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§ 233 Tilläggsanslag och ombudgeteringar
Ärendenummer: Ks 48/2021
Handläggare: Andreas Nylén
Ärendebeskrivning

Ärendet innefattar ombudgeteringar mellan nämnder och tilläggsanslag för
kostnadsökningar och oförutsedda kostnader för både budgetåret 2021 och
budgetåret 2022.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2021-11-26
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Tilläggsanslag beviljas med totalt 30 281 tkr för 2021 enligt
kommunstyrelseförvaltningens förslag.
2. Finansiering av tilläggsanslagen för 2021 sker genom kommunstyrelsens
utskotts utrymme för oförutsedda behov med 134 tkr, ur kommunstyrelsens
utrymme för oförutsedda behov med 26 000 tkr, ur kommunstyrelsens
utrymme för generella kostnadsökningar med 1 969 tkr samt ur
kommunstyrelsens utrymme för kompensation av investeringar med 2 178 tkr.
3. Ombudgetering mellan Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden och
Programnämnd barn och utbildning beviljas enligt
kommunstyrelseförvaltningens förslag.
4. Tilläggsanslag beviljas med totalt 99 609 tkr för 2022 enligt
kommunstyrelseförvaltningens förslag.
5. Finansiering av tilläggsanslagen för 2022 sker ur kommunstyrelsens utrymme
för generella kostnadsökningar med 36 161 tkr samt ur kommunstyrelsens
utrymme för kompensation av investeringar med 63 448 tkr
6. Ombudgetering mellan Programnämnd samhällsbyggnad, Programnämnd
barn och utbildning och Kommunstyrelseförvaltningen beviljas enligt
kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Yrkanden

Karolina Wallström (L) yrkar bifall till beslutspunkterna 1-3 och avslag på
beslutspunkterna 4-6 i Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Helena Ståhl (SD) yrkar att kompensationen för de ökade räntekostnaderna för
enprocent-konsten på 47 tkr tas bort vilket medför att beloppet på
beslutspunkt 4 blir 99 562 tkr samt att beloppet på kommunstyrelsens
utrymme för kompensation av investeringar på beslutspunkt 5 blir 63 401 tkr.

3 (35)

ÖREBRO

Protokoll

Proposition

Ordförande John Johansson (S) finner att det finns ett förslag till
beslutspunkterna 1-3, det vill säga bifall till Kommunstyrelseförvaltningens
förslag och att Kommunstyrelsen beslutar enligt detta.
Därefter finner ordföranden att det finns tre förslag till beslut för
beslutspunkterna 4 och 5, det vill säga Kommunstyrelseförvaltningens förslag,
Karolina Wallströms (L) avslagsyrkande samt Helena Ståhls (SD)
ändringsyrkande. Ordföranden ställer dessa mot varandra genom acklamation
och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt
Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Slutligen finner ordförande att det finns två förslag till beslut för beslutspunkt
6, det vill säga Kommunstyrelseförvaltningens förslag respektive Karolina
Wallströms avslagsyrkande. Ordföranden ställer dessa mot varandra och finner
att Kommunstyrelsens beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
1. Tilläggsanslag beviljas med totalt 30 281 tkr för 2021 enligt
kommunstyrelseförvaltningens förslag.
2. Finansiering av tilläggsanslagen för 2021 sker genom kommunstyrelsens
utskotts utrymme för oförutsedda behov med 134 tkr, ur kommunstyrelsens
utrymme för oförutsedda behov med 26 000 tkr, ur kommunstyrelsens
utrymme för generella kostnadsökningar med 1 969 tkr samt ur
kommunstyrelsens utrymme för kompensation av investeringar med 2 178 tkr.
3. Ombudgetering mellan Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden och
Programnämnd barn och utbildning beviljas enligt
kommunstyrelseförvaltningens förslag.
4. Tilläggsanslag beviljas med totalt 99 609 tkr för 2022 enligt
kommunstyrelseförvaltningens förslag.
5. Finansiering av tilläggsanslagen för 2022 sker ur kommunstyrelsens utrymme
för generella kostnadsökningar med 36 161 tkr samt ur kommunstyrelsens
utrymme för kompensation av investeringar med 63 448 tkr
6. Ombudgetering mellan Programnämnd samhällsbyggnad, Programnämnd
barn och utbildning och Kommunstyrelseförvaltningen beviljas enligt
kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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Reservationer

Karolina Wallström (L) reserverar sig skriftligt mot beslutspunkterna 4-6 till
förmån för sitt eget yrkande.
Helena Ståhl (SD) reserverar sig mot beslutspunkterna 4 och 5 till förmån för
sitt eget yrkande.

§ 234 Tidplan för övergripande strategier och budget 2023
med plan för 2024–2026
Ärendenummer: Ks 1339/2021
Handläggare: Johanna Larsson och Andreas Nylén
Ärendebeskrivning

På grund av det kommande valet samt arbetet med ny nämnd- och
förvaltningsorganisation förslås beslutet om Övergripande strategier och
budget 2023 med plan för 2024–2026 fattas under hösten istället för, som sagt,
i juni. Detta påverkar tidsplanen för kommunens övergripande budgetarbete.
Tidplanen anger hållpunkter för leveranser i budgetprocessen inför 2023 års
budget.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2021-11-18
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Anta tidsplan för Övergripande strategier och budget 2023 med plan för
2024–2026
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 235 Riktlinje för verksamhets- och ekonomistyrning
Ärendenummer: Ks 277/2021
Handläggare: Johanna Larsson, Oliver Hagvall och Elisabeth Nordin
Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige har i september 2021 beslutat om en ny
nämndorganisation som ska gälla från 2023.
Reglementet anger hur ansvaret/uppdragen fördelas till Kommunstyrelse och
nämnder och Riktlinje för verksamhets- och ekonomistyrning ska förtydliga
och konkretisera ansvaret. Riktlinjen utgör en del i Kommunstyrelsens ansvar
för att fastställa principer och modeller på övergripande nivå.
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Riktlinjen utgår från styrmodellen och politisk ledning samt ansvar för
verksamhet och ekonomi med grund från reglementet. Vidare beskrivs vad
verksamhets- och ekonomistyrning innebär. Syftet med riktlinjen är att visa hur
verksamhets- och ekonomistyrningen ska utövas och ska leda till beteenden i
organisationen som bidrar till att nå kommunens övergripande målsättningar
för verksamhet och ekonomi.
I nya nämndorganisationen förflyttas ansvaret för resursfördelningsmodeller
till nämnderna samtidigt som ansvar för kommunövergripande principer ska
finnas hos Kommunstyrelsen. Resursfördelningsmodeller ska finnas hos
nämnderna för att fördela resurser mellan verksamheter och till externa och
interna utförare inom sina respektive ansvarsområden.
Nuvarande regelverk för intraprenader föreslås att ersättas med ”principer för
intraprenader” som anges i förslaget till Riktlinje för verksamhets- och
ekonomistyrning. Syftet med förändringen är att samla tidigare regelverk på ett
ställe och att göra förtydliganden kring några av tidigare beslutade principer
samt ge förslag på nya principer där det saknats principer.
I beslutet till nytt reglemente anges att reglementet vid behov ska revideras
under våren 2022. Förvaltningsorganisationen utarbetas för att finnas klar inför
2023. Dessa förändringar kan påverka Riktlinje för verksamhet- och
ekonomistyrning och en uppdaterad version kan bli aktuell 2022.
Beslutsunderlag

Förslag till riktlinje för verksamhets- och ekonomistyrning
Ny nämndorganisation för mandatperioden 2023 - 2026, Ks 1521/2019
Övergripande strategier och budget 2022 med plan för 2023 - 2024, Ks
1346/2020
Årsredovisning 2020, Ks 63/2021
Intraprenad 2.0, Ks 398/2014
Regelverk för resultatenheter i Örebro kommun Ks 662/2010
Riktlinjer för god ekonomisk hushållning, Ks 1061/2020
Kvalitetshandbok, så här jobbar vi med kvalitetsutveckling i Örebro kommun,
version 9.0
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Riktlinje för verksamhets- och ekonomistyrning fastställs.
2. Riktlinje för verksamhets- och ekonomistyrning gäller från 2023.
3. Riktlinje för verksamhets- och ekonomistyrning ska vid behov revideras
under 2022.
4. Kommundirektören ges i uppdrag att fortsatta arbetet i enlighet med förslag
till inriktning för resursbedömning och resursfördelning och i linje med den
nya ansvarsfördelningen i reglementet.
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5. Regelverk för intraprenader som antogs i Kommunstyrelsen Ks 662/2010
respektive Ks 398/2014 ersätts med principer som anges i Riktlinje för
verksamhets- och ekonomistyrning.
6. Regelverk för intraprenader som antogs i Kommunstyrelsen, Ks 662/2010
respektive Ks 398/2014, upphör 2023.
7. Kommundirektören får i uppdrag att ta fram ett förslag till övergångsregel
för hur principer för intraprenadernas historiskt ackumulerade resultat ska
regleras inför 2023. Övergångsregeln tillämpas i årsbokslut 2022.
8. Kommundirektören får i uppdrag att säkerställa en neutral funktion som vid
behov kan bistå parterna inom förvaltningen när överenskommelse ska tecknas
eller omprövas.
Yrkanden

John Johansson (S) yrkar på följande förändringar i
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut, beslutspunkt 1 ändras till
"Riktlinje för verksamhets- och ekonomistyrning fastställs undantaget stycket
om intraprenader.", beslutspunkt 2 "Stycket om intraprenader återremitteras
för att samordnas med uppdraget i ÖSB gällande intraprenader.", beslutspunkt
4 "Riktlinje för verksamhets- och ekonomistyrning ska revideras med nya
riktlinjer om intraprenader under 2022." samt att beslutspunkterna 5-7 avslås i
avvaktan på nya riktlinjer om intraprenader.
Karolina Wallström (L) och Anders Åhrlin (M) yrkar bifall till John Johansson
(S) yrkande.
Martha Wicklund (V) yrkar bifall till John Johanssons (S) yrkande samt att få
lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Proposition

Ordförande John Johansson (S) finner att det finns ett förslag till beslut, det
vill säga bifall till det reviderade förslaget och att Kommunstyrelsens beslutar
enligt detta.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
1. Riktlinje för verksamhets- och ekonomistyrning fastställs undantaget stycket
om intraprenader.
2. Stycket om intraprenader återremitteras för att samordnas med uppdraget i
Övergripande strategier och budget gällande intraprenader.
3. Riktlinje för verksamhets- och ekonomistyrning gäller från 2023.
4. Riktlinje för verksamhets- och ekonomistyrning ska revideras med nya
riktlinjer om intraprenader under 2022.
5. Kommundirektören ges i uppdrag att fortsätta arbetet i enlighet med förslag
till inriktning för resursbedömning och resursfördelning och i linje med den
nya ansvarsfördelningen i reglementet.
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6. Punkt 5 i förslag till beslut avslås i avvaktan på nya riktlinjer om
intraprenader.
7. Punkt 6 i förslag till beslut avslås i avvaktan på nya riktlinjer om
intraprenader.
8. Punkt 7 i förslag till beslut avslås i avvaktan på nya riktlinjer om
intraprenader.
9. Kommundirektören får i uppdrag att säkerställa en neutral funktion som vid
behov kan bistå parterna inom förvaltningen när överenskommelse ska tecknas
eller omprövas.
10. Martha Wicklund (V) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.

