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§ 172 Ny nämndorganisation för mandatperioden 20232026
Ärendenummer: Ks 1521/2019
Handläggare: Inga-Greta Carneland Hörnström, Catharina Centerfjäll
Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade 2019-10-21, §226, att uppdra till
Kommunstyrelsen att göra en översyn av Örebro kommuns politiska
organisation och förvaltningsorganisation. Utgångspunkten för uppdraget är att
Örebro kommun ska möta en framtid där behoven av hög effektivitet måste
prägla arbetet. Effektiva styrprocesser och effektiv ledning och verkställighet
av uppdragen är helt nödvändig för att klara en ekonomi i balans.
Verksamheten är både större och mer komplex än tidigare, och kraven och
förväntningarna från medborgare, företag och övriga intressenter förändras
över tid. Styrningen i Örebro kommun ska vara ändamålsenlig utifrån olika
gruppers behov av kommunal service.
Vidare beslutade fullmäktige att översynen ska ledas av extern part med stöd av
kommunens förvaltningsorganisation.
Effect Management AB, kommunens upphandlade konsultstöd, har den 28
augusti 2020 inkommit med sin slutrapport, Översyn av nämnder och förvaltningar
vid Örebro kommun – Slutrapport. Rapporten innehåller 3 alternativa förslag till
organisation för nämnd och förvaltning inom Örebro kommun. Slutrapporten
presenterades på Kommunstyrelsens sammanträde den 8 september 2020.
Kommunstyrelsen beslutade 2020-09-15, §143, att påbörja den politiska
beredningen och skapa förutsättningar för en bred politisk förankringsprocess i
arbetet med att arbeta fram ett komplett beslutsunderlag med förslag till
nämndreglementen.
Inför ett politiskt ställningstagande till förändringar i nämndorganisationen har
en politisk beredningsprocess med tre olika grupperingar där förtroendevalda
från samtliga partier företrädda i kommunfullmäktige arbetat fram och enats
kring förslag till reglementen för nämnder inom skolområdet, sociala området
och samhällsbyggnadsområdet. Arbetet har letts av partiföreträdare med ansvar
för kommunstyrelseområdet och för helheten avseende samtliga
nämndreglementen.
Förslag till ny nämndorganisation innefattar Kommunstyrelse med 15
ledamöter och 9 ersättare, Valnämnd med 9 ledamöter och 5 ersättare,
Markplanerings- och exploateringsnämnd med 15 ledamöter och 9 ersättare ,
Bygg- och Miljönämnd med 15 ledamöter och 9 ersättare, Teknik- och
servicenämnd med 15 ledamöter och 9 ersättare, Kultur- och fritidsnämnd med
15 ledamöter och 9 ersättare, Socialnämnd med 17 ledamöter och 11 ersättare,
Vård- och omsorgsnämnd med 17 ledamöter och 11 ersättare,
Funktionsstödsnämnd med 15 ledamöter och 9 ersättare,
Överförmyndarnämnd med 7 ledamöter och 3 ersättare, Gymnasie- och
arbetsmarknadsnämnd med 17 ledamöter och 11 ersättare, Grundskolenämnd
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med 15 ledamöter och 9 ersättare samt Förskolenämnd med 15 ledamöter och
9 ersättare.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2021-08-31
Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige 2019-10-21, § 226
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen 2020-09-15, § 143
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen 2021-06-08, § 145
Översyn av nämnder och förvaltningar vid Örebro kommun – Slutrapport, från Effect
Management AB
Förslag till reglementen för mandatperioden 2023-2026
Förslag till beslut

1. Ny nämndorganisation inför mandatperioden 2023 antas i enlighet med
föreliggande förslag.
2. Nämndreglementen inför mandatperioden 2023-2026 antas i enlighet med
föreliggande förslag.
3. Nämndreglementen för mandatperiod 2023-2026 ska vid behov revideras
under våren 2022 för behandling senast på Kommunfullmäktiges sammanträde
i maj 2022.
4. En uppföljning av beslutade reglementen för mandatperioden 2023-2026 ska
påbörjas ett år in på mandatperioden och lyftas för behandling på
Kommunfullmäktiges sammanträde senast i juni 2024.
5. Information om partiföreträdarnas överenskommelse om former för
Kommunstyrelsens arbete läggs till handlingarna.
Beslutspunkterna 1-4 ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Yrkande

Martha Wicklund (V) yrkar på att få lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Proposition

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

Kommunstyrelsen beslutar:
1. Ny nämndorganisation inför mandatperioden 2023 antas i enlighet med
föreliggande förslag.
2. Nämndreglementen inför mandatperioden 2023-2026 antas i enlighet med
föreliggande förslag.
3. Nämndreglementen för mandatperiod 2023-2026 ska vid behov revideras
under våren 2022 för behandling senast på Kommunfullmäktiges sammanträde
i maj 2022.
4. En uppföljning av beslutade reglementen för mandatperioden 2023-2026 ska
påbörjas ett år in på mandatperioden och lyftas för behandling på
Kommunfullmäktiges sammanträde senast i juni 2024.
5. Information om partiföreträdarnas överenskommelse om former för
Kommunstyrelsens arbete läggs till handlingarna.
6. Martha Wicklund (V) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Beslutspunkterna 1-4 ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.

