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§ 1 Kommunstyrelsens årsberättelse 2020
Ärendenummer: Ks 1313/2020
Handläggare: Eva Håkansson, Ann-Kristin Norberg och Mats Brantsberg
Ärendebeskrivning

Kommunstyrelseförvaltningen har sammanställt Kommunstyrelsens
årsberättelse 2020. Resultatet visar på att verksamheten under
Kommunstyrelsen trots coronapandemins påverkan i allt väsentligt bedrivits
utifrån givet reglemente, egna styrregler, givna uppdrag och levererat positiva
bidrag till Örebro kommuns samlade utveckling och ekonomiska ställning.
Bedömningen grundar sig på Kommunstyrelseförvaltningens uppföljning
utifrån av Kommunfullmäktige fastställda målområden och bidrag till
kommunfullmäktigemål för god ekonomisk hushållning med tillhörande
åtaganden. Ett antal åtaganden har fått stå tillbaka på grund av situationen med
pandemin men planeras att omhändertas under verksamhetsåret 2021.
Prioriterade områden inom ramen för Kommunstyrelsens uppsiktsplikt har
hanterats genom styrelsens och programnämndernas beredningsordning.
Kommunstyrelseförvaltningens uppföljning är fokuserad på
avvikelserapportering, vilket är i linje med den tillitsstyrning som kommunen
tillämpar. Beskrivningar av goda resultat hålls korta eller utelämnas för att ge
utrymme för att beskriva de områden där ytterligare förbättringar bör ske.
Kommunledning uppvisar en positiv budgetavvikelse om 11,1 mnkr, varav 9,9
mnkr avser de politiska kanslierna som förs över till nästkommande år.
Kommunstyrelseförvaltningen redovisar en positiv budgetavvikelse om 3,6
mnkr. Kommunstyrelsen redovisar en sammanställd negativ budgetavvikelse
om totalt -67,2 mnkr vilket till stor del förklaras av att portföljkostnader som
finansieras av ianspråktagande av eget kapital redovisas på
kommungemensamt. Den totala negativa budgetavvikelsen exklusive
ianspråktagande av eget kapital uppgår till 5,1 mnkr.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse
Kommunstyrelsens årsberättelse 2020
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Kommunstyrelsen fastställer årsberättelse 2020 för Kommunstyrelsens egen
verksamhet.
2. Årsberättelsen överlämnas för vidare hantering inom ramen för Örebro
kommuns årsredovisning 2020.
Yrkande

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

Kommunstyrelsen beslutar:
1. Kommunstyrelsen fastställer årsberättelse 2020 för Kommunstyrelsens egen
verksamhet.
2. Årsberättelsen överlämnas för vidare hantering inom ramen för Örebro
kommuns årsredovisning 2020.
3. Anders Åhrlin (M) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Karolina Wallström (L) och Martha Wicklund (V) deltar inte i beslutet.

§ 2 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning
Ärendenummer: Ks 1061/2020
Handläggare: Johanna Larsson
Ärendebeskrivning

Kommunallagen anger att kommuner och regioner ska ha en god ekonomisk
hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs inom andra
juridiska personer. Det är kommunfullmäktige som ska besluta om riktlinjer
för god ekonomisk hushållning för kommunen. Om kommunen har en
resultatutjämningsreserv ska riktlinjerna även omfatta hanteringen av den.
Den långsiktiga inriktningen för Örebro kommun anges i Program för hållbar
utveckling och i Översiktsplanen. Den årliga budget- och
verksamhetsplaneringen utgör det korta perspektivet genom Övergripande
strategier och budget (ÖSB). Mål med betydelse för god ekonomisk
hushållning inom verksamhet och ekonomi fastställs i ÖSB.
I förslag till riktlinje för god ekonomisk hushållning definieras den lokala
tillämpningen av när reservering av medel till resultatutjämningsreserven kan
ske och när kommunen kan tillåta sig att disponera tidigare reserverade medel.
I skrivelsen redovisas i förslag till lokal riktlinje att resultatutjämningsreservens
maxstorlek kopplas till storleken på skatter och generella statsbidrag, 4 procent,
istället för ett fast belopp (tidigare 200 mnkr). Vid ianspråktagande av
markeringar ska påverkan på likviditet och balanskravsresultat beaktas.
Ianspråktagandet av markeringar i eget kapital föreslås därför att budgeteras i
verksamhetens resultat för att säkerställa i vilken utsträckning kommunen har
kapacitet att ianspråkta markeringar för det aktuella budgetåret.
Beslutsunderlag

Förslag till Riktlinje för god ekonomisk hushållning 2020 Örebro kommun
Bilaga 1 Kommunfullmäktigemål, Utdrag ÖSB 2021 med plan för 2022–2023
Bilaga 2 Utdrag ur 11 kap. Kommunallagen

4 (25)

Digitalt justerat
ÖREBRO

Protokoll

Skrivelsen ”RUR och God ekonomisk hushållning”, Sveriges Kommuner och
Regioner
Förslag till beslut

Ekonomiberedningsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
1. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning fastställs.
2. Resultatutjämningsreservens storlek maximeras till 4 procent av
skatteintäkter och generella statsbidrag. Tillämpning från bokslut 2020-12-31.
3. Budget för det planerade ianspråktagandet av markeringar för det aktuella
året ska säkerställas i verksamhetens resultat inom kommungemensamt.
Tillämpning från och med Övergripande strategier och budget 2022.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Yrkande

