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§ 128 Protokolljusterare, kallelse och föredragningslista
§ 129 Delårsrapport med prognos 1 2022 Kommunstyrelsen
Ärendenummer: Ks 827/2022
Handläggare: Catharina Centerfjäll, Maritta Karhu och Markus Duberg
Ärendebeskrivning

Kommunstyrelseförvaltningens avdelningar arbetar dels med att anpassa och
ställa om verksamheten för att komma i ekonomisk ram och dels med att
utveckla stödet till de olika förvaltningarna och nämnderna. Detta sker
samtidigt som ett intensivt förberedelsearbete pågår för att förbereda för nya
nämnder och förvaltningar 2023.
Beslutsunderlag

Delårsrapport med prognos 1 2022 Kommunstyrelsen, 2022-05-27
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Kommunstyrelsen fastställer delårsrapport med prognos 1 2022 för
Kommunstyrelsens egen verksamhet
2. Delårsrapporten överlämnas för vidare hantering inom ramen för
kommuntotal delårsrapport med prognos 1 2022.
Yrkande

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

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

Kommunstyrelsen beslutar:
1. Kommunstyrelsen fastställer delårsrapport med prognos 1 2022 för
Kommunstyrelsens egen verksamhet
2. Delårsrapporten överlämnas för vidare hantering inom ramen för
kommuntotal delårsrapport med prognos 1 2022.
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3. Anders Åhrlin (M) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Martha Wicklund (V) och Karolina Wallström (L) deltar inte i beslutet.

§ 130 Delårsrapport med prognos 1 2022 - Örebro
kommun
Ärendenummer: Ks 222/2022
Handläggare: Johanna Larsson
Ärendebeskrivning

Kommunstyrelseförvaltningen har sammanställt en delårsrapport till och med
den 30 april och helårsprognos 1 för 2022 för Örebro kommun. I rapporten
görs en uppföljning av kommunens finansiella mål och finansiella ställning.
Resultat efter årets första fyra månader visar ett utfall på -122 miljoner kronor.
Årets prognos på helår visar ett resultat på 93 miljoner kronor. Det
budgeterade resultatet är 309 miljoner kronor, vilket innebär en
budgetavvikelse på -216 miljoner kronor. 178 miljoner kronor av avvikelsen
återfinns inom verksamhetens resultat och -395 miljoner kronor inom
finansverksamheten.
Prognosen inom den löpande verksamheten i nämnderna samt
kommungemensamma verksamheter ingår i verksamhetens resultat och
prognostiserar en samlad positiv budgetavvikelse på 22 miljoner kronor.
Prognosen för kommunens investeringar uppgår till 1 116 miljoner kronor
vilket är 155 miljoner kronor lägre än budget.
Prognosen för de skattefinansierade investeringarna uppgår till 589 miljoner
kronor, vilket är 86 miljoner kronor lägre än budget. De taxefinansierade
investeringarna prognostiseras uppgå till 526 miljoner kronor, vilket är 69
miljoner kronor lägre än budget.
Tre av fyra finansiella mål beräknas uppnås under året. Det mål som enligt
prognos inte kommer att uppnås är målet om självfinansieringsgrad avseende
kommunens egna investeringar exklusive överförda anslag, vilket i sin helhet
förklaras av det svaga
prognostiserade resultatet.
Beslutsunderlag

Delårsrapport med prognos 1 2022 Örebro kommun
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Delårsrapport med prognos 1 för 2022 godkänns.
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2. Samtliga nämnder som prognostiserar negativ budgetavvikelse för år 2022
ska besluta om och vidta åtgärder för att säkra en långsiktigt hållbar ekonomi.
Beslutade och vidtagna åtgärder ska redovisas till Kommunstyrelsen i samband
med delårsrapport med prognos 2.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Yrkande

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

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

Kommunstyrelsen:
1. Delårsrapport med prognos 1 för 2022 godkänns.
2. Samtliga nämnder som prognostiserar negativ budgetavvikelse för år 2022
ska besluta om och vidta åtgärder för att säkra en långsiktigt hållbar ekonomi.
Beslutade och vidtagna åtgärder ska redovisas till Kommunstyrelsen i samband
med delårsrapport med prognos 2.
3. Anders Åhrlin (M) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Martha Wicklund (V) och Karolina Wallström (L) deltar inte i beslutet.

§ 131 Tilläggsanslag och ombudgeteringar juni 2022
Ärendenummer: Ks 78/2022
Handläggare: Andreas Nylén, Johanna Larsson
Ärendebeskrivning

Ärendet innefattar ombudgetering av skatteintäkter och generella bidrag,
ombudgeteringar mellan nämnder och tilläggsanslag för kostnadsökningar samt
oförutsedda kostnader för budgetåret 2022.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2022-05-27
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Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Kommunens budgeterade skatteintäkter och generella statsbidrag höjs med 4
315 tkr, från 9 864 mnkr till 9 869 mnkr.
2. Tilläggsanslag finansierade genom ökad budget för skatter och generella
statsbidrag beviljas med totalt 4 315 tkr enligt kommunstyrelseförvaltningens
förslag.
3. Tilläggsanslag beviljas med totalt 36 233 tkr enligt
kommunstyrelseförvaltningens förslag.
4. Finansiering av tilläggsanslagen sker ur kommunstyrelsens utrymme för
generella kostnadsökningar med 382 tkr, ur kommunstyrelsens utrymme för
oförutsedda behov med 26 905 tkr, ur kommunstyrelsens utrymme för
investeringskompensation med 6 946 tkr samt ur det politiska utrymmet med 2
000 tkr.
5. Ombudgeteringar om 14 989 tkr beviljas enligt
kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslutspunkt 1 och 2 ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Yrkande

Anders Åhrlin (M) yrkar att tilläggsanslaget till kulturkvarteret om 5,2 miljoner
kr omfördelas till utökade ordningsvaktsinsatser.
Helena Ståhl (SD) yrkar avslag på att Länsmusiken ska få kompensation enligt
Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Proposition

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

Kommunstyrelsen beslutar:
1. Kommunens budgeterade skatteintäkter och generella statsbidrag höjs med 4
315 tkr, från 9 864 mnkr till 9 869 mnkr.
2. Tilläggsanslag finansierade genom ökad budget för skatter och generella
statsbidrag beviljas med totalt 4 315 tkr enligt kommunstyrelseförvaltningens
förslag.
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3. Tilläggsanslag beviljas med totalt 36 233 tkr enligt
kommunstyrelseförvaltningens förslag.
4. Finansiering av tilläggsanslagen sker ur kommunstyrelsens utrymme för
generella kostnadsökningar med 382 tkr, ur kommunstyrelsens utrymme för
oförutsedda behov med 26 905 tkr, ur kommunstyrelsens utrymme för
investeringskompensation med 6 946 tkr samt ur det politiska utrymmet med 2
000 tkr.
5. Ombudgeteringar om 14 989 tkr beviljas enligt
kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslutspunkt 1 och 2 ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Martha Wicklund (V) deltar inte i beslutet.
Reservation

Anders Åhrlin (M), Maria Haglund (M), Johan Kumlin (M) och Cecilia
Askerskär Philipsson (M) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för
Anders Åhrlins (M) yrkande.
Helena Ståhl (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande.