§ 173 Revidering av nämndreglemente för Örebro
kommun: Förslag om att Vuxenutbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden ska vara huvudman för den
kommunala lantmäterimyndigheten KLM
Ärendenummer: Ks 608/2018
Handläggare: Per Undén
Ärendebeskrivning

Miljönämnden (MN) är idag enligt reglementet huvudman för den kommunala
lantmäterimyndigheten (KLM). Statliga lantmäterimyndigheten har tillsyn över
verksamheten som bedrivs vid KLM och har förelagt kommunen att ändra
organisationstillhörigheten för KLM på ett sätt som innebär att MN inte längre
är huvudman för KLM. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår en revidering
av reglementet som innebär att Vuxenutbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden (VUXAM) istället blir huvudman för KLM.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2021-08-30
Utkast - Nämndreglemente
Föreläggande från Statliga lantmäterimyndigheten 2020-11-16
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Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Nämndreglementet för Miljönämnden revideras genom att stycket i 3 § om
att Miljönämnden är huvudman för den kommunala lantmäterimyndigheten
upphävs.
2. Nämndreglementet för Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
revideras genom ett tillägg om att Vuxenutbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden är huvudman för den kommunala
lantmäterimyndigheten, KLM.
3. Ändringarna enligt p 1 och 2 gäller från och med den 1 oktober 2021.
Ärendet ska vidare till kommunfullmäktige för beslut.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 174 Delårsrapport med prognos 2 2021,
Kommunstyrelsens egen verksamhet
Ärendenummer: Ks 1012/2021
Handläggare: Tove Rosin, Eva Håkansson, Mats Brantsberg, Ann-Kristin
Norberg, Ann-Catrin Svantes Ohlsson
Ärendebeskrivning

Kommunstyrelseförvaltningen har sammanställt Kommunstyrelsens
delårsrapport med prognos 2 2021. Prognosen 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. Prioriterade områden inom ramen för Kommunstyrelsens
uppsiktsplikt har hanterats genom styrelsens och programnämndernas
beredningsordning.
Den sammanställda ekonomiska prognosen visar på en negativ budgetavvikelse
för Kommunstyrelsen som uppgår till totalt -101,7 mnkr. Avvikelsen påverkas
av portföljfinansiering, då kostnader under året bokas in under
Kommungemensam verksamhet, Ianspråktagande av eget kapital.
Kommunledning prognostiserar med en positiv budgetavvikelse om 11,6
mnkr. Däri ingår överfört resultat från år 2019 och 2020 med sammantaget 9,9
mnkr. Kommunstyrelseförvaltningens interna stödverksamhet beräknas
sammantaget visa på negativ budgetavvikelse på 11 mnkr, en förbättring med 2
mnkr jämfört med delårsrapport 1. Det pågående arbetet med en förändrad
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förvaltningsorganisation kommer bli viktigt för att uppnå en budget i balans
och långsiktigt hållbar ekonomi.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2021-09-10
Kommunstyrelsens delårsrapport med prognos 2 2021 Ks 1012/2021
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Kommunstyrelsen fastställer delårsrapport 2021 för Kommunstyrelsens egen
verksamhet.
2. Delårsrapporten överlämnas för vidare hantering inom ramen för Örebro
kommuns delårsrapportering 2021.
Yrkande

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

Ordförande Kenneth Handberg (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 protokoll under proposition och finner att
Kommunstyrelsen bifaller yrkandet.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
1. Kommunstyrelsen fastställer delårsrapport 2021 för Kommunstyrelsens egen
verksamhet.
2. Delårsrapporten överlämnas för vidare hantering inom ramen för Örebro
kommuns delårsrapportering 2021.
3. Anders Åhrlin (M) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.

§ 175 Reviderat investeringsprogram 2021 –
ombudgetering mellan VA och Avfall
Ärendenummer: Ks 187/2020
Handläggare: Johanna Larsson, Andreas Nylén
Ärendebeskrivning

Tekniska nämnden planerar för en ny deponietapp vid Atleverket för att
fortsatt kunna ta emot förorenade massor och därigenom fortsätta arbetet för
en giftfri miljö. Vid anbudsöppning visade det sig investeringsutgiften kommer
överstiger den beräknade investeringsvolymen och investeringsmedel om 25
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miljoner kronor föreslås därför omfördelas från VA-verksamheten till Avfall
för att kunna gå vidare med investeringen.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2021-08-30
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Det reviderade investeringsprogrammet beslutas i enlighet med förslaget,
innebärande att kommunens totala investeringsutgifter 2021 uppgår till 1 188
mnkr.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Det reviderade investeringsprogrammet beslutas i enlighet med förslaget,
innebärande att kommunens totala investeringsutgifter 2021 uppgår till 1 188
mnkr.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Helena Ståhl (SD) deltar inte i beslutet.