Anders Åhrlin (M), Karolina Wallström (L) och Kenneth Handberg (S) yrkar
bifall till Ekonomiberedningsutskottets förslag.
Martha Wicklund (V) yrkar att beslutspunkt 1 ändras till "riktlinjer för god
ekonomisk hushållning fastställs i enlighet med Vänsterpartiets förslag",
att resultatutjämningsreserven förblir oförändrad, dvs en maxstorlek om 200
mnkr samt bifall till beslutspunkt 3.
Proposition

Ordförande Kenneth Handberg (S) finner att det finns två förslag till beslut för
beslutspunkterna 1 och 2, det vill säga bifall till Ekonomiberedningsutskottets
förslag respektive Martha Wicklunds (V) ändringsyrkanden. Ordföranden
ställer dessa mot varandra och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt
Ekonomiberedningsutskottets förslag.
Därefter finner ordföranden att det finns ett förslag till beslut för beslutspunkt
3, det vill säga bifall till Ekonomiberedningsutskottets förslag och att
Kommunstyrelsen beslutar enligt detta.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
1. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning fastställs.
2. Resultatutjämningsreservens storlek maximeras till 4 procent av
skatteintäkter och generella statsbidrag. Tillämpning från bokslut 2020-12-31.
3. Budget för det planerade ianspråktagandet av markeringar för det aktuella
året ska säkerställas i verksamhetens resultat inom kommungemensamt.
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Tillämpning från och med Övergripande strategier och budget 2022.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Reservation

Martha Wicklund (V) reserverar sig skriftligt mot beslutspunkterna 1 och 2 till
förmån för sitt eget ändringsyrkande.

§ 3 Tilläggsanslag
Ärendenummer: Ks 48/2021
Handläggare: Johanna Larsson
Ärendebeskrivning

Prognoserna för skatteunderlaget 2021 är exceptionellt svårbedömda i
dagsläget med anledning av Corona. Trots allt visade prognosen över
skatteunderlaget från SKR den 15 december 2020 en avsevärt bättre utveckling
än vad som förutspåddes i den prognos som ligger till grund för ÖSB.
Anledningen till den positiva prognosen är främst den förvånansvärt snabba
framställningen och distributionen av vaccin mot viruset SARS-CoV-2
(Corona). Detta ska dock inte tolkas som om prognosen överensstämmer med
sanningen. Belastningen på sjukvården i många länder - däribland Sverige - är
fortfarande mycket hög till följd av Corona och målsättningen är att hålla nere
smittspridningen så pass mycket att kapaciteten att ta hand om de allvarligt
sjuka upprätthålls. Det innebär att Sverige och andra länder kommer att
fortsätta med olika typer av restriktioner tills en betydande andel av
befolkningen är vaccinerade.
Kommunen behöver beakta osäkerheterna i skatteunderlagsprognosen
samtidigt som den behöver kompensera delar av samhället som påverkas av
restriktionerna. Bedömningen är att ca hälften av de 85 mnkr, som Örebro
kommuns skatteintäkter och generella statsbidrag förväntas öka med, ska
budgeteras.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2021-01-11
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Tilläggsanslag beviljas med totalt 25 mnkr enligt
kommunstyrelseförvaltningens förslag.
2. Kommunens budgeterade skatteintäkter och generella statsbidrag höjs med
42 mnkr, från 9 319 mnkr till 9 361 mnkr.
Beslutspunkt 2 ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
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Yrkande

Anders Åhrlin (M) yrkar bifall till Moderaternas förslag på fördelning.
Karolina Wallström (L) yrkar bifall till Liberalernas förslag på fördelning.
Proposition

Ordförande Kenneth Handberg (S) finner att det finns tre förslag till beslut för
beslutspunkt 1, det vill säga Kommunstyrelseförvaltningens förslag,
Moderaternas förslag respektive Liberalernas förslag. Ordföranden ställer dessa
mot varandra och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt
Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Därefter finner ordföranden att det finns ett förslag till beslut för beslutspunkt
2, det vill säga Kommunstyrelseförvaltningens förslag och att
Kommunstyrelsen beslutar enligt detta.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
1. Tilläggsanslag beviljas med totalt 25 mnkr enligt
kommunstyrelseförvaltningens förslag.
2. Kommunens budgeterade skatteintäkter och generella statsbidrag höjs med
42 mnkr, från 9 319 mnkr till 9 361 mnkr.
Beslutspunkt 2 ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Reservation

Anders Åhrlin (M), Maria Haglund (M), Cecilia Askerskär Philipsson (M) och
Johan Kumlin (M) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för Anders
Åhrlins (M) yrkande om bifall till Moderaternas förslag på fördelning.
Karolina Wallström (L) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för sitt
eget yrkande om bifall till Liberalernas förslag på fördelning.

