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§ 154 Delårsrapport 2 med prognos Örebro kommun 2020
Ärendenummer: Ks 1086/2020
Handläggare: Johanna Larsson
Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen har sammanställt en delårsrapport till och med den 31
augusti och en helårsprognos 2 för 2020 för Örebro kommun. Bedömningen
är att Örebro kommun sammantaget uppfyller god ekonomisk hushållning
utifrån satta verksamhets- och finansiella mål.
Prognosen av verksamhetens mål med betydelse för god ekonomisk
hushållning baseras dels på analyser, som beskriver hur kommunen arbetar för
att nå utveckling inom målen, samt nyckeltal. Det görs sedan en samlad
bedömning av hela målområdet, var vi står i utvecklingen av målen vid årets
slut i relation till planperioden. Inom ett av de sex målområdena är den
samlade bedömningen att vi är på god väg. Inom fem av målområdena är
bedömningen är att fortsatt arbete krävs för att nå målen. Insatser och
utvecklingsarbeten pågår inom samtliga målområden, men inte alltid i den takt
och omfattning som behövs för att respektive mål ska nås inom utsatt tid.
Inom sex av de 30 kommunfullmäktigemålen visar analyserna och nyckeltalen
att utvecklingen går åt rätt håll för att uppnås inom planperioden. Inom 24 av
målen är den sammantagna bedömningen att vi inte når önskvärda effekter,
trots utvecklingsarbeten, och bedömningen är att fortsatt arbete krävs för att
nå målen. Arbetet har påbörjats med att implementera nya arbetssätt och
metoder för att nå målen.
Prognosen visar på måluppfyllelse inom samtliga tre finansiella mål.
Delårsresultatet januari till augusti 2020 uppgår till 477 miljoner kronor.
Kommunens prognos för helåret bedöms till 390 miljoner kronor, vilket är 179
miljoner kronor mer än budgeterat. Under 2020 beräknas 70 miljoner tas i
anspråk ur reserveringar inom eget kapital för specifika ändamål. Nämnderna
visar sammantaget en budgetavvikelse på -133 miljoner kronor.
Nettokostnadsutvecklingen har varit hög de senaste åren och har överstigit
utvecklingen av skatteintäkter och generella statsbidrag. De ekonomiska
effekterna av coronapandemin har dock medfört en rejäl dämpning av
nettokostnaderna 2020 samtidigt som staten har kompenserat för
skatteunderlagsbortfallet. Exkluderas jämförelsestörande poster uppgår årets
prognos till 349 miljoner kronor. Årets prognos för kommunens
balanskravsresultat är positiv och uppgår till 456 mnkr. Kommunens
investeringar för de skattefinansierade verksamheterna prognostiseras till 509
miljoner kronor, varav investeringar inom exploateringsverksamheten 152
miljoner kronor. De taxefinansierade investeringarna prognostiseras till 319
miljoner kronor. Bolagens investeringar för skattefinansierad verksamhet
väntas uppgå till 863 miljoner kronor.
Beslutsunderlag

Delårsrapport med prognos 2 2020 Örebro kommun 2020-10-02
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Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Delårsrapport med prognos 2 för 2020 godkänns.
2. Samtliga nämnder som redovisar prognostiserat underskott för år 2020 ska
genomföra åtgärder för att klara att bedriva verksamheten inom beslutade
budgetramar.
3. Utdelningen från Örebro Rådhus AB höjs från 45 mnkr (enligt ÖSB 2020)
till 47 mnkr för 2020.
4. Delårsrapport med prognos 2 2020 överlämnas till revisorerna för
granskning.
Beslutspunkterna 1–3 ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Yrkande

Helena Ståhl (SD) yrkar på att utdelningen från Örebro Rådhus AB höjs från
45 mnkr (enligt ÖSB 2020) till 50 mnkr för år 2020 i enlighet med
Sverigedemokraternas budgetförslag.
Anders Åhrlin (M) yrkar på att få lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Martha Wicklund (V) yrkar på att få lämna en anteckning till protokollet.
Proposition

Ordförande Kenneth Handberg (S) finner att det till beslutspunkterna 1,2 och
4 endast finns ett förslag till beslut, det vill säga
Kommunstyrelseförvaltningens förslag och att Kommunstyrelsen beslutar
enligt detta.
Därefter finner ordföranden att det finns två förslag till beslutspunkt 3, det vill
säga Kommunstyrelseförvaltningens förslag respektive Helenas Ståhls (SD)
yrkande. Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att
Kommunstyrelsen beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Slutligen ställer ordföranden Anders Åhrlins (M) yrkande om att få lämna ett
särskilt yttrande till protokollet samt Martha Wicklunds (V) yrkande om att få
lämna en anteckning till protokollet under proposition och finner att
Kommunstyrelsen godkänner dessa.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
1. Delårsrapport med prognos 2 för 2020 godkänns.
2. Samtliga nämnder som redovisar prognostiserat underskott för år 2020 ska
genomföra åtgärder för att klara att bedriva verksamheten inom beslutade
budgetramar.
3. Utdelningen från Örebro Rådhus AB höjs från 45 mnkr (enligt ÖSB 2020)
till 47 mnkr för 2020.

4 (25)

ÖREBRO

Protokoll

4. Delårsrapport med prognos 2 2020 överlämnas till revisorerna för
granskning.
5. Anders Åhrlin får lämna ett särskilt yttrande.
6. Martha Wicklund (V) får lämna en protokollsanteckning.
Beslutspunkterna 1–3 ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Karolina Wallström (L) och Martha Wicklund (V) deltar inte i beslutet.
Protokollsanteckning

Martha Wicklund (V): I Vänsterpartiets eget budgetalternativ Ett Örebro för
alla 2020 gör vi andra ekonomiska prioriteringar och ställningstaganden.