§ 176 Årsredovisning för Erik Rosenbergs Naturvårdsfond
2020
Ärendenummer: Ks 813/2021
Ärendebeskrivning

Stiftelsen Erik Rosenbergs Naturvårdsfond har inkommit med sin
årsredovisning.
Årsredovisningen överlämnas till Kommunfullmäktige för godkännande.
Beslutsunderlag

Årsredovisning 2020 för Stiftelsen Erik Rosenbergs Naturvårdsfond
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Årsredovisningen för Stiftelsen Erik Rosenbergs Naturvårdsfond 2020 läggs
med godkännande till handlingarna.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
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Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 177 Central hantering av skyddsmaterial
Ärendenummer: Ks 747/2020
Handläggare: Eva Barrera Glader, Karin Nilsson
Ärendebeskrivning

Under våren 2020 upprättades ett kommunalt krislager för skyddsutrustning
med koppling till Coronapandemin. Lagret upprättades för att klara den
centrala hanteringen av skyddsmaterial till verksamheterna. I samband med
etableringen hade centrala staben ett uppdrag att hålla ihop arbetet på en
övergripande nivå. Den centrala hanteringen av skyddsmaterial med lager- och
beställarfunktionen fortsätter enligt uppbyggda rutiner och föreslås finansieras
av Kommunstyrelsens utrymme för oförutsedda behov. Kontinuerligt ses
behoven av fortsatt lagerhållning över och Kommundirektören återrapporterar
till Kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2021-06-24
Central hantering av skyddsmaterial, Tjänsteskrivelse 2021-02-09, Ks 747/2020
Centralt inköpsansvar av skyddsmaterial, Tjänsteskrivelse 2020-11-09 Ks
1281/2020
Beslut om Central organisation för och lagerhållning av skyddsutrustning
under Covid-19 (Coronavirus) 2020-06-08, Ks 747/2020
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Att den centrala hanteringen av skyddsmaterial med lagerhållning fortsätter
enligt uppbyggda rutiner under perioden 2021-10-01 till 2022-06-30.
2. Lagret ska vara av karaktären ett beredskapslager för smittskyddsmaterial
med beredskap att klara ca en till sex månader.
3. Arbetet ska bedrivas enligt redan fastställda arbetssätt och rutiner beskrivna i
tjänsteskrivelsen.
4. Finansiering av driftkostnaden av det Centrala skyddslagret, 1,3 mnkr för
perioden januari-juni 2022, ska hanteras i budgetarbetet för 2022.
5. Kommundirektören får i uppdrag att se över behovet av centralt lager för
skyddsmaterial för efterföljande period (efter 2022-06-30) innan februari
månads utgång år 2022.
6. Arbetet med den centrala hanteringen och lagerverksamheten ska
återrapporteras av kommundirektören till Kommunstyrelsen 2022-02-28 för
fortsatta direktiv.
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Yrkanden

Anders Åhrlin (M) yrkar bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag,
samt på att kommundirektören får i uppdrag att utreda möjligheterna till ett
skyddslager i Örebro som fungerar lokalt, regionalt och nationellt.
Helena Ståhl (SD) yrkar på att få lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Karolina Wallström (L) yrkar bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag
och till Anders Åhrlins (M) tilläggsyrkande.
Martha Wicklund (V) yrkar bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag,
samt på att lägga till en sjunde beslutspunkt där kommundirektören får i
uppdrag att utreda om det finns möjlighet till ett kommunalt skyddslager med
en beredskap på 12 månader.
Kenneth Handberg (S) yrkar bifall till Anders Åhrlins (M) tilläggsyrkande,
samt avslag på Martha Wicklunds (V) tilläggsyrkande.
Proposition