§ 4 Aktieöverlåtelse Örebroporten
Ärendenummer: Ks 1098/2020
Handläggare: Rickard Samuelsson, Krister Frödin och Jeanette Berggren
Ärendebeskrivning

Örebroporten Fastigheter AB (”Örebroporten”) äger fastigheterna Rodret 6
och 8 (”Fastigheterna”). Rodret 6 inrymmer en bussdepå och hyrs ut till
Svealandstrafiken AB (”Svealandstrafiken”). Den angränsande fastigheten
Rodret 8 inrymmer en biogasdispenser som hyrs ut till Örebro kommun fram
till 2020-12-31.
Svealandstrafiken och Örebroporten har fört förhandlingar om att
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Svealandstrafiken ska förvärva Fastigheterna paketerade i ett nybildat
dotterdotterbolag till Örebroporten enligt framtaget förslag till
aktieöverlåtelseavtal. Köpeskillingen baseras på ett överenskommet värde på
Fastigheterna om 203 mnkr. Överlåtelsen beräknas medföra en nettovinst om
sammantaget ca 72 mnkr och innebär att Örebroporten tillförs likvida medel
om ca 203 mkr som kan användas för att amortera på dess låneskuld och/eller
minska lånebehovet.
Ett beslut att överlåta Fastigheterna är ett sådant beslut som enligt
Örebroportens bolagsordning ska underställas kommunfullmäktige i Örebro
för ställningstagande.
Beslutsunderlag

Utdrag styrelseprotokoll Örebroporten 2020-11-26
Bilaga 3 till Örebroportens styrelseprotokoll (tjänsteskrivelse)
Bilaga 3A till Örebroportens styrelseprotokoll (förslag på aktieöverlåtelseavtal)
Bilaga 3B till Örebroportens styrelseprotokoll (preliminär
tillträdesbalansräkning och beräkning av köpeskilling)
Bilaga 3C till Örebroportens styrelseprotokoll (preliminär beräkning av
realisationsvinst)
Bilaga 3D till Örebroportens styrelseprotokoll (beräkning av effekt på
driftsresultatet)
Bilaga 3E till Örebroportens styrelseprotokoll (värderingsutlåtande Rodret 6,
2020-03-20)
Värderingsutlåtande Rodret 8, 2020-04-07
Förslag på bolagsordning dotterbolag till Örebroporten (”Örebroporten
Holding AB”)
Förslag på bolagsordning dotterdotterbolag till Örebroporten (”Rodret 6 & 8 i
Örebro AB”)
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Kommunfullmäktige godkänner att Örebroporten Fastigheter AB bildar ett
nytt helägt dotterbolag (”Örebroporten Holding AB”) och att Örebroporten
Holding AB i sin tur bildar ett nytt helägt dotterbolag (”Rodret 6 & 8 i
Örebro AB”).
2. Föreslagna bolagsordningar för Örebroporten Holding AB och Rodret 6 &
8 i Örebro AB godkänns. Örebroporten Fastigheter AB får i uppdrag att
besluta om andra namn och sådana eventuella andra ändringar i
bolagsordningarna som kan krävas enligt lag för registrering hos Bolagsverket.
3. Lennart Bondesson, Mats Sjöström, Lars Modig, Johan Kumlin, Magnus
Larsson, Per-Åke Sörman och Henrik Nordström utses till styrelseledamöter
och Elisabeth Karlsson Zuaw, Helen Engholm och Cecilia Askeskär Philipsson
utses till suppleanter i Örebroporten Holding AB.
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4. Brita Bjelle och Margareta Arvidsson utses till lekmannarevisorer och Sven
Landh och Lars Norling utses till lekmannarevisorssuppleanter i Örebroporten
Holding AB.
5. Jeanette Berggren utses till styrelseledamot och Susanne Odelberg-Johnson
utses till suppleant i Rodret 6 & 8 i Örebro AB.
6. Margareta Arvidsson utses till lekmannarevisor i Rodret 6 & 8 i Örebro AB.
7. Kommunfullmäktige godkänner att Örebroporten Fastigheter AB överlåter
fastigheterna Örebro Rodret 6 och Örebro Rodret 8 till Rodret 6 & 8 i Örebro
AB samt att Örebroporten Holding AB överlåter aktierna Rodret 6 & 8 i
Örebro AB till Svealandstrafiken AB huvudsakligen i enlighet med föreslaget
aktieöverlåtelseavtal.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Yrkande

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

Ordförande Kenneth Handberg (S) finner att det finns två förslag till beslut,
det vill säga Kommunstyrelseförvaltningens förslag respektive Martha
Wicklund (V) yrkande om avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Ordföranden ställer dessa mot varandra och finner att Kommunstyrelsen
beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
1. Kommunfullmäktige godkänner att Örebroporten Fastigheter AB bildar ett
nytt helägt dotterbolag (”Örebroporten Holding AB”) och att Örebroporten
Holding AB i sin tur bildar ett nytt helägt dotterbolag (”Rodret 6 & 8 i
Örebro AB”).
2. Föreslagna bolagsordningar för Örebroporten Holding AB och Rodret 6 &
8 i Örebro AB godkänns. Örebroporten Fastigheter AB får i uppdrag att
besluta om andra namn och sådana eventuella andra ändringar i
bolagsordningarna som kan krävas enligt lag för registrering hos Bolagsverket.
3. Lennart Bondesson, Mats Sjöström, Lars Modig, Johan Kumlin, Magnus
Larsson, Per-Åke Sörman och Henrik Nordström utses till styrelseledamöter
och Elisabeth Karlsson Zuaw, Helen Engholm och Cecilia Askeskär Philipsson
utses till suppleanter i Örebroporten Holding AB.
4. Brita Bjelle och Margareta Arvidsson utses till lekmannarevisorer och Sven
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Landh och Lars Norling utses till lekmannarevisorssuppleanter i Örebroporten
Holding AB.
5. Jeanette Berggren utses till styrelseledamot och Susanne Odelberg-Johnson
utses till suppleant i Rodret 6 & 8 i Örebro AB.
6. Margareta Arvidsson utses till lekmannarevisor i Rodret 6 & 8 i Örebro AB.
7. Kommunfullmäktige godkänner att Örebroporten Fastigheter AB överlåter
fastigheterna Örebro Rodret 6 och Örebro Rodret 8 till Rodret 6 & 8 i Örebro
AB samt att Örebroporten Holding AB överlåter aktierna Rodret 6 & 8 i
Örebro AB till Svealandstrafiken AB huvudsakligen i enlighet med föreslaget
aktieöverlåtelseavtal.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Reservation