§ 132 Budgetdirektiv för år 2023 med plan för 2024-2026
Ärendenummer: Ks 1339/2021
Handläggare: Johanna Larsson och Andreas Nylén
Ärendebeskrivning

Sveriges kommuner och regioner (SKR) konstaterar i Ekonomirapporten, maj
2022, att verksamheten återigen kommit att påverkas av faktorer som sektorn
inte rår över. Det ljusa framtidsscenariot vi såg framför oss vid årets början där
en rekordstark ekonomi skulle kunna användas för att hantera pandemins
långsiktiga konsekvenser och kommande demografiska utmaningar har
förändrats, främst till följd av de konsekvenser som kriget i Ukraina lett till.
Kommunens ekonomiska förutsättningar påverkas under planperioden av den
höga inflationen som innebär att de ökade skatteintäkterna förväntas ätas upp
av pris- och löneökningar samt de ökade kostnader som det nya
pensionsavtalet innebär.
Vid utgången av 2021 hade Örebro kommun 156 987 invånare. Till år 2030
beräknas antalet invånare öka med ytterligare 17 000 till knappt 173 700.
Invånarnas flyttmönster har förändrats mycket under coronapandemi och
kommunen har haft en låg befolkningsökning. Flyttnettot har varit runt noll,
främst på grund av att gruppen unga vuxna, troligen studenter, inte flyttat till

7 (30)

ÖREBRO

Protokoll

Örebro i samma omfattning som tidigare och fler barnfamiljer har flyttat ifrån
Örebro jämfört med tidigare.
Beslutsunderlag

Budgetdirektiv för år 2023 med plan för 2024-2026, 2022-05-27
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Budgetdirektiv 2023 med plan för 2024–2026 godkänns.
2. Nämnderna får i uppdrag att ta fram preliminära internpriser av relevans för
det fortsatta budgetarbetet.
Yrkande

Anders Åhrlin (M) yrkar i första hand att ärendet återremitteras för
omarbetning av budgetdirektiven utifrån Moderaternas tidigare budgetar och
investeringsbudgetar och i andra hand avslag på
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut.
Proposition

Ordförande John Johansson (S) ställer först Anders Åhrlins (M) yrkande om
återremiss under proposition och finner att Kommunstyrelsen beslutar att
ärendet ska avgöras idag.
Därefter finner ordföranden att det finns två förslag till beslut, det vill säga
Kommunstyrelseförvaltningens förslag respektive Anders Åhrlins (M)
avslagsyrkande. Ordföranden ställer dessa mot varandra och finner att
Kommunstyrelsen beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
1. Budgetdirektiv 2023 med plan för 2024–2026 godkänns.
2. Nämnderna får i uppdrag att ta fram preliminära internpriser av relevans för
det fortsatta budgetarbetet.
Reservation

Anders Åhrlin (M), Maria Haglund (M), Johan Kumlin (M) och Cecilia
Askerskär Philipsson (M) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för
Anders Åhrlins (M) yrkande.
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§ 133 Reviderat investeringsprogram 2022
Ärendenummer: Ks 1346/2020
Handläggare: Andreas Nylén
Ärendebeskrivning

Kommunen beslutar varje år om ett reviderat investeringsprogram
innehållande kommunens investeringsutgifter och driftkostnadskonsekvenserna av samtliga investeringar i den kommunala verksamheten.
Förslaget innebär totala investeringsutgifter för kommunen med 1 266 mnkr år
2022, varav 682 mnkr avser skattefinansierade investeringar och 589 mnkr
taxefinansierade investeringar.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2022-05-17
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Det reviderade investeringsprogrammet beslutas i enlighet med förslaget,
innebärande att kommunens totala investeringsutgifter 2022 uppgår till 1 266
mnkr.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Yrkande

Martha Wicklund (V) yrkar på följande ändringar i investeringsprogrammet:
budgetposten asfaltsunderhåll minskas år 2023 och 2025, så att 10% av medlen
för 2023 istället satsas på pendelparkeringar (posten gatuåtgärder), Vivalla IP
får ett tillskott 2023 på tre miljoner, som tas från posten ”Slottsområdet”,
budgetposten ”öppnandet av gator” stryks helt och pengar istället läggs på
gång och cykel-åtgärder, pengar till motorstadion 2026 istället satsas på badhus
på holmen och att investeringar till fordon skattefinansierad verksamhet
minskas med 10%, så att kostnaderna för de verksamheter som använder dem
minskas.
Helena Ståhl (SD) yrkar avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Proposition

Ordförande John Johansson (S) finner att det finns tre förslag till beslut, det
vill säga Kommunstyrelseförvaltningens förslag, Martha Wicklunds (V)
ändringsyrkande respektive Helena Ståhls (SD) avslagsyrkande. Ordföranden
ställer dessa mot varandra genom acklamation och finner att Kommunstyrelsen
beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Det reviderade investeringsprogrammet beslutas i enlighet med förslaget,
innebärande att kommunens totala investeringsutgifter 2022 uppgår till 1 266
mnkr.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Karolina Wallström (L) deltar inte i beslutet.
Reservation

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

§ 134 Utveckling av GIS-integration och krisberedskap i
Lokalförsörjningsprocessen
Ärendenummer: Ks 723/2022
Handläggare: Björn Åkerberg Langhé
Ärendebeskrivning

I februari 2022 förändrades säkerhetsläget i världen drastiskt med Rysslands
invasion av Ukraina. Rikets och kommunernas krisberedskap har under våren
tydligt synliggjorts. En av de stora effekterna av kriget i Ukraina har varit de
flyktingströmmar som kommit till Sverige och den fortsatta flyktingtillförseln
som beräknas så länge som konflikten pågår. En annan effekt av att
krisberedskapen synliggjorts är att kommunernas skyddsrum inventerats.
Stora flyktingströmmar, ett ökat säkerhetskrav och krisberedskap har stora
effekter på Örebro kommuns infrastruktur och i detta avgränsade fall, på
kommunens behov av tillgängliga lokaler, skolplatser, boenden och
mottagningskontor. Detta ställer höga krav på Örebro kommuns
lokalförsörjningsenhet och dess överblick över lokalbeståndet.
Med ökad digitalisering finns det stor potential inom Örebro kommuns
lokalförsörjning att bygga upp kapacitet och kunskap om exempelvis vilka
skolor som har outnyttjad teknisk kapacitet, vilka lokaler som är anpassade för
krisledning och vart skyddsrum inom kommunen finns. Detta bör göras
genom en integrering av geografiska informationssystem [GIS] i
lokalförsörjningsprocessen och de kartsystem som finns i Örebro kommuns
nya internkarta.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2022-05-06
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Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. 2 miljoner kronor avsätts som en engångssumma till Örebro kommuns
lokalförsörjningsenhet för utredningskostnader, interna resurser och externa
tekniska utredningar för att integrera GIS i lokalförsörjningsprocessen i syfte
att stärka lokalförsörjningens krisberedskap.
2. Finansiering sker genom Kommunstyrelsens medel för oförutsedda behov.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 135 Process för registerutdrag
Ärendenummer: Ks 622/2022
Handläggare: Emelie Ekelund och Maria Hedlund
Ärendebeskrivning

