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Joacim Bock, sekreterare
Digitalt justerat protokoll.

Kenneth Handberg (S), ordförande

Cecilia Askerskär Philipsson (M), justerare
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§ 22 Lägesrapport från den centrala Krisledningsstaben
Ärendenummer: Ks 360/2020
Handläggare: Helena Gullberg, Eva Barrera Glader
Ärendebeskrivning

Tjänstgörande stabschef ger en lägesrapport från den centrala
Krisledningsstaben.
Förslag till beslut

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

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 23 Nulägesrapport - Rekrytering av kommundirektör
Ärendenummer: Ks 1345/2020
Handläggare: Eva Lenz
Ärendebeskrivning

Nulägesrapport till Kommunstyrelsen kring rekryteringen av ny
Kommundirektör.
Beslutsunderlag

Delrapport till Kommunstyrelsens beredningssammanträde 2 februari 2021
Tidslinje för rekryteringsprocess
Kravprofil kommundirektör
Förslag till beslut

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

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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§ 24 Rapport från Vätternvatten AB
Ärendenummer: Ks 122/2021
Handläggare: Göran Lunander
Ärendebeskrivning

Göran Lunander, VD för Vätternvatten AB ger en lägesrapport kring
Vattenprojektet.
Förslag till beslut

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

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 25 Kommunstyrelsens plan med budget 2021
Ärendenummer: Ks 1440/2020
Handläggare: Eva Håkansson, Tove Rosin, Andreas Nylén, Ann-Kristin
Norberg
Ärendebeskrivning

Kommunstyrelseförvaltningen har sammanställt Kommunstyrelsens plan med
budget 2021. Planen avser Kommunstyrelsens verksamhetsplanering för 2021
utifrån gällande ansvar och uppdrag enligt reglemente. Planen utgår från
Örebros övergripande strategier och budget 2021 med plan för 2022–2023 och
ska leda till måluppfyllelse utifrån av Kommunfullmäktige fastställda
målområden, kommunfullmäktigemål och inriktningar för 2021.
Planens innehåll speglar Kommunstyrelsens färdriktning, prioriterade
utvecklingsområden och planering av Kommunstyrelsens verkställande
uppdrag enligt reglemente. Detta i enlighet med gällande målområden,
kommunfullmäktigemål och inriktningar för 2021. I planen redogörs också för
de arbetsformer Kommunstyrelsen har för att utöva uppsiktsplikt samt forum
för utveckling och uppföljning. Kommunstyrelsens plan med budget 2021
kommer att följas upp i samband med nulägesöversikt, delårsrapportering och
årsberättelse under 2021.
Kommundirektören föreslås enligt beslutspunkt 2 nedan att få delegation att
besluta om ombudgetering inom och mellan Kommunstyrelseförvaltningens
verksamhetsområden under verksamhetsåret. Syftet är att förenkla
administrationen av mindre ombudgeteringar som exempelvis fördelning av
lönekompensation kopplad till löneöversyn. Större ärenden av mer principiell
karaktär lyfts fortsatt till nämnden för beslut.
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Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse, 2021-01-21
- Kommunstyrelsens plan med budget 2021
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Kommunstyrelsens plan med budget 2021 fastställs.
2. Kommundirektören delegeras för år 2021 rätt att löpande under året
omfördela budget mellan Kommunstyrelseförvaltningens olika
verksamhetsområden.
Yrkande

Anders Åhrlin (M) yrkar på att avslå Kommunstyrelseförvaltningens förslag till
Kommunstyrelsens plan med budget för 2021, samt på att ge
Kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att återkomma med en ny plan med
budget för 2021 som baseras på Moderaternas budget för Örebro kommun
2021.
Helena Ståhl (SD) yrkar avslag på ärendet i sin helhet till förmån för
Sverigedemokraternas budgetförslag för Örebro kommun 2021.
Karolina Wallström (L) yrkar avslag på ärendet i sin helhet till förmån
för Liberalernas budgetförslag för Örebro kommun 2021.
Martha Wicklund (V) yrkar avslag på beslutspunkt 1 till
förmån för Vänsterpartiets budgetförslag för Örebro kommun 2021, samt
bifall till beslutspunkt 2 i Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Proposition

Ordförande Kenneth Handberg (S) finner att det finns 5 förslag till beslut, det
vill säga Kommunstyrelseförvaltningens förslag, Anders Åhrlins (M) yrkande,
Helena Ståhls (SD) yrkande, Karolina Wallströms (L) yrkande och Martha
Wicklunds (V) yrkande. Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner
att Kommunstyrelsen beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
1. Kommunstyrelsens plan med budget 2021 fastställs.
2. Kommundirektören delegeras för år 2021 rätt att löpande under året
omfördela budget mellan Kommunstyrelseförvaltningens olika
verksamhetsområden.
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Reservation

Anders Åhrlin (M), Maria Haglund (M), Johan Kumlin (M) och Cecilia
Askerskär Philipsson (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för Anders
Åhrlins (M) yrkande. En skriftlig reservation biläggs protokollet.
Helena Ståhl (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Karolina Wallström (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Martha Wicklund (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
En skriftlig reservation biläggs protokollet.