§ 155 Reviderat Investeringsprogram 2020
Ärendenummer: Ks 1052/2019
Handläggare: Johanna Larsson
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 1 129 mnkr år
2020, varav 644 mnkr avser skattefinansierade investeringar och 485 mnkr
taxefinansierade investeringar.
Med anledning av den reviderade budgeten sänks driftskostnaderna som
konsekvens av framåtflyttade investeringar. Det innebär att det budgeterade
resultatet ökar med 24 mnkr (avrundat) 2020 och uppgår totalt till 235 mnkr
varav verksamhetens resultat uppgår till 70 mnkr.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2020-10-01
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Det reviderade investeringsprogrammet beslutas i enlighet med förslaget,
innebärande att kommunens totala investeringsutgifter 2020 uppgår till 1 129
mnkr.
2. Resultatet i budget 2020 höjs med 23,3 mnkr innebärande att resultatet
uppgår till totalt 235 mnkr.
3. Nämndernas ramar justeras i enlighet med förslaget, innebärande att
Kommunstyrelsens utrymme sänks med 23,2 mnkr och Programnämnd
samhällsbyggnads budgetram sänks med 0,1 mnkr.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
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Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
1. Det reviderade investeringsprogrammet beslutas i enlighet med förslaget,
innebärande att kommunens totala investeringsutgifter 2020 uppgår till 1 129
mnkr.
2. Resultatet i budget 2020 höjs med 23,3 mnkr innebärande att resultatet
uppgår till totalt 235 mnkr.
3. Nämndernas ramar justeras i enlighet med förslaget, innebärande att
Kommunstyrelsens utrymme sänks med 23,2 mnkr och Programnämnd
samhällsbyggnads budgetram sänks med 0,1 mnkr.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Helena Ståhl (SD) deltar inte i beslutet.

§ 156 Övergripande strategier och budget för 2021 med
plan för 2022-2023
Ärendenummer: Ks 187/2020
Ärendebeskrivning

Förslag till Övergripande strategier och budget 2021 med plan för 20222023 för Örebro kommun, ”Ett Örebro för framtiden”, har tagits fram av
Socialdemokraterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna.
Plantaxan och taxa för bygglov, strandskyddsdispens, nybyggnadskarta,
utstakning m.m. bereddes av Kommunstyrelsen den 25 augusti 2020, § 117 och
finns därmed inte med i förslag till beslut i Kommunstyrelsen den 13 oktober.
Taxorna kommer vara en del av Kommunstyrelsens förslag i beslutsunderlagen
till Kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag

Ett Örebro för framtiden” – kommunledningen i Örebros övergripande
strategier och budget 2021 med plan för 2022-2023
Driftbudgetförändringar
Investeringsprogram 2020 med plan 2021-2023
Tjänsteskrivelse, 2020-09-30
Vatten- och avloppstaxa
Hushållavfallstaxa
Föreskrifter för hushållsavfall
Avgifter för parkering
Taxa för industrispår
Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet
Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen
Moderaternas förslag till budget för Örebro kommun 2021
Liberalernas förslag till budget för Örebro kommun 2021
Vänsterpartiets förslag till budget för Örebro kommun 2021
Sverigedemokraternas förslag till budget för Örebro kommun 2021
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Förslag till beslut

Förslag till Kommunstyrelsen:
1. Övergripande strategier och budget 2021 med plan för 2022-2023 fastställs
enligt förslaget ”Ett Örebro för framtiden”.
2. Skattesatsen för allmän kommunalskatt år 2021 fastställs till 21,35.
3. Finansiella mål och verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning för 2021
fastställs enligt förslaget i budgethandlingen.
4. Driftbudgetramar för 2021 fastställs enligt förslaget i budgethandlingen.
5. Investeringsprogrammet för 2021 med plan för 2022-2024 fastställs.
6. Igångsättningsbeslut beviljas för de investeringsprojekt med start 2021 som
redovisas med finansiering i investeringsprogrammet.
7. I kommunstyrelsens uppdrag ingår att under året, i konsekvens med fattade
beslut, ombudgetera inom ramen för beslutat budget för verksamhetens
nettokostnad.
8. Kommundirektören får i uppdrag att säkerställa kostnadsbesparingar
motsvarande 15 mnkr för vilka inriktning och väntad effekt redovisas till
Kommunstyrelsen senast mars 2021.
9. Anta Vatten- och avloppstaxa. Taxan gäller från och med 1 januari 2021.
10. Anta taxa för hushållsavfall. Taxan gäller från och med den 1 januari 2021,
förutom taxan för nya slamtjänster som ska gälla från och med den 1 april
2021.
11. Anta Örebro kommuns reviderade föreskrifter om hantering av
hushållsavfall. Föreskrifterna ska gälla från och med den 1 januari 2021.
12. Anta parkeringsavgifter för avgiftszon 1. Taxan gäller från och med 1
januari 2021.
13. Anta parkeringsavgifter för avgiftszon 2. Taxan gäller från och med 1
mars 2021.
14. Tekniska nämnden uppdras att senast till kommunfullmäktige i februari
2021 återkomma med förslag på avgift för boendeparkering enligt särskild
grund för boende inom avgiftzon 2. Avgiften ska gälla från och med 1 mars.
15. Anta taxa för industrispår.
16. Anta taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet. Taxan gäller från
och med den 1 januari 2021.
17. Anta taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen. Taxan gäller från och
med den 1 januari 2021. Taxan ersätter tidigare taxor och avgifter för
serveringstillstånd respektive för tillsynsverksamhet enligt alkohollagens
område för folköl, som därmed upphör att gälla efter den 31 december 2020.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
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Yrkande