Denna rutin gäller för de personer som ska erbjudas anställning inom Vårdoch omsorgsförvaltningen och Förvaltningen för sociala insatser (från 2023
socialförvaltningen) som jobbar nära omsorgstagare, servicemottagare,
hyresgäster och boende i deras hem. Rutinen tillämpas för såväl
tillsvidareanställningar som tidsbegränsade anställningar samt för personer som
ska utföra uppdrag, praktik eller motsvarande. Undantagna från rutinen är t.ex.
administrativ personal och annan personal som inte kommer i direkt kontakt
med servicemottagarna. Undantagna är även ledsagare då insatsen sker utanför
hemmet.
Rutinen omfattar också de privata utförarna som utför arbete inom kommunen
utifrån LOU och LOV.
En noggrann rekryteringsprocess där den arbetssökande intervjuas, där
kontroll av meritförteckning och tjänstgöringsbetyg genomförs samt där
kontakt med referenspersoner tas är viktiga delar för att bedöma om en
arbetssökande är lämplig innan anställning erbjuds. Registerkontroll av den
som ska erbjudas en anställning för att utföra vård- och omsorgsinsatser är det
sista steget i rekryteringsprocessen.
Syftet är att ge servicemottagarna ökad trygghet samt att upprätthålla
förtroendet för kommunens verksamheter.
Beslutsunderlag

Förslag till Rutin för utdrag ur belastningsregistret
Tjänsteskrivelse, 2022-05-25
Reviderad rutin för utdrag ur belastningsregistret, 2022-05-31
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Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningen förslag till Kommunstyrelsen:
1. Att anta rutin för utdrag ur belastningsregistret
2. Att införa rutinen från och med 1 oktober 2022.
Yrkande

John Johansson (S) yrkar bifall till ett reviderat förslag till rutin för utdrag ur
belastningsregistret där ledsagare inte är undantagna.
Martha Wicklund (V) yrkar att ärendet återremitteras till dess att riksdagen tagit
ställning till lagförslaget om registerutdrag.
Karolina Wallström (L) yrkar avslag på Martha Wicklunds (V) yrkande.
Proposition

Ordförande John Johansson (S) ställer först Martha Wicklunds (V) yrkande om
återremiss under proposition och finner att Kommunstyrelsen beslutar att
ärendet ska avgöras idag.
Därefter finner ordföranden att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
Kommunstyrelseförvaltningens förslag med det reviderade förslaget till rutin
för utdrag ur belastningsregistret där ledsagare inte är undantagna.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
1. Att anta reviderad rutin för utdrag ur belastningsregistret.
2. Att införa rutinen från och med 1 oktober 2022.
Reservation

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

§ 136 Arbetsgivarpolicy
Ärendenummer: Ks 1337/2021
Handläggare: Jenny Lindh och Karin Kahnberg
Ärendebeskrivning

Personalberedningen, med uppdrag att bereda personalstrategiska frågor, såg
ett behov av en övergripande policy för en sammanhållen styrning och ledning
av kommunens arbetsgivarfrågor.
Syftet med policyn är att beskriva vad Örebro kommun som arbetsgivare vill
stå för och vad vi behöver göra för att uppfattas som den arbetsgivare vi vill
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vara. Allt för att våra medarbetare ska kunna vara sitt bästa jag på jobbet.
Policyn ska vägleda och ange riktning för kommunens alla arbetsgivarföreträdare, chefer, politiker samt tjänstepersoner som på olika sätt företräder
arbetsgivaren.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Arbetsgivarpolicy 2022-05-24
Arbetsgivarpolicy
Samverkansprotokoll 2022-05-18
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Anta Arbetsgivarpolicy för Örebro kommun.
2. Kommundirektör får i uppdrag att implementera Arbetsgivarpolicyns
intentioner.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Yrkande

Helena Ståhl (SD) yrkar avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Proposition

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

Kommunstyrelsen beslutar:
1. Anta Arbetsgivarpolicy för Örebro kommun.
2. Kommundirektör får i uppdrag att implementera Arbetsgivarpolicyns
intentioner.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Reservation

Helena Ståhl (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande.
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§ 137 Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete Kommunstyrelsens egen verksamhet
Ärendenummer: Ks 662/2022
Handläggare: Rebecca Lilja och Lars-Åke Brattlund
Ärendebeskrivning

Årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet under 2021 visar på
att det finns brister i att följa processen för det systematiska arbetsmiljöarbetet.
Kommunstyrelseförvaltningen behöver framåt prioritera fortsatt
implementering av processen för det systematiska arbetsmiljöarbetet och med
särskilt fokus på att sätta mål för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2022-05-02
Rapport, Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet inom
Kommunstyrelseförvaltningen 2021
Förslag till beslut

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

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 138 Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete Kommunövergripande
Ärendenummer: Ks 661/2022
Handläggare: Rebecca Lilja och Lars-Åke Brattlund
Ärendebeskrivning

Årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet under 2021 visar på
att Örebro kommun behöver fortsätta arbetet med implementering av
processen för det systematiska arbetsmiljöarbetet på alla chefsnivåer, inklusive
fördelningen av arbetsmiljöuppgifter och det finns flera arbetsplatser som
saknar skyddsombud. Arbetsmiljöutmaningar som är återkommande inom
flera förvaltningar är resursplanering, lokaler och chefers förutsättningar.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2022-04-28
Rapport, Uppföljning SAM kommunövergripande nivå 2021
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Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Ta del av informationen.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 139 Utveckling av Innovationsstödssystemet i Örebro län
Ärendenummer: Ks 788/2022
Handläggare: Göran Dahlén, Krister Frödin och Rickard Samuelsson
Ärendebeskrivning

Dokumentet ”Gemensam målbild för effekterna av investeringar i
innovationsstödssystemet” togs fram 2018 av ägare och finansiärer till länets
innovationsstödssystem. I dokumentet finns visionen ”Innovationsstödet i
Örebro län är gemensamt sammanhållet, effektivt och leds med tydlighet”.
Under 2021 har en översyn gjorts med syftet att komma med förslag på hur
länets innovationsstöd bättre kan uppfylla målbildens vision samt bättre kunna
möta de behov som finns såväl hos näringslivet som i den offentliga sektorn.
En tydlig slutsats i rapporten är att i samband med förändringar inom
innovationsstödsystemet och i vår omvärld finns ett behov av ett tydliggörande
hur aktörerna på ett bättre sätt kan möta framtida behov och utmaningar. Det
är tydligt att scienceparkfunktionen i praktiken nu är uppdelad på flera av
innovationsstödssystemets aktörer. Rapporten visar även att det finns ett
behov av tydligare styrning och ledning samt ett förtydligande av de olika
aktörernas roller såväl gentemot varandra som gentemot de externa aktörerna.
För att anpassa och effektivisera länets innovationsstödssystem föreslås därför
att:
• Under hösten 2022 starta ett med Region Örebro Läns förvaltnings AB och
Örebro Universitet Holding AB gemensamt ägt bolag ”Region Örebro
Innovation AB”. Bolaget blir en gemensam bas för angelägna framtida
gemensamma satsningar/angelägenheter.
• Region Örebro Innovation AB förvärvar Inkubera i Örebro AB av Örebro
Universitet Holding AB och samtidigt gör Inkubera i Örebro AB till ett
dotterbolag.
• Alfred Nobel Science Park AB föreslås läggas vilande från 230101.
Beslutsunderlag