§ 26 Bokslutskommuniké 2020
Ärendenummer: Ks 63/2021
Handläggare: Johanna Larsson
Ärendebeskrivning

Bokslutskommunikén är en preliminär rapport av årets ekonomiska utfall.
Årsredovisningen som är en uppföljning av kommunens övergripande
strategier med budget för 2020 (ÖSB) är under produktion och presenteras i
kommunstyrelsen i april.
Beslutsunderlag

Bokslutskommuniké preliminärt bokslut 2020, 2021-01-31
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Bokslutskommunikén för 2020 godkänns.
Yrkande

Martha Wicklund (V) yrkar bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag till
beslut, samt till att få lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Proposition

Ordförande Kenneth Handberg (S) finner att det finns ett förslag till beslut,
det vill säga Martha Wicklunds (V) bifallsyrkande till
Kommunstyrelseförvaltningens förslag och att Kommunstyrelsen beslutar
enligt detta.
Därefter ställer ordföranden proposition på Martha Wicklunds (V) yrkande om
att få lämna ett särskilt yttrande till protokollet och att Kommunstyrelsen
beslutar enligt detta.
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Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
1. Bokslutskommunikén för 2020 godkänns.
2. Martha Wicklund (V) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Karolina Wallström (L) deltar inte i beslutet.

§ 27 Utökad räddningstjänst för den växande kommunen justerat igångsättningsbeslut
Ärendenummer: Ks 1203/2018
Handläggare: Mikael Carstenssen
Ärendebeskrivning

2019-02-27 fattade kommunfullmäktige ett igångsättningsbeslut gällande en ny
brandstation på del av fastigheten Gasklockan 13 (Ks 50/2019 §49). Beslutet
utgick från en finansiering av tomten som baserades på en saneringskostnad
om ca 2 mkr. Efter att föroreningssituationen på fastigheten har utretts
ytterligare har den bedömda saneringskostnaden dock ökat markant.
Olika finansieringsalternativ har utretts. Med målet att inte försena byggandet
av den nya brandstationen mer än nödvändigt föreslås en delad finansiering av
saneringskostnaderna mellan Örebro kommun och Futurum fastigheter AB.
Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse, 2021-01-20
- Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2019-02-27, § 49 Utökad
räddningstjänst för den växande kommunen (igångsättningsbeslut)
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Programnämnd samhällsbyggnad får i uppdrag att möjliggöra försäljning av
hela fastigheten Gasklockan 13 till Futurum fastigheter AB, samt bestämmer
ett fast pris för framtida återköp av outnyttjad del av fastigheten.
2. Futurum fastigheter får i uppdrag att uppföra en ny brandstation på norra
delen av fastigheten Gasklockan 13.
3. Finansiering av saneringskostnaderna för den norra delen av fastigheten sker
dels
- via exploateringsbudgeten med ett sänkt avkastningskrav (och därmed sänkt
resultat för kommunen) på upp till 15 mkr år 2021
- via finansiering av Futurum fastigheter för kostnader överstigande 15 mkr,
som kommer belasta hyran för brandstationen.
4. Efter uppförande av ny brandstation genomförs avstyckning av den del av
fastigheten som inrymmer nya brandstation.
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5. Örebro kommun köper tillbaka den kvarvarande outnyttjade delen av
fastigheten till ett förutbestämt pris.
6. Driftkostnader för den nya brandstationen bestående av kostnader för
personal arbetas in i budget fr o m år 2022.
7. Driftkostnader för hyra, ny brandbil och inventarier för den nya
brandstationen arbetas in i budget from år 2023.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 28 Ägarförändring Alfred Nobel Science Park AB
Ärendenummer: Ks 1242/2020
Handläggare: Krister Frödin
Ärendebeskrivning

Örebro kommun äger genom Örebro Rådhus AB 380 aktier, vilket motsvarar
38 % av aktierna i Alfred Nobel Science Park AB (”Bolaget”). Övriga delägare
är Karlskoga kommun med 270 aktier (27 %), Region Örebro läns förvaltnings
AB med 210 aktier (21 %) och Örebro Universitet Holding AB med 140 aktier
(14 %).
Kommunfullmäktige i Karlskoga kommun beslutade den 10 november 2020
att sälja samtliga aktier i Bolaget med uppdrag till kommunstyrelsen att hantera
utträdet senast den 30 juni 2021.
Efter överlåtelsen kommer den nya ägarstrukturen bli enligt följande:
-

Örebro Rådhus AB: 52,0 % (520 aktier)

-

Region Örebro läns förvaltnings AB: 28,8 % (288 aktier)

-

Örebro Universitet Holding AB: 19,2 % (192 aktier)