Ordföranden Kenneth Handberg (S) finner att det till
Kommunstyrelseförvaltningens förslag endast finns ett förslag till beslut, det
vill säga bifallsyrkanden från Anders Åhrlin (M) med flera. Ordföranden ställer
Kommunstyrelseförvaltningens förslag under proposition och finner att
Kommunstyrelsen beslutar enligt detta.
Därefter ställer ordföranden Anders Åhrlins (M) tilläggsyrkande om
att kommundirektören får i uppdrag att utreda möjligheterna till ett skyddslager
i Örebro som fungerar lokalt, regionalt och nationellt, under proposition och
finner att Kommunstyrelsen bifaller tilläggsyrkandet.
Sedan ställer ordföranden Martha Wicklunds (V) tilläggsyrkande om att lägga
till en sjunde beslutspunkt där kommundirektören får i uppdrag att utreda om
det finns möjlighet till ett kommunalt skyddslager med en beredskap på 12
månader, under proposition och finner att Kommunstyrelsen avslår
tilläggsyrkandet.
Slutligen ställer ordföranden Helena Ståhls (SD) yrkande om att få lämna ett
särskilt yttrande till protokollet under proposition och finner att
Kommunstyrelsen bifaller yrkandet.
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Beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Att den centrala hanteringen av skyddsmaterial med lagerhållning fortsätter
enligt uppbyggda rutiner under perioden 2021-10-01 till 2022-06-30.
2. Lagret ska vara av karaktären ett beredskapslager för smittskyddsmaterial
med beredskap att klara ca en till sex månader.
3. Arbetet ska bedrivas enligt redan fastställda arbetssätt och rutiner beskrivna i
tjänsteskrivelsen.
4. Finansiering av driftkostnaden av det Centrala skyddslagret, 1,3 mnkr för
perioden januari-juni 2022, ska hanteras i budgetarbetet för 2022.
5. Kommundirektören får i uppdrag att se över behovet av centralt lager för
skyddsmaterial för efterföljande period (efter 2022-06-30) innan februari
månads utgång år 2022.
6. Arbetet med den centrala hanteringen och lagerverksamheten ska
återrapporteras av kommundirektören till Kommunstyrelsen 2022-02-28 för
fortsatta direktiv.
7. Kommundirektören får i uppdrag att utreda möjligheterna till ett skyddslager
i Örebro som fungerar lokalt, regionalt och nationellt.
8. Helena Ståhl (SD) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Reservation

Martha Wicklund (V) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån eget
tilläggsyrkande.

§ 179 Godkännande av medfinansierings- och
samverkansavtal för trafikplats Marieberg Norra
Ärendenummer: Ks 1004/2021
Handläggare: Erik Skagerlund, Elias Chabe
Ärendebeskrivning

Detaljplanerna för Norra Marieberg och Palmbohult togs fram för att tillskapa
mer säljbar verksamhetsmark i attraktiva lägen längs E18/E20. För att komma
åt en del av området i Norra Marieberg krävs det nya vägdragningar, och
därför antog Trafikverket en vägplan som innebär att en ny trafikplats behöver
byggas. Trafikplatsen finansieras till fullo av Örebro kommun, i det här fallet
genom intäkterna från markförsäljningen.
Trafikverket har fastställt summan på medfinansierings- och samverkansavtalet
för trafikplats Norra Marieberg. Totala summan för trafikplatsen uppgår till
109 miljoner kronor (mkr), finansieringen för detta sker via intäkter från
markförsäljningar i detaljplanerna Norra Marieberg och Palmbohult. I
detaljplanekalkylerna är trafikplatsen budgeterad för 70 mkr.
Programnämnd samhällsbyggnad behandlar ärendet den 3 september.
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Beslutsunderlag

Stadsbyggnads tjänsteskrivelse, 2021-06-23
Bilaga 1: Medfinansierings- och samverkansavtal – objekt E20 Trafikplats
Marieberg Norra
Bilaga 2: Ekonomisk kalkyl
Förslag till beslut

Programnämnd samhällsbyggnads förslag till Kommunstyrelsen:
1. Medfinansierings- och samverkansavtal enligt bilaga 1 godkänns.
2. Programnämnd samhällsbyggnads ordförande får i uppdrag att underteckna
medfinansierings- och samverkansavtalet samt därtill hörande handlingar.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Yrkanden

Martha Wicklund (V) yrkar bifall till Programnämnd samhällsbyggnads förslag,
samt till att avtalet ska omvärderas i Kommunstyrelsen om summan överstiger
140 mkr.
Ullis Sandberg (S) yrkar avslag på Martha Wicklunds (V) tilläggsyrkande.
Proposition

Ordförande Kenneth Handberg (S) finner att det till Programnämnd
samhällsbyggnads förslag endast finns ett förslag till beslut, det vill säga ett
bifallsyrkande från Martha Wicklund (V) och att Kommunstyrelsen beslutar
enligt detta.
Därefter ställer ordföranden Martha Wicklunds (V) tilläggsyrkande om att
avtalet ska omvärderas i Kommunstyrelsen om summan överstiger 140 mkr
mot Ullis Sandbergs (S) avslagsyrkande, och finner att tilläggsyrkandet avslås.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
1. Medfinansierings- och samverkansavtal enligt bilaga 1 godkänns.
2. Programnämnd samhällsbyggnads ordförande får i uppdrag att underteckna
medfinansierings- och samverkansavtalet samt därtill hörande handlingar.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Reservation