Förslag till aktieägaravtal, bolagsordning och ägardirektiv i Region Örebro
Innovation AB
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Förslag till aktieöverlåtelseavtal avseende förvärv av aktierna i Inkubera i
Örebro AB
Förslag till ny bolagsordning och ägardirektiv för Inkubera i Örebro AB
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Örebro Rådhus AB får i uppdrag att genomföra de åtgärder som krävs för
att bilda ett nytt bolag (Bolaget) tillsammans med Region Örebro läns
förvaltnings AB och Örebro Universitet Holding AB med bolagsordning,
ägardirektiv och aktieägaravtal enligt förslag.
2. Örebro Rådhus AB:s kostnader i samband med bolagsbildningen enligt p. 1,
inklusive åtagandet om att tillskjuta ett ovillkorat aktieägartillskott om 200 tkr
till Bolaget, finansieras med Örebro Rådhus AB:s egna medel.
3. Örebro Rådhus AB får i uppdrag att i samråd med övriga delägare besluta
om annat lämpligt namn och sådana eventuella övriga ändringar i
bolagsordningen för Bolaget jämfört med förslaget som kan erfordras enligt lag
för registrering av bolagsordningen hos Bolagsverket.
4. Bolaget får i uppdrag att förvärva Inkubera i Örebro AB (Inkubera) i
enlighet med förslag till aktieöverlåtelseavtal samt anta föreslagen
bolagsordning och ägardirektiv för Inkubera.
5. Örebro Rådhus AB får i uppdrag att i samråd med Region Örebro läns
förvaltnings AB och Örebro Universitet Holding AB besluta om sådana
eventuella ändringar i bolagsordningen för Inkubera jämfört med förslaget som
kan erfordras enligt lag för registrering av bolagsordningen hos Bolagsverket.
6. Alfred Nobel Science Park AB (ANSP) får i uppdrag att avveckla sin
verksamhet och lägga den vilande.
7. Örebro Rådhus AB får i uppdrag att i samråd med övriga delägare – om och
när så bedöms lämpligt – antingen överlåta aktierna i ANSP för likvidation
eller fatta beslut om likvidation av bolaget på bolagsstämma.
8. Örebro kommuns samlade finansiering av nuvarande innovationssystem till
ANSP samt Inkubera om totalt 3 676 000 kr per år föreslås kvarstå som
Örebro Kommuns samlade medel för framtida utveckling av
innovationssystemet.
9. Örebro kommuns åtagande att utge driftsbidrag till Bolaget respektive till
Inkubera enligt förslaget till aktieägaravtal finansieras genom de medel som
finns avsatta årligen enligt punkt 8.
10. Kommunstyrelsen får i uppdrag att, inom ramen för de avsatta medlen
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enligt p. 8, träffa överenskommelse med övriga bidragsgivare om lämplig årlig
indexuppräkning från och med år 2024 avseende driftsbidraget enligt
aktieägaravtalet samt eventuella utökade driftsbidrag till Bolaget för särskilda
satsningar eller ökade behov i övrigt.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Yrkande

Martha Wicklund (V) yrkar avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Proposition

Ordförande John Johansson (S) finner att det finns två förslag till beslut, det
vill säga Kommunstyrelseförvaltningens förslag respektive Martha Wicklund
(V) avslagsyrkande. Ordföranden ställer dessa mot varandra och finner att
Kommunstyrelsen beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
1. Örebro Rådhus AB får i uppdrag att genomföra de åtgärder som krävs för
att bilda ett nytt bolag (Bolaget) tillsammans med Region Örebro läns
förvaltnings AB och Örebro Universitet Holding AB med bolagsordning,
ägardirektiv och aktieägaravtal enligt förslag.
2. Örebro Rådhus AB:s kostnader i samband med bolagsbildningen enligt p. 1,
inklusive åtagandet om att tillskjuta ett ovillkorat aktieägartillskott om 200 tkr
till Bolaget, finansieras med Örebro Rådhus AB:s egna medel.
3. Örebro Rådhus AB får i uppdrag att i samråd med övriga delägare besluta
om annat lämpligt namn och sådana eventuella övriga ändringar i
bolagsordningen för Bolaget jämfört med förslaget som kan erfordras enligt lag
för registrering av bolagsordningen hos Bolagsverket.
4. Bolaget får i uppdrag att förvärva Inkubera i Örebro AB (Inkubera) i
enlighet med förslag till aktieöverlåtelseavtal samt anta föreslagen
bolagsordning och ägardirektiv för Inkubera.
5. Örebro Rådhus AB får i uppdrag att i samråd med Region Örebro läns
förvaltnings AB och Örebro Universitet Holding AB besluta om sådana
eventuella ändringar i bolagsordningen för Inkubera jämfört med förslaget som
kan erfordras enligt lag för registrering av bolagsordningen hos Bolagsverket.
6. Alfred Nobel Science Park AB (ANSP) får i uppdrag att avveckla sin
verksamhet och lägga den vilande.
7. Örebro Rådhus AB får i uppdrag att i samråd med övriga delägare – om och
när så bedöms lämpligt – antingen överlåta aktierna i ANSP för likvidation
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eller fatta beslut om likvidation av bolaget på bolagsstämma.
8. Örebro kommuns samlade finansiering av nuvarande innovationssystem till
ANSP samt Inkubera om totalt 3 676 000 kr per år föreslås kvarstå som
Örebro Kommuns samlade medel för framtida utveckling av
innovationssystemet.
9. Örebro kommuns åtagande att utge driftsbidrag till Bolaget respektive till
Inkubera enligt förslaget till aktieägaravtal finansieras genom de medel som
finns avsatta årligen enligt punkt 8.
10. Kommunstyrelsen får i uppdrag att, inom ramen för de avsatta medlen
enligt p. 8, träffa överenskommelse med övriga bidragsgivare om lämplig årlig
indexuppräkning från och med år 2024 avseende driftsbidraget enligt
aktieägaravtalet samt eventuella utökade driftsbidrag till Bolaget för särskilda
satsningar eller ökade behov i övrigt.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Reservation

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

§ 142 Svar på Stadsrevisionens granskningsrapport
avseende budgetprocessen
Ärendenummer: Ks 498/2022
Handläggare: Anna Pettersson
Ärendebeskrivning

EY har på uppdrag av Stadsrevisionen genomfört en granskning av Örebro
kommuns budgetprocess.
Stadsrevisionens bedömning är att Kommunstyrelsens tillämpade
budgetberedningsprocess inte är tillräckligt tydlig och konsekvent samt att den
inte säkerställer att resurser fördelas till nämnderna utifrån relevanta
förutsättningar. Med anledning av detta lämnar Stadsrevisionen ett antal
rekommendationer till Kommunstyrelsen.
Sista svarsdag är den 17 juni.
Beslutsunderlag