De ändrade ägarförhållandena medför att aktieägaravtal, bolagsordning och
ägardirektiv behöver ändras.
Bolagets grundfinansiering sker för närvarande genom driftsbidrag om
sammanlagt 7 900 000 kr per år. Driftbidraget minskas med de 2 133 000 kr
som utgör Karlskogas andel och uppgår fortsättningsvis till 5 767 000 kr. Som
framgår av förslaget till aktieägaravtal föreslås att grundfinansieringen fördelas
enligt respektive ägares andel i Bolaget.
I aktieöverlåtelseavtalet framgår att Karlskoga kommun ska ersätta Bolaget för
sin del av den omställningskostnad som uppstår på grund av Karlskoga
kommuns utträde ur bolaget med maximalt 1 400 000 kr.
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Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag kommunfullmäktige Karlskoga kommun, 2020-11-10
- Undertecknat aktieöverlåtelseavtal
- Undertecknat aktieägaravtal
- Ändringsmarkerat aktieägaravtal som visar ändringar jämfört med nuvarande
dokument
- Förslag till bolagsordning 2020-12-17
- Ändringsmarkerad bolagsordning som visar ändringar jämfört med
nuvarande dokument
- Förslag till ägardirektiv 2020-12-17
- Ändringsmarkerat ägardirektiv som visar ändringar jämfört med nuvarande
dokument.
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Kommunfullmäktige godkänner att Örebro Rådhus AB förvärvar aktier i
Alfred Nobel Science Park AB från Karlskoga kommun enligt förslag till
aktieöverlåtelseavtal.
2. Kommunfullmäktige godkänner förslag till aktieägaravtal, bolagsordning och
ägardirektiv.
3. Örebro Rådhus AB får i uppdrag att vid bolagsstämma i Alfred Nobel
Science Park AB rösta för att anta bolagsordningen och ägardirektiv.
4. Alfred Nobel Science Park AB får i uppdrag att besluta om sådana
eventuella mindre ändringar i bolagsstämmans beslut som kan erfordras enligt
lag för registrering av bolagsordningen hos Bolagsverket.
5. Kostnaderna för förvärvet av aktier enligt punkt 1 finanserias genom Örebro
Rådhus AB:s befintliga medel.
6. Ovanstående beslut 1 - 4 gäller under förutsättning att regionfullmäktige i
Region Örebro län och Örebro universitet fattar motsvarande beslut.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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§ 29 Utställningslokal slottet - Örebrokompaniet
Ärendenummer: Ks 1488/2020
Handläggare: Krister Frödin, Christer Wilén
Ärendebeskrivning

I Örebrokompaniets budgetdirektiv enligt Övergripande Strategier och budget
2019 och 2020 har bolaget i uppdrag att föreslå en lämplig lokal för framtida
utställningar i Örebro. Örebrokompaniets förslag är inhyrning av 1500 kvm på
Örebro slott.
Idag är Örebro slott stadens främsta varumärke och en välbesökt
turistattraktion. Förutom att få tillgång till lokaler för utställningar innebär en
inhyrning att Örebro säkrar att slottet fortfarande kan vara ett ”öppet” slott,
tillgängligt året runt - för alla.
Tack vare lokalernas beskaffenhet kan utställningsverksamheten kompletteras
med annan verksamhet och på det sättet minska den ekonomiska risken för
bolaget. Annan verksamhet som kan inrymmas är evenemangsverksamhet,
dagkonferenser och festvåning samt befintlig visnings-, receptions- och
butiksverksamhet.
Bolagets ökade årliga nettokostnad är 2 405 000 kr (varav ökad hyra 1 545 000
kr). För att klara av den ökade kostnaden behöver bolaget en ökad finansiering
från ägaren på totalt 2 050 000 kronor, fördelat på åren 2021-2024. Från och
med år 2025 och framåt bedöms den nya verksamheten uppvisa minst ett
nollresultat.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2021-01-18
Örebrokompaniet protokoll 2021-01-08
Förslag till utställningslokal på Örebro slott
Kalkyl för Örebro slott som utställningslokal
Ritning
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Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Örebrokompaniet AB beviljas tilläggslag med totalt 2 050 000 kr med
fördelning enligt nedan för inhyrning av lokaler på slottet:
- 2021: 250 000
- 2022: 700 000
- 2023: 600 000
- 2024: 500 000
2. Finansiering för 2021 sker ur Kommunstyrelsens medel för oförutsedda
behov
3. Finansiering för åren 2022–2024 arbetas in i budgeten.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Yrkande

Helena Ståhl (SD) yrkar avslag på ärendet i sin helhet.
Martha Wicklund (V) yrkar bifall till punkterna 1-3 i
Kommunstyrelseförvaltningens förslag, samt på att lägga till en
beslutspunkt om att Örebrokompaniet får i uppdrag att ta fram en särskild plan
för att tillgängliggöra slottet för alla Örebros medborgare.
Kenneth Handberg (S) yrkar avslag på Martha Wicklunds (V) tilläggsyrkande.
Proposition