§ 236 Kommunstyrelsens nulägesöversikt 2021 inför budget
2023
Ärendenummer: Ks 1324/2021
Handläggare: Tove Rosin
Ärendebeskrivning

Kommunstyrelseförvaltningen har sammanställt Kommunstyrelsens
nulägesöversikt 2021 inför budget 2023. Nulägesöversikten kan användas av
förtroendevalda som underlag för att kunna göra relevanta prioriteringar för
verksamhetens behov av fortsatt utveckling och inriktning. I nulägesöversikten
finns en beskrivning av Kommunstyrelsens uppdrag enligt reglemente, en
samlad analys av nämndens nuläge, beskrivning av behov hos dem
verksamheten finns till för, sammanställning av verksamhetens starkaste
resultat och mest prioriterade utvecklingsområden. Vidare trender och
konsekvenser för verksamheten och för verksamheten andra förändringar i
omvärlden av betydelse. Samt nödvändig samverkan som saknas för ytterligare
utveckling.
Beslutsunderlag

Nulägesöversikt för Kommunstyrelsen 2021 inför budget 2023
Tjänsteskrivelse till nämnd, 2021-11-25
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Kommunstyrelsen fastställer Nulägesöversikt för Kommunstyrelsen 2021
inför budget 2023.
2. Nulägesöversikten överlämnas för vidare hantering inom ramen för Örebro
kommuns budgetprocess.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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§ 237 Tillsynsrapport 2021
Ärendenummer: Ks 1314/2021
Handläggare: Tove Rosin
Ärendebeskrivning

I enlighet med Riktlinjer för intern kontroll i Örebro kommun ska nämnderna och
bolagen varje år besluta om en tillsynsplan för uppföljning av intern kontroll.
Kommunstyrelseförvaltningens ledningsgrupp utsåg representanter för
Kommunstyrelsens egen verksamhet som under 2020 deltog vid en risk- och
väsentlighetsanalys genomförd enligt beslutad metod utifrån Örebro kommuns
handbok Bättre koll med intern kontroll. Utifrån genomförd risk- och
väsentlighetsanalys har prioritering och urval genomförts för vidare förankring
med biträdande förvaltningschef för Kommunstyrelseförvaltningen och
Kommundirektör tillika förvaltningschef för Kommunstyrelseförvaltningen.
Dessa prioriteringar och urval har sedan resulterat i 2021 års tillsynsplan för
Kommunstyrelsens egen verksamhet. Övriga identifierade riskområden som
risk- och väsentlighetsanalysen identifierat har överförts till Kommunstyrelseförvaltningens ledningsgrupp för vidare hantering. Utöver den internkontroll
som redovisas i denna plan utförs löpande intern kontroll inom
finansverksamheten enligt fastställd plan utifrån bestämmelserna i den
koncerngemensamma finanspolicyn och placeringspolicyn. För finansverksamheten finns fastställda rutinbeskrivningar som beskriver hur kontrollen
ska utföras. Följande tre tillsynsområden prioriterades 2020 och utgör
tillsynsobjekt för 2021:

Verksamhet – Finns det kommunala regelverk och i sådana fall hur stödjer

de
verksamheten i hanteringen av allmänna handlingar när information hanteras i
kommunens olika lagringsytor?

Ekonomi – Efterlever Kommunstyrelseförvaltningen gällande riktlinje och rutiner för
betalkort?

Personal – Efterlever Kommunstyrelseförvaltningen gällande riktlinjer för lönesättning?
Beslutsunderlag

Tillsynsrapport 2021 – uppföljning av intern kontroll
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-11-26
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Kommunstyrelsen fastställer Tillsynsrapport 2021 – uppföljning av intern
kontroll för Kommunstyrelsens egen verksamhet.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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§ 238 Tillsynsplan 2022
Ärendenummer: Ks 1313/2021
Handläggare: Tove Rosin, Markus Duberg och Maritta Karhu
Ärendebeskrivning

Följande tre tillsynsområden har prioriterats och utgör tillsynsplan för 2022:

Verksamhet – är de samverkande modellerna för process-, portfölj-, objekt-, resurs-, och
linjestyrning är tillräckligt tydligt beskrivna och kända för berörda medarbetare och chefer.
Utredningen ska vidare undersöka om tillräcklig kunskap finns kring berörda modeller i
organisationen eller om ytterligare kompetensutvecklingsinsatser behöver sättas in för att
säkerställa rätt tillämpning.
Ekonomi – är leveranstörsregistret uppdaterat med aktuell avtalsinformation per

leverantör enligt arbetsrutin? Utredningen ska vidare undersöka om nuvarande avtalskoder
är tillräckliga för att säkerställa korrekt hanterade inköp

Personal – har chefer tillräcklig kunskap i användning och tillämpning av verktyget för

riskbedömning och konsekvensbeskrivning av arbetsmiljö. Utredningen ska vidare undersöka
om verktyget tillämpas på ett effektivt och ändamålsenligt sätt utifrån det formella kravet i
AFS 2001:1 samt kommunens rutin för verktyget.

Beslutsunderlag

Tillsynsplan 2022 Kommunstyrelsens egen verksamhet
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-11-25
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Kommunstyrelsen fastställer tillsynsplan 2022 för Kommunstyrelsens egen
verksamhet.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 239 Attestförteckning 2022
Ärendenummer: Ks 1224/2021
Handläggare: Maritta Karhu
Ärendebeskrivning

Örebro kommuns attestreglemente anger att varje nämnd ska utse attestanter
för den interna kontrollen av de ekonomiska transaktionerna inom nämndens
förvaltningsområden. En aktuell förteckning över samtliga attestanter ska
finnas tillgänglig hos förvaltningsledningen.
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Beslutsunderlag

Kommunstyrelseförvaltningen redovisar förslag till attestanter
för Kommunledning, Kommunstyrelseförvaltning,
Kommungemensam verksamhet, Finansverksamhet, Stiftelseförvaltning,
Stadsrevisionen, Valnämnden samt en förteckning över generella attesträtter
inom ramen för Kommunstyrelsens egen verksamhet.
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Attestanter för kommunstyrelsens verksamheter samt för Stadsrevisionen
och Valnämnden år 2022 utses enligt ovanstående förslag.
2. Ändring av beslut om attestanter under löpande verksamhetsår för
kommunstyrelsens verksamheter delegeras till Kommundirektören.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 240 Avskrivning av 2020 års utestående fordringar
Ärendenummer: Ks 1225/2021
Handläggare: Maritta Karhu
Ärendebeskrivning

Enligt god redovisningssed ska en osäker fordran ej tas upp som en tillgång.
Det innebär att kommunens tillgångar i bokslutet endast skall innehålla
fordringar som det är troligt att få betalt för.
Erfarenheterna visar att möjligheterna att få in betalningar på fakturor efter att
sedvanliga kravåtgärder vidtagits är ytterst små. God redovisningssed innebär
därför att fakturor med förfallodatum längre än ett år från balansdatum skall
anses som osäkra tillgångar. Dessa fakturor måste således föras bort ur
bokföringen för att kommunens räkenskaper skall vara rättvisande.
Nämnderna skall inför varje bokslut fatta beslut om avskrivning på dessa
osäkra fordringar. Fordran kvarstår dock på den enskilde och åtgärder för att få
in betalningen skall fullföljas.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelseförvaltningens sammanställning över utestående fordringar
2020, den 10 oktober 2021.
Bilaga 1 Finansförvaltningen 222 354 kronor
Bilaga 2 Kommunstyrelseförvaltningen 62 825 kronor
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Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Fakturor till ett sammanlagt belopp om 285 179 kronor skrivs av på grund av
att fordran inte längre kan anses som säker enligt kommunens
redovisningsriktlinjer.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 241 Låne- och borgensramar för 2022-2024
Ärendenummer: Ks 1180/2021
Handläggare: Mats Rodenfelt
Ärendebeskrivning