Martha Wicklund (V) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån sitt eget
yrkande om avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 5 Investering Örebroporten
Ärendenummer: Ks 1099/2020
Handläggare: Rickard Samuelsson, Krister Frödin och Jeanette Berggren
Ärendebeskrivning

Örebroporten äger fastigheten Kexfabriken 2 med en befintlig kontorsbyggnad
på 7 350 kvm. Utöver det innehar Örebroporten en byggrätt för kontor på
fastigheten. Denna möjliga kontorsbyggnad har varit föremål för olika
förfrågningar på marknaden de senaste åren och Örebroporten har utrett olika
förslag på utformning och omfattning av kontor. Kontorshuset blir en del i
Pulsådern, dvs stråket mellan Södra station, via Centralstationen till Svampen.
Pulsådern planeras för att under de närmaste 10–20 åren utvecklas med
byggnation av kontorshus.
SCB söker nya moderna och flexibla kontorslokaler i ett bra
kommunikationsläge med inflyttning under 2023. Deras ombud tog kontakt
med Örebroporten i slutet av 2019 för att få veta mer om möjligheterna för
Örebroporten att erbjuda kontorslokaler enligt deras önskemål.
Beslutsunderlag

-Beslutsprotokoll Örebroporten 2020-12-02 med bilaga 1 (tjänsteskrivelse),
bilaga 1A (byggherrekalkyl), bilaga 1B (Kontorsrapporten 2020), bilaga 1C
(ortsanalys), bilaga 1D (Kexfabriken 2 exponerad i ÅR 2017), bilaga 1E
(Marknadsföringsskisser Kexfabriken 2018), bilaga 1F (Kexfabriken 2
exponerad i ÅR 2019), bilaga 1G (Kexfabriken 2 skisser kontorsbyggnad
201124), bilaga 1H (Illustration yttre miljö 201123), bilaga 1I (riskanalys),
bilaga 1J (Information om kommande prövning om prisdumping skett eller ej).
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-bilaga 8A (Svensk Fastighetsmarknad Newsec 2020-10-06 och bilaga 8B
(Marknadsanalys, Örebro 2020-10) från Örebroportens styrelsemöte 2020-1126.
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen:
1. Kommunfullmäktige godkänner att Örebroporten Fastigheter AB genomför
investeringen i kontorsbyggnad på fastigheten Kexfabriken 2 i enlighet med
beslut i Örebroporten Fastigheter AB:s styrelse 2020-12-02.
2. Ramen för kommunkoncernens samlade externa låneskuld fastställs till 23
100,0 miljoner kronor för perioden 2021–2023.
3. Den koncerninterna låneramen för Örebroporten fastigheter AB fastställs till
3 700,0 miljoner kronor för perioden 2021–2023
Beslutspunkterna 1 och 2 ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Yrkande

Helena Ståhl (SD) yrkar avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Anders Åhrlin (M) yrkar bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag med
ett yrkande om tillägg att "ge Örebroporten fastigheter AB:s styrelse i direktiv
att ta fram en plan för när detta objekt/projekt kan försäljas i enlighet med
yrkandets intentioner."
Kaorlina Wallström (L) yrkar bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag
med ett yrkande om tillägg av beslutspunkt 4. "I enlighet med ägardirektiv bör
fastigheten, vid rätt tid och pris, läggas ut på marknaden för försäljning."
Kenneth Handberg (S) yrkar avslag på Anders Åhrlins (M) och Karolina
Wallströms (L) tilläggsyrkanden.
Proposition

Ordförande Kenneth Handberg (S) finner att det finns fyra förslag till beslut,
det vill säga Kommunstyrelseförvaltningens förslag, Helena Ståhls (SD)
yrkande om avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag, Karolina
Wallströms (L) yrkande om bifall med ett tilläggsyrkande respektive Anders
Åhrlins (M) yrkande om bifall med ett tilläggsyrkande.
Ordföranden ställer först Kommunstyrelseförvaltningens förslag mot Helena
Ståhls (SD) yrkande om avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Ordföranden finner att Kommunstyrelsens beslutar enligt
Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Därefter ställer ordföranden Anders Åhrlins (M) tilläggsyrkande mot sitt eget

11 (25)

