg (S) finner att det finns två förslag till beslut,
det vill säga Programnämnd social välfärds förslag och Martha Wicklunds (V)
mfl. yrkande om att informationen tas till protokollet, att ansvariga
förvaltningar redogör för vilka åtgärder som kan vidtas för att tillgodose
behovet av bostad med särskild service och att ansvarig förvaltning
återrapporterar åtgärdsplan för programnämnden. Ordföranden ställer
förslagen mot varandra och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt
Programnämnd social välfärds förslag.
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Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Ta del av rapporten ej verkställda beslut enligt SoL och LSS för kvartal 4
2020.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige.
Reservation

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

§ 155 Återstart av besöksnäringen i Örebro kommun efter
coronapandemin – Open Art 2022 och Örebro Fantasy
Light Show
Ärendenummer: Ks 736/2021
Handläggare: Elisabeth Magnusson, Elin Persson, Christer Wilén, Rebecka
Larserö
Ärendebeskrivning

Kommunledningen i Örebro kommun har uppdragit till
Kommunstyrelseförvaltningen arbeta fram alternativ för att bidra till en
återstart av besöksnäringen i kommunen efter coronapandemin.
Open Art skulle ha genomförts 2021, men på grund av coronapandemin
tvingades arrangemanget ställas in. Planeringen och arbetet med projektet
påbörjas redan 1,5 år före själva utställningen. 2018 togs en vision fram för
Open Art som beslutades i Kommunstyrelsen våren 2019. Utifrån den
beslutade visionen gavs Kulturnämnden i uppdrag att sätta långsiktiga,
strategiska mål för verksamheten. Kulturnämnden gör utifrån målen
bedömningen att budgetramen för utställningsåret behöver utökas med 5,4
mnkr för att nå visionen. Kommunstyrelsen föreslås avsätta 3,5 mnkr för Open
Art 2022. För att säkra övrig finansiering som krävs för att nå visionen 2022
planerar Kulturnämnden att så långt det är möjligt omfördela interna reurser.
Nämnden arbetar också på att få till en strukturerad samarbetsform inom
Örebro kommun och hitta en ökad samverkan med civilsamhället för att
säkerställa en bibehållen ambitionsnivån.
Örebrokompanitet planerar att i samarbete med Örebrobostäder (ÖBO)
genomföra en vinterfestival i stadsparken den 4 december 2021. Festivalen
inkluderar bland annat en dagmarknad och en kvällskonsert på stadsparkens
scen. I anslutning till Vinterfestivalen kommer Örebrokompaniet arrangera
Örebro fantasy light show, en ljusshow i stadsparken som blir en
programpunkt under Vinterfestivalen och fortsätter vara tänd 4 timmar om
dagen under december månad. För detta ändamål har Örebrokompaniet
ansökt om ett finansiellt tillskott på 1 mnkr.
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Dessa båda arrangemang bedöms kunna utgöra en viktig del i återstarten av
besöksnäringen i kommunen efter pandemin.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2021-05-27
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Avsätta 3,5 mnkr för genomförandet av Open Art 2022. Finansiering sker
genom de 5 mnkr som frigjorts från tillväxt- och arbetsmarknadspaketet till
satsningen på återstarten av näringslivet (2021-04-13, § 79).
2. Avsätta 1 mnkr till Örebrokompaniet AB för genomförande av Örebro
Fantasy Light Show. Finansiering sker genom medel för Kommunstyrelsens
oförutsedda behov.
Yrkande