Martha Wicklund (V) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för eget
tilläggsyrkande.
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§ 180 Utökning av verksamhetsområden för vatten och
avlopp (VA) 2021
Ärendenummer: Ks 1009/2021
Handläggare: Kristin Karlsson
Ärendebeskrivning

Utifrån gällande lagstiftning för vatten och avlopp (VA) ska Örebro kommun
återkommande se över och vid behov förändra och utöka
verksamhetsområdena för spill-, dricks- och dagvatten. Detta behövs bland
annat för nya och planerade exploateringsområden och för andra befintliga
bebyggelseområden där det finns behov av kommunal VA-försörjning.
Verksamhetsområdet utgörs av geografiska områden inom vilka kommunen
ansvarar för att ordna kommunal VA-försörjning för berörda fastigheter och
där lagen om allmänna vattentjänster (LAV) gäller. Inom verksamhetsområdet
gäller kommunens VA-taxa och Allmänna bestämmelser (ABVA).
Beslut om VA-taxa, ABVA och verksamhetsområde ska fattas av
Kommunfullmäktige. Ett beslut om utökat verksamhetsområde behövs för att
VA-utbyggnaden ska förverkligas.
Tekniska nämnden behandlade ärendet den 28 maj 2021.
Beslutsunderlag

Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-03-18
Bilaga 1–60: Kartor och fastighetsförteckning, 2021-03-18
Protokollsutdrag från Tekniska nämnden 2021-05-28, § 87
Förslag till beslut

Programnämnd samhällsbyggnads förslag till Kommunstyrelsen:
- Verksamhetsområdena för spill-, dricks- och dagvatten utökas, enligt förslag i
bifogade kartor och fastighetsförteckning.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Programnämnd samhällsbyggnads förslag.

§ 181 Övergripande styrdokument för nödvattenförsörjning
vid dricksvattenrelaterade samhällsstörningar i Örebro län
Ärendenummer: Ks 1008/2021
Handläggare: Jenny Johrin
Ärendebeskrivning

Ett gemensamt projekt har genomförts under 2020 för att ta fram ett
styrdokument i Örebro län för nödvattenförsörjning.
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Nästa steg i arbetet blir att fastställa föreslaget styrdokument för
nödvattenförsörjning i respektive kommun, att de kommunala förvaltningarna
tillsammans med verksamheten för vatten och avlopp (VA-verksamheten)
snarast tar fram en nödvattenplan som tillser att allmänheten försörjs med
nödvatten från tankar vid förutbestämda utskänkningsplatser samt att
prioriterade verksamheter blir försörjda med nödvatten. Nödvattenplanen ska
utgå från den politiska prioriteringen av verksamhetsområden.
Tekniska nämnden behandlade ärendet den 28 maj 2021.
Programnämnd samhällsbyggnad behandlar ärendet den 3 september 2021.
Beslutsunderlag

Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-04-08
Övergripande styrdokument för nödvattenförsörjning vid
dricksvattenrelaterade samhällsstörningar i Örebro län, 2021-04-08
Rapporten "Strategi och Nödvattenplan i Örebro Län", 2020-12-06
Protokollsutdrag från Tekniska nämnden 2021-05-28, § 85
Förslag till beslut

Programnämnd samhällsbyggnads förslag till Kommunstyrelsen:
1. Styrdokumentet gällande övergripande styrdokument för
nödvattenförsörjning antas.
2. Styrdokumentet för nödvattenförsörjning i Örebro kommun gäller från och
med den 1 oktober 2021.
3. Nämnderna får i uppdrag att ta fram en nödvattenplan som tillser att
allmänheten försörjs med nödvatten från tankar vid förutbestämda
utskänkningsplatser samt att prioriterade verksamheter blir försörjda med
nödvatten. Nödvattenplanen ska utgå från den politiska prioriteringen av
verksamhetsområden. Nödvattenvattenplanen ska antas av Kommunstyrelsen.
4. En fungerande plan för distribution och logistik avseende nödvatten ska tas
fram. Planen ska prövas och uppdateras årligen.
5. En kommunikationsplan avseende nödvatten ska tas fram.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Programnämnd samhällsbyggnads förslag.
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§ 182 Svar på motion från Moderaterna om ny
organisation för försörjningsstöd
Ärendenummer: Ks 1227/2018
Handläggare: Frans Flodin
Ärendebeskrivning

Moderaternas fullmäktigegrupp inkom den 24 oktober 2018 med en motion
om att skapa en ny organisation för försörjningsstöd i Örebro.
I motionen föreslås att:
- Ge kommundirektören i uppdrag att utreda möjligheten att dela på ansvaret
för försörjningsstöd mellan Socialförvaltningen och Förvaltningen för
utbildning, försörjning och arbete i enlighet med motionens intentioner.
- Ge Vuxam i uppdrag att utreda möjligheten att skapa praktikplatser varvat
med utbildning i det privata näringslivet till personer med försörjningsstöd.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2021-08-19
Motion om ny organisation för försörjningsstöd, 2018-10-24
Programnämnd Social Välfärds beslut, 2021-03-04 § 33
Programnämnd social välfärds tjänsteskrivelse, 2021-02-01
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Motionen avslås.
Kommunstyrelsens behandling