Missiv och revisionsrapport ”Granskning av budgetprocessen”
Tjänsteskrivelse, 2022-05-04
Yttrande, 2022-05-04
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Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Yttrandet antas och överlämnas till Stadsrevisionen.
2. Kommundirektören får i uppdrag att återkomma till Kommunstyrelsen med
en beskrivning av budgetprocessen.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 144 Återrapportering av NOD-projektet
Ärendenummer: Ks 287/2019
Handläggare: Lena Larsson
Ärendebeskrivning

Informationsärende om det pågående arbetet med NOD-projektet. Syftet är att
samla en stor del av kommunens administrativa medarbetare i ett fåtal större
lokaler med ett standardkoncept som kan anpassas utifrån behov.
Beslutsunderlag

Presentation "Nod-projektet", 2022-06-07
Förslag till beslut

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

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 145 Samlad statusrapportering över
kommunövergripande utveckling
Handläggare: Aina Rundgren
Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen får en samlad statusrapportering över kommunövergripande
utveckling.
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Förslag till beslut

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

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 146 Strategi för Hjälmarens utveckling
Ärendenummer: Ks 737/2022
Handläggare: Gustav Axberg och Linnea Hagenbjörk
Ärendebeskrivning

Under 2021 och 2022 har en projektgrupp med representanter från de
kommuner, regioner, länsstyrelser och besöksorganisationer som ligger kring
Hjälmaren formulerat en gemensam strategi för utvecklingen av Hjälmaren.
Strategin innebär ett första steg för en samordnad utveckling inom
policyområdena landsbygdsutveckling, friluftsliv och besöksnäring. Strategin
innehåller även ställningstaganden inom temana maritim utveckling, naturmiljö,
kulturmiljö, vattennivå- och kvalité samt fiske.
För att säkerställa att strategin omfattar nödvändiga delar föreslås
Kommunstyrelsen remittera strategin enligt remissmissiv.
Beslutsunderlag

Gemensam strategi för Hjälmarens utveckling (2022-04-25)
Remissmissiv (2022-05-11)
Sändlista (2022-05-11)
Förslag till beslut

Stadsbyggnads förslag till Kommunstyrelsen:
- Kommunstyrelsen att remittera den gemensamma strategin för Hjälmarens
utveckling (2022-04-25) enligt remissmissiv.
Nämndens behandling

Kommunstyrelsen beslutar enligt Stadsbyggnads förslag men enas om att
beslutet korrigeras till "Kommunstyrelsen remitterar den gemensamma
strategin för Hjälmarens utveckling (2022-04-25) enligt remissmissiv."
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Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Kommunstyrelsen remitterar den gemensamma strategin för Hjälmarens
utveckling (2022-04-25) enligt remissmissiv.

§ 147 Förfrågan om förtur i tomtkö
Ärendenummer: Ks 780/2022
Handläggare: Fredrik Norrström
Ärendebeskrivning
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse
Förslag till beslut

Stadsbyggnads förslag till Kommunstyrelsen:
- Avslag på förfrågan om förtur i tomtkön för X.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Stadsbyggnads förslag.

§ 148 Lägesrapport - Ukraina
Ärendenummer: Ks 408/2022
Handläggare: Peter Larsson
Ärendebeskrivning

Kommundirektör Peter Larsson ger Kommunstyrelsen en lägesrapport om
kriget i Ukrainas påverkan på Örebro kommuns verksamheter.
Förslag till beslut

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

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 149 Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och
LSS, kvartal 4 2021
Ärendenummer: Ks 859/2022
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Ärendebeskrivning

Programnämnd social välfärd är som beslutande nämnd skyldig att kvartalsvis
rapportera och anmäla de beslut om bistånd enligt 4 kap 1 § Socialtjänstlagen
(SoL) och 9 § Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
som inte verkställts inom tre månader, eller där avbrott i verkställigheten varat
längre än tre månader. Syftet med rapporteringen är att kommunen ska ha
kännedom om dessa ärenden samt kunna planera sina resurser för att kunna
verkställa insatser inom skälig tid.
För fjärde kvartalet 2021 uppgick Programnämnd social välfärds totala antal
rapporterade beslut till 286 stycken. Av dessa rapporterades 187 som fortsatt ej
verkställda och 99 som verkställda. Jämfört med föregående kvartal har antalet
ej verkställda minskat med 14 beslut och antalet som kunnat verkställa har ökat
med 12 beslut. Den genomsnittliga väntetiden sammantaget för alla beslut är
drygt nio månader, vilket är en minskning med en cirka månad från föregående
kvartal.
Det är beslut om särskilt boende inom vård och omsorg och bostad med
särskild service enligt LSS som står för majoriteten av ej verkställa beslut och
det vanligaste skälet till dröjsmål är brist på lediga bostäder. Fördelningen vad
gäller kön är jämn, med en något större andel beslut som rör pojkar/män. Av
LSS-besluten är 33 beslut beviljade barn under 18 år.
Beslutsunderlag

Statistikrapport över ej verkställda SoL och LSS-beslut rapporterade kvartal 4,
2021.
Statistikrapport över ej verkställda SoL-beslut rapporterade kvartal 4, 2021
(Socialnämnden).
Förslag till beslut

Programnämnd social välfärds förslag till Kommunstyrelsen:
1. Statistikrapport över ej verkställda SoL och LSS-beslut rapporterade kvartal
4, 2021 från Programnämnd social välfärd läggs till handlingarna.
2. Statistikrapport över ej verkställda SoL-beslut rapporterade kvartal 4, 2021
från Socialnämnden läggs till handlingarna.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Programnämnd social välfärds förslag.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
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§ 150 Revidering av nämndreglemente för Örebro
kommun 2019-2022 - Miljönämnden
Ärendenummer: Ks 608/2018
Ärendebeskrivning

Regeringen har den 31 mars 2022 i prop. 2021/22:200 föreslagit att riksdagen
ska anta en ny lag om tobaksfria nikotinprodukter som i huvudsak föreslås
träda i kraft den 1 augusti 2022. Enligt uppgift från regeringskansliet kommer
riksdagen den 21 juni 2022 pröva om regeringens förslag till lag ska antas.
Lagen syftar till att begränsa de hälsorisker och olägenheter som är förenade
med bruk av tobaksfria nikotinprodukter. Lagen innehåller bl.a. bestämmelser
om produktanmälan, produktkrav, försäljning och marknadsföring av
tobaksfria nikotinprodukter. Kommunen har enligt förslaget till lag fått i
uppdrag att bedriva viss prövning och tillsyn. Kommunstyrelseförvaltningen
föreslår en revidering av reglementet som innebär att Miljönämnden får i
uppdrag att bedriva den prövning och tillsyn som ankommer på kommunen
enligt lagen om tobaksfria nikotinprodukter och enligt föreskrifter meddelade
med stöd av den lagen.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse till nämnd 2022-04-26
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Nämndreglementet för Miljönämnden revideras genom ett tillägg till 2 § som
anger att Miljönämnden ansvarar för den prövning och tillsyn som ankommer
på kommunen enligt lag om tobaksfria nikotinprodukter och enligt föreskrifter
meddelade med stöd av denna lag.
Ärendet ska vidare till kommunfullmäktige för beslut.
Beslut

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

§ 151 Val av vice ordförande till stiftelsen Activa
Ärendenummer: Ks 669/2022
Ärendebeskrivning