Digitalt justerat
ÖREBRO

Protokoll

yrkande om avslag på tilläggsyrkandet och finner att Kommunstyrelsens avslår
Anders Åhrlins (M) tilläggsyrkande.
Votering

Anders Åhrlin (M) begär votering som verkställs.
Ja-röst innebär bifall till Anders Åhrlins (M) tilläggsyrkande och nej-röst
innebär avslag på Anders Åhrlins (M) tilläggsyrkande.
Ja-röster lämnas av Anders Åhrlin (M), Maria Haglund (M), Johan Kumlin (M),
Cecilia Askerskär Philipsson (M) och Helena Ståhl (SD).
Nej-röster lämnas av Kenneth Handberg (S), Ullis Sandberg (S), John
Johansson (S), Fisun Yavas (S), Camilla Andersson (S), Roger Andersson (S),
Jimmy Nordengren (C), Marlen Jörhag (KD) och Martha Wicklund (V).
Avstår från att rösta gör Karolina Wallström (L).
Ordföranden finner att Kommunstyrelsen med resultatet 9 nej-röster, 5 jaröster och en som avstår från att rösta beslutar att avslå Anders Åhrlins (M)
tilläggsyrkande.
Slutligen ställer ordföranden Karolina Wallströms (L) tilläggsyrkande mot sitt
eget yrkande om avslag på tilläggsyrkandet och finner att Kommunstyrelsens
avslår Karolina Wallströms (L) tilläggsyrkande.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
1. Kommunfullmäktige godkänner att Örebroporten Fastigheter AB genomför
investeringen i kontorsbyggnad på fastigheten Kexfabriken 2 i enlighet med
beslut i Örebroporten Fastigheter AB:s styrelse 2020-12-02.
2. Ramen för kommunkoncernens samlade externa låneskuld fastställs till 23
100,0 miljoner kronor för perioden 2021–2023.
3. Den koncerninterna låneramen för Örebroporten fastigheter AB fastställs till
3 700,0 miljoner kronor för perioden 2021–2023
Beslutspunkterna 1 och 2 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) tilläggsyrkande.
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Karolina Wallström (L) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för sitt
eget tilläggsyrkande.

§ 6 Sociala investeringar: Samverkan för teckenspråkiga –
uppföljande utvärdering
Ärendenummer: Ks 1234/2020
Handläggare: Yvonne Haneskog och Karin Johansson
Ärendebeskrivning

Rapporten avser en uppföljande utvärdering av den sociala investeringen
Samverkan för teckenspråkiga som genomfördes mellan åren 2014 – 2017.
Satsningens syfte var att identifiera teckenspråkiga individer som uppbar
försörjningsstöd och som genom stöd till utredning och diagnosticering skulle
ha rätt till ersättning från Försäkringskassan då arbetsförmåga saknades,
alternativt ge stöd till de som skulle ha möjlighet att nå arbetsmarknaden. Vid
slutrapport konstaterades att fem individer av 22 individer som deltagit lämnat
försörjningsstöd genom satsningen, vilket motsvarar 23 procent. Det uppsatta
målet om ett utfall på minst 20 procent uppnåddes därmed och satsningen
implementerades i ordinarie verksamhet, Förvaltningen för utbildning,
försörjning och arbete.
Utvärderingen visar att med det dataunderlag som finns tillgängligt går det inte
att med säkerhet säga om satsningen är bättre jämfört med andra insatser som
riktas till målgruppen, varken i termer av lönsamhet eller kostnadseffektivitet.
Resultatet tyder på att insatserna inte når ända fram till målgruppen och att det
kan finnas andra insatser som passar målgruppen bättre. Det går därmed inte
att uttala sig om kommunens resurser i detta avseende används mest effektivt.
Beslutsunderlag

Ansökan Samverkan för teckenspråkiga, SöT, Ks 182/2014, 2014-03-03
Slutrapport Samverkan för teckenspråkiga, SöT, Ks 182/2014, 2017-01-09
Rapport Samverkan för teckenspråkiga, SöT – uppföljande utvärdering, Ks 1234/2020,
2020-11-25
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningen förslag till Kommunstyrelsen:
1. Rapport för satsningen Samverkan för teckenspråkiga godkänns.
2. Återföringsplan för Samverkan för teckenspråkiga fastställs.
3. Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden åläggs att återföra medel i
enlighet med den fastställda återföringsplanen.
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Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 7 Organisatorisk flytt av Hjalmar Bergmanteatern till
Kulturkvarteret
Ärendenummer: Ks 1020/2020
Handläggare: Karin Beckman
Ärendebeskrivning

En flytt av Hjalmar Bergmanteatern till Kulturkvarteret skulle innebära att
teatern hamnar i ett bättre sammanhang och kan tillföra Kulturkvarteret mer
flexibilitet och kompetens. Kulturkvarteret bedöms ge bra synergieffekter
genom stödprocesser, programverksamhet, lokaler, nyttjandet av varandras
kompetenser och gemensamma åtaganden och uppdrag. Genom att även
inkludera teatern i Kulturkvarteret kan gemensamma behov och resurser
realiseras. Flytten skulle innebära en förenklad administrativ samordning av
biljett- och bokningssystem, bidra till en helhetsöversikt och flexibilitet av
kommunens scener samt skapa en mer hållbar och mindre sårbar
arbetssituation för medarbetarna.
Att addera Hjalmar Bergmanteatern till Kulturkvarterets organisation och
vision gör att ytterligare steg tas mot ett kulturellt kraftverk för kommunens
och regionens invånare.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2020-09-03
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut i Kommunstyrelsen:
- En organisatorisk flytt sker av Hjalmar Bergmanteatern från Kulturnämnden
till driften av Kulturkvarteret som ligger under Kommunstyrelsen.
Yrkande