Enligt den koncerngemensamma finanspolicyn ska Kommunfullmäktige
årligen fastställa en ram för externa lån till kommunkoncernen. Den externa
låneramen ska inrymma internbankens lån, kommunens egna lån och beslutad
borgen till de kommunägda bolagen.
Kommunstyrelsen ska varje år besluta om ramar för koncerninterna lån till de
kommunala bolagen.
Kommunstyrelsen ska varje år besluta om storleken på den kortfristiga
likviditetsportföljen. Den kortfristiga likviditetsportföljen ska täcka kommande
budgetårs likviditetsbehov utifrån budgeterat kassaflöde.
Kommunfullmäktige ska fastställa borgensavgift och motsvarande avgift
(räntetillägg) för koncerninterna lån till bolagen för att neutralisera den
konkurrensfördel som bolagen får genom kommunalt stöd vid sin finansiering.
Nivån på avgiften prövas av kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-10-27
Avgifter för koncerninterna lån och borgen bilaga 1
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Ramen för kommunkoncernens samlade externa låneskuld fastställs till 23
000,0 miljoner kronor för perioden 2022–2024.
2. Avgifter för koncerninterna lån och borgen lämnas oförändrade för år 2022
enligt bilaga 1.
3. Ramen för Örebro kommuns låneskuld fastställs till 22 000,0 miljoner
kronor för perioden 2022–2024.
4. Koncernintern låneram för Örebrobostäder AB med dotterbolag fastställs
12 755,0 miljoner kronor för perioden 2022–2024. Örebrobostäder AB har rätt
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inom sin låneram att utnyttja kommunal borgen på högst 1 000 miljoner
kronor.
5. Koncernintern låneram för Örebroporten fastigheter AB fastställs 3 800,0
miljoner kronor för perioden 2022–2024.
6. Koncernintern låneram för Futurum fastigheter i Örebro AB fastställs 4
325,0 miljoner kronor för perioden 2022–2024.
7. Koncernintern låneram för Kumbro Vind AB fastställs 260,0 miljoner
kronor för perioden 2022–2024.
8. Koncernintern låneram för Kumbro Stadsnät AB fastställs 168,0 miljoner
kronor för perioden 2022–2024.
9. Koncernintern låneram för Gustavsviks Resorts AB fastställs 108,3 miljoner
kronor för perioden 2022–2024.
10. Koncernintern låneram för Vätternvatten AB fastställs 256,8 miljoner
kronor för perioden 2022–2024.
11. Koncernintern låneram för Örebro Parkering AB fastställs 300,0 miljoner
kronor för perioden 2022–2024.
12. Nivå på checkkredit inom koncernkontot fastställs till: 8 miljoner kronor
för Länsmusiken i Örebro AB, 5 miljoner för Alfred Nobel Science Park AB, 4
miljoner kronor för Örebrokompaniet AB.
13. Storleken på den kortfristiga likviditetportföljen fastställs till 350 miljoner
kronor vid ingången av år 2022.
Beslutspunkt 1 och 2 ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Yrkanden

Anders Åhrlin (M) yrkar att lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Martha Wicklund (V) yrkar bifall till beslutspunkterna 1 samt 3-13 samt att
beslutspunkt 2 ändras så att borgensåtagande gällande Örebro läns flygplats tas
bort.
Karolina Wallström (L) yrkar bifall på beslutspunkterna 1-6, 8-10 samt 13 samt
avslag på beslutspunkterna 7, 11-12 i Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Helena Ståhl (SD) yrkar i första hand att ärendet återremitteras för beräkning
av nya belopp i enlighet med Sverigedemokraternas förslag till budget och
investeringsprogram som tidigare lagts fram i Kommunfullmäktige och i andra
hand avslag på Kommunstyrelsen förslag.
Proposition

Ordförande John Johansson (S) ställer först Helena Ståhls (SD) yrkande om
återremiss under proposition och finner att Kommunstyrelsen beslutar att
avgöra ärendet idag.
Därefter finner ordföranden att det finns 4 förslag till beslut, det vill säga
Kommunstyrelseförvaltningens förslag, Martha Wiklunds (V) yrkande,
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Karolina Wallström (L) yrkande och Helenas Ståhls (SD) avslagsyrkande.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att Kommunstyrelsen
beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Slutligen ställer ordföranden Anders Åhrlins yrkande (M) om att få lämna ett
särskilt yttrande till protokollet och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt
detta.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
1. Ramen för kommunkoncernens samlade externa låneskuld fastställs till 23
000,0 miljoner kronor för perioden 2022–2024.
2. Avgifter för koncerninterna lån och borgen lämnas oförändrade för år 2022
enligt bilaga 1.
3. Ramen för Örebro kommuns låneskuld fastställs till 22 000,0 miljoner
kronor för perioden 2022–2024.
4. Koncernintern låneram för Örebrobostäder AB med dotterbolag fastställs
12 755,0 miljoner kronor för perioden 2022–2024. Örebrobostäder AB har rätt
inom sin låneram att utnyttja kommunal borgen på högst 1 000 miljoner
kronor.
5. Koncernintern låneram för Örebroporten fastigheter AB fastställs 3 800,0
miljoner kronor för perioden 2022–2024.
6. Koncernintern låneram för Futurum fastigheter i Örebro AB fastställs 4
325,0 miljoner kronor för perioden 2022–2024.
7. Koncernintern låneram för Kumbro Vind AB fastställs 260,0 miljoner
kronor för perioden 2022–2024.
8. Koncernintern låneram för Kumbro Stadsnät AB fastställs 168,0 miljoner
kronor för perioden 2022–2024.
9. Koncernintern låneram för Gustavsviks Resorts AB fastställs 108,3 miljoner
kronor för perioden 2022–2024.
10. Koncernintern låneram för Vätternvatten AB fastställs 256,8 miljoner
kronor för perioden 2022–2024.
11. Koncernintern låneram för Örebro Parkering AB fastställs 300,0 miljoner
kronor för perioden 2022–2024.
12. Nivå på checkkredit inom koncernkontot fastställs till: 8 miljoner kronor
för Länsmusiken i Örebro AB, 5 miljoner för Alfred Nobel Science Park AB, 4
miljoner kronor för Örebrokompaniet AB.
13. Storleken på den kortfristiga likviditetportföljen fastställs till 350 miljoner
kronor vid ingången av år 2022.
14. Anders Åhrlin (M) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Beslutspunkt 1 och 2 ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
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Reservation

Martha Wicklund (V), Karolina Wallström (L) och Helena Ståhl (SD)
reserverar sig var för sig skriftligt mot beslutet till förmån för egna yrkanden.

§ 242 Investering Örebro Parkering
Ärendenummer: Ks 988/2021
Handläggare: Krister Frödin
Ärendebeskrivning

Örebro Parkering AB har tilldelats en tidsbegränsad markanvisning för del av
en fastighet på Södra Ladugårdsängen. Bolaget arbetar med en förstudie på ett
parkeringshus med 265 platser inklusive en uthyrningsbar verksamhetslokal.
Den totala investeringsutgiften för parkeringsanläggningen beräknas bli 79
mnkr, varav 2 mnkr för verksamhetslokalen. För att dessutom ha en buffert för
oförutsett önskar bolaget en låneram på totalt 80 mnkr för projektet.
Investeringen kommer på sikt delvis att finansieras av andra fastighetsägares
parkeringsköp i anläggningen för totalt ca 25 mnkr.
Enligt den koncerngemensamma finanspolicyn ges inte koncerninterna lån till
bolag som har en samlad låneskuld understigande 50 mnkr. Bolaget föreslås
därför inledningsvis täcka sitt lånebehov genom att checkkrediten inom
koncernkontosystemet utökas till 50 mnkr.
Projektkalkylen visar att ett negativt resultat de första fyra åren med
sammanlagt ca 2,7 mnkr, vilket belastar bolagets egna kapital. Från och med år
fem beräknas de årliga resultaten vara positiva och återställningen av bolagets
egna kapital påbörjas. Eftersom bolaget vid bildandet inte kapitaliserades för
att kunna bära initiala underskott i enskilda investeringsprojekt behöver bolaget
ett kapitaltillskott på 3 mnkr för att hålla det egna kapitalet intakt.
En nyinvestering av den här storleken ska enligt Örebro Parkering AB:s
bolagsordning underställas kommunfullmäktige för ställningstagande.
Kommunfullmäktige beslutade den 17 november att återremittera ärendet
Beslutsunderlag

2021-05-06 Protokoll Örebro Parkering
2021-05-06 Beslutsunderlag Ladugårdsängen
2021-05-06 bilaga Presentation Autogyron
2021-08-26 Protokoll Örebro Parkering
5 Södra Ladugårdsängen Autogyron 3, 2021-08-26
5 e Kalkyl Södra Ladugårdsängen rev 2021-08-25 investeringskalkyl
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Kommunfullmäktige godkänner att Örebro Parkering AB genomför
investeringen i parkeringshus på fastigheten Autogyron 3 i enlighet med beslut
i Örebro Parkering AB:s styrelse 2021-05-06 och 2021-08-26.
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2. Örebro Rådhus AB får i uppdrag att tillskjuta 3 miljoner kronor som
ovillkorat aktieägartillskott till Örebro Parkering AB. Finansiering sker genom
Örebro Rådhus AB:s befintliga medel.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Yrkande

Helena Ståhl (SD) yrkar avslag på ärendet i sin helhet.
Proposition

Ordförande John Johansson (S) finner att det finns två förslag till beslut, det
vill säga Kommunstyrelseförvaltningens förslag och Helena Ståhls (SD)
avslagsyrkande. Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att
Kommunstyrelsen beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
1. Kommunfullmäktige godkänner att Örebro Parkering AB genomför
investeringen i parkeringshus på fastigheten Autogyron 3 i enlighet med beslut
i Örebro Parkering AB:s styrelse 2021-05-06 och 2021-08-26.
2. Örebro Rådhus AB får i uppdrag att tillskjuta 3 miljoner kronor som
ovillkorat aktieägartillskott till Örebro Parkering AB. Finansiering sker genom
Örebro Rådhus AB:s befintliga medel.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Reservation

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

§ 243 Borgensåtagande till Hjälmarens vattenförbund för
renovering Hyndevadsdammen etapp 2
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. Kommunfullmäktige
beslutade i juni om att lämna kommunal borgen för etapp 1 som påbörjades i
augusti i år. I samband med arbetet i etapp 1 upptäcktes sprickbildning i
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berggrunden under dammluckorna vilket starkt bidrar till minskad
dammsäkerhet. Då risken är uppenbar att motsvarande sprickor uppstått i
berggrunden under den stora dammen blir tidplanen för etapp 2,
underhållsarbete av den stora dammen, mer akut och måste igångsättas snarast.
Styrelsen i Hjälmarens vattenförbund har beslutat att gå vidare med
renoveringen och ansöka om kommunal borgen för denna etapp 2. Kostnaden
för etapp 2 beräknas uppgå till cirka 30 miljoner kronor och behöver som
etapp 1 lånefinansieras.
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
behöver utökas från 5 588 000 kronor till 20 828 000 kronor.
Beslutsunderlag

Ansökan om borgen från Hjälmarens vattenförbund
Tjänsteskrivelse, 2021-10-11
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 20 828 000
kronor jämte därpå löpande ränta och kostnader.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Yrkande

Anders Åhrlin (M) yrkar bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Proposition