Ordförande Kenneth Handberg (S) föreslår en propositionsordning där först
Kommunstyrelseförvaltningens förslag ställs mot Helena Ståhls (SD)
avslagsyrkande och att Kommunstyrelsen därefter tar ställning till Martha
Wicklunds (V) tilläggsyrkande genom att ställa det mot Kenneth Handbergs (S)
avslagsyrkande till tilläggsyrkandet. Propositionsordningen godkänns av
Kommunstyrelsen.
Ordföranden ställer Kommunstyrelseförvaltningens förslag mot Helenas Ståhls
(SD) avslagsyrkande och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt
Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Ordföranden ställer därefter Martha Wicklunds (V) tilläggsyrkande mot
Kenneth Handbergs (S) avslagsyrkande till tilläggsyrkandet och finner att
Kommunstyrelsen avslår tilläggsyrkandet.
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Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
1. Örebrokompaniet AB beviljas tilläggslag med totalt 2 050 000 kr med
fördelning enligt nedan för inhyrning av lokaler på slottet:
- 2021: 250 000
- 2022: 700 000
- 2023: 600 000
- 2024: 500 000
2. Finansiering för 2021 sker ur Kommunstyrelsens medel för oförutsedda
behov
3. Finansiering för åren 2022–2024 arbetas in i budgeten.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Reservation

Helena Ståhl (SD) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för sitt eget
avslagsyrkande.
Martha Wicklunds (V) reserverar sig skriftlig mot beslutet till förmån för sitt
eget tilläggsyrkande.

§ 30 Kostnad för boendeparkering vid införande av nya
taxor i parkeringszon 2
Ärendenummer: Ks 1050/2020
Handläggare: Peter Grönlund, Ferid Kovacevic
Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige antog den 19–20 oktober 2020 förslaget om nya
parkeringsavgifter i zonerna 1 och 2. I samband med detta beslutade
Kommunfullmäktige även att boendeparkering ska införas i zon 2. Tekniska
förvaltningen fick i uppdrag att utreda och föreslå en kostnad för
boendeparkering som ska beslutas i Kommunfullmäktige i februari 2021.
Tekniska förvaltningen har tagit fram tre förslag:
– Förslag 1: Motsvarande vad det i dag kostar att parkera på gatan i en månad,
det vill säga 420 kronor
– Förslag 2: Något dyrare än vad det kostar på kvartersmark, P-hus eller
liknande, det vill säga 830 kronor
– Förslag 3: Motsvarande vad det kommer att kosta att parkera på gatan i en
månad, det vill säga 2 100 kronor.
Ärendet behandlades av tekniska nämnden den 10 december 2020 och av
Programnämnd samhällsbyggnad den 5 februari 2021.
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Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2020-11-24
Protokollsutdrag från Tekniska nämnden 2020-12-10, § 193
Protokollsutdrag från Programnämnd samhällsbyggnad 2020-02-05, § 23
Förslag till beslut

Programnämnd samhällsbyggnads förslag till Kommunstyrelsen:
- Kostnaden för boendeparkering antas enligt förslag 1. En kostnad på 420
kronor/månad.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Yrkande

Karolina Wallström (L) yrkar bifall till Programnämnd samhällsbyggnads
förslag.
Proposition

Ordförande Kenneth Handberg (S) finner att det finns ett förslag till beslut,
det vill säga Karolina Wallströms (L) bifallsyrkande till Programnämnd
samhällsbyggnads förslag och att Kommunstyrelsen beslutar enligt detta.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Kostnaden för boendeparkering antas enligt förslag 1. En kostnad på 420
kronor/månad.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.

§ 31 Svar på motion från Vänsterpartiet om att utlysa
klimatnödläge
Ärendenummer: Ks 1513/2019
Ärendebeskrivning

Vänsterpartiets fullmäktigegrupp inkom den 25 september 2019 med en
motion om att utlysa klimatnödläge i Örebro.
Vänsterpartiets förslår i sin motion att:
- Erkänna att vi befinner oss i ett klimatnödläge
- Erkänna att nödläget kräver massmobilisering och akuta genomgripande
åtgärder på lokal, regional, nationell och internationell nivå.
- Erkänna att nödläget varar tills världens nationer säkerställt målet att den
globala uppvärmningen inte passerar förödande 1,5 grader.
- Ge kommunen i uppdrag att skyndsamt ta fram en klimatnödlägesplan och
prioritera planen i kommunens strategiska arbete.
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- Fastställa att kommunen i klimatnödlägesplanen prioritera att påverka andra
kommuner och högre politiska nivåer att utlysa nödläge.
- Fastställa att kommunen i klimatnödlägesplanen prioriterar att samarbeta med
andra kommuner internationellt och nationellt för att bygga upp kompetens
och ta kompensatoriskt ansvar för en omställning tills högre nivåer tar sitt fulla
ansvar.
- Fastställa att kommunen i klimatnödlägesplanen tar på sig att informera alla
människor som lever och verkar i Örebro kommun om klimatnödläget och
samverka med lokala aktörer för en skyndsam omställning.
Beslutsunderlag

Motion från Vänsterpartiets fullmäktigegrupps om att utlysa klimatnödläge i
Örebro, 2019-09-25
Förslag till beslut

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

Martha Wicklund (V) yrkar bifall till motionen.
Proposition

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

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

Martha Wicklund (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget
bifallsyrkande till motionen.
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§ 32 Fyllnadsval
Ärendenummer: Ks 329/2021
Ärendebeskrivning