Stiftelsen Activa och har till uppgift att skapa möjligheter till sysselsättning för
personer med funktionsnedsättningar. Styrelsens ordinarie ledamöter kommer
från Region Örebro län och Örebro kommun, länets övriga kommuner har tre
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ersättarplatser.
Patrik Jonsson, programdirektör Social välfärd innehar uppdraget som vice
ordförande i stiftelsen. Region Örebro län har ordförandeposten. Patrik
Jonsson vill nu bli entledigad från sitt uppdrag som ledamot och vice
ordförande i Stiftelsen Activa.
Nima Poushin, förvaltningschef för förvaltningen för utbildning, försörjning
och arbetsmarknad är idag ledamot i stiftelsen. Förslaget är att Nima Poushin
väljs till vice ordförande i stiftelsen.
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Patrik Jonsson, programdirektör Social välfärd entledigas från uppdraget
som ledamot och vice ordförande i Stiftelsen Activa
2. Nima Poushin, förvaltningschef för förvaltningen för utbildning, försörjning
och arbetsmarknad (FUFA) utses till vice ordförande i Stiftelsen Activa.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 152 Svar på motion från Vänsterpartiet och Miljöpartiet
om att inför modellen "Sluta skjut" i Örebro
Ärendenummer: Ks 538/2021
Ärendebeskrivning

Vänsterpartiet och Miljöpartiet har lämnat in en motion om att införa modellen
”Sluta skjut” i Örebro. ”Sluta skjut” eller GVI (gruppvåldsintervention) som
modellen egentligen heter är ett samarbete mellan Polisen, Kriminalvården,
kommunen och engagerade medborgare och syftet är att minska skjutningar
och andra grova våldsbrott.
Under andra halvan av år 2021 påbörjades diskussioner om att Örebro
kommun skulle införa GVI och den 5 november tog kommunstyrelsens
utskott för socialt förebyggande arbete beslut om att Örebro kommun ska
delta i implementeringen av GVI som metod tillsammans med Polisen och
Kriminalvården.
I och med detta är bedömningen att det som efterfrågas i motionen är
tillgodosett.
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Beslutsunderlag

Motion om att införa modellen ”Sluta skjut” i Örebro, daterad 2021-03-23, KS
535/2021
Svar på motion, 2022-03-25
Förslag till beslut

Kommunledningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Motionen anses vara tillgodosedd.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige.
Yrkande

Martha Wicklund (V) yrkar bifall till Kommunledningens förslag och 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 Kommunledningens förslag och att Kommunstyrelsen
beslutar enligt detta.
Därefter ställer ordföranden Martha Wicklunds (V) yrkande om att få lämna ett
särskilt yttrande till protokollet under proposition och finner att
Kommunstyrelsen godkänner detta.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
1. Motionen anses vara tillgodosedd.
2. Martha Wicklund (V) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige.

§ 153 Svar på motion från Miljöpartiet och Vänsterpartiet
om fossilfri reklam
Ärendenummer: Ks 534/2021
Ärendebeskrivning

Vänsterpartiet och Miljöpartiets fullmäktigegrupper inkom med en motion om
att förbjuda reklam för företag inom kol, - olja- och gasutvinning samt
flygresor på stadens reklamtavlor som anmäldes till Kommunfullmäktige den
23 mars 2021.
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Beslutsunderlag

Vänsterpartiets och Miljöpartiets motion om fossilfri reklam
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-03-23
Förslag till beslut

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

Martha Wicklund (V) yrkar bifall till motionen.
Proposition

Ordförande John Johansson (S) finner att det finns två förslag till beslut, det
vill säga Programnämnd samhällsbyggnads förslag respektive Martha
Wicklunds (V) yrkande. Ordförande ställer dessa mot varandra och finner att
Kommunstyrelsen beslutar enligt Programnämnd samhällsbyggnads förslag.
Beslut

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

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

§ 154 Svar på motion från Christopher Hedbom Rydaeus
(M) om att utbetalning av lön till kommunens anställda
ska ske den 25:e varje månad
Ärendenummer: Ks 653/2021
Ärendebeskrivning

Christopher Hedbom Rydaeus (M), har inkommit med en motion som
anmäldes i Kommunfullmäktige den 20 april 2021 §170.
Motionen innehåller ett förslag om att utbetalning av lön till kommunens
anställda ska ske den 25:e varje månad.

26 (30)

ÖREBRO

Protokoll

Bedömningen är att ett byte av datum för löneutbetalning inte är möjligt i
nuläget. Detta då det avtal Örebro kommun har med Swedbank gällande
löneutbetalningar fastslår 27:e som utbetalningsdag samt inte lämnar utrymme
för optioner. Vidare har Örebro kommun en lång tradition av att genomföra
löneutbetalningar till kommunens anställda den 27:e varje månad, och det finns
inga incitament för att verka för en förändring. Förslaget är därför att
motionen avslås.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2022-04-26
Motion från Christopher Hedbom Rydaeus (M) om att utbetalning av lön till
kommunens anställda ska ske den 25:e varje månad, 2021-04-20
Förslag till beslut

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

Anders Åhrlin (M) yrkar bifall till motionen.
Proposition

Ordförande John Johansson (S) finner att det finns två förslag till beslut, det
vill säga Kommunstyrelseförvaltningens förslag respektive Anders Åhrlins
yrkande. Ordföranden ställer dessa mot varandra och finner att
Kommunstyrelsen beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslut

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

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

§ 155 Remittering av motioner
Ärendenummer: Ks 268/2022
Ärendebeskrivning

Inga motioner lämnades in på Kommunfullmäktiges sammanträde den 25 maj.
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§ 156 Rapport från Örebro Rådhus AB
Ärendenummer: Ks 270/2022
Ärendebeskrivning

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

Rapport från Örebro Rådhus AB, 2022-05-30
Förslag till beslut

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

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 157 Rapport över finansverksamheter under maj
Ärendenummer: Ks 237/2022
Ärendebeskrivning

Kommunstyrelseförvaltningen anmäler rapport över finansverksamheter för
maj 2022.
Beslutsunderlag

Finansrapport maj 2022
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Rapporten läggs till handlingarna
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Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 158 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Ks 818/2022
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 18
januari 2022.
Inför Kommunstyrelsens sammanträde den 7 juni 2022 redovisar
Kommunstyrelseförvaltningen beslut som tagits med stöd av delegation under
maj 2022.
Beslutsunderlag

Sammanställning över delegationsbeslut inom övrig verksamhet under
perioden 1-31 maj 2022
Sammanställning över delegationsbeslut inom finansverksamhet under
perioden 1-31 maj 2022
Förslag till beslut

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

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 159 Anmälan av handlingar
Ärendenummer: Ks 272/2022
Ärendebeskrivning

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

Information till förtroendevalda om MFA införande 31 maj
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Förslag till beslut

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

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 160 Kommundirektörens rapport
Ärendenummer: Ks 273/2022
Ärendebeskrivning

Kommundirektören redogör i en rapport för nyheter inom förvaltningen.
Beslutsunderlag

Kommundirektörens rapport maj 2022
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut:
- Rapporten läggs till handlingarna
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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Särskilt yttrande

Ärende 2
Ärendenummer: Ks 827/2022
”Delårsrapport med prognos 1 2022 - Kommunstyrelsen”

Kommunstyrelsen
Örebro kommun
7 juni 2022

Respekten för andras pengar är fortsatt dålig
I Kommunstyrelsens delårsrapport uppvisas ånyo att fokus på ekonomin är bristfällig då
den samlade budgetavvikelsen hamnar på totalt 20 miljoner kronor i underskott.
Vi har påtalat detta flertal gånger utan att vi upplever någon bättring. Med en Moderat
politik hade örebroarna funnit ett sundare och mer ansvarstagande utfall. Om den
moderata ekonomin hade fått gehör skulle Örebro kommun varit bättre rustad för
framtiden.
Då delårsrapporten är ett dokument som beskriver utfallet hittills under året väljer vi att
med denna kommentar bifalla förslaget till beslut.