Ordförande John Johansson (S) finner att det finns ett förslag till beslut, det
vill säga Anders Åhrlins (M) bifallsyrkande till Kommunstyrelseförvaltningens
förslag och att Kommunstyrelsen beslutar enligt detta.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Örebro kommun ingår borgen såsom för egen skuld för Hjälmarens
vattenförbunds låneförpliktelser upp till ett högsta belopp om 20 828 000
kronor jämte därpå löpande ränta och kostnader.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
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§ 244 Utredning kring offentliga toaletter
Ärendenummer: Ks 1351/2021
Handläggare: Mimmi Hodzic
Ärendebeskrivning

Sedan 2016 har Örebro haft öppna och avgiftsfria offentliga toaletter
tillgängliga på flera ställen i centrala Örebro, som en service till invånare och
turister. Toaletterna har i olika omfattning blivit platser för kriminalitet,
övernattning, missbruk och omfattande nedskräpning vilket har redovisats i
lägesrapport under våren 2021. Olika åtgärder har gjorts i form av ökad
bevakning och tillsyn både av polis och vaktbolag samt tillfällig stängning av
vissa toaletter när olägenheterna blivit för stora. Under året har dialogmöten
skett mellan Tekniska nämnden och Programnämnd Social välfärd angående
problematiken.
Tekniska nämnden ansvarar för drift av flera toaletter och har beslutat om
tillfällig stängning under perioden 25 oktober 2021 t o m 31 december
2021. Den tillfälliga stängningen av övriga toaletter är en kortsiktig åtgärd och
frågan om permanent lösning beslutas av Kommunstyrelsen utifrån tidigare
beslut samt att flera aktörer är berörda i frågan, exempelvis Programnämnd
Social Välfärd och säkerhetsenheten. En kommunövergripande arbetsgrupp
har arbetat med att ta fram underlag för beslut om långsiktig inriktning för de
offentliga toaletterna. Förslaget är Kommunstyrelsen beslutar om ett uppdrag
att utreda de offentliga toaletterna i city, utredningen ska bl.a. titta på antal
toaletter som ska finnas tillgängliga, påverkar åtgärder avseende de offentliga
toaletterna socialnämndens behov av härbärgesplatser, prioritering av åtgärder
utifrån tillgänglighet- och säkerhetsperspektiv och förslag till finansiering (drift
och underhåll).
Fr.o.m. den 1 januari 2022 föreslås de offentliga toaletterna vara öppna mellan
kl. 10-19, med utökad städning och rondering av väktare. Städningen av
toaletterna utökas då från 1 gång/dag till 2 gånger/dag och så kallad rondering
av väktare ska ske 3-4 gånger/dag. Kostnaden för utökad städning uppskattas
till ca 80 tkr/månad och för utökad rondering till 90 tkr/månad. Tekniska
nämnden ska kompenseras för den utökade kostnaden. Alternativet är
kortsiktigt och innebär en fortsatt problematik kring toaletterna under
utredningstiden. Om det trots dessa åtgärder uppstår ett behov av att stänga
toaletterna igen kan Tekniska nämnden besluta om en tidsbegränsad stängning.
Beslutsunderlag

Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde den 16 juni 2015, §
137 (KS 687/2015)
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde den 10 maj 2016, § 116
(KS 687/2015)
Tjänsteskrivelse Lägesrapport offentliga toaletter, daterad 22 februari 2021
(TN1026/2021)
Omvärldsbevakning offentliga toaletter, daterad 30 april 2021 (TN1026/2021)
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Ordförandebeslut gällande offentliga toaletter, daterat 19 oktober 2021
(TN1026/2021)
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Kommundirektören ges i uppdrag att utreda de offentliga toaletterna i city.
2. Utredningen återrapporteras till Kommunstyrelsen i maj 2022.
3. De offentliga toaletterna ska vara öppna fr.o.m. den 1 januari 2022 mellan kl.
10-19.
4. Tekniska nämnden kompenseras för den ökade kostnad som uppstår vid ett
öppnande av de offentliga toaletterna efter årsskiftet med utökad städning och
rondering av väktare.
Yrkanden

Karolina Wallström (L) yrkar bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag,
samt på att får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Martha Wicklund (V) yrkar bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag,
samt på att får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Proposition

Ordförande John Johansson (S) finner att det finns ett förslag till beslut, det
vill säga Karolina Wallströms (L) och Martha Wicklund (V) bifallsyrkanden till
Kommunstyrelseförvaltningens förslag och att Kommunstyrelsen beslutar
enligt detta.
Därefter ställer ordföranden Karolina Wallströms (L) och Martha Wicklunds
(V) yrkanden om att få lämna särskilda yttranden till protokollet och finner att
Kommunstyrelsen beslutar godkänna detta.
Beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Kommundirektören ges i uppdrag att utreda de offentliga toaletterna i city.
2. Utredningen återrapporteras till Kommunstyrelsen i maj 2022.
3. De offentliga toaletterna ska vara öppna fr.o.m. den 1 januari 2022 mellan kl.
10-19.
4. Tekniska nämnden kompenseras för den ökade kostnad som uppstår vid ett
öppnande av de offentliga toaletterna efter årsskiftet med utökad städning och
rondering av väktare.
5. Karolina Wallström (L) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
6. Martha Wicklund (V) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
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§ 245 Revidering av taxa för avfall
Ärendenummer: Ks 1083/2021
Handläggare: Helena Lindström och Håkan Gustavsson
Ärendebeskrivning

Förslag till förändring av avfallstaxan 2022 har tagit fram med initiativ från
avfallsverksamheten, Tekniska förvaltningen.
Förslag till 2022 års avfallstaxa utgår från 2021 års taxenivå.
Förslaget är baserat på förändringar som skett inom lagstiftningen vilket
kommer påverka kostnadsläget framöver samt att Örebro kommun har
ambitionen att nå uppsatta mål inom miljöområdet (minska avfallet med 25%
från 2015–2025) I förslaget ingår även åtgärd för att öka självfinansieringen
genom taxan för det i reglementet angivna verksamhetsuppdraget.
Förslag till avfallstaxa antogs i samband med beslut om Övergripande strategier
och budget för 2022 vid Kommunfullmäktiges sammanträde i oktober, men
Tekniska förvaltningen har sett behov av förändringar i taxan sedan det
beslutet togs och därför lyfts ärendet igen. Avfallsföreskrifterna som antogs i
samband med beslut om Övergripande strategier och budget föreslås inga
ytterligare revideringar i och det är därmed inte en del av ärendet som lyfts till
Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige nu i december.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2021-10-05
Förslag till avfallstaxa 2022
Förslag till beslut

Tekniska nämndens förslag till Kommunstyrelsen:
- Anta Örebro kommuns taxa för avfall enligt förslag att gälla från och med
den 1 januari 2022.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktighet för beslut.
Beslut

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

§ 246 Revidering av felparkeringsavgift
Ärendenummer: Ks 1346/2021
Handläggare: Peter Grönlund
Ärendebeskrivning

Efterlevnaden av parkeringsreglerna är en viktig förutsättning för ökad
trafiksäkerhet, framkomlighet och tillgänglighet. Syftet med
felparkeringsavgifterna är att motverka felaktig parkering. De nu gällande
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nivåerna på felparkeringsavgift fastställdes av kommunfullmäktige i december
2007 och behov av revidering föreligger.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse
Jämförelse av avgifter
Förslag till beslut

Tekniska nämndens förslag till Kommunstyrelsen:
1. För överträdelse av lokal trafikföreskrift om avgift eller tidsbegränsad
parkering som anges i 3 kap. 49a § som meddelats med stöd av 10 kap. 1§
första stycket punkt 17 i Trafikförordningen (1998:1276) fastställs avgiften
till 600 kronor.
2. För överträdelse av de förbud att parkera fordon, som anges i 3 kap. 49 och
55 §§, 8 kap 1 § eller de lokala trafikföreskrifter om parkeringsförbud som
meddelats med stöd av 10 kap. 1-3§ § eller beslut meddelade med stöd av 10
kap. 14§ första stycken punkt 8 Trafikförordningen (1998:1276) fastställs
avgiften till 900 kronor.
3. För överträdelse av de förbud att stanna eller parkera fordon som anges i 3
kap. 47-48, 52-54 §§ eller de lokala trafikföreskrifter om förbud att stanna och
parkera som meddelats med stöd av 10 kap. 1-3§ § eller beslut meddelade med
stöd av 10 kap. 14§ första stycket punkt 8 Trafikförordningen (1998:1276)
fastställs avgiften till 1200 kronor.
4. För överträdelse av de förbud att stanna eller parkera fordon som anges i 3
kap. 54 § tredjestycket som meddelats med stöd av 10 kap. 2 § andra stycket
punkt 1 Trafikförordningen (1998:1276) fastställs avgiften till 1200 kronor.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Beslut

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

§ 247 Fastställande av granskning av namnunderskrifter i
Folkinitiativet mot BRT-systemet
Ärendenummer: Ks 1177/2021
Handläggare: Peter Larsson och Pernilla Wikström Pehrson
Ärendebeskrivning

Ärende om att hålla folkomröstning i en viss fråga får i fullmäktige väckas av
minst tio procent av de röstberättigade kommunmedlemmarna enligt
lagen (1994:692) om kommunala folkomröstningar (folkinitiativ). Initiativet ska
vara skriftligt, ange den aktuella frågan samt innehålla initiativtagarnas
egenhändiga namnteckningar, uppgifter om när namnteckningarna gjorts,
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namnförtydliganden, personnummer och uppgift om deras adresser. Vid
beräkningen av antalet initiativtagare ska endast de räknas med som har skrivit
under initiativet under den sexmånadersperiod som föregått inlämnandet, 8
kap. 2 § kommunallagen (2017:725).
Den 12 oktober 2021 lämnades listor med namnunderskrifter in till Örebro
kommun i syfte att få till stånd en folkomröstning angående Bus rapid transit
(BRT) systemet som är under uppbyggnad i kommunen.
Kommunstyrelseförvaltningen har granskat underskrifterna utifrån
kommunallagens kriterier och kommit fram till att det inte inkommit tillräckligt
antal giltiga namnunderskrifter för att ärende om att hålla folkomröstning ska
väckas i Kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2021-11-16
Granskningsriktlinjer
Granskningsstöd för granskning 2021-10-25
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Fastställa att det inte inkommit tillräckligt antal giltiga namnunderskrifter för
att ärende om att hålla folkomröstning ska väckas i Kommunfullmäktige.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Yrkanden