Karolina Wallström (L) yrkar avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Proposition

Ordförande Kenneth Handberg (S) finner att det finns två förslag till beslut,
det vill säga Kommunstyrelseförvaltningens förslag respektive Karolina
Wallströms (L) yrkande om avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Ordföranden ställer dessa mot varandra och finner att Kommunstyrelsen
beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- En organisatorisk flytt sker av Hjalmar Bergmanteatern från Kulturnämnden
till driften av Kulturkvarteret som ligger under Kommunstyrelsen.
Reservation

Karolina Wallström (L) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för sitt
eget yrkande om avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 8 Svar på remiss från Socialdepartementet om remiss
”Hållbar socialtjänst – En ny socialtjänstlag (SOU 2020:47)
Ärendenummer: Ks 1336/2020
Handläggare: Liselott Bergqvist
Ärendebeskrivning

Socialdepartementet har inbjudit Örebro kommun att lämna yttrande över
betänkandet ” Hållbar socialtjänst – En ny socialtjänstlag” (SOU 2020:47).
Sista svarsdag är 1 februari 2021.
Regeringen tillsatte en utredning för att se över socialtjänstlagen i april 2017.
Det nya förslaget ska bidra till en jämlik, likvärdig, jämställd och rättssäker
socialtjänst. Lagen planeras att träda i kraft den 1 januari 2023.
Utredningen föreslår att fler insatser ska kunna ges utan utredning och
myndighetsbeslut. Detta innebär att kommuner ska få tillhandahålla insatser
utan föregående utredningar och beslut. Syftet är att socialtjänstens insatser ska
bli mer tillgängliga. Vidare föreslår utredningen att verksamheter som
socialtjänsten bedriver ska baseras på vetenskap och beprövad erfarenhet.
Syftet är att detta ska driva utvecklingen framåt genom att bland annat göra
systematiska uppföljningar av verksamheten. Till skillnad från idag då det finns
väldigt få uppföljningar av vilka effekter och resultat de insatser man
tillhandahåller ger.
Beslutsunderlag

Remiss - slutbetänkande ”Hållbar socialtjänst – En ny socialtjänstlag (SOU
2020:47), del 1 och 2
Tjänsteskrivelse, 2020-12-14
Yttrande, 2020-12-17
Yttrande programnämnd social välfärd, 2020-12-08
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Yttrande antas och skickas till Socialdepartementet.
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Beslut

Kommunstyrelsens beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 9 Strategi för kompetensförsörjning
Ärendenummer: Ks 1395/2020
Handläggare: Lena Larsson
Ärendebeskrivning

I juni 2018 antog Kommunstyrelsen Arbetsgivarpolitisk strategi för
kompetensförsörjning 2018 – 2020. Arbetet med kompetensförsörjning är
långsiktigt och det finns ett fortsatt behov av en kompetensförsörjningsstrategi
De övergripande utvecklingsområdena; påverka utbud, påverka efterfrågan och
kompetensutveckling kvarstår. Örebro kommun står idag i ett annat
utgångsläge och vi har förändringar i den värld vi verkar i som vi behöver ta
hänsyn till, varför vissa revideringar gällande utpekade fokusområden har gjorts
i strategin.
Beslutsunderlag

Kompetensförsörjningsstrategi 2021–2024
Tjänsteskrivelse, 2020-12-21
Förslag till beslut

Personalberedningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Kompetensförsörjningsstrategi 2021 – 2024 antas.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Personalberedningens förslag.

§ 10 Årsplanering 2021 för Personalberedningen
Ärendenummer: Ks 1404/2020
Handläggare: Lena Larsson
Ärendebeskrivning

Från 2019 har Kommunstyrelsen inrättat en personalberedning med uppgift att
särskilt följa kompetensförsörjningsfrågor och andra strategiska personalfrågor.
Personalberedningen har också som uppgift att bereda de beslut som ska fattas
av Kommunstyrelsen inom området. Inför varje år ska Personalberedningen ta
fram en årsplanering som ska fastställas av Kommunstyrelsen.

16 (25)

Digitalt justerat
ÖREBRO

Protokoll

Beslutsunderlag

Årsplanering personalberedningen 2021
Tjänsteskrivelse, 2020-12-08
Förslag till beslut

Personalberedningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Personalberedningens årsplanering för 2021 fastställs.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Personalberedningens förslag.

§ 11 Lägesrapport från Krisledningsstaben
Ärendenummer: Ks 360/2020
Handläggare: Helena Gullberg
Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen får information från Krisledningsstaben.
Beslutsunderlag

Muntlig information
Förslag till beslut

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

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Krisledningsstabens förslag.