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

Anders Åhrlin (M) och Karolina Wallström (L) yrkar bifall till att-sats två i
motionen.
Proposition

Ordförande Kenneth Handberg (S) föreslår en propositionsordning där
Kommunstyrelseförvaltningens förslag ställs mot Anders Åhrlins (M) och
Karolina Wallströms (L) yrkande i sin helhet. Propositionsordningen godkänns
av Kommunstyrelsen.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att Kommunstyrelsen
beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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Beslut

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

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

§ 183 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt, månadsrapport
januari-juni 2021
Ärendenummer: Ks 26/2021
Ärendebeskrivning

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

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

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

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltingens förslag.

§ 184 Rapport från Örebro Rådhus AB
Ärendenummer: Ks 30/2021
Ärendebeskrivning

Ärendet utgår från Kommunstyrelsens sammanträde den 14 september 2021.

§ 185 Rapport över finansverksamheter under augusti
Ärendenummer: Ks 32/2021
Ärendebeskrivning

Kommunstyrelseförvaltningen anmäler rapport över finansverksamheter
för augusti 2021.
Beslutsunderlag

Finansrapport augusti 2021
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Förslag till beslut

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

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 186 Anmälan av delegationsbeslut augusti 2021
Ärendenummer: Ks 1010/2021
Ärendebeskrivning

Alla beslut fattade med stöd av delegation av tjänsteman, ordförande,
presidium eller utskott ska anmälas till Kommunstyrelsen på närmast följande
sammanträde enligt 6 kap. 40 § KL. Det är först efter återrapporteringen till
Kommunstyrelsen som delegationsbesluten kan vinna laga kraft och det är
också ett sätt att hålla ledamöter och ersättare i Kommunstyrelsen informerade
om vilka beslut som fattats genom delegation. Delegationsförteckningen för
Kommunstyrelsen antogs den 27 mars 2003 och reviderades senast den 8 juni
2021. Inför Kommunstyrelsens sammanträde den 14 september 2021 redovisar
Kommunstyrelseförvaltningen beslut som tagits med stöd av delegation
under augusti 2021.
Beslutsunderlag

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

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

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 187 Anmälan av handlingar september 2021
Ärendenummer: Ks 37/2021
Ärendebeskrivning

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

Protokoll från Kommunstyrelsens utskott för socialt förebyggande arbete den
7 september 2021, Ks 901/2021
Delårsrapport från Nerikes brandkår 2021-07-31, Ks 1093/2021
Förslag till beslut

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

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 188 Kommundirektörens rapport september 2021
Ärendenummer: Ks 39/2021
Ärendebeskrivning

Ärendet utgår från Kommunstyrelsens sammanträde den 14 september 2021.

§ 189 Fyllnadsval
Ärendenummer: Ks 1062/2021
Ärendebeskrivning

Kenneth Handberg (S) har inkommit med en begäran om entledigande från
följande uppdrag:
- Ordförande i Kommunstyrelsens ekonomiberedningsutskott,
- Ordförande i Krisledningsutskottet,
- Förste vice ordförande i Kommunstyrelsens utskott för hållbar utveckling,
- Ledamot i Regionalt samverkansråd.
Beslutsunderlag

Avsägelse, 2021-09-02
Förslag till beslut

1. Begärda entlediganden beviljas.
2. Utse John Johansson (S) till:
- Ordförande i Kommunstyrelsens ekonomiberedningsutskott,
- Ordförande i Krisledningsutskottet,
- Förste vice ordförande i Kommunstyrelsens utskott för hållbar utveckling,
- Ledamot i Regionalt samverkansråd.
3. Beslutet gäller från och med den 1 oktober 2021.
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Beslut

Kommunstyrelsens beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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2. Ny nämndorganisation för mandatperioden 2023-2026