John Johansson (S) yrkar på att ärendet återremitteras till
Kommunstyrelseförvaltningen för ytterligare beredning avseende granskning
av inlämnade namnunderskrifter.
Helena Ståhl (SD) yrkar på att ärendet återremitteras, underskrifterna räknas
om av oberoende part, där uppgift om adress innebär att gatu- eller boxadress,
postnummer eller ort är tillräckligt, där personer födda 2003- 10-12 eller före
godkänns, där uppenbara fel i datumskrivning godkänns och att efterkontroll
sker vid kontroll mot folkbokföringen för att säkerställa att samtliga
personnummer är inmatade korrekt.
Proposition

Ordförande John Johansson (S) finner att det finns två förslag till beslut, det
vill säga eget yrkande om att ärendet återremitteras till
Kommunstyrelseförvaltningen för ytterligare beredning avseende granskning
av inlämnade namnunderskrifter och Helenas Ståhls (SD) yrkande om att på att
ärendet återremitteras, underskrifterna räknas om av oberoende part, där
uppgift om adress innebär att gatu- eller boxadress, postnummer eller ort är
tillräckligt, där personer födda 2003- 10-12 eller före godkänns, där uppenbara
fel i datumskrivning godkänns och att efterkontroll sker vid kontroll mot
folkbokföringen för att säkerställa att samtliga personnummer är inmatade
korrekt.
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Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att Kommunstyrelsen
beslutar enligt John Johanssons (S) återremissyrkande.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Ärendet återremitteras till Kommunstyrelseförvaltningen för ytterligare
beredning avseende granskning av inlämnade namnunderskrifter.
Reservation

Helena Ståhls (SD) reserverar sig skriftlig mot beslutet till förmån för eget
återremissyrkande.

§ 249 Arbetsordning för fördelning av arbetsmiljöuppgifter i
Örebro kommun
Ärendenummer: Ks 1209/2021
Handläggare: Emelie Eklund, Maria Hedlund, Lars-Åke Brattlund
Ärendebeskrivning

Enligt Arbetsmiljölagen är arbetsgivaren huvudansvarig för arbetsmiljön och
ska vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagare utsätts för
ohälsa eller olycksfall samt även i övrigt uppnå en god arbetsmiljö. Detta görs
genom att arbetsgivaren fördelar arbetsmiljöuppgifter till berörda i
organisationen.
Beslutsunderlag

Förslag till Arbetsordning för fördelning av arbetsmiljöuppgifter.
Tjänsteskrivelse, 2021-11-15
Förslag till beslut

Personalberedningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Arbetsordning för fördelning av arbetsmiljöuppgifter antas enligt
Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Personalberedningens förslag.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
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§ 250 Ställningstagande vaccination (covid-19) kopplat till
arbetstid för medarbetare i Örebro kommun
Ärendenummer: Ks 161/2021
Handläggare: Eva Barrera Glader
Ärendebeskrivning

I början av 2021 startade vaccineringen mot covid-19 i Sverige. Örebro
kommun tog då ställning till att samtliga medarbetare inom kommunen fick
möjlighet att vaccinera sig på arbetstid eller på sin fritid och då kompenseras
med tid motsvarande en timme.
Folkhälsomyndigheten rekommenderar nu att alla som är 65 år och äldre, samt
personal på SÄBO och inom hemsjukvård och hemtjänst, erbjuds en
påfyllnadsdos vaccin mot covid-19, den s k tredje dosen. Förslaget innebär att
dessa berörda medarbetare får möjlighet att vaccinera sig på arbetstid eller på
sin fritid och då kompenseras med tid motsvarande en timme. SKR (Sveriges
kommuner och regioner) förordar att arbetsgivare, så långt som möjligt,
underlättar för personal att vaccinera sig och har en generös inställning till att
låta personal inom framförallt kontaktyrken få vara lediga från arbetet med lön
för att vaccinera sig.
Örebro kommun har fortfarande anställda som inte vaccinerat sig mot covid19 och för att ytterligare minska smittspridning är det viktigt att de som ännu
inte vaccinerat sig, vaccinerar sig. För att underlätta för den gruppen
medarbetare, och även de som behöver en påfyllnadsdos, att vaccinera sig
föreslås att berörda medarbetare får möjlighet att vaccinera sig på arbetstid
eller på sin fritid och då kompenseras med tid motsvarande en timme.
Produktionsbortfallet, kostnaden för tiden som inte läggs på att skapa tjänster
och service till medborgarna, uppskattas att uppgå till 960 tkr.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelsen beslut om vaccination på arbetstid KS 2021-02-09 § 38
Tjänsteskrivelse, 2021-11-01
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Kommunstyrelsen beslutar att medarbetarna som har Kommunstyrelsen
som arbetsgivarnämnd erbjuds att vaccinera sig på arbetstid där det är praktiskt
möjligt utan störningar för verksamheten.
2. Om vaccination istället sker på fritiden kompenseras medarbetaren med tid
mot tid motsvarande en timme per vaccinationstillfälle. Reseersättning till och
från vaccinationsplatsen utgår ej.
3. Kommunstyrelsen rekommenderar övriga nämnder med arbetsgivaransvar
att fatta ett likalydande beslut för sina medarbetare.
4. Beslutet gäller fram till den 31 december 2022.
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Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 251 Redovisning av obesvarade motioner
Ärendenummer: Ks 1071/2021
Handläggare: Julia Taavela
Ärendebeskrivning

Enligt kommunallagen 5 kap. 35 § ska en motion beredas så, att fullmäktige
kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väcktes. Om beredningen
inte kan avslutas inom denna tid ska detta, och vad som har kommit fram vid
beredningen, anmälas till fullmäktige inom samma tid.
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat en förteckning över motioner som
inte är slutligt färdigberedda.
Ärendet återremitterades på Kommunfullmäktiges sammanträde den 20
oktober 2021 med följande uppdrag.
- Ärendet återremitteras för att ta fram en lista som representerar vad som framkommit
under beredningen av motionerna samt hur en rutin för att ta ställning till huruvida
motionen ska avskrivas från vidare handläggning i anslutning till denna redovisning ska se
ut. Ärendet återkommer till sammanträdet i december.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2021-11-24
Sammanställning av obesvarade motioner, 2021-11-24
Kommunfullmäktiges beslut 2021-10-19 – 2021-10-20, § 276
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Anmälan läggs till handlingarna.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Yrkande

Martha Wicklund (V) yrkar på att lägga till följande beslutssats: "Redovisningen
av ej behandlade motioner ska innehålla en tydlig deadline med datum då
ärendet som senast ska tas upp i Kommunfullmäktige" och på att bifalla
kommunstyrelseförvaltningens förslag med Vänsterpartiets förslag på tillägg.
John Johansson (S) yrkar avslag på Martha Wicklunds (S) tilläggsyrkande.
Helena Ståhl (SD) yrkar på att ärendet återremitteras för att ta fram en lista
som representerar vad som framkommit under beredningen av motionerna
samt hur en rutin för att ta ställning till huruvida motionen ska avskrivas från
vidare handläggning i anslutning till denna redovisning ska se ut.
John Johansson (S) yrkar på att ärendet avgöras idag.
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Karolina Wallström (L) yrkar bifall till Martha Wicklunds (V) och Helena
Ståhls (SD) yrkanden.
Anders Åhrlin (M) yrkar bifall till Martha Wicklund (V) yrkande.
Proposition

Ordförande John Johansson (S) ställer först Helena Ståhls (SD) yrkande om
återremiss mot eget yrkande om att ärendet ska avgöras idag och finner
att Kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras idag.
Därefter ställer ordföranden Kommunstyrelseförvaltningens förslag mot
Martha Wicklund (V) yrkande och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt
Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Anmälan läggs till handlingarna.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Reservation

Martha Wicklund (V) reserverar sig skriftlig mot beslutet till förmån för eget
yrkande.
Anders Åhrlin (M), Maria Haglund (M), Johan Kumlin (M) och Cecilia
Askerskär Philipsson (M) till förmån för Martha Wicklund (V) yrkande.
Helena Ståhl (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
återremissyrkande.
Karolina Wallström (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för Helena
Ståhls (SD) och Martha Wicklunds (V) yrkanden.

§ 252 Svar på motion från Christopher Hedbom Rydaeus
(M) om kommunal trygghetsmätning
Ärendenummer: Ks 791/2019
Ärendebeskrivning

Christopher Rydaeus (M) för Moderaternas fullmäktigegrupp inkom den 24
april 2019 med en motion om kommunal trygghetsmätning.
Christopher Rydaeus (M) föreslår i sin motion att:
- Utreda utformning, kostnad och tillämpning av en kommunal
trygghetsmätning med syfte att ta fram ett statistiskt underlag för Örebro
kommuns invånare upplevda trygghet, i enlighet med motionens intentioner.
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Beslutsunderlag

Christopher Rydaeus (M) motion om kommunal trygghetsmätning, 2019-04-24
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen:
- Motionen avslås.
Kommunstyrelsens behandling behandling

Ordförande John Johansson (S) uppmärksammar Kommunstyrelsen på en
felskrivning i beslutsunderlagen. Det framgår inte att ärendet ska vidare till
Kommunfullmäktige för beslut. Kommunstyrelsen godkänner att tillägget
genomförs.
Yrkanden

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

Ordföranden John Johansson (S) finner att det finns två förslag till beslut, det
vill säga Kommunstyrelseförvaltningens förslag och Anders Åhrlins (M) med
fleras bifallsyrkanden till motionen. Ordföranden ställer förslagen mot
varandra och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt
Kommunstyrelseförvaltingens förslag.
Beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen:
- Motionen avslås.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige.
Reservation

Anders Åhrlin (M), Maria Haglund (M), Johan Kumlin (M), Cecilia Askerskär
Philipsson (M) reserverar sig skriftlig mot beslutet till förmån för Anders
Åhrlins (M) bifallsyrkande till motionen.
Karolina Wallström (L) och Helena Ståhl (SD) reserverar sig mot beslutet till
förmån egna yrkanden om bifall till motionen.