§ 12 Svar på motion från Sara Bronner (MP) om att utöka
antalet drickvattenstationer
Ärendenummer: Ks 1509/2019
Ärendebeskrivning

Miljöpartiets fullmäktigegrupp inkom med en motion om att utöka antalet
dricksvattenstationer i Örebro kommun som anmäldes till
Kommunfullmäktige den 26 september 2019.
Beslutsunderlag

Miljöpartiets fullmäktigegrupp, motion om att utöka antalet
dricksvattenstationer, 2019-09-26
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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 Kenneth Handberg (S) finner att det finns två förslag till beslut,
Programnämnd samhällsbyggnad förslag att motionen avslås respektive Martha
Wicklunds (V) yrkande om att bifalla motionen. Ordföranden 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 skriftligt mot beslutet till förmån för sitt
eget yrkande om att bifalla motionen.

§ 13 Svar på motion från Daniel Spiik (SD) och Habib Brini
(SD) om att nyttja MC-platser på vintertid
Ärendenummer: Ks 972/2015
Ärendebeskrivning

Daniel Spiik (SD) och Habib Brini (SD) har inkommit med en motion som
anmäldes i Kommunfullmäktige den 30 september 2015.
Motionen innehåller förslag på förändringar av parkeringsregleringen gällande
parkeringsplatser för motorcyklar (MC-parkeringar) under vintertid.
Motionärernas förslag är att ändra parkeringsreglering av MC-parkeringar
under vinterhalvåret och reglera dem så att de gäller alla fordon. Detta för att
avhjälpa parkeringsbrist samt öka resursutnyttjandet.
Tekniska förvaltningen som berett ärendet föreslår att motionen avslås.
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Beslutsunderlag

Motion från Daniel Spiik och Habib Brini, båda (SD), om att nyttja MC-platser
på vintertid, 2015-08-27
Tjänsteskrivelse, 2020-10-12
Förslag till beslut

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

Helena Ståhl (SD) yrkar bifall till motionen.
Proposition

Ordförande Kenneth Handberg (S) finner att det finns två förslag till beslut,
Programnämnd samhällsbyggnads förslag om att avslå motionen respektive
Helena Ståhl (SD) yrkande om att bifalla motionen. Ordföranden 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

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

§ 14 Svar på motion från Daniel Granqvist (M) om
samverkan mellan Tekniska förvaltningen och polisen
Ärendenummer: Ks 1190/2017
Ärendebeskrivning

Daniel Granqvist (M) har inkommit med en motion som anmäldes i
Kommunfullmäktige den 27 september 2017, § 237. Motionären föreslår att
Tekniska nämnden får i uppdrag att inleda och upprätthålla ett samarbete med
Polismyndighetens trafikpolis för samråd kring lokala trafikföreskrifter,
övervakning av trafikregler och därmed sammanhängande frågor.
Bedömningen är att motionen är tillgodosedd då Tekniska nämnden redan har
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ett samarbete med Polisen avseende lokala trafikföreskrifter och övervakning
av dessa.
Beslutsunderlag

Motion från Daniel Granqvist (M) om samarbete mellan Tekniska nämnden
och trafikpolisen, 2017-09-27
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-09-17
Förslag till beslut

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

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

§ 15 Fyllnadsval
Ärendenummer: Ks 80/2021
Ärendebeskrivning

På Kommunfullmäktige den 15 december utsågs Marlene Jörhag (KD) till ny
ledamot i Kommunstyrelsen efter Lennart Bondeson och Thord Andersson
(KD) utsågs till ny ersättare i Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen ska välja
ny ledamot till Krisledningsutskottet och Kommunstyrelsens utskott för
hållbar utveckling efter Lennart Bondeson (KD)
Förslag till beslut

Förslag till Kommunstyrelsen:
1. Utse Marlene Jörhag (KD) till ny ledamot i Krisledningsutskottet efter
Lennart Bondeson (KD).
2. Utse Thord Andersson (KD) till ny ledamot i Kommunstyrelsens utskott för
hållbar utveckling.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt förslag.
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§ 16 Remittering av motioner
Ärendenummer: Ks 23/2021
Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige den 15 december 2020 har överlämnat följande motioner
för beredning:
- Motion från Cristopher Hedbom Rydaeus (M) om att stärk arbetslinjen i
Örebro kommun.
- Motion från Johan Kumlin (M) om en attraktiv sjöstad.
Beslutsunderlag

- Motion från Cristopher Hedbom Rydaeus om att stärk arbetslinjen i Örebro
kommun, Ks 1476/2020
- Motion från Johan Kumlin om en attraktiv sjöstad, Ks 1475/2020
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Remittera motion från Christopher Hedbom Rydaeus (M) om att stärk
arbetslinjen i Örebro kommun till Programnämnd social välfärd och
Kommunstyrelseförvaltningen.
2. Remittera motion från Johan Kumlin (M) om en attraktiv sjöstad till
Programnämnd samhällsbyggnad.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 17 Rapport över finansverksamheter under december
2020
Ärendenummer: Ks 55/2020
Ärendebeskrivning

Kommunstyrelseförvaltningen anmäler rapport över finansverksamheter
för december 2020.
Beslutsunderlag

Finansrapport december 2020
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Förslag till beslut

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

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 18 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Ks 34/2021
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 5 maj
2020.
Inför Kommunstyrelsens sammanträde den 19 januari 2021 redovisar
Kommunstyrelseförvaltningen beslut som tagits med stöd av delegation under
december 2020.
Beslutsunderlag