Helena Ståhl (SD) yrkar avslag på beslutspunkt 1.
Martha Wicklund (V) yrkar bifall till beslutspunkt 1 och 2 samt till att
Örebrokompaniet får i uppdrag att återrapportera hur samverkan har skett
med andra aktörer, både externa och kommunala, för att säkerställa största
möjliga nytta både för besöksnäringen och Örebros medborgare.
Karolina Wallström (L) yrkar bifall till beslutspunkt 1 och 2 samt till att lägga
till följande beslutspunkter: 1. Open Art får i uppdrag att återkomma till
Kommunstyrelsen och rapportera hur tillskottet på 3,5 miljoner har använts. 2.
Open Art får i uppdrag att förnya arbete och ansträngningar i att söka både
stöd och samarbete med näringslivet rörande nästa binal. Samt rapportera till
Kommunstyrelsen hur detta arbete fortskrider.
Anders Åhrlin (M) yrkar bifall till Martha Wicklunds (V) tilläggsyrkande, samt
bifall till Karolina Wallström (L) tilläggsyrkanden.
Kenneth Handberg (S) yrkar bifall till Karolina Wallström (L) tilläggsyrkande
om att Open Art får i uppdrag att återkomma till Kommunstyrelsen och
rapportera hur tillskottet på 3,5 miljoner har använts och avslag på Karolina
Wallströms (L) tilläggsyrkande om att Open Art får i uppdrag att förnya arbete
och ansträngningar i att söka både stöd och samarbete med näringslivet
rörande nästa binal. Samt rapportera till kommunstyrelsen hur detta arbete
fortskrider. Kenneth Handberg (S) yrkar även avslag på Martha Wicklunds (V)
tilläggsyrkande om att Örebrokompaniet får i uppdrag att återrapportera hur
samverkan har skett med andra aktörer, både externa och kommunala, för att
säkerställa största möjliga nytta både för besöksnäringen och Örebros
medborgare.
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Proposition

Ordförande Kenneth Handberg (S) föreslår en propositionsordning där först
Kommunstyrelseförvaltningens förslag ställs mot Helena Ståhls (SD) yrkande.
Förslagen ses som två separata förslag i sin helhet, och därefter tar
Kommunstyrelsen ställning till vart och ett av tilläggsyrkandena.
Propositionsordningen godkänns av Kommunstyrelsen.
Ordföranden ställer Kommunstyrelseförvaltningens förslag mot Helena Ståhls
(SD) yrkande och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt
Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Därefter ställer ordföranden Martha Wicklund (V) tilläggsyrkande mot
Kenneth Handbergs (S) avslagsyrkande och finner att Kommunstyrelsen
besluter enligt avslagsyrkandet.
Därefter ställer ordföranden Karolina Wallströms (L) tilläggsyrkande om
att Open Art får i uppdrag att återkomma till Kommunstyrelsen och
rapportera hur tillskottet på 3,5 miljoner har använts under proposition och
finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt tilläggsyrkandet.
Slutligen ställer ordföranden Karolina Wallströms (L) m.fl. tilläggsyrkande om
att Open Art får i uppdrag att förnya arbete och ansträngningar i att söka både
stöd och samarbete med näringslivet rörande nästa binal. Samt rapportera till
Kommunstyrelsen hur detta arbete fortskrider, mot Kenneth Handbergs (S)
avslagsyrkande och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt
avslagsyrkandet.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
1. Avsätta 3,5 mnkr för genomförandet av Open Art 2022. Finansiering sker
genom de 5 mnkr som frigjorts från tillväxt- och arbetsmarknadspaketet till
satsningen på återstarten av näringslivet (2021-04-13, § 79).
2. Avsätta 1 mnkr till Örebrokompaniet AB för genomförande av Örebro
Fantasy Light Show. Finansiering sker genom medel för Kommunstyrelsens
oförutsedda behov.
3. Open Art får i uppdrag att återkomma till Kommunstyrelsen och rapportera
hur tillskottet på 3,5 miljoner har använts.
Reservation

Helena Ståhl (SD) reserverar sig till förmån för eget avslagsyrkande.
Martha Wicklund (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
tilläggsyrkande.
Karolina Wallström (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
tilläggsyrkande.
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§ 156 Tackgåva till anställda med anledning av
Coronapandemin
Ärendenummer: Ks 727/2020
Handläggare: Lena Larsson
Ärendebeskrivning