§ 253 Svar på motion från Hossein Azeri (M) om att
förbättra parkeringsreglerna i Ladugårdsängen
Ärendenummer: Ks 131/2016
Ärendebeskrivning

Hossein Azeri (M) har inkommit med en motion som anmäldes i
Kommunfullmäktige den 27 januari 2016, § 40.
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Motionen innehåller förslag om förändringar av parkeringsregleringen i
Ladugårdsängen. Motionären föreslår ändrad avgiftsbeläggning, samt att fler
parkeringsplatser avsätts för personer med funktionsnedsättning.
Tekniska förvaltningen som berett ärendet föreslog att motionen avslås.
Beslutsunderlag

Motion från Hossein Azeri (M) om att förbättra parkeringsreglerna i
Ladugårdsängen
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-09-13
Förslag till beslut

Programnämnd samhällsbyggnads förslag till Kommunstyrelsen:
- Motionen anses besvarad.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Beslut

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

§ 254 Svar på motion från Markus Allard (ÖrP) och Peter
Springare (ÖrP) om att politiker ska betala för sitt fika
Ärendenummer: Ks 1381/2019
Ärendebeskrivning

Markus Allard (ÖRP) och Peter Springare (ÖRP), har inkommit med en
motion som anmäldes i Kommunfullmäktige den 28 augusti, 2019, § 189.
Motionen innehåller ett förslag om att varje ledamot, ersättare eller politisk
tjänsteman själv ska betala för sitt fika. I andra hand föreslår motionärerna att
partigrupperna debiteras för fikakostnaden för de ledamöter, ersättare och
politiska tjänstemän som närvarar på respektive sammanträde.
Förvaltningen föreslår att motionen avslås.
Beslutsunderlag

- Motion från Markus Allard (ÖRP) och Peter Springare (ÖRP) om att
politiker ska betala för sitt fika, 2019-08-28.
- Representation, personalförmåner och gåvor i Örebro kommun – Riktlinjer
för anställda och förtroendevalda (Ks 1517/2018).
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Motionen avslås.
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Kommunstyrelsens behandling

Ordförande John Johansson (S) uppmärksammar Kommunstyrelsen på en
felskrivning i beslutsunderlagen. Det framgår inte att ärendet ska vidare till
Kommunfullmäktige för beslut. Kommunstyrelsen godkänner att tillägget
genomförs.
Yrkande

Helena Ståhl (SD) yrkar bifall till motionen.
Proposition

Ordföranden John Johansson (S) finner att det finns två förslag till beslut, det
vill säga Kommunstyrelseförvaltningens förslag och Helena Ståhls
(SD) bifallsyrkande till motionen. Ordföranden ställer förslagen mot varandra
och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltingens
förslag.
Beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Motionen avslås.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige.
Reservation

Helena Ståhl (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande om
bifall till motionen.

§ 255 Svar på ledamotsinitiativ från Anders Åhrlin (M) om
att pausa BRT
Ärendenummer: Ks 1310/2021
Ärendebeskrivning

Vid Kommunstyrelsens sammanträde den 9 november lämnade Anders Åhrlin
(M) in ett ledamotsinitiativ om att pausa BRT.
I ledamotsinitiativet föreslås:
Att Kommunstyrelsen fattar beslut om att pausa BRT under 2022 samt vidtar åtgärder så
att vägsträckningen blir tillräckligt körbar under tiden till dess ytterligare beslut i frågan tas.
Att ge kommundirektören i uppdrag att snarast se över de ekonomiska förutsättningar för
BRT-projektet och de avvikelser som uppstått gentemot budget samt att återrapportera detta
till kommunstyrelsen.
Att ge kommundirektören i uppdrag att inventera vilka alternativa förslag som finns för att
lösa trafiksituationen i Örebro.
I tjänsteskrivelsen redogörs för tidplanen kopplat till delsträckor i etapp 1,
kostnader, avtalsförhållanden samt alternativa lösningar.
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Beslutsunderlag

Ledamotinitiativ, 2021-11-09
Svar på ledamotsinitiativ, 2021-11-29
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Ledamotsinitiativet är besvarat.
Yrkanden

Anders Åhrlin (M) yrkar bifall till punkterna 1 och 3 i ledamotsinitiativet.
Karolina Wallström (L) yrkar bifall till Anders Åhrlins (M) yrkande.
Helena Ståhl (SD) yrkar bifall till ledamotsinitiativet i sin helhet.
Proposition

John Johansson (S) finner att det finns tre förslag till beslut, det vill säga
Kommunstyrelseförvaltningens förslag, Anders Åhrlins (M) yrkande och
Helena Ståhls (SD) yrkande. Ordföranden ställer förslagen mot varandra och
finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltingens
förslag.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Ledamotsinitiativet är besvarat.
Reservation

Anders Åhrlin (M), Maria Haglund (M), Johan Kumlin (M), Cecilia Askerskär
Philipsson (S) och Karolina Wallström (L) reserverar sig mot beslutet till
förmån för Anders Åhrlins (M) yrkande.
Helena Ståhl (SD) reserverar sig skriftlig mot beslutet till förmån för eget
bifallsyrkande till motionen.

§ 256 Remittering av motioner
Ärendenummer: Ks 23/2021
Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige den 17 november 2021 har överlämnat följande motioner
för beredning:
- Motion från Helena Ståhl (SD) och Bo Ammer (SD) om biologisk mångfald.
- Motion från Daniel Granqvist (M) om egnahemsbebyggelse.
- Motion från Martha Wicklund (V) m.fl. om pendlarparkering.
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Beslutsunderlag

Motion från Helena Ståhl (SD) och Bo Ammer (SD) om biologisk mångfald,
Ks 1347/2021
Motion från Daniel Granqvist (M) om egnahemsbebyggelse, Ks 1348/2021
Motion från Martha Wicklund (V) m.fl. om pendlarparkering, Ks 1349/2021
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Remittera motion från Helena Ståhl (SD) och Bo Ammer (SD) om biologisk
mångfald till Programnämnd samhällsbyggnad.
2. Remittera motion från Daniel Granqvist (M) om egnahemsbebyggelse till
Programnämnd samhällsbyggnad.
3. Remittera motion från Martha Wicklund (V) m.fl. om pendlarparkering till
Programnämnd samhällsbyggnad.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 257 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt, månadsrapport
Ärendenummer: Ks 26/2021
Ärendebeskrivning

Kommunstyrelseförvaltningen har sammanställt en rapport över utvecklingen
inom ekonomi, personal och verksamhet under januari-oktober 2021.
Beslutsunderlag

Månadsrapport ekonomi, personal och verksamhet, januari-oktober 2021
Förslag till beslut

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

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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§ 258 Rapport över finansverksamheter under november
2021
Ärendenummer: Ks 32/2021
Ärendebeskrivning

Kommunstyrelseförvaltningen anmäler rapport över finansverksamheter för
november 2021.
Beslutsunderlag

Finansrapport november 2021
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Rapporten läggs till handlingarna
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 259 Anmälan av delegationsbeslut november 2021
Ärendenummer: Ks 1399/2021
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 8 juni
2021. Inför Kommunstyrelsens sammanträde den 7 december 2021
redovisar Kommunstyrelseförvaltningen beslut som tagits med stöd av
delegation under november 2021.
Beslutsunderlag

Sammanställning över delegationsbeslut inom övrig verksamhet under
perioden 1-30 november 2021 (handling tillkommer)
Sammanställning över delegationsbeslut inom finansverksamhet under
perioden 1-30 november 2021 (handling tillkommer)
Förslag till beslut

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

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 260 Anmälan av handlingar
Ärendenummer: Ks 37/2021
Ärendebeskrivning

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

Protokoll Direktionen Nerikes Brandkår, 2021-11-05
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Anmälan läggs till handlingarna
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 261 Kommundirektörens rapport
Ärendenummer: Ks 39/2021
Ärendebeskrivning

Kommundirektören redogör i en rapport för nyheter inom förvaltningen.
Beslutsunderlag

Kommundirektörens rapport november (handling tillkommer)
Förslag till beslut

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

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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§ 262 Tillsättning av lokalförsörjningsdirektör
Ärendenummer: Ks 1016/2021
Ärendebeskrivning

Rekrytering av lokalförsörjningsdirektör har genomförts tillsammans med en
extern konsult i enlighet med kommunens upphandlade ramavtal. Ett centralt
område under utveckling är lokalförsörjningsverksamheten och den
kommungemensamma processen kopplad till denna. En
lokalförsörjningsdirektör rekryteras bland annat för att hålla ihop hela
processen samt den avdelning som finns i kommunen med uppdrag att se till
helheten vad gäller kommunens lokalutnyttjande.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2021-11-29
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Björn Åkerberg Langhé tillsätts som lokalförsörjningsdirektör från den 7
februari 2022.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 263 Beslut om deltagande på distans på sammanträden
Ärendenummer: Ks 396/2020
Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade den 24 mars 2020 att godkänna deltagande på
distans i både Kommunfullmäktige och nämnder till och med den 31 december
2020. Den 19 maj beslutade Kommunfullmäktige att förlänga det beslutet till
den 31 december 2021. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår
Kommunfullmäktige att förlänga beslutet till den 31 juni 2022.
Enligt kommunallagen (2017:725) 5 kap. 16 § får ledamöter delta i fullmäktiges
sammanträden på distans om fullmäktige har beslutat om detta. Utöver
beslutet om deltagande på distans så ska arbetsordningen reglera i vilken
utsträckning sådant deltagande får ske (5 kap. 72 §). Fullmäktige ska besluta i
vilken utsträckning ledamöter får delta i en nämnds sammanträden på distans
(6 kap. 24 §). Inga förändringar föreslås i Kommunfullmäktiges arbetsordning
eller i Nämndreglemente för Örebro kommun sedan Kommunfullmäktige
godkände revideringar kopplat till digital närvaro den 17 november 2020.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2021-12-06
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Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Kommunfullmäktiges ledamöter får, om särskilda skäl föreligger, delta på
distans.
2. Kommunstyrelsens, övriga nämnders och samtliga utskottens ledamöter får,
om särskilda skäl föreligger, delta på distans.
3. Beslutet gäller för den reviderade arbetsordning för Kommunfullmäktige i
Örebro som antogs den 17 november 2020.
4. Beslutet gäller för det reviderade Nämndreglemente för Örebro kommun
som antogs den 17 november 2020.
5. Beslutet gäller till och med den 31 juni 2022.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Kommunstyrelsens behandling

Ordförande John Johansson (S) uppmärksammar Kommunstyrelsen på en
felskrivning i beslutsunderlagen. I beslutspunkt 5 står datumet den 31 juni, rätt
datum ska vara den 30 juni. Kommunstyrelsen godkänner att ändringen
genomförs.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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YRKANDE

Liberalerna

KOMMUNSTYRELSEN
2021-12-07
Ärende 2 Ks 48/2021

Tilläggsanslag och ombudgeteringar
Liberalerna har inför 2022 lagt andra prioriteringar i ram än de styrande. Det innebär att de
ombudgeteringar för nästa år i ärendet under beslutspunkt 4-6 delvis skulle sett annorlunda i
annat styre och med en annan budget och behöver räknas om.
Liberalerna konstaterar att det löneöverhäng som behövs för 2022 och saknas i vår budgetram
också. Den delen yrkar vi därför bifall på under ärendet.
Liberalerna yrkar
-

Bifall till beslutsatser 1, 2, 3,
Avslag till beslutsatser 4, 5, 6 för att omräknas efter Liberalernas prioriteringar och ramar

Faller Liberalernas yrkande i kommunstyrelsen är detta tillika en reservation till förmån för
Liberalernas förslag till beslut.