Agneta Blom (S) har inkommit med en begäran om entledigande från följande
uppdrag:
- Ombud, bolagstämma Kommuninvest AB.
- Ombud, bolagstämma Länstrafiken AB
- Ombud, årsmöte Hopajola
- Ledamot i Fondstyrelsen för Örebro Sparbanks Jubileumsgåva 1965.
- Ledamot i Örebro läns demokratinätverk
Jan Zetterqvist (S) har inkommit med en begäran om entledigande från
följande uppdrag:
- Ersättare för ombud, Bolagstämma Kommuninvest AB.
- Ersättare för ombud, Bolagstämma Länstrafiken AB.
- Ersättare för ombud, årsmöte Hopajola.
Camilla Andersson (S) har inkommit med en begäran om entledigande från
följande uppdrag:
- Ersättare i Kommunstyrelsen utskott för hållbar utveckling.
- Ersättare i Krisledningsutskottet.
- Ledamot i Personalberedningen.
Beslutsunderlag

Begäran om entledigande Agneta Blom (S), Ks 897/2020
Begäran om entledigande Jan Zetterqvist (S), Ks 1315/2020
Begäran om entledigande, Camilla Andersson, Ks 159/2021
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Förslag till beslut

Förslag till beslut:
1. Begärada entlediganden beviljas.
2. Välja Jan Zetterqvist (S) till följande uppdrag efter Agneta Blom (S):
- Ombud, bolagstämma Kommuninvest AB.
- Ombud, bolagstämma Länstrafiken AB
- Ombud, årsmöte Hopajola
- Ledamot i Fondstyrelsen för Örebro Sparbanks Jubileumsgåva 1965.
- Ledamot i Örebro läns demokratinätverk
3. Välja Eva Eriksson (S) till följande uppdrag efter Jan Zetterqvist (S):
- Ersättare för ombud, bolagstämma Kommuninvest AB
- Ersättare för ombud, bolagstämma Länstrafiken AB
- Ersättare för ombud, årsmöte Hopajola.
4. Välja Ida Eklund (S) till följande uppdrag:
- Ersättare i Kommunstyrelsens utskott för hållbar utveckling efter Camilla
Andersson (S). Ida Eklund (S) går in som sista ersättare.
- Ersättare i Krisledningsutskottet efter Camilla Andersson (S). Ida Eklund går
in som sista ersättare.
5. Välja Per Lilja (S) till ledamot i Personalberedningen efter Camilla
Andersson (S).
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt förslag till beslut.

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

Kommunfullmäktige den 26 januari 2021 har överlämnat följande motioner för
beredning:
- Motion från Christopher Hedbom Rydaeus (M) om att det
arbetsmarknadspolitiska ansvaret måste öka.
- Motion från Christopher Hedbom Rydaeus (M) om att utöka
utmaningsrätten i Örebro kommun.
- Motion från Karolina Wallström (L) om utdrag ur belastningsregistret vid
anställning i äldreomsorgen och LSS-boende
Beslutsunderlag

- Motion från Christopher Hedbom Rydaeus (M) om att det
arbetsmarknadspolitiska ansvaret måste öka, Ks 210/2021.
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- Motion från Christopher Hedbom Rydaeus (M) om att utöka
utmaningsrätten i Örebro kommun, Ks 211/2021.
- Motion från Karolina Wallström (L) om utdrag ur belastningsregistret vid
anställning i äldreomsorgen och LSS-boende, Ks 212/2021.
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Motion från Christopher Hedbom Rydaeus (M) om att det
arbetsmarknadspolitiska ansvaret måste öka remitteras till Vuxenutbildningsoch arbetsmarknadsnämnden och Kommunstyrelseförvaltningen.
2. Motion från Christopher Hedbom Rydaeus (M) om att utöka
utmaningsrätten i Örebro kommun remitteras till Vuxenutbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden och Kommunstyrelseförvaltningen.
3. Motion från Karolina Wallström (L) om utdrag ur belastningsregistret vid
anställning i äldreomsorgen och LSS-boende remitteras till Programnämnd
social välfärd och Kommunstyrelseförvaltningen.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 34 Rapport över finansverksamheter under januari 2021
Ärendenummer: Ks 32/2021
Ärendebeskrivning

Kommunstyrelseförvaltningen anmäler rapport över finansverksamheter för
januari 2021.
Beslutsunderlag

Finansrapport januari 2021
Förslag till beslut

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

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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§ 35 Anmälan av delegationsbeslut januari 2021
Ärendenummer: Ks 83/2021
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 december 2020.
Beslutsunderlag

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

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

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

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

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

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

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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§ 37 Kommundirektörens rapport
Ärendenummer: Ks 39/2021
Ärendebeskrivning

Kommundirektören redogör i en rapport för nyheter inom förvaltningen.
Beslutsunderlag

Kommundirektörens rapport januari 2021.
Förslag till beslut

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

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 38 Ställningstagande vaccination kopplat till arbetstid för
medarbetare i Örebro kommun (Covid-19)
Ärendenummer: Ks 161/2021
Handläggare: Henrik Bengtsson
Ärendebeskrivning