I samband med att den nya nämndorganisationen för Örebro
kommun beslutas vill vi i Vänsterpartiet framföra några synpunkter.
Först och främst vill vi klargöra att vi är mycket kritiska till att
förslaget innebär en kraftig reducering av förtroendeuppdrag, något
som kan innebära försämrad demokratisk insyn. För Vänsterpartiet
är insyn och förankring hos medborgarna två ledord när det kommer
till demokrati och dess utformning. Beslut bör tas så nära
medborgarna som möjligt, något Vänsterpartiet har påtalat vid
flertalet tillfällen under processens gång. Vi har sett det som positivt
att kommunen tidigare haft en relativt stor andel fritidspolitiker i
jämförelse med övriga jämförbara kommuner. Fler fritidspolitiker
innebär att det finns en bredare representation inom politiken och att
beslut fattas av ”vanliga människor” snarare än yrkespolitiker. Vi har
därför motsatt oss beslut om att minska på antalet fritidspolitiker i
kommunen.
Med detta sagt vill vi poängtera att man i första hand borde ha sett
över den befintliga nämndorganisationen och förbättrat denna
istället för att göra om allt från grunden. Med denna omorganisation
följer även stora förändringar inom förvaltningsorganisationen. Det är
således extra viktigt att samverkan mellan politiken och
förvaltningsorganisationen är välfungerande och att politiken är
delaktig även under denna process.
Vi är skeptiska till sammanslagningar av kultur- och fritidsnämnden
samt miljö- och byggnadsnämnden. Vi ifrågasätter om detta är den
mest effektiva lösningen och ser även en risk att vissa frågor så som
kultur- och miljöfrågor kommer hamna i skymundan. Vi vill att man tar
med dessa farhågor och aktivt arbetar med det i den nya
organisationen. Vi förväntar oss att politiken är med och formar den
struktur som förvaltningen kommer ha framöver för bästa möjliga
samverkan.
Samma skepsis gäller kring att inte flytta försörjningsstöd till
Socialnämnden. Här ser vi en risk att människor som är sjuka eller
saknar förmåga att arbeta faller mellan stolarna. Det kan vara svårt
att göra en korrekt och rättvis bedömning av dessa människor som
inte sällan har en komplex bakomliggande problematik.
Avslutningsvis vill vi poängtera att vi tolererar det liggande förslaget
även om vi inte är helt nöjda med utfallet. Vi har accepterat den nya
nämndorganisationen på premissen att jämställdhetsdelegationen
och landsbygdsdelegationen finns kvar. Skulle detta förändras så
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faller därmed vårt förtroende för överenskommelsen mellan
partierna och därmed också Vänsterpartiets tolerans för den nya
nämndorganisationen.

För Vänsterpartiet:

Martha Wicklund

Vänsterpartiet
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Ärende 4
Ärendenummer: Ks /2021
”Delårsrapport med prognos 2 2021, Kommunstyrelsens
egen verksamhet”

Kommunstyrelsen
Örebro kommun
14 september 2021

Örebro behöver stå bättre rustat
Budgetdisciplinen i kommunen som helhet behöver förbättras, så även i
kommunstyrelsen. God disciplin skapar goda långsiktiga förutsättningar för våra
verksamheter att lyckas med sina uppdrag och Moderaterna har under flera
år påtalat detta. Vi anser att Örebro kommun behöver en politik som
är mer ansvarstagande, träffsäker och långsiktig.
Delårsrapporten pekar på två viktiga delar som vi särskilt vill belysa. Den ena
är att kommunen är mycket känslig för inflödet av statliga medel. Det andra
är ett vikande skatteunderlag på grund av en dipp i befolkningsutvecklingen inom
kommunen som kan få omfattande inverkan på kommunens ekonomi. Om de moderata
förslagen hade fått gehör hade Örebro kommun varit bättre rustad.
Då delårsrapporten är ett dokument som beskriver utfallet hittills under året väljer vi att
bifalla förslaget till beslut.

För Moderaternas grupp i kommunstyrelsen

Anders Åhrlin (M)
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7. Central hantering av skyddsmaterial

Medborgarnas trygghet och säkerhet såväl som kommunens
förmåga att kunna hantera en krissituation bör vara av högsta
prioritet. Vänsterpartiet ställer sig därför positiva till att kommunen
upprättar ett centralt smittskyddslager.
I början av den rådande pandemin såg vi hur skyddsutrustning i
landet och världen tog slut. Detta resulterade i att kommuner,
regioner och till och med privatpersoner deltog i en kapplöpning om
skyddsutrustningen. Detta kan ha inneburit att vissa behövande blev
utan skyddsutrustning för att andra hann före, det är ett scenario
som vi i högsta grad bör förebygga och undvika.
Enligt rapporter finns det stora skillnader mellan kommuners
beredskapslager. Vissa kommuner har en beredskap på några veckor
medan andra lager beräknas räcka närmare ett år. Vi ifrågasätter om
det föreslagna beredskapslagret som väntas räcka 1-6 månader är
tillräckligt. Vi vill därför utreda möjligheten att ett beredskapslager
som räcker cirka 12 månader.
Samtidigt är det viktigt att kommunen motverkar slöseri och svinn.
Kommunen bör därför noggrant se över hur skyddsmaterial kan
lagerhållas under så lång tid som möjligt utan att materialet måste
slängas på grund av utgånget datum.
Med hänvisning till ovan yrkar Vänsterpartiet:
Att

bifalla beslutspunkt 1-6.