Karolina Wallström (L)
Ledamot kommunstyrelsen

Yngve Alkman (L)
Ersättare i kommunstyrelsen

Datum: 2021-12-07
Kommunstyrelsen

Särskilt yttrande

4. Riktlinje för verksamhets- och ekonomistyrning
Vänsterpartiet är i grunden positivt inställda till att ha en ekonomisk
modell att arbeta utifrån. Det tydliggör faktiska kostnader för de olika
verksamheterna och förbättrar budgetprocessen. Däremot finns det
uppenbara risker med att ha en mer standardiserad modell. Bland
annat riskerar det att inte ta höjd för särskilda utmaningar som är
unika för Örebro kommun. Örebro kommun är unikt i sitt slag då vi har
en överrepresentation av till exempel personer med särskilda behov
som behöver stöd genom lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS). Att jämföra Örebro kommun med andra
kommuner i liknande storlek kan i och med detta bli missvisande och
ge en skev bild av vad kostnaderna i Örebro kommun borde vara.
Ovanpå detta har Lärarnas Riksförbund (LR) inkommit med kritik mot
dessa riktlinjer. LR lyfter riskerna med att låta strikt budgetdisciplin
styra istället för vilka behov som finns. Riskerna med ovan nämnda
punkter är att Örebros medborgare hamnar i kläm för att de inte får
det stöd och den hjälp de behöver. Vänsterpartiet anser därför att de
riktlinjer vi beslutar om idag inte får köra över Örebros medborgare.
Medborgarnas behov ska ses över kontinuerligt och måste vara i
främsta rummet.

Martha Wicklund
Vänsterpartiet

Särskilt yttrande

Ärende 10
Ks 1180/2021
”Låne- och borgensramar 2022–2024”

Kommunstyrelsen
Örebro kommun
7 december 2021

En tuff framtid, ekvationen går inte ihop.
Örebro kommun har en bekymrande nettokostnadsutveckling och låneskuld som tillåts
öka.
Med en avtagande nettobefolkningskurva och en demografi som påfrestar ekonomin högst
avsevärt behöver vi vara varsam med investeringar och att öka våra lån. Detta då Örebro
kommun har ett skatteupptag som inte räcker till önskad utveckling.
Ett av våra viktigaste uppdrag består i att hushålla med örebroarnas skattepengar genom
att förvalta och använda dem väl. De styrande partierna lyckats inte med detta. Ekvationen
mellan kostnader och intäkter går inte ihop.
Den ekonomiska handbroms som kommunen började dra åt släpper man nu på. Hade de
styrande lyssnat på Moderaternas påpekanden tidigare och agerat därefter hade örebroarna
inte befunnit sig i detta läge.
Vi anser att kommunen under en lång tid framöver behöver se över och minska sin
nettokostnadsutveckling samt minska utgifterna för investeringar.
Om kommunstyrelsen beslutar annat gäller ovanstående som reservation till förmån för
eget förslag.

För Moderaternas grupp i kommunstyrelsen

Anders Åhrlin (M)

Datum: 2021-12-07
Kommunstyrelsen

Ändringsyrkande

10. Låne- och borgensramar för 2022-2024

Planeten befinner sig i ett akut nödläge och det finns väldigt svaga
incitament att satsa på flyget. För oss i Vänsterpartiet är det en
oansvarig politik att fortsätta subventionera klimatvidriga trafikslag
som flyget. Vi anser att pengarna skulle göra mer nytta på annat håll,
exempelvis i det fortsatta arbetet för att utveckla kollektivtrafiken,
färdtjänsten samt minskandet av bilismens negativa miljöpåverkan.
Det är inte bara dåligt för klimatet, det är också dåligt för kommunens
ekonomi. Varje år delar Örebro kommun ut cirka 17 miljoner kronor i
anslag till flygplatsen, vi anser att det är oansvarigt att fortsätta att
satsa skattepengar på en flygplats.
Det är inte kommunens uppgift att satsa på och ge ekonomiskt stöd
till en flygplats i en tid då målet är att minska klimatpåverkan
drastiskt. Vi i Vänsterpartiet ställer oss därför inte heller bakom ett
borgensåtagande avseende flygplatsen.
Vi motsätter oss alla eventuella investeringar på Örebro flygplats,
både av ekonomiska skäl, men framförallt med hänsyn till klimatet.
Vänsterpartiet anser därför inte att kommunen vare sig ska
finansiera eller gå i borgen för en flygplats.

Med hänvisning till ovan yrkar Vänsterpartiet:
Att

bifalla beslutspunkt 1 samt 3-13.

Att

bifalla beslutspunkt 2 under förutsättning att
borgensåtagande gällande Örebro läns flygplats tas
bort.

I händelse av att yrkandet faller ska detta betraktas som en reservation.

Martha Wicklund

Vänsterpartiet

c)t1er(j~iraienta

Yrkande - Låne- och bergensramar för 2022-2024

Orebro

Yrkande
Ärende: Låne- och borgensramar för 2022-2024
Ärendenummer: Ks 1180/2021
Datum: 2021-12-07

Det behövs mer sparsamhet med skattemedlen
Örebro kommuns ekonomi börjar se allt mer ansträngd ut. Enligt konsultbolaget PWC börjar vi visa
tecken på överbelåning och i de ekonomiska prognoserna kan vi se hur kommunen får allt svårare att
leva upp till sitt överskottsmål. Vi ser också hur nettokostnaderna ökar betydligt snabbare än
skatteintäkterna till följd av ogynnsamma demografiska förändringar, inte minst på grund av den stora
inflyttningen av lågkvalificerad arbetskraft med låg sysselsättningsgrad. Samtidigt leder Covid-krisen till
ytterligare försämrade ekonomiska förutsättningar.
I ett sådant läge måste kommunen vara sparsam med skattemedlen och inte belåna sig mer än
nödvändigt. I dessa tider måste riskabla projekt som biogasbolag, flygplats och vindkraftsbolag stå
tillbaka till förmån för sparsamhet och satsningar på kärnverksamheten, precis som vi föreslagit i vår
egen kommunala skuggbudget.

Med hänvisning till ovanstående yrkar jag:

I första hand att ärendet återremitteras till förvaltningen för beräkning av nya belopp i enlighet
med Sverigedemokraternas tidigare lagda budgetförslag och investeringsprogram i
kommunfullmäktige.
I andra hand att punkterna 1-12 avslås.

Om yrkandet faller gäller ovanstående som reservation.

För sverigedemokraterna i Kommunstyrelsen
Helena Ståhl (SO)
Ledamot

Sverigedemokraterna Örebro kommun
Organisationsnummer: 802450--5730
Box 30000, 701 35, Örebro
Telefon: 019-215538
E-post: orebro@sd.se
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YRKANDE

Liberalerna

KOMMUNSTYRELSEN
2021-12-07
Ärende 10 Ks 1180/2021

Låne- och borgensramar för 2022-2024
Liberalerna har lagt egna ramar och prioriteringar inför nästa år och framåt. Det innebär att
låneramarna delvis är annorlunda.
Vi kan fastställa samma ram för helheten då marginaler är bra och de som stryks eller inte kan
genomföras blir till ett outnyttjat utrymme.
Liberalerna prioriterar inte:
Vindkraft, Kumbro vind A,) som i de Liberala ramarna ska säljas eller utvecklas.
Föreslagna satsningar på investeringar för Örebro Parkering AB
Nivån på checkkrediten på 8 miljoner för Länsmusiken i Örebro AB, Alfred Nobel SP AB och
Örebro Kompaniet.
Liberalerna yrkar
-

Bifall till beslutssatser 1-6, 8-10 samt 13
Avslag till beslutssatserna 7, 11-12

Faller Liberalernas yrkande i kommunstyrelsen är detta tillika en reservation till förmån för
Liberalernas förslag till beslut.

Karolina Wallström (L)
Ledamot kommunstyrelsen

Yngve Alkman (L)
Ersättare i kommunstyrelsen

Datum: 2021-12-07
Kommunstyrelsen

Särskilt yttrande

13. Utredning kring offentliga toaletter
Beslutet om att stänga större delen av Örebros offentliga toaletter
vittnar om ett större problem som styrande partier S, C och KD inte
lyckats lösa. För Vänsterpartiet är det tydligt att det är politiska
prioriteringar och beslut som fört oss till den situation vi nu ser. Åratal
av nedskärningar på viktigt förebyggande arbete, svårigheter att få
hjälp att komma ur ett missbruk samt skenande boendekostnader
har tillsammans bidragit till att allt fler örebroare hamnar i hemlöshet.
Istället för mer förebyggande åtgärder, tidiga insatser och
samverkan så har styrande partier valt nödlösningar som inte på
något sätt löser själva grundproblemet.
Hemlöshet och missbruk är komplexa frågor som kräver mycket mer
än snabba nödlösningar, stängningen av toaletterna är ett tydligt
exempel. Kommunen behöver ta ett helhetsgrepp om frågan kring
hemlöshet och missbruk, bland annat måste samverkan ske med
socialtjänsten. Detta har vi i Vänsterpartiet lyft upp i många olika
sammanhang.
Med detta sagt vill vi påpeka att vi är positiva till förslaget om att
öppna de offentliga toaletterna igen från och med 1 januari samt att
Tekniska nämnden kompenseras för de ökade kostnaderna i
samband med detta. Vi är även positiva till att frågan om de offentliga
toaletterna nu ska utredas och ser fram emot att ta del av
återrapporteringen. Vi kommer därför att yrka bifall på ärendet i sin
helhet.