Anders Åhrlin yrkar bifall till Moderaternas förslag till budget för Örebro
kommun 2021. Anders Åhrlin (M) yrkar även avslag på beslutspunkterna 1, 3,
4, 5, 6, 7 och 8 i kommunledningens förslag.
Karolina Wallström (L) yrkar bifall till Liberalernas förslag till budget för
Örebro kommun 2021. Karolina Wallström (L) yrkar även avslag till
beslutspunkterna 1, 4, 5, 6, 7 och 8 i kommunledningens förslag.
Martha Wicklund (V) yrkar bifall till Vänsterpartiets förslag till budget för
Örebro kommun 2021. Martha Wicklund (V) yrkar även bifall till
beslutspunkterna 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 och 17, samt avslag på
beslutspunkterna 1, 3, 4 och 15 i kommunledningens förslag.
Helena Ståhl (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas förslag till budget för
Örebro kommun 2021. Helena Ståhl (SD) yrkar även avslag på
beslutspunkterna 1, 3, 4, 5, 6, 12 och 13 i kommunledningens förslag samt att
beslutspunkt 14 ändras till att särskild grund ska innefatta både avgiftzon 1 och
avgiftszon 2.
Lennart Bondeson (KD) yrkar bifall till komunledningens förslag till budget
för Örebro kommun 2021.
Proposition

Ordförande Kenneth Handberg (S) finner att det finns fem förslag till beslut,
det vill säga kommunledningens förslag och respektive budgetförslagen från
Moderaterna, Liberalerna, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna.
Ordföranden redovisar en propositionsordning där respektive förslag till beslut
hanteras ett i taget genom acklamation. Kommunstyrelsen godkänner
propositionsordningen.
Ordföranden ställer respektive förslag till beslut under proposition och finner
att Kommunstyrelsen beslutar enligt kommunledningens förslag.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
1. Övergripande strategier och budget 2021 med plan för 2022-2023 fastställs
enligt förslaget ”Ett Örebro för framtiden”.
2. Skattesatsen för allmän kommunalskatt år 2021 fastställs till 21,35.
3. Finansiella mål och verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning för 2021
fastställs enligt förslaget i budgethandlingen.
4. Driftbudgetramar för 2021 fastställs enligt förslaget i budgethandlingen.
5. Investeringsprogrammet för 2021 med plan för 2022-2024 fastställs.
6. Igångsättningsbeslut beviljas för de investeringsprojekt med start 2021 som
redovisas med finansiering i investeringsprogrammet.
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7. I kommunstyrelsens uppdrag ingår att under året, i konsekvens med fattade
beslut, ombudgetera inom ramen för beslutat budget för verksamhetens
nettokostnad.
8. Kommundirektören får i uppdrag att säkerställa kostnadsbesparingar
motsvarande 15 mnkr för vilka inriktning och väntad effekt redovisas till
Kommunstyrelsen senast mars 2021.
9. Anta Vatten- och avloppstaxa. Taxan gäller från och med 1 januari 2021.
10. Anta taxa för hushållsavfall. Taxan gäller från och med den 1 januari 2021,
förutom taxan för nya slamtjänster som ska gälla från och med den 1 april
2021.
11. Anta Örebro kommuns reviderade föreskrifter om hantering av
hushållsavfall. Föreskrifterna ska gälla från och med den 1 januari 2021.
12. Anta parkeringsavgifter för avgiftszon 1. Taxan gäller från och med 1
januari 2021.
13. Anta parkeringsavgifter för avgiftszon 2. Taxan gäller från och med 1
mars 2021.
14. Tekniska nämnden uppdras att senast till kommunfullmäktige i februari
2021 återkomma med förslag på avgift för boendeparkering enligt särskild
grund för boende inom avgiftzon 2. Avgiften ska gälla från och med 1 mars.
15. Anta taxa för industrispår.
16. Anta taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet. Taxan gäller från
och med den 1 januari 2021.
17. Anta taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen. Taxan gäller från och
med den 1 januari 2021. Taxan ersätter tidigare taxor och avgifter för
serveringstillstånd respektive för tillsynsverksamhet enligt alkohollagens
område för folköl, som därmed upphör att gälla efter den 31 december 2020.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Reservation

Anders Åhrlin (M), Maria Haglund (M), Johan Kumlin (M) och Cecilia
Askerskär Philipsson (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för Anders
Åhrlins (M) yrkande om bifall till Moderaternas eget förslag till budget för
Örebro kommun för år 2021 samt avslag på beslutspunkterna 1, 3, 4, 5, 6, 7,
och 8 i kommunledningens förslag. En skriftlig reservation biläggs protokollet.
Karolina Wallström (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande
om bifall till Liberalernas förslag till budget för Örebro kommun år 2021 samt
avslag på beslutspunkterna 1, 4, 5, 6, 7 och 8 i kommunledningens förslag. En
skriftlig reservation biläggs protokollet.
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Martha Wicklund (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande
om bifall till Vänsterpartiets förslag till budget för Örebro kommun år 2021
samt avslag till beslutspunkterna 1, 3, 4 och 15 i kommunledningens förslag.
Helena Ståhl (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande om
bifall till Sverigedemokraternas förslag till budget för Örebro kommun år 2021,
sitt avslagsyrkande på beslutspunkterna 1, 3, 4, 5, 6, 12 och 13, samt att
beslutspunkt 14 ändras så att särskild grund ska innefatta både avgiftzon 1 och
avgiftszon 2 i kommunledningens förslag.