För Moderaternas grupp i kommunstyrelsen

Anders Åhrlin (M)

Särskilt yttrande

Ärende 3
Ärendenummer: Ks 222/2022
”Delårsrapport med prognos 1 2022 - Örebro kommun”

Kommunstyrelsen
Örebro kommun
7 juni 2022

Åter igen hade moderat politik gjort en positiv skillnad
Budgetprocessen behöver utvecklas för att fånga upp verksamheternas behov och göra
rätt prioriteringar. Vi ser i denna rapport att det är fortsatt finns problem med att
säkerställa budgetföljsamhet. Resultatet för kvartal ett visar på ett utfall om -122
miljoner kronor och årets prognos på helåret visar på en negativ avvikelse om -216
miljoner kronor.
Vi Moderater har lagt fram och drivit olika förslag för en ekonomi i balans och vi
konstaterar att resultatet hade varit bättre om Moderaterna styrt.
Då delårsrapporten är ett dokument som beskriver utfallet hittills under året väljer vi att
med denna kommentar bifalla förslaget till beslut.

För Moderaternas grupp i kommunstyrelsen

Anders Åhrlin (M)

Yrkande
Ärende 4
Ärendenummer: Ks 78/2022
”Tilläggsanslag och ombudgeteringar juni 2022”

Kommunstyrelsen
Örebro kommun
7 juni 2022

Fokus på kärnuppgiften
För oss moderater är det grundläggande att kommunen har en god ekonomisk hushållning
med en kvalitativ kärnverksamhet vilket inkluderar omsorg om anställda. När utrymme ges är
det av vikt att fokus först och främst riktas mot just kärnverksamheten. Utifrån
tilläggsanslaget finner vi det nu möjligt för kommunen att bidra till detta.
Tidigare hade vi ett växande problem med otrygghet i Örebro. Detta har nu övergått i en ny
fas där människor styr sina liv utifrån när och var de anser sig kunna vistas. Det är en
väsentlig uppgift att säkra ett samhälle för våra innevånare där de kan utgå ifrån att de inte blir
rånade eller nerslagna mitt på blanka dagen.
Med anledning av ovan anser vi det vara fel prioriterat att lägga ytterligare pengar på
Kulturkvarteret. Vi anser därför att tilläggsanslaget om 5,2 miljoner omprioriteras till
ordningsvakter. På detta sätt förbättrar och stärker vi förutsättningarna för kommunen
hanterar sin kärnverksamhet.
Övriga tilläggsanslag och ombudgeteringar har vi inga synpunkter kring.

Med hänvisning till ovanstående föreslår Moderaterna att kommunstyrelsen beslutar
att

tilläggsanslaget till kulturkvarteret om 5,2 miljoner, omfördelas till utökade
ordningsvaktsinsatser.

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

För Moderaternas grupp i Kommunstyrelsen
Anders Åhrlin (M)

Yrkande

Ärende 5
Ärendenummer: Ks 1339/2021
”Budgetdirektiv för år 2023 med plan för 2024–2026”

Kommunstyrelsen
Örebro kommun
7 juni 2022

Resiliens i ekonomin
Mycket händer fort och oförutsett i vår omvärld och i vår närhet. Även om Örebro är en
växande kommun har tillväxttakten minskat. Ingen kan med säkerhet se långt in i
framtiden vilket gör att försiktighet bliver ett honnörsord. Vid budgetdirektivet för 2022
förutspåddes att det 2030 skulle vara 177 600 innevånare i kommunen. Denna siffra är
idag reviderad till 173 700. En växande kommun i kombination med en orolig omvärld
ställer krav på ekonomisk beredskap då investeringsnivåerna är höga och
driftkostnaderna därmed kan öka avsevärt. Förmågan att hantera förändringarna i vår
omvärld behöver adresseras tydligare och nödvändiga åtgärder vidtas.
Örebro kommuns resultat var 2021, 1 022 miljoner kronor och precis som för övriga i
kommunsektorn berodde det goda resultatet till stor utsträckning på pandemin, god
utväxling på börsen och de stora generella statsbidrag som staten beslutade om under
året. Prognosen för innevarande år är 93 miljoner kronor vilket är mycket lägre än
tidigare år och drygt 200 miljoner under budget.
Vi moderater anser att vi inte ska förlita sig på stadsbidrag för att nu och framledes ha
en ekonomi i balans, och vi har även föreslagit ett antal konkreta, tydliga åtgärder för att
få bukt med på kostnaderna och prioritera resurser till välfärdens kärna.
Moderaterna kommer i år, precis som tidigare, att presentera en egen budget som tar
fasta på moderata prioriteringar för Örebro och tar ansvar för ekonomin ur ett moderat
perspektiv, där respekten för örebroarnas pengar är avgörande.
Med hänvisning till ovanstående föreslår Moderaterna att nämnden beslutar
att

i första hand återremittera ärendet till förvaltningen för omarbetning av
budgetdirektiven utifrån Moderaternas tidigare budgetar och
investeringsbudgetar, och

att

i andra hand avslå förslaget till beslut.

För Moderaternas grupp i Kommunstyrelsen
Anders Åhrlin (M)