Den tillfälliga lagstiftning som infördes 2020 med möjlighet att skattefritt ge
gåvor till anställda till ett värde av högst 1000 kr har förlängts att gälla även
under 2021. Beloppsgränsen för gåvans värde har också höjts från 1000 kr till
2000 kr. Denna möjlighet föreslås nyttjas till att även 2021 ge en tackgåva till
kommunens medarbetare i form av värdecheckar som kan användas hos lokala
företag. Därigenom kan även det lokala näringslivet stöttas i den svåra situation
som uppstått p g a Covid-19 pandemin. Gåvan föreslås uppgå till ett värde av
2000 kr och omfatta alla som är anställda i kommunen vid det tillfälle som
gåvan utges. För hantering av digitala värdecheckar förslås att en extern
leverantör upphandlas genom s k direktupphandling.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2021-06-02
Lag 2021:300 om tillfällig skatte- och avgiftsfrihet för förmån av fri parkering
och gåva till anställda
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Medarbetare i Örebro kommun ska erbjudas en tackgåva i form av
värdecheckar till ett värde av 2000 kr.
2. Den personal som omfattas av gåvan ska ha en anställning i Örebro
kommun vid den tidpunkt som gåvan utges. För timavlönade finns en
begränsning att antalet arbetade timmar under 2021 ska uppgå till minst 165
vid den tidpunkt som gåvan utges.
3. Värdecheckarna ska kunna omsättas hos de företag som efter erbjudande
anslutit sig till det för ändamålet särskilda framtagna digitala systemet för
användning av värdecheckarna, och som i övrigt lever upp till kriterier enligt
redovisat förslag
4. Tackgåvan finansieras genom kommunstyrelsens utrymme för oförutsedda
behov samt utrymme för generella kostnadsökningar. Den totala kostnaden får
maximalt uppgå till 27 mnkr.
5. Kommunstyrelsen beslutar att upphandling av förmedlingstjänst för digitala
checkar ska genomföras genom direktupphandling.
6. Kommundirektören får i uppdrag att verkställa beslutet.
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Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 157 Tillsättning av HR-direktör
Ärendenummer: Ks 495/2021
Handläggare: Eva Håkansson
Ärendebeskrivning

Förordnandet för HR direktör Lena Larsson upphör den 31 augusti 2021 och
en rekrytering av ny HR direktör har genomförts. I samband med denna
rekrytering utvecklas rollen till att förutom ansvar över att leda och utveckla
det strategiska och långsiktiga HR arbetet även ansvara över det operativa
arbetet på HR avdelningen inkluderande personalansvar för fyra enhetschefer
och ca 90 medarbetare. Tf. kommundirektör har lett rekryteringsarbetet med
stöd av kommunikationsdirektör, senior rådgivare för organisations och
styrningsfrågor och representant från HR men även av rekryteringskonsult på
Source AB. Efter genomförd rekryteringsprocess föreslås att Lars-Åke
Brattlund anställs som HR direktör i Örebro kommun.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2021-06-03
Slutrapport
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Lars-Åke Brattlund anställs som HR-direktör i Örebro kommun från och
med den 15 augusti 2021. Förslaget finansieras inom befintlig budgetram.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Lars-Åke Brattlund anställs som HR-direktör i Örebro kommun från och
med den 15 augusti 2021. Förslaget finansieras inom befintlig budgetram.
Helena Ståhl (SD) deltar inte i beslutet.
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§ 158 Ledamotsinitiativ från Helena Ståhl (SD) om att
Länsteatern i Örebro ska marknadsföras korrekt
Ärendenummer: Ks 823/2021
Ärendebeskrivning

Helena Ståhl (SD) initierar ett ärende till Kommunstyrelsen om att Länsteatern
i Örebro ska marknadsföras korrekt. I ärendet föreslås att Örebro kommun
tillkännager och aktivt driver frågan i ägarmöten och andra relevanta forum att
Länsteatern i Örebro presenterar sig som länsteater och därmed upphör med
det kommunikativa arbetet att presentera och marknadsföra sig som Örebro
Teater.
Beslutsunderlag

Ledamotsinitiativ från Helena Ståhl (SD), 2021-05-20
Yrkande

Kenneth Handberg (S) yrkar på att uppdra till Kommunstyrelseförvaltningen
att bereda ärendet.
Proposition

Ordförande Kenneth Handberg (S) finner att det endast finns ett förslag till
beslut, det vill säga att Kommunstyrelsen uppdrar
Kommunstyrelseförvaltningen att bereda ärendet, och att Kommunstyrelsen
beslutar enligt detta.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Uppdra till Kommunstyrelseförvaltningen att bereda ärendet.
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