§ 157 Redovisning från partierna av kommunalt partistöd
för 2019 samt beslut om utbetalning av partistöd för 2021
Ärendenummer: Ks 711/2020
Handläggare: Erik Sahlin
Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige har den 24 september 2014, § 302 beslutat om regler för
kommunalt partistöd. Reglerna utgår från kommunallagens bestämmelser på
området, kommunallagen 2 kap 9 – 12 §§.
Av reglerna för partistöd framgår att partierna årligen ska lämna en skriftlig
redovisning som visar att partistödet har använts för att stärka partiets ställning
i den kommunala demokratin. Partistödet är avsett för det lokala partiarbetet
som riktar sig till kommunmedlemmarna.
Redovisningen ska avse perioden 1 januari–31 december och ges in till
fullmäktige senast sex månader efter redovisningsperiodens utgång. En av
mottagaren utsedd särskild granskare ska granska om redovisningen ger en
rättvisande bild av hur mottagaren har använt partistödet. Granskarens rapport
över granskningen ska bifogas redovisningen.
Reglerna är avsedda att göra beslutsfattandet, utbetalningarna och
uppföljningen av det lokala partistödet mer transparent. Lagstiftningen
innehåller relativt detaljerade krav på redovisning och granskning av hur
partistödets används - men avsikten är inte att handläggningen av det årliga
beslutet om utbetalning ska innefatta en materiell prövning av hur ett enskilt
parti faktiskt brukat sitt partistöd. Genom den årliga hanteringen får partierna
ett ansvar för att själva redovisa användningen av stödet - i former partiet
väljer. De nya reglerna bidrar till att synliggöra partiernas överväganden så att
de blir tillgängliga för medborgarna inom ramen för den offentlighet som är
naturligt förknippad med att ett ärende läggs på fullmäktiges bord.
Mot bakgrund av ovanstående kan inte kommunen besluta hur redovisningen
närmare ska ske, utan endast lämna en rekommendation på hur det kan ske.
Samtliga nio partier som var representerade i Kommunfullmäktige under år
2019 har inkommit med redovisning.
Storleken på partistödet regleras i Riktlinjer för arvoden och ersättningar till
förtroendevalda, partigruppsresurser och partistöd mandatperioden 2019-2022.
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Partistödet består av ett grundstöd, som uppgår till om 40 000 kronor per parti
och år, samt ett mandatstöd, som uppgår till 2 x prisbasbeloppet per mandat
och år.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2020-09-18
Redovisningar från Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna,
Moderaterna, Miljöpartiet, Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna,
Vänsterpartiet och Örebropartiet.
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut i Kommunstyrelsen:
1. Redovisning av lokalt partistöd från Centerpartiet, Kristdemokraterna,
Liberalerna, Miljöpartiet, Moderaterna, Socialdemokraterna,
Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet och Örebropartiet läggs till handlingarna.
2. Kommunalt partistöd för år 2021 utbetalas till samtliga nio partier
representerade i kommunfullmäktige.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 158 Kapitalisering av Kommuninvest
Ärendenummer: Ks 1015/2020
Handläggare: Mats Rodenfelt
Ärendebeskrivning