I början av 2021 startade vaccineringen mot covid-19 i Sverige. Örebro
kommun har redan tagit ställning till vad som gäller för de medarbetare som
arbetar inom och i anslutning till omsorgsboenden enligt
Folkhälsomyndighetens nationella plan.
Nästa steg är att ta ställning till hur Örebro kommun ska agera när den
allmänna vaccinationen kommer igång och på vilket sätt Örebro kommun
underlättar för medarbetarna att vaccinera sig.
Förslaget innebär att alla medarbetare inom Örebro kommun ska få 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 4,4 mnkr.
Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse, 2021-01-29
- Kommundirektörens beslut Vaccination på arbetstid för personal (fas 1 och
fas 2), Coronaviruset, Covid-19. Ks 52/2021
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Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Medarbetarna som har Kommunstyrelsen som arbetsgivarnämnd erbjuds att
vaccinera sig mot Covid-19 på arbetstid där det är praktiskt möjligt utan
störningar för verksamheten. Störningar kan exemplifieras genom att vikarier
behöver kallas in.
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. Rekommenderar övriga nämnder i Örebro kommun med arbetsgivaransvar
att fatta ett likalydande beslut för sina medarbetare.
4. Beslutet gäller fram till och med den 31 december 2021.
Yrkande

Martha Wicklund (V) yrkar bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Proposition

Ordförande Kenneth Handberg (S) finner att det finns ett förslag till beslut,
det vill säga Martha Wicklunds (V) bifallsyrkande till
Kommunstyrelseförvaltningens förslag och att Kommunfullmäktige beslutar
enligt detta.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
1. Medarbetarna som har Kommunstyrelsen som arbetsgivarnämnd erbjuds att
vaccinera sig mot Covid-19 på arbetstid där det är praktiskt möjligt utan
störningar för verksamheten. Störningar kan exemplifieras genom att vikarier
behöver kallas in.
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. Rekommenderar övriga nämnder i Örebro kommun med arbetsgivaransvar
att fatta ett likalydande beslut för sina medarbetare.
4. Beslutet gäller fram till och med den 31 december 2021.

§ 39 Svar på ledamotsinitiativ från Karolina Wallström (L)
om utökning av paragraf 3-området
Ärendenummer: Ks 1455/2020
Handläggare: Mats Brantsberg
Ärendebeskrivning

I kommunens lokala ordningsföreskrifter regleras bland annat inom vilka
områden i kommunen det inte är tillåtet att dricka alkohol på offentlig plats.
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Det finns vidare reglerat vilka platser som ska likställas med offentlig plats.
Däremot regleras inte områden eller regelverk för ordningsvakter
förkommunens så kallade paragraf 3 ordningsvakter i de lokala
ordningsföreskrifterna.
Ordningsvakter förordnas enligt 3§ LOV (Lag om ordningsvakter), och bara
om det finns ett särskilt behov och att det är av väsentlig betydelse från allmän
synpunkt. Behovet av ordningsvakter i området ska enligt 3§ LOV omprövas
kontinuerligt av polismyndigheten. I samband med den omprövningen gör
säkerhetsavdelningen i samverkan med andra verksamheter i kommunen,
samverkanspartners och berörda myndigheter en översyn av behovet av
ordningshållning och en kartläggning av problem i området. En sådan översyn
gjordes senast våren 2020 och säkerhetsavdelningen känner inte att något
väsentligt förändrats sedan dess. Möjligheten för polismyndigheten att
förordna ordningsvakter i ett större område enligt 3§ LOV anses därför liten.
Ett område som täcker hela kommunen är inte möjligt utan det är bara om det
finns områden där det finns en utökad brottslighet som kan påvisas. Beslutet
ligger i de fallen hos polismyndigheten.
Det nuvarande området är stort att täcka till fots med nuvarande bemanning,
en utökning av området skulle behöva kombineras med en översyn av
bemanning och alternativ för ordningsvakterna att transportera sig.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2021-02-31
Polismyndighetens beslut om förordnande av ordningsvakter 3§ LOV i Örebro
kommun, 2020-05-27
Lag ( 1980:578) om ordningsvakter (LOV)
PMFS 2017:12 FAP 670-1
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Örebro kommun fortsätter att bevaka i vilka områden och platser behov av
förordnande av ordningsvakter enligt 3 § LOV föreligger på det sätt som redan
sker. Vid en eventuell utökning av området behöver samtidigt en översyn av
bemanning och transportsätt i området ske.
2. Anse ledamotsinitiativet besvarat.
Yrkande

Karolina Wallström (L), Helena Ståhl (SD) och Anders Åhrlin (M) yrkar bifall
till ledamotsinitiativet.
Kenneth Handberg (S) yrkar bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Ajournering

Kommunstyrelsen ajournerar sig 5 minuter för politiska överläggningar.
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Proposition

Ordförande Kenneth Handberg (S) finner att det finns två förslag till beslut,
det vill säga Kenneth Handbergs (S) bifallsyrkande till
Kommunstyrelseförvaltningens förslag och Karolina Wallströms (L)
bifallsyrkande till ledamotsinitiativet. Ordföranden ställer förslagen mot
varandra och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt
Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
1. Örebro kommun fortsätter att bevaka i vilka områden och platser behov av
förordnande av ordningsvakter enligt 3§ LOV föreligger på det sätt som redan
sker. Vid en eventuell utökning av området behöver samtidigt en översyn av
bemanning och transportsätt i området ske.
2. Anse ledamotsinitiativet besvarat.
Reservation