Att

lägga till en sjunde beslutspunkt där kommundirektören
får i uppdrag att utreda om det finns möjlighet till ett
kommunalt skyddslager med en beredskap på 12
månader.

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

Martha Wicklund

Vänsterpartiet

Digitalt justerat protokoll

c:)Vfflj~iraluftd

Särskilt yttrande – Central hantering av skyddsmaterial

Orebro

Särskilt yttrande - Kommunstyrelsen
Ärende: Central hantering av skyddsmaterial
Ärendenummer: KS 747/2020
Datum: 2021-09-14

Ja till förslaget – men inför permanenta säkerhetslager på sikt
Sverigedemokraterna ställer sig högst positiva till det inlämnade förslaget, men förslaget är i grunden enbart
en förlängning av det arbete som påtvingades av pandemin när den stora bristen i ”just in time” filosofin blev
brutalt uppenbar. Förslaget bygger också på att fortsatt vara temporär, dessutom är den reglerade bufferten
på 1–6 månader alldeles för bred över sitt spann och för kortsiktig då en månad i buffert är på tok för lite.
Vi vill att centrala lager permanentas och omvandlas till renodlade säkerhetslager, där buffert finns för minst
sex månader av nödvändig materiell, så vi framöver står säkrade inför framtida hot i alla dess former, såsom
kris, krig, pandemier m.m. De brister som uppkom under denna pandemi ska vi lära oss av och får inte
återupprepas. Att därmed återväcka tanken om beredskapslager, men i förbättrad mer modern form, ser vi
som det självklara steget härnäst.

För Sverigedemokraterna i Kommunstyrelsen
Helena Ståhl (SD)
Ledamot

_________________________________________________________________________________________________________________

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

Sid. 1 (1)
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9. Godkännande av medfinansierings- och samverkansavtal för
trafikplats Marieberg Norra

För Vänsterpartiet är det viktigt att de avtal kommunen tecknar ska
vara överskådliga, ekonomiskt hållbara och innebära en nytta för
medborgarna.
De kostnader som presenteras i underlaget och ligger till grund för
beslutet är dock preliminära och bygger på kalkyler. Vi i
Vänsterpartiet oroas över att Örebro kommun förväntas ingå i ett
avtal där slutnotan är okänd. Kostnaderna var ursprungligen
uppskattade till 70 mkr och har sedan dess ökat kraftigt till den
nuvarande uppskattningen om 109 mkr. Vi ser därför en
överhängande risk att kostnaderna kommer öka ytterligare.
Om vi beslutar i enlighet med förslaget finns en risk att kostnader
skenar ytterligare utan möjlighet att omvärdera projektet. För att ha
en bra demokratisk process och för att bedriva en ansvarfull politik
anser vi att det bör skrivas in i beslutet att kommunen ska avbryta
projektet om notan överstiger en viss angiven summa.
Vi har tidigare opponerat oss när detaljplanen antogs i
Programnämnd Samhällsbyggnad och har föreslagit att se över
trafiksituationen med särskilt fokus på bussresenärer, gång- och
cykeltrafikanter. I programnämnden yrkade vi därför på att utförliga
konsekvenser för trafiken och dess utsläpp borde finnas med i
beslutsunderlaget.
Med hänvisning till ovan yrkar Vänsterpartiet:
Att

bifalla beslutspunkt 1-2 under förutsättning att
nedanstående attsats även godkänns.

Att

avtalet ska omvärderas i Kommunstyrelsen om summan
överstiger 140 mkr.

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

Martha Wicklund

Vänsterpartiet
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Ärende 12
Ärendenummer: Ks 1227/2018
”Svar på motion från Moderaterna om ny organisation
för försörjningsstöd”

Kommunstyrelsen
Örebro kommun
14 september 2021

Utveckla arbetet med praktikplatser
Vi ser praktikplatser inom det privata näringslivet som en självklar del i att hjälpa
personer tillbaka till egen försörjning. Vi är positiva till ambitionen med jobbspår men vi
anser inte det vara tillräckligt. Praktikplatser bör även kunna erbjudas utan
utbildningsinsats där det fungerar.
Samarbetet med näringslivet har lyst med sin frånvaro när det gäller praktikplatser
tidigare och därför står vi fast vid behovet att utreda möjligheterna till att erbjuda personer
med försörjningsstöd praktikplatser i det privata näringslivet.
När det gäller uppdelningen av försörjningsstödet delar vi meningen om att det kan skapa
en gränsdragningsproblematik och att det finns ett behov av att fortsätta arbetet med
försörjningsstödet som en helhet.

Med hänvisning till ovanstående föreslår Moderaterna att kommunstyrelsen
beslutar

att

bifall att-sats 2

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

För Moderaternas grupp i Kommunstyrelsen
Anders Åhrlin (M)