Kommuninvest i Örebro län AB bildades år 1986 av kommunerna och
landstinget i Örebro län med syfte att svara för gemensam kapitalanskaffning
för medlemmarna. År 1993 ombildades Kommuninvest till en ekonomisk
förening med kommuner och regioner i hela riket som medlemmar.
Föreningen har till uppgift att organisera ett finansiellt samarbete mellan
medlemmarna.
Föreningen har upptagit ett förlagslån från medlemmarna omfattande 1 miljard
kronor. Syftet med förlagslånen var att efter finanskrisen snabbt höja nivån på
kapital i Kommuninvest. Föreningen har därför använt lånebeloppet till att
finansiera ett separat förlagslån från Föreningen till Kommuninvest. Samtliga
dåvarande medlemmar deltog i förlagslånen. Örebro kommuns förlagslån till
Förening uppgår per 2020-08-31 till 14 188 000 kronor.Genom regeländringar
får det befintliga förlagslånet till Kommuninvest inte längre inräknas in i
kapitalbasen, vilket innebär att det inte längre fyller den tänkta funktionen att
bidra till kapitaliseringen av Kommuninvest. Därför har det befintliga
förlagslånet från Föreningen till Kommuninvest sagts upp och återbetalats till
Föreningen. Till följd härav har även förlagslånen från medlemmarna till
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Föreningen sagts upp av Föreningen. Förlagslånen återbetalas därför till
medlemmarna. Eftersom Kommuninvest de kommande åren behöver tillföras
nytt kapital erbjuds samtliga medlemmar som bidragit till förlagslånen att
omedelbart använda sin del av förlagslånen för att öka sin kapitalinsats till
Föreningen och således inbetala motsvarande belopp till Föreningen i form av
en kapitalinsats.
Vid föreningsstämman 2020 beslutades om en ändring av stadgarna så att den
obligatoriska medlemsinsatsen ska uppgå till 1 300 kronor per invånare
(tidigare 900 kr/inv) vilket samtliga medlemmar ska ha uppnått vid utgången
av 2024 enligt en årlig trappa för inbetalning av insatskapitalet till den nya
nivån. För Örebro kommuns del innebär att nivån på insatskapitalet kommer
att öka från 118 844 960 kr till 171 722 720, en ökning om 52 837 760 kronor.
Samtidigt så kommer förlagslånet återbetalas till kommunen och kan användas
till att finansiera insatskapitalet. Så nytt kapital som behöver tillföras från
kommunen är 38 649 760 kronor.
Kommuninvest är en mycket viktig finansiell samarbetspartner och långivare
för Örebro kommun och kommunens bolag. Eftersom ett fortsatt
medlemskap i Kommuninvest kräver att kommunen bidrar till Kommuninvest
kapitalisering med ett maximalt insatskapital om 171 722 720 kronor föreslår
Kommunstyrelseförvaltningen att kommunen genomför inbetalningen av
insatskapital enligt ovan. Inbetalningar av insatskapitalet finansieras genom
uttag ur den kortfristiga likviditetsportföljen samt återinbetalning av
förlagslånet från Kommuninvest.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2020-09-11
Kommuninvest ekonomisk förening - Föreningsstämmohandlingar 2020
Information om kapitalisering
Förslag missiv och beslutsformulering
Insatskapital per medlem samt förlagslån
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Örebro kommun ska till Kommuninvest ekonomisk förening
(”Föreningen”) inbetala ett insatsbelopp upp till maximalt 52 837 760 kronor
under åren 2020-2024 enligt anvisningar och tidplan från Kommuninvest samt
att Kommunstyrelsen bemyndigas att vidta de åtgärder som krävs med
anledning inbetalningen.
2. Kommunstyrelsen utser Ekonomidirektör Johanna Larsson att för
Kommunstyrelsens räkning vidta de åtgärder som krävs med anledning av
inbetalningar enligt beslutet ovan.
3. Örebro kommun ska tillse att protokollet från kommunfullmäktiges möte
(innehållande beslutet ovan, inklusive anslagsbevis och lagakraftbevis) finns
tillgängligt för Föreningen vid förfrågan.
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Beslutspunkt 1 ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 159 Försäljning genom friköp avseende tomträtten Vesta
25
Ärendenummer: Ks 1019/2020
Handläggare: Fredrik Norrström, Malin Davidsson
Ärendebeskrivning

Tomträtt innebär rätt att nyttja en fastighet (tomten) utan att äga den.
Kommunen är lagfaren ägare och den som har nyttjanderätten kallas
tomträttshavare. Bostadsrättsföreningen Vesta har ställt frågan om att få
friköpa tomträtten Vesta 25. På fastigheten finns nio flerbostadshus med totalt
144 lägenheter upplåtna med bostadsrätt. Fastigheten Vesta 25 låg tidigare
inom zon 2 i kommunens zonkarta – men i samband med utökningen av
zonerna har Vesta 25 hamnat i zon 1. Inför zonändringen fick föreningen
information angående utökningen av zonerna och konsekvenserna av detta.
För föreningen innebär detta att friköpspriset och kommande
tomträttsavgälder grundar sig på värdering av fastigheten i stället för fastslagen
prislista. Föreningen har inkommit med en friköpsförfrågan då deras pris
kommer att ändras den 31 december 2020.
Nedan följer en sammanställning av de ekonomiska konsekvenserna av att
genomföra detta friköp:
– Intäkter vid försäljning: 23 007 600 kronor
– Förlorad årlig intäkt i form av tomträttsavgäld: 725 860 kronor/år.
Stadsbyggnad bedömer att man bör genomföra denna försäljning med hänsyn
till att detta följer de beslut som tidigare fattats i frågor om friköp av tomträtter
för bostadsändamål.
Programnämnd samhällsbyggnad behandlade ärendet den 1 oktober 2020.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2020-06-30
Köpekontrakt – Friköp tomträtt
Protokollsutdrag från Programnämnd samhällsbyggnad 2020-09-03, § 106
Särskilt yttrande från Programnämnd samhällsbyggnad
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Förslag till beslut

Programnämnd samhällsbyggnads förslag till Kommunstyrelsen:
1. Friköpet avseende tomträtt Vesta 25 godkänns och genomförs i enlighet
med köpekontrakt.
2. Ordförande i Programnämnd samhällsbyggnad får i uppdrag att underteckna
köpekontrakt och andra eventuellt tillkommande handlingar.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Programnämnd samhällsbyggnads förslag.

§ 160 Godkännande av reservationsavtal avseende
fastigheten Beckasinen 2 i Norra Ormesta
Ärendenummer: Ks 1054/2020
Handläggare: Linnéa Nilsson
Ärendebeskrivning

JM AB och Seniorgården AB avser att bygga ca 130 lägenheter på fastigheten
Beckasinen 2 i området Norra Ormesta. Bostäderna ska i första hand upplåtas
med bostadsrätt, men reservationsavtalet ger möjlighet att byta upplåtelseform
till hyresrätt.
Priset för markförsäljningen är beräknat till ca 23 miljoner kr. Då
köpeskillingen överstiger 15 miljoner skall beslut om reservationsavtal i
enlighet med gällande reglemente tas av Kommunstyrelsen.
Programnämnd samhällsbyggnad behandlade ärendet den 1 oktober 2020.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2020-05-20
Kartbilaga, 2019-06-07
Utredningsskiss
Markanvisningsavtal – förlängd reservation
Beslut från Programnämnd samhällsbyggnad, 2020-10-01
Förslag till beslut

Programnämnd samhällsbyggnads förslag till Kommunstyrelsen:
1. Föreliggande reservationsavtal godkänns samt programnämndens
ordförande får i uppdrag att för kommunens del underteckna
reservationsavtalet.
2. Ordförande för Programnämnd samhällsbyggnad får i uppdrag att godkänna
justeringar och förändringar på situationsplanens och byggnadernas
utformning i enlighet med avtalet.
3. Ordförande för Programnämnd samhällsbyggnad får i uppdrag att besluta
om förlängning av föreliggande reservationsavtal, om så är nödvändigt.
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4. Ordförande för Programnämnd samhällsbyggnad får i uppdrag att för
kommunens del godkänna och underteckna överlåtelseavtal avseende området
som reservationsavtalet omfattar.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Programnämnd samhällsbyggnads förslag.

