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Joacim Bock, sekreterare
Digitalt justerat protokoll.

Kenneth Handberg (S), ordförande

Martha Wicklund (V), justerare
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§ 62 Lägesrapport från den centrala Krisledningsstaben
Ärendenummer: Ks 360/2020
Handläggare: Helena Gullberg, Eva Barrera Glader
Ärendebeskrivning

Tjänstgörande stabschef ger en lägesrapport från den centrala
Krisledningsstaben. Bland annat redogör Stabschefen för det aktuella
smittspridningsläget i kommunen, regionen och nationell.
Förslag till beslut

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

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens beslut.

§ 63 Lägesrapport Statens servicecenter
Ärendenummer: Ks 358/2020
Handläggare: Margareta Wall, Mikael Carstenssen
Ärendebeskrivning

Kommunikationsdirektör Margareta Wall och övergripande lokalsamordnare
Mikael Carstenssen ger en lägesrapport kring etableringen av Statens
serivcecenter i Örebro kommun. Bland annat presenteras tidsplanen för
projektet, samt vilka lokaler som är aktuella.
Förslag till beslut

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

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 64 Återrapportering - rekrytering av kommundirektör
Ärendenummer: Ks 1345/2020
Handläggare: Eva Lenz
Ärendebeskrivning

Skriftlig återrapportering till Kommunstyrelsen kring rekryteringen av ny
Kommundirektör.
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Beslutsunderlag

Delrapport till Kommunstyrelsen - rekrytering av ny kommundirektör, april
2021
Tidslinje för rekryteringsprocess
Förslag till beslut

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

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 65 Tilläggsanslag och ombudgeteringar april 2021
Ärendenummer: Ks 48/2021
Handläggare: Johanna Larsson
Ärendebeskrivning

I ärendet redovisas ombudgeteringar mellan nämnder och kommunstyrelsen
samt tilläggsanslag för kostnadsökningar.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2021-04-07
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Tilläggsanslag beviljas med totalt 139 861 tkr enligt
kommunstyrelseförvaltningens förslag.
2. Finansiering av tilläggsanslagen sker ur kommunstyrelsens utrymme för
generella kostnadsökningar med 136 668 tkr, ur kommunstyrelsens utrymme
för oförutsedda behov med 3 000 tkr samt ur kommunstyrelsens utrymme för
kompensation av investeringar med 193 tkr.
3. Ombudgetering mellan Programnämnd Social välfärd och Programnämnd
Barn och utbildning beslutas enligt kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Yrkande

Yngve Alkman (L) yrkar avslag till ärendet i sin helhet till förmån för
Liberalernas budgetförslag för år 2021.
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Proposition

Ordförande Kenneth Handberg (S) finner att det finns två förslag till beslut,
det vill säga Kommunstyrelseförvaltningens förslag och Yngve Alkmans (L)
avslagsyrkande till förmån för Liberalernas budgetförslag för 2021.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att Kommunstyrelsen
beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
1. Tilläggsanslag beviljas med totalt 139 861 tkr enligt
kommunstyrelseförvaltningens förslag.
2. Finansiering av tilläggsanslagen sker ur kommunstyrelsens utrymme för
generella kostnadsökningar med 136 668 tkr, ur kommunstyrelsens utrymme
för oförutsedda behov med 3 000 tkr samt ur kommunstyrelsens utrymme för
kompensation av investeringar med 193 tkr.
3. Ombudgetering mellan Programnämnd Social välfärd och Programnämnd
Barn och utbildning beslutas enligt kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Reservation

Yngve Alkman (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
avslagsyrkande.