Karolina Wallström (L) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för sitt
eget yrkande om bifall till ledamotsinitiativet.
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Yrkande

Ärende 5
Ärendenummer: Ks 1440/2020
”Kommunstyrelsens plan med budget 2021”

Kommunstyrelsen
Örebro kommun
09 februari 2021

För ett bättre och mer hållbart Örebro
Örebro kommuns ekonomi är ansträngd. Kostnaderna har ökat kraftigt under de senaste åren och
prognosen för de kommande åren är lika dyster. Coronakrisen har slagit hårt mot kommunens
verksamheter och skapat nya ekonomiska utmaningar.
Trots tillskott av stadsbidrag kvarstår det grundläggande problemet med att de styrande inte
lyckas parera den skenande kostnadsutvecklingen. Mellan åren 2021 och 2024 beräknas
kommunens kostnader öka med över 800 miljoner kronor. Samtidigt ökar inte kommunens
intäkter i tillräcklig omfattning.
Befolkningen växer, och i synnerhet den yngre och den äldre delen som inte arbetar men nyttjar
olika välfärdsinsatser som skola och äldreomsorg. För att möta de kostnadsökningar som detta
medför behöver kommunen prioritera om skattemedel till kärnverksamheter och se till att dessa
drivs på ett effektivt sätt, så att varje arbetad timme producerar maximalt värde för örebroarna.
De senaste åren har Moderaternas ambition kring den ekonomiska politiken visat sig vara väldigt
träffsäker. Våra ekonomiska bedömningar har i stora delar legat nära det verkliga utfallet.
Moderaternas budget tar ansvar och har konkreta åtgärder för ett bättre och mer hållbart Örebro.

Med hänvisning till ovanstående föreslår Moderaterna att kommunstyrelsen beslutar
att

avslå förslaget till kommunstyrelsens plan med budget för 2021, samt

att

ge förvaltningen i uppdrag att återkomma med en ny plan med budget för 2021
som baseras på Moderaternas budget för Örebro kommun 2021.

Om kommunstyrelsen beslutar annat gäller ovanstående som reservation till förmån för eget
förslag.

För Moderaternas grupp i Kommunstyrelsen
Anders Åhrlin (M)

Datum: 2021-02-09
Kommunstyrelsen

Yrkande

5 Kommunstyrelsens plan med budget 2021
Vänsterpartiet har lämnat ett eget budgetalternativ avseende 2021. I
Vänsterpartiets budgetalternativ Ett Örebro För Alla 2021, gör vi andra
ekonomiska prioriteringar än styrande partier S, C och Kd. Vi ser inte
ytterligare nedskärningar inom en redan ansträngd välfärd som ett alternativ
och satsar istället på att stärka välfärden.
Vänsterpartiet ställer sig därför inte bakom Kommunstyrelsens plan med
budget 2021 då de ekonomiska förutsättningarna hade sett annorlunda ut om
Vänsterpartiet hade varit i styrande position.
Med hänvisning till ovan yrkar Vänsterpartiet:

Att

avslå punkt 1 till förmån för vårt eget budgetalternativ Ett
Örebro För Alla 2021.

Att

bifalla punkt 2.

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

För Vänsterpartiet
Martha Wicklund (V)

Yrkande – Utställningslokal slottet - Örebrokompaniet

Yrkande
Ärende: Utställningslokal slottet - Örebrokompaniet
Ärendenummer: Ks 1488/2020
Datum: 2021-02-09

Sparsamhet och kostnadseffektivitet i ekonomiskt svåra tider
Sverigedemokraterna ser positivt på att låta Örebrokompaniet använda slottet som utställningslokal, detta
eftersom vi då skapar goda möjligheter att tillgängliggöra slottet, som är en viktig del av vårt lokala kulturarv,
för allmänheten.
Vi är däremot kritiskt inställda till att utöka Örebrokompaniets budget på det sätt som föreslås. Pandemins
negativa effekter har förändrat Örebro kommuns redan svåra och osäkra ekonomiska situation till att bli mer
komplex och instabil. Det får effekten att alla verksamheter utanför skola, vård och omsorg måste vara beredda
att stå tillbaka. Kultur är i grunden en viktig del av vårt samhälle, med det får aldrig gå före människoliv och ska
aldrig vara på bekostnad av kvalitetssänkningar inom kommunens mest basala och viktiga uppdrag inom
välfärden.
Dessutom har de senaste årens uppmärksammade skandaler kring Örebrokompaniet väckt stora frågetecken
kring hur effektivt Örebrokompaniet verkligen använder sina befintliga medel. Sverigedemokraterna strävar
efter maximal ansvarsfullhet med skattebetalarnas pengar och anser därför att bolaget i första hand ska söka
sin finansiering för utställningsprojektet helt inom sina egna befintliga ramar. På så vis skapar vi ett
effektiviseringstryck mot bolagets övriga verksamheter, samtidigt som kommunen slipper dessa ökade utgifter.