§ 163 Svar på remiss - En ny myndighet för att stärka det
psykologiska försvaret
Ärendenummer: Ks 869/2020
Handläggare: Anders Edlund
Ärendebeskrivning

Justitiedepartementet har inkommit till Örebro kommun med en remiss
gällande betänkandet ”En ny myndighet för att stärka det psykologiska
försvaret (SOU 2020:29). Utredningen har haft som uppdrag att analysera och
lämna förslag om en ny myndighet med det övergripande ansvaret att utveckla
och samordna det psykologiska försvaret. I utredningens kommittédirektiv
(2018) uttrycks att utredningen ska lämna förslag på vilka uppgifter den nya
myndigheten ska ha, hur samverkan och samarbete inom det psykologiska
försvaret ska uppnås samt hur resursbehovet ser ut. Under 2019 fick
utredningen tilläggsdirektivet att bedöma möjligheterna att påskynda
inrättandet av myndigheten samt att få verksamheten operativ.
Utredningen förslår att den nya myndigheten ska få uppdraget att stödja,
stärka, samordna och utveckla samhällets samlade motståndskraft inom det
psykologiska försvaret. Vidare ska myndigheten sprida kunskap och bidra till
beredskapen vad gäller psykologiskt försvar hos till exempel andra
myndigheter, länsstyrelser, kommuner och organisationer som har behov av
stöd. Myndigheten ska också se till att utbildning och övningar kommer till
stånd samt följa, beställa, kvalitetssäkra och förmedla forskning och annan
kunskapsutveckling i frågor som rör psykologiskt försvar.
Örebro kommun ställer sig frågande till om en ny myndighet är rätt metod för
att lösa problemen med hur det psykologiska försvaret fungerar idag. Av
utredningens beskrivning av beredningen av ärendet framgår att svenska
kommuner inte varit en av de tillfrågade aktörerna, varken enskilda kommuner
eller SKR. Detta menar Örebro kommun är en brist i utredningen.
Utredningen förslår att den nya myndigheten ska få uppdraget att stödja,
stärka, samordna och utveckla samhällets samlade motståndskraft inom det
psykologiska försvaret. Vidare ska myndigheten sprida kunskap och bidra till
beredskapen vad gäller psykologiskt försvar hos till exempel andra
myndigheter, länsstyrelser, kommuner och organisationer som har behov av
stöd. Myndigheten ska också se till att utbildning och övningar kommer till
stånd samt följa, beställa, kvalitetssäkra och förmedla forskning och annan
kunskapsutveckling i frågor som rör psykologiskt försvar.
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Örebro kommun ställer sig frågande till om en ny myndighet är rätt metod för
att lösa problemen med hur det psykologiska försvaret idag fungerar. Av
utredningens beskrivning av beredningen av ärendet framgår att svenska
kommuner inte varit en av de tillfrågade aktörerna, varken enskilda kommuner
eller SKR. Detta menar vi är en brist i utredningen.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2020-09-17
Betänkande, ”En ny myndighet för att stärka det psykologiska försvaret”, SOU
2020:29
Yttrande, 2020-09-17
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Yttrandet antas och överlämnas till Justitiedepartementet.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 165 Portfölj för den växande kommunen
Ärendenummer: Ks 616/2018
Handläggare: Andreas Sävenstrand
Ärendebeskrivning

Syfte med portföljen ”Den växande kommunen” är att utvalda projekt inom
kommunen drivs på och visar resultat i den omfattning som önskas.
Informationen är del av den planerade rapportering som ska göras halvårsvis
till Kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2020-09-10
Presentation från KS beredning, 2020-10-06
Förslag till beslut

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

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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§ 166 Motioner som inte är färdigberedda oktober 2020
Ärendenummer: Ks 859/2020
Handläggare: Joacim Bock
Ärendebeskrivning

Enligt kommunallagen 5 kap. 35 § ska en motion beredas så, att fullmäktige
kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väcktes. Om beredningen
inte kan avslutas inom denna tid ska detta, och vad som har kommit fram vid
beredningen, anmälas till fullmäktige inom samma tid.
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat en förteckning över motioner som
inte är slutligt färdigberedda.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2020-09-10
Sammanställning av obesvarade motioner, 2020-09-18
Förslag till beslut

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

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 167 Sammanträdestider för Kommunfullmäktige och
Kommunstyrelsen 2021
Ärendenummer: Ks 713/2020
Handläggare: Joacim Bock
Ärendebeskrivning

Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat förslag till sammanträdestider för
år 2021. Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige behandlar alltid ärenden
samma månad. Detta för att minska ordinarie tid för ärenden mellan
Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige samtidigt som att det ska finnas
förutsättningar för att hantera ärendena på ett korrekt och rättssäkert sätt. Vid
planeringen av sammanträdestider har det hänsyn tagits till bland annat
ekonomiprocesserna och styrmodell.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2020-09-09
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Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Ordinarie beslutssammanträden med Kommunstyrelsen ska under år 2021
hållas tisdagar klockan 14.15 den 19 januari, 9 februari, 16 mars, 13 april, 11
maj, 8 juni, 24 augusti, 14 september, 12 oktober, 9 november och 7 december
med beredningssammanträden tisdagar klockan 09.00-12.00 den 12 januari, 2
februari, 9 mars, 6 april, 4 maj, 1 juni, 17 augusti, 7 september, 5 oktober, 26
oktober och 30 november.
2. Kommunstyrelsens utskott för hållbar utveckling rekommenderas att under
år 2021 förlägga sina sammanträden tisdagar kl. 09.00-12.00 den 19 januari, 9
februari, 16 mars, 13 april, 11 maj, 8 juni, 24 augusti, 14 september, 12 oktober,
9 november och 7 december.
3. Kommunstyrelsens utskott för socialt förebyggande arbete rekommenderas
att under år 2021 förlägga sina sammanträden tisdagar klockan 14.00-17.00 den
12 januari, 2 februari, 9 mars, 6 april, 4 maj, 1 juni, 17 augusti, 7 september, 5
oktober, 26 oktober och 30 november.
4. Programnämnderna rekommenderas att under år 2021 förlägga sina
sammanträden till veckorna 2, 5, 9, 14, 18, 22, 35, 39, 43 och 48.
Programnämnderna rekommenderas att under år 2021 undvika att förlägga
sina sammanträden under tisdag förmiddag, då dessa tillfällen krockar med
Kommunstyrelsens beredningssammanträden samt undvika att förlägga
mötestider på onsdagar.
5. Driftsnämnderna rekommenderas att under år 2021 förlägga sina
sammanträden till veckorna 3, 6, 11, 15, 21, 34, 38, 41, 45 och 49.
Driftsnämnderna rekommenderas att under år 2021 undvika att förlägga
mötestider som krockar med Kommunstyrelsens och Kommunfullmäktiges
sammanträden samt undvika att förlägga mötestider på onsdagar.
6. Ordinarie sammanträden med Kommunfullmäktige ska under år 2021 hållas
klockan 09.00- ca 17.00 tisdagen 26 januari, onsdag 17 februari, tisdag 23 mars,
tisdag 20 april, onsdag 19 maj, måndag och tisdag 14-15 juni (budget), onsdag
22 september, onsdag 20 oktober, onsdag 17 november och tisdag 14
december. Tid för eventuella extra sammanträden reserveras till onsdag 10
mars och onsdag 25 augusti, klockan 09.00- ca 17.00.
Beslutspunkt 6 ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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§ 168 Svar på motion från Stefan Stark (M) om trygghet
och studiero på Örebros gymnasieskolor
Ärendenummer: Ks 557/2017
Ärendebeskrivning

Stefan Stark (M), har inkommit med en motion som anmäldes i
Kommunfullmäktige den 13 mars, 2017.
Motionen innehåller ett förslag om att kommunen utreder möjligheten att
anställa två ordningsvakter som ronderar på de kommunala gymnasieskolorna i
centrala Örebro för att hantera de ordningsproblem som finns, samt se till att
obehöriga inte kommer in i skolornas lokaler och matsalar.
Bedömningen är att motionens syfte redan är tillgodosedd inom den
kommunala verksamheten.
Programnämnd barn och utbildning behandlade ärendet den 3 september
2020.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2020-08-14
Motion från Stefan Stark (M), 2017-03-13
Beslut från Programnämnd barn och utbildning, 2020-09-03, § 158
Reservation från Moderaterna i Programnämnd barn och utbildning
Förslag till beslut

Programnämnd barn och utbildnings förslag till Kommunstyrelsen:
- Motionen är tillgodosedd
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Yrkande

Anders Åhrlin (M) och Helena Ståhl (SD) yrkar bifall till motionen.
Proposition

Ordförande Kenneth Handberg (S) finner att det finns två förslag till beslut,
det vill säga Programnämnd barn och utbildnings förslag respektive Anders
Åhrlins (M) och Helena Ståhls (SD) yrkanden om att bifalla motionen.
Ordföranden ställer dessa mot varandra och finner
att Kommunstyrelsen beslutar enligt Programnämnd barn och utbildnings
förslag.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Programnämnd barn och utbildnings förslag.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
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Reservation

Anders Åhrlin reserverar mot beslutet till förmån för sitt eget bifallsyrkande till
motionen. En skriftlig reservation biläggs protokollet.
Helena Ståhl (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget
bifallsyrkande till motionen.

§ 169 Fyllnadsval till Kommunala pensionärsrådet (KPR)
Ärendenummer: Ks 1024/2020
Ärendebeskrivning

Ny ledamot i Kommunala pensionärsrådet (KPR) för SPF Seniorerna behöver
utses efter Ruth Matsoms. SPF Seniorernas förslag till Kommunstyrelsen är att
utse Harriet Emilsson till ny ledamot för SPF Seniorerna i Kommunala
pensionärsrådet (KPR).
Beslutsunderlag

Avsägelse, 2020-09-10
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Harriet Emilsson utses till ny ersättare i Kommunala pensionärsrådet (KPR)
för SPF Seniorerna efter Ruth Matstoms.