Sammanställning över delegationsbeslut inom övrig verksamhet under
perioden 1-31 december 2020
Sammanställning över delegationsbeslut inom finansverksamhet under
perioden 1-31 december 2020
Förslag till beslut

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

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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§ 19 Anmälan av handlingar
Ärendenummer: Ks 1427/2020
Ärendebeskrivning

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

Framtidens resor - Storregional systemanalys för Stockholm-Mälarregionen
Förslag till beslut

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

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 20 Kommundirektörens rapport
Ärendenummer: Ks 39/2021
Ärendebeskrivning

Kommundirektören redogör i en rapport för nyheter inom förvaltningen.
Beslutsunderlag

Kommundirektörens rapport december 2020
Förslag till beslut

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

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 21 Områdesgrupper
Ärendenummer: Ks 1457/2020
Ärendebeskrivning

I Örebro kommun finns det för närvarande sju områdesgrupper: i Adolfsberg,
Axberg-Hovsta, Baronbackarna, Brickebacken, Oxhagen, Varberga samt i
Vivalla. Av dessa är grupperna i de fem prioriterade bostadsområdena de äldsta
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medan både Adolfsberg och Axberg-Hovsta tillkom 2015.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att Kommunstyrelsens utskott för
hållbar utveckling övertar ansvaret för områdesgrupperna under 2021 i syfte att
utreda hur potentialen i grupperna kan tas tillvara för att bidra till
demokratiutvecklingen i Örebro kommun genom stärkt delaktighet och
inflytande i kommunens stadsdelar och orter.
De befintliga områdesgrupper som i dialog vill bidra till utvecklingsarbetet och
en gemensam nystart för samarbetet framåt tilldelas samordningsbidrag enligt
2020 års bidragsnivåer vilket innebär en total summa av 210 tkr.
Kommunstyrelsens utskott för hållbar utveckling beslutade vid sitt
sammanträde 19 januari 2021 att överlämna ärendet till Kommunstyrelsen för
beslut.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse: Områdesgrupper i Örebro 2020-12-17 (rev. 2021-01-19)
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Kommundirektören får i uppdrag att tillsammans med områdesgruppernas
samordnare utvärdera områdesgrupperna under 2021 och ta fram förslag på
syfte, uppdrag, finansiering och organisation från och med 2022.
2. De samordnare för befintliga områdesgrupper som önskar delta i
utvärderingen och dialogen kring gruppernas framtida syfte, roller och uppdrag
ombeds inkomma med ansökan senast den 28 februari gällande bidrag för
2021 om högst 30 tkr per områdesgrupp. Ansökan ska innehålla en beskrivning
av vad medlen ska användas till under året.
3. Beslut om fördelningen av ett maxbelopp om 30 tkr per områdesgrupp och
det totala maxbeloppet 210 tkr för 2021 delegeras till ordförande för
Kommunstyrelseförvaltningens utskott för hållbar utveckling i samråd med
Hållbarhetschefen.
4. Finansieringen under 2021 sker via Kommunstyrelsens utskott för hållbar
utvecklings utrymme för oförutsedda behov. Den totala summan för
samordningsbidraget 2021 uppgår till maximalt 210 tkr. Eventuell fortsatt
finansiering från och med 2022 ska arbetas in i budget.
Yrkande

Karolina Wallström (L) och Anders Åhrlin (M) yrkar avslag på
Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Martha Wicklund (V) yrkar bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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Proposition

Ordförande Kenneth Handberg (S) finner att det finns två förslag till beslut,
det vill säga Martha Wicklunds (V) yrkande om bifall till
Kommunstyrelseförvaltningens förslag respektive Karolina Wallströms (L) och
Anders Åhrlins (M) yrkande om avslag på Kommunstyrelseförvaltningens
förslag. Ordföranden ställer dessa mot varandra och finner att
Kommunstyrelsen beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
1. Kommundirektören får i uppdrag att tillsammans med områdesgruppernas
samordnare utvärdera områdesgrupperna under 2021 och ta fram förslag på
syfte, uppdrag, finansiering och organisation från och med 2022.
2. De samordnare för befintliga områdesgrupper som önskar delta i
utvärderingen och dialogen kring gruppernas framtida syfte, roller och uppdrag
ombeds inkomma med ansökan senast den 28 februari gällande bidrag för
2021 om högst 30 tkr per områdesgrupp. Ansökan ska innehålla en beskrivning
av vad medlen ska användas till under året.
3. Beslut om fördelningen av ett maxbelopp om 30 tkr per områdesgrupp och
det totala maxbeloppet 210 tkr för 2021 delegeras till ordförande för
Kommunstyrelseförvaltningens utskott för hållbar utveckling i samråd med
Hållbarhetschefen.
4. Finansieringen under 2021 sker via Kommunstyrelsens utskott för hållbar
utvecklings utrymme för oförutsedda behov. Den totala summan för
samordningsbidraget 2021 uppgår till maximalt 210 tkr. Eventuell fortsatt
finansiering från och med 2022 ska arbetas in i budget.
Reservation

Karolina Wallström (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget
yrkande om avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Anders Åhrlin (M), Maria Haglund (M), Johan Kumlin (M) och Cecilia
Askerskär Philipsson reserverar sig mot beslutet till förmån för Anders Åhrlins
(M) yrkande om avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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