Med hänvisning till ovanstående yrkar jag:
- att ärendet avslås i sin helhet.

Om yrkandet faller gäller ovanstående som reservation.

För Sverigedemokraterna i Kommunstyrelsen:

____________________________
Helena Ståhl (SD)

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

Sid. 1 (1)

Datum: 2021-02-09
Kommunstyrelsen

Tilläggsyrkande

9 Utställningslokal slottet - Örebrokompaniet
Örebro slott är en unik pärla mitt i centrala Örebro, och tillsammans med
Svampen, är Örebro slott en turistattraktion som lockar många besökare
årligen. För Vänsterpartiet är det viktigt att en historisk byggnad som slottet
bevaras och är tillgänglig för allmänheten oavsett funktionsvariation eller
ekonomiska förutsättningar.
För Vänsterpartiet är det viktigt att påtala att alla inte har samma ekonomiska
möjligheter gällande till exempel entréavgifter. Det är därför viktigt att
Örebrokompaniet tillhandahåller verksamhet som alla kan ta del av oavsett
ekonomiska förutsättningar. Detsamma ska även gälla för personer med olika
funktionsvariationer. Även Vänsterpartiet anser att våra gemensamma
skattemedel ska användas på ett sätt som kommer örebroarna till nytta.
Verksamheten som Örebrokompaniet ska bedriva bör därför innehålla en
betydande del kostnadsfria arrangemang. För att uppnå detta anser vi att det
är viktigt med ett tydligt direktiv från kommunen som understryker detta.
Vi vill även poängtera att samarbetet mellan Örebrokompaniet och
Länsmuseet är en viktig aspekt för att tillgängliggöra slottet för fler människor.
Vi vill därför se en fördjupning av samarbetet mellan de båda parterna, något
som vi bland annat lyft via motioner och vårt förslag till budget för 2021.
Vi vill därför att Örebrokompaniet lägger upp en plan för hur de ska
tillgängliggöra verksamheten för allmänheten, så att även personer med liten
köpkraft eller funktionsvariation också ska ha en god tillgång till slottet.
Med hänvisning till ovan yrkar Vänsterpartiet:

Att

bifalla punkt 1-3.

Att

lägga till en punkt som lyder: Örebrokompaniet får i uppdrag att
ta fram en särskild plan för att tillgängliggöra slottet för alla
Örebros medborgare.

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

För Vänsterpartiet
Martha Wicklund (V)

YRKANDE / RESERVATION
Ledamotsinitiativ
Kommunstyrelsen 9 februari 2021

Utökning av fler § 3 områden
Med hänsyn till den lokala ordningsstadgan så efterlyser Liberalerna en möjlighet till
utökning av det så kallade paragraf 3-området för fler områden.
Liberalerna föreslår att Kommunstyrelseförvaltningen får I uppdrag att ta kontakter
med inblandade inom kommunen men också andra berörda myndigheter för att se
vilken nytta och I vilken omfattning detta skulle kunna göras.
En utökning skulle innebära större flexibilitet och ytterligare avlastning för polisen.
Liberalerna. Diskussioner och utreda ytterligare behoven bör inledas.
Yrkar att bifalla ledamotsinitiativet.

Om detta yrkandet faller I kommunstyrelsen är detta tillika en reservation till förmån
för bifall.

Karolina Wallström
Liberalerna I Örebro kommun

Datum: 2021-02-09
Kommunstyrelsen

Särskilt yttrande

6 Bokslutskommuniké 2020
Trots att 2020 var ett år fyllt av stora utmaningar är det ekonomiska läget som
presenteras i bokslutskommunikén ett direkt resultat av styrande partiers
politik och sätt att driva Örebro kommun.
Trots att kommunen har fått betydande statliga anslag kopplade till den
rådande pandemin så tampas flera verksamheter med kraftiga underskott.
Programnämnd social välfärd har ett underskott om cirka 50 miljoner kronor
om det statliga stödet hade uteblivit hade läget sett betydligt värre ut.
Skenande underskott inom välfärden har varit ett problem länge, vi ser
privatiseringarna inom hemtjänsten som en direkt orsak till detta.
Vänsterpartiet har trots det alltid tagit ett stort ansvar och var med och
förstärkte budgeten för hemvården trots att vi vet att det är privatiseringarna
som orsakar dessa underskott.
Vänsterpartiet vill att alla barn ska ha samma uppväxtvillkor. Vi har under 2020
sett en överetablering av privata förskolor i vissa områden i Örebro kommun.
Detta leder till en snedfördelning av förskolor och ökar klyftorna mellan barn i
olika bostadsområden.
Trots goda resultat väljer styrande partier även att fortsätta med uttag ur det
kommunala fastighetsbolaget Öbo, något som Vänsterpartiet är kritiska till då
det riskerar att slå hårt mot hyresgästerna.
Med Vänsterpartiets politik hade de politiska prioriteringarna i Örebro
kommun sett annorlunda ut vilket innebär att även det ekonomiska läget hade
sett betydligt bättre ut.

För Vänsterpartiet
Martha Wicklund (V)