För Vänsterpartiet
Martha Wicklund (V)

Liberalerna

YTTRANDE
KOMMUNSTYRELSEN
2021-12-07
Ärende 13 Ks 1351/2021

Utredning kring offentliga toaletter
Liberalerna anser att det ska finnas öppna offentliga toaletter i Örebro.
Liberalerna anser det behövs en utredning för att utveckla formerna för offentliga toaletter så
att det blir så väl tryggt som användbart.
Liberalerna bifaller hela ärendet att utreda detta till och med maj 2022.
Men vill till bifallsyrkandet lämna följande kommentarer.
Liberalerna skulle helst se att toaletter som är möjliga öppnsa innan 1 januari.
Att man i utredningen beaktar de sociala aspekter som socialvälfärd sitter på kompetensen
för. Det gäller bland att en av de mest ofria och osjälvständiga grupperna i Örebro, tex
hemlösa
Liberalerna yrkar
-

Bifalla till ärendet men önskar lägga ett särskilt yttrande

Karolina Wallström (L)
Ledamot kommunstyrelsen

Yngve Alkman (L)
Ersättare i kommunstyrelsen

S11erij~lraienta

Yrkande - Fastställande av granskning av namnunderskrifter

Orebro

Yrkande
Arende: Fastställande av granskning av namnunderskrifter i Folkinitiativet mot BRT-systemet
Arendenummer: KS 1177/2021
Datum: 2021-12-07

Stora brister i underlaget!
I media har Sverigedemokraterna, Liberalerna och Örebropartiet beskyllts av de styrande och ledande journalister
för att vara "slarviga", vilket vi vänder oss mot. Självklart har vi haft kontroller på alla insamlade underskrifter. Vid
vår granskning före inlämning fastställde vi summan till att ligga på strax över 13 000 klart godkända underskrifter.
Resterande cirka 2 000 underskrifter var sådana som vi ansåg ligga i gråzon, men där vi vid direkt bedömning inte
kunde klargöra om den som skrivit under var folkbokförd i Örebro kommun eller ej. Att skriva en adress tillhörande
"Kumla" eller "Stockholm" behöver inte per automatik innebära att personen är folkbokförd på just den orten. På
samma sätt har vi heller inte kunnat identifiera vilka studenter som bor i Örebro, som ändå råkar vara folkbokförda
på annan ort.
När kommunens granskning dock fastställer 10 500 godkända underskrifter drog samtliga inblandade öronen åt
oss, då denna uppgift var uppenbart felaktig. Sverigedemokraterna, Liberalerna, Örebropartiet och Trafikupproret
har efter granskning plockat ut underlaget och gått igenom namn efter namn från granskningen. Förutom att
kommunens granskare i flertalet fall inte följt de direktiv som upprättades så var även direktiven i sig mer snäva än
vad lagen kräver. Något som helt går i strid med den påstådda ingången "hellre fria än fälla". Uppgift om adress har
tolkats som fullständig postadress, trots att antingen gata, ort eller postnummer är tillräckligt. Just denna tolkning
av "uppgift om adress" följdes av Västerås kommun vid ett folkinitiativ kopplat till Västerås flygplats. Dessutom har
många personer födda 2003 blivit felaktigt underkända endast på grund av sin ålder. I kommunens instruktion står
det tydligt att personer som fyllt 18 år vid initiativets inlämning (födda 2003-10-12) är godkända. Här har det slarvats
i kontrollen av datum på många personer födda år 2003.
Vid genomgången kontroll av de personer som godkändes i fas ett och gick vidare till fas två har återigen slarv
skett. Här har tjänstepersoner fått i uppgift att för hand knappa in 12 441 personnummer, som ansetts godkända.
En sådan uppgift, med tusentals uppgifter, är som gjort för att mänskliga fel ska ske. När samtliga personnummer
var inmatade i Excel-filen drogs det sedan mot folkbokföringsregistret. Där fastslogs att 10 552 personnummer
matchade mot folkbokföringen och att 1 889 inte gjorde det. Här satte man streck och var nöjd med sitt arbete. Det
har dock i vår granskning visat sig att mellan 60-70 procent (68 procent enligt SVT) av de personnummer som inte
matchade, hade matats in felaktigt och stämde inte överens med de personnummer som var noterade på den
faktiska underskriften. Att en kontroll inte gjordes av tjänstepersonerna själva, när så många namn inte matchade,
är felaktigt hanterat. Om det finns uppsåt bakom eller endast slarv, återstår att fastställa. Det är oaktat högst tydligt
att underlag till beslut är felaktigt på flera sätt och måste räknas om noggrant och korrekt.

Med hänvisning till ovanstående yrkar jag:
➔

Att ärendet återremitteras, underskrifterna räknas om av oberoende part, där uppgift om adress
innebär att gatu- eller boxadress, postnummer eller ort är tillräckligt, där personer födda 200310-12 eller före godkänns, där uppenbara fel i datumskrivning godkänns och att efterkontroll
sker vid kontroll mot folkbokföringen för att säkerställa att samtliga personnummer är inmatade
korrekt.

Om yrkandet faller gäller ovanstående som reservation.

För sverigedemokraterna i Kommunstyrelsen
Helena Ståhl (SD)
Ledamot

Sverigedemokralerna Örebro kommun
Organisalionsnummer: 802450-5730
Box 30000, 701 35, Örebro
Telefon: 0 19-21 55 38
E-post: orebro@sd.se
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Datum: 2021-12-07
Kommunstyrelsen

Tilläggsyrkande

20. Redovisning av obesvarade motioner
För partier i opposition är möjligheten att lägga motioner till
Kommunfullmäktige ett viktigt verktyg. Ur en demokratisk synpunkt
är det sunt att även de partier som inte ingår i den styrande
minoriteten kan lyfta de frågor som de anser viktiga för invånare i
kommunen. Vänsterpartiet har i nuläget 11 obehandlade motioner
som lämnats in till Kommunfullmäktige men som ännu inte
behandlats. Flertalet av dessa motioner lämnades in redan under
föregående mandatperiod, dvs. 2014-2018.
Att motioner lagda av oppositionen tillåts ligga obehandlade under så
lång tid bryter inte bara mot kommunallagen, det är också ett
allvarligt demokratiproblem. Vi vill därför att det tydligt ska framgå
när inlämnade motioner som senast ska tas upp för beslut i
Kommunfullmäktige.

Med hänvisning till ovan yrkar Vänsterpartiet:
Att

lägga till följande beslutssats: ”Redovisningen av ej
behandlade motioner ska innehålla en tydlig deadline med
datum då ärendet som senast ska tas upp i
Kommunfullmäktige.”

Att

bifalla kommunstyrelseförvaltningens förslag med
Vänsterpartiets förslag på tillägg.

I händelse av att yrkandet faller ska detta betraktas som en reservation.

Martha Wicklund
Vänsterpartiet

Yrkande
Ärende 21
Ärendenummer: Ks 791/2019
”Motion on kommunal trygghetsmätning”

Kommunstyrelsen
Örebro kommun
7 december

Kommunal trygghetsmätning
Örebromoderaterna anser det felaktigt att avslå motionen. Genom att avslå motionen visar
kommunen att de inte tar sitt ansvar för örebroarnas trygghet. Att lite raljant hävda att man
historiskt arbetar kunskapsbaserat så som att mätningar av upplevd trygghet inte skulle vara
vetenskapligt, eller kunna utgöra underlag för beslut, leder inte till ett tryggare Örebro.
Det är på sin plats att påpeka att även om våra medborgare lever i miljöer där faktisk trygghet
är hög har vi i alla fall ett problem om den upplevda tryggheten är låg. Det behöver vi
fångaupp och åtgärda.
Vidare pekar svaret på att såväl Länsstyrelsen som Örebro Universitet ser över respektive
erbjuder metodstöd för just föreslagen trygghetsmätning. Med tanke på utvecklingen i
samhället förutsätter vi att samarbetet med Örebro Universitet intensifieras och utvecklas till
ett fullgott och kostnadseffektivt verktyg för att över tid mäta upplevd trygghet och tillgodose
kommunen med relevant information.

Med hänvisning till ovanstående föreslår Moderaterna att kommunstyrelsen beslutar
att

motionen ska bifallas

Om kommunstyrelsen beslutar annat gäller ovanstående som reservation till förmån för eget
förslag.
För Moderaternas grupp i Kommunstyrelsen
Anders Åhrlin (M)

c)tJerlj~iraluHa

Yrkande - Ledamotsinitiativ från Anders A hrlin (M) om att pausa BRT

Orebro

Yrkande
Ärende: Svar på ledamotsinitiativ från Anders Åhrlin (M) om att pausa BRT
Ärenden ummer: KS 1310/2021
Datum: 2021-12-07

Ja till förslaget om att stoppa superbussarnas framfart
Sverigedemokraterna har varit med och samlat och lämnat in namnunderskrifter för att få till en
folkomröstning om BRT. Detta folkinitiativ ligger fortfarande aktivt, då fastställande av exakt antal
underskrifter fortfarande inte är avklarat, samtidigt som kommunens hantering av granskningen är starkt
ifrågasatt. De styrande har en uppenbar vilja att köra på i ökad takt med bygg nationerna, samtidigt som
man gärna fäller eller förhalar initiativet så pass mycket att man till slut kan peka på hur långt man redan
kommit och att det skulle vara för sent att avbryta projektet. Att pausa BRT här och nu är till största
fördel för vårt fortsatta arbete med folkinitiativet.
Sverigedemokraterna ställer sig därmed bakom vad som föreslås i ledamotsinitiativet, men kommer
fortsatt verka för att folkomröstning i frågan om BRT sker snarast möjligt. Det ska även tilläggas att
svaret på ledamotsinitiativet är högst skrattretande, då de styrande både i själva svaret och i sitt
agerande tydligt visar att man helt saknar intresse av att pausa projektet.

Med hänvisning till ovanstående yrkar jag:
➔

Att ledamotsinitiativet bifalls.

För sverigedemokraterna i Kommunstyrelsen
Helena Ståhl (SD)
Ledamot

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

Sid. 1 (1)