§ 170 Remittering av motioner
Ärendenummer: Ks 42/2020
Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige den 23 september 2020 har överlämnat följande motioner
för beredning:
- Motion från Vänsterpartiets kommunfullmäktigegrupp om att
Örebrobostäder ska vara allmännyttiga.
- Motion från Cecilia Askerskär Philipsson (M) om ett moderat alternativ för
HBTQ+ -utbildning.
- Motion från Johan Kumlin (M) och Ulf Södersten (M) om en
Veteranminnesplats i Örebro kommun.
Beslutsunderlag

Motion från Vänsterpartiets kommunfullmäktigegrupp om att Örebrobostäder
ska vara allmännyttiga, Ks 1126/2020
Motion från Cecilia Askerskär Philipsson (M) om ett moderat alternativ för
HBTQ+ -utbildning, Ks 1125/2020
Motion från Johan Kumlin (M) och Ulf Södersten (M) om en
Veteranminnesplats i Örebro kommun, Ks 1124/2020
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Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Motion från Vänsterpartiets kommunfullmäktigegrupp om att
Örebrobostäder ska vara allmännyttiga remitteras till
Kommunstyrelseförvaltningen.
2. Motion från Cecilia Askerskär Philipsson (M) om ett moderat alternativ för
HBTQ+ -utbildning remitteras till Kommunstyrelseförvaltningen.
3. Motion från Johan Kumlin (M) och Ulf Södersten (M) om en
Veteranminnesplats i Örebro kommun remitteras till Programnämnd
samhällsbyggnad.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 171 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt, månadsrapport
Ärendenummer: Ks 50/2020
Ärendebeskrivning

Ärendet utgår från Kommunstyrelsens sammanträde den 13 oktober 2020.

§ 172 Rapport från Örebro Rådhus AB
Ärendenummer: Ks 52/2020
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, september
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Förslag till beslut

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

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 173 Rapport över finansverksamheter under september
2020
Ärendenummer: Ks 55/2020
Ärendebeskrivning

Kommunstyrelseförvaltningen anmäler rapport över finansverksamheter
för augusti 2020.
Beslutsunderlag

Finansrapport september 2020
Förslag till beslut

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

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 174 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Ks 1119/2020
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 13 oktober 2020 redovisar
Kommunstyrelseförvaltningen beslut som tagits med stöd av delegation
under september 2020.
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Beslutsunderlag

Sammanställning över delegationsbeslut inom övrig verksamhet under
perioden 1-30 september 2020
Sammanställning över delegationsbeslut inom finansverksamhet under
perioden 1-30 september 2020
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 175 Anmälan av handlingar
Ärendenummer: Ks 56/2020
Ärendebeskrivning

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

Rapport från Ekonomiberedningsutskottet 2020-10-08
Protokoll från Vätternvattens ABs styrelsemöte 2020-09-25
Förslag till beslut

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

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 176 Kommundirektörens rapport
Ärendenummer: Ks 57/2020
Ärendebeskrivning

Kommundirektören redogör i en rapport för nyheter inom förvaltningen.
Beslutsunderlag

Kommundirektörens rapport september 2020.
Förslag till beslut

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

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 179 Avrapportering från Digitaliseringskommittén 2020
Ärendenummer: Ks 994/2020
Handläggare: Per Brogevik, Ann-Kristin Sundelius
Ärendebeskrivning

Under perioden 2017-2019 avsattes 200 mnkr för att få driv i utvecklingen till
att bli en effektiv, modern och digital kommun. Perioden förlängdes i juni 2019
med två år, utvecklingsinsatserna fortsätter därmed till och med 2021.
Satsningen på digitalisering ska leda till att Örebro kommun kan erbjuda
•
•
•

En
enklare vardag för privatpersoner, företag och organisationer
Smartare
och öppnare förvaltning som stödjer innovation och
delaktighet
Effektivitet i verksamheten

Utgångspunkt för verksamhetsutvecklingen är den fastställda
Digitaliseringsstrategin som bygger på regeringens uppdrag om digital förnyelse
av det offentliga Sverige, ”Digitalt först” samt kommunens handlingsplan
utifrån Handlingsplan 2017-2025 – Förutsättningar för digital utveckling,
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).
Kommundirektören driver utvecklingen med stöd av digitaliseringskommittén. Kommittén lämnar nu sin femte och sista statusrapport i denna
form. Från och med 2020 kommer kvartalsrapportering att ske till
Kommunstyrelsen.
Statusbedömningen är att utvecklingsarbetet flyter på bra. Rapporten visar att
det nu är 77 procent av aktiviteterna i handlingsplanen som är pågående och
skapar grunderna för att utvecklingen kan fortsätta i enlighet med planen.
Totalt har ca 100 mnkr använts till insatserna hittills och totalt ca 170 mnkr
bedöms vara intecknade av digitaliseringsmedlen för olika utvecklings-insatser.
Insatserna har nu kraven på sig att fullfölja sina underlag för den
effekthemtagning som ska ske utifrån digitaliseringen.
Samtliga av Digitaliseringsstrategins fyra strategier uppfylls alltmer av
utvecklingsinsatserna. Även de fyra digitala perspektiven beaktas i allt högre
grad och kommer att få ett större fokus under resterande utvecklingsperiod.
Strategin föreslås därför förlängas till och med 2025.
Beslutsunderlag

Statusrapport 5 - Kommunens utvecklingsresa för att bli en effektiv, modern
och digital kommun
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Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Statusrapport 5 för digitaliseringsuppdraget 2017-2019 godkänns.
2. Digitaliseringsstrategi för Örebro kommun, ”Örebro kommun – med
digitala förtecken” förlängs till och med år 2025.
3. Kommundirektören får i uppdrag att säkerställa att arbetssätt utvecklas för
ett brett nyttjande av den nya digitala plattformen inklusive översyn av
befintliga IT-system.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

25 (25)