Datum: 2022-06-07
Kommunstyrelsen

Ändringsyrkande

6. Reviderat investeringsprogram

Vänsterpartiet vill att landsbygdsbor ska ha bra möjlighet att ta bussen in till
staden. Färre bilar i stadskärnan minskar utsläppen av hälsoskadliga partiklar
och hjälper till att nå klimatmålen och trafikolyckorna kan minska. Ett sätt att
nå ökat bussresande är satsningar på pendelparkeringar. När tidigare
parkeringar i centrum blir till bostäder och service, då behövs fler parkeringar
utanför stadskärnan. Kommunen har för flera år sedan utrett var
pendelparkeringar kan finnas. Vänsterpartiet vill att detta startar redan 2023.
Vänsterpartiet anser att det är viktigt att satsa på cykling. Både i stad och på
landsbygd. Budgeten för cykelåtgärder bör därför öka.
En andel av asfaltsunderhållet kan föras över till cykling och pendelparkeringar.
När fler cyklar och tar bussen minskar slitaget på vägarna. Det bör ses över om
vissa vägsträckor kan få lägre hastighet för att minska behovet av
asfaltsunderhåll.
Vivalla IP utnyttjas av många barn och ungdomar. Tyvärr är konstgräset på
planen slitet och kan göra att de som använder planen skadar sig. Investering i
nytt konstgräs behövs.
För att få åstadkomma detta är Vänsterpartiet beredda att minska på åtgärder
för Slottsområdet. Pengarna till Slottet handlar både om trygghet och
tillgänglighet vilket Vänsterpartiet vill satsa på, men en del av pengarna som
ska gå till ökad attraktivitet anser vi för mer nytta för ungdomsverksamheten i
Vivalla.
Vänsterpartiet anser att öppnandet av gator leder till sämre trafiksäkerhet och
boendemiljö. Inga pengar ska gå till detta.
Vänsterpartiet vill ha ett badhus på Holmens industriområde. En stor del av
Örebros befolkning bor i de norra och nordvästra stadsdelarna av staden. Ett
badhus på Holmens industriområde skulle, förutom den nya stadsdelen på
Holmen, vara till nytta för befolkningen i Norrcity, Lillån, Hovsta,
Baronbackarna, Vivalla med flera. Det skulle bli en gemensam mötespunkt för
dessa stadsdelar och bidra till ökad folkhälsa och simkunnighet. Vänsterpartiet
anser att det är passande med en placering på Holmens industriområde när
det planeras för omvandling av denna stadsdel till bostäder och service.
Pengarna kan tas från Täby motorstadion.
Vidare ser Vänsterpartiet att om kommunens fordon användes längre tid skulle
de minska kostnaden för de kommunala verksamheter som använder dem,
exempelvis inom hemvården, barn- och utbildningsområdet eller kultur- och
fritidsverksamheterna.

Datum: 2022-06-07
Kommunstyrelsen

Ändringsyrkande

Med hänvisning till ovan yrkar Vänsterpartiet:
Att

bifalla ärendet i enlighet med ändringar nedan.

Att

budgetposten asfaltsunderhåll minskas år 2023 och 2025, så att
10% av medlen för 2023 istället satsas på pendelparkeringar
(posten gatuåtgärder)

Att

Vivalla IP får ett tillskott 2023 på tre miljoner, som tas från
posten ”Slottsområdet”

Att

budgetposten ”öppnandet av gator” stryks helt och pengar
istället läggs på gång och cykel-åtgärder.

Att

pengar till motorstadion 2026 istället satsas på badhus på
holmen

Att

investeringar till fordon skattefinansierad verksamhet minskas
med 10%, så att kostnaderna för de verksamheter som
använder dem minskas.

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

Martha Wicklund
Vänsterpartiet

Datum: 2022-06-07
Kommunstyrelsen

Yrkande

8. Process för registerutdrag
För Vänsterpartiet är integritet och trygghet två viktiga ledord. Det är viktigt
att människor som är i behov av vård och stöd känner sig trygga med den
personal som ska hjälpa dem. Samtidigt är det viktigt att personalens integritet
skyddas och att personer efter avtjänat straff har möjlighet att återgå till ett liv
fritt från kriminalitet. Med detta sagt vill vi dock understryka att det finns fall
då man bör ifrågasätta vissa personers lämplighet att arbeta med utsatta
människor även efter avtjänat straff, det kan gälla exempelvis personer som är
dömda för sexual- eller våldsbrott.
Vi ställer oss generellt positiva till att Örebro kommun vill se över och stärka
säkerheten för människor i behov av vård och stöd. Men i nuläget saknas
lagstöd för detta. Det ligger för tillfället ett lagförslag på riksdagens bord
gällande registerutdrag vid rekrytering av personal. Vi anser därför att det vore
fel väg att gå att låta kommunen upprätta egna rutiner som saknar lagstöd.
Vänsterpartiet anser därför att vi ska invänta behandlingen av lagförslaget i
riksdagen innan vi tar ställning.

Med hänvisning till ovan yrkar Vänsterpartiet:
Att

ärendet återremitteras till dess att riksdagen tagit ställning
till lagförslaget om registerutdrag.

För Vänsterpartiet

Martha Wicklund (V)

Datum: 2022-06-07
Kommunstyrelsen

Yrkande

12. Utveckling av Innovationsstödssystemet i Örebro län
Vänsterpartiet vill poängtera att vi inte motsätter oss tanken bakom eller syftet
med Alfred Nobel Science Park. Vi ställer oss däremot kritiska till om lösningen
verkligen är att kommunen ska bilda ytterligare ett bolag. Med tanke på att
kommunstyrelseförvaltningens förslag i stort sett innebär ett bolag ersätts
med ett annat så tvivlar vi på att någon förbättring kommer att ske.
Med hänvisning till ovan yrkar Vänsterpartiet:
Att

ärendet avslås i sin helhet.

För Vänsterpartiet

Martha Wicklund (V)

Datum: 2022-06-07
Kommunfullmäktige

Särskilt yttrande

25. Svar på motion från Vänsterpartiet och Miljöpartiet om att införa
modellen ”Sluta skjut” i Örebro
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 ett
stort antal 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 har tidigare yrkat på att det tydligt ska framgå en
deadline på när inlämnade motioner som senast ska tas upp för beslut i
Kommunfullmäktige.
Vi vill även, likt tidigare, uttrycka en stark kritik mot att styrande partier tycks
göra allt i sin makt för att slippa ge oppositionen erkännande för de förslag
som läggs och sedan genomförs i kommunen. I motionssvaret går att läsa att
diskussioner om att införa Sluta Skjut (även kallar gruppvåldsintervention,
förkortat GVI) inleddes under andra halvan av 2021. Beslut om att införa GVI
togs den 5 november samma år. Detta var lång tid efter att motionen hade
lämnats in. Trots att motionen är införd helt i enlighet med förslaget från
Vänsterpartiet och Miljöpartiet så föreslår kommunledningen att motionen
anses vara tillgodosedd. Vänsterpartiet, Miljöpartiet och en stor del av
örebroarna ser dock att detta endast är styrande partiers sätt att ta åt sig äran
för förslag som kommer från oppositionen.

Martha Wicklund
Vänsterpartiet

Yrkande

Ärende 28
Ärendenummer: Ks 653/2021
”Svar på motion från Christopher Hedbom Rydaeus (M)
om att utbetalning av lön till kommunens anställda ska
ske den 25:e varje månad”

Kommunstyrelsen
Örebro kommun
2022-06-07

Värna kommunens anställda
Motionen bygger på att Örebro kommun som arbetsgivare ska värna sina medarbetare
och dem bättre möjligheter att planera sin ekonomi.
I Sverige är normen att få sin lön den 25:e och människor anpassar aktiviteter och
ekonomi utifrån det. I familjer där någon är anställd i Örebro kommun, och då får ut sin
lön senare, blir det svårt att planera familjens ekonomi. Speciellt för anställda med
mindre ekonomiska marginaler kan dagens utbetalningsdatum innebära onödiga risker
att hamna i jobbiga sociala och ekonomiska situationer. Det anser vi att Örebro
kommun som stor arbetsgivare bör försöka att undvika.
I motionen finns inget förslag om att avbryta nuvarande avtal med Swedbank. Motionen
föreslår heller ingen tidshorisont för införandet vilket med fördel skulle kunna ske vid
en omförhandling eller ny förhandling om bankavtal.
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)