§ 66 Årsredovisning för Örebro kommun 2020
Ärendenummer: Ks 63/2021
Handläggare: Johanna Larsson
Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen har sammanställt en Årsredovisning för Örebro kommun.
Sammantaget görs bedömningen att Örebro kommun uppfyller kraven på god
ekonomisk hushållning både ur verksamhetsperspektivet och det finansiella
perspektivet.
Inom samtliga sex målområden är den samlade bedömningen att fortsatt arbete
krävs för att nå önskat resultat. Inom 3 av de 30 kommunfullmäktigemålen
visar analyserna och nyckeltalen att utvecklingen går åt rätt håll för att målen
ska uppnås inom innevarande mandatperiod. Inom 27 av målen är den
sammantagna bedömningen att insatser genomförs och ger resultat men inte i
den takt som behövs för att nå målet inom mandatperioden.
I ÖSB 2020 beslutades det om 45 inriktningar där 9 har genomförts under året.
Antalet inriktningar som påbörjats är 26 och antalet inriktningar som inte
påbörjats eller som påbörjats men saknar förutsättningar är 10.
Kommunkoncernen gör ett resultat på 731 miljoner kronor. I resultatet ingår,
förutom kommunens resultat, Rådhuskoncernens resultat på 263 mnkr före
elimineringar i kommunkoncernen. Kommunkoncernens investeringar uppgår
till 2 320 miljoner kronor. Bolagens investeringar i skattefinansierad
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verksamhet uppgår till 1 701 miljoner kronor vilket är 739 miljoner lägre än
budgeterat.
Kommunens resultat uppgår till 579 miljoner kronor. Det är 345 miljoner
kronor mer än budgeterat. Statens extra tillskott av generella statsbidrag i syfte
att kompensera för lägre skatteutvecklingstakt och att stödja kommunen i den
pågående pandemin, har påverkat det ekonomiska resultatet positivt.
Investeringarna i kommunens verksamhet uppgår till 619 miljoner kronor
vilket är 510 miljoner lägre än budgeterat. Samtliga tre finansiella mål och
balanskravet uppnås.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2021-03-23
Årsredovisning 2020 Örebro kommun.
Beslut om utökat stöd i arbetsmiljöarbetet under rådande pandemi, 2020-1110, § 198
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Årsredovisningen för 2020 godkänns.
2. Av årets resultat reservera 208 mnkr inom det egna kapitlet för
resultatutjämningsreserven.
3. Av årets resultat markera 34,3 miljoner kronor inom det egna kapitalet för
nya överskott och underskott inom intraprenaderna.
4. Av årets resultat markera 0,8 miljoner kronor i det egna kapitalet för årets
negativa resultat inom digital arbetsplats.
5. Av årets resultat markera 14,964 miljoner kronor i det egna kapitalet för
utökat stöd i arbetsmiljöarbetet under rådande pandemi. Beslutet ersätter
tidigare beslut i ärende Ks 1264/2020 om att finansiering sker genom att medel
flyttas från KS oförutsett till kommungemensamma verksamheter.
6. Årsredovisningen överlämnas till revisorerna för granskning.
Beslutspunkterna 1–5 ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Yrkande

Anders Åhrlin (M) yrkar på att få lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Martha Wicklund (V) yrkar bifall till beslutspunkterna 3-6 i
Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Yngve Alkman (L) yrkar bifall till beslutspunkterna 2-6 i
Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

6 (40)

Digitalt justerat
ÖREBRO

Protokoll

Proposition

Ordförande Kenneth Handberg (S) finner att det finns tre förslag till beslut,
det vill säga Kommunstyrelseförvaltningens förslag, Martha Wicklunds
(V) yrkande om bifall till beslutspunkterna 3-6 i Kommunstyrelseförvaltingens
förslag och Yngve Alkman (L) yrkande om bifall till beslutspunkterna 2-6 i
Kommunstyrelseförvaltningens förslag. Ordföranden föreslår en
propositionsordning där förslagen ställs mot varandra i sin helhet.
Propositionsordningen godkänns av Kommunstyrelsen.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att Kommunstyrelsen
beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. Slutligen ställer
ordförande Anders Åhrlins (M) yrkande om att få lämna ett särskilt yttrande till
protokollet och finner att så är fallet.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
1. Årsredovisningen för 2020 godkänns.
2. Av årets resultat reservera 208 mnkr inom det egna kapitlet för
resultatutjämningsreserven.
3. Av årets resultat markera 34,3 miljoner kronor inom det egna kapitalet för
nya överskott och underskott inom intraprenaderna.
4. Av årets resultat markera 0,8 miljoner kronor i det egna kapitalet för årets
negativa resultat inom digital arbetsplats.
5. Av årets resultat markera 14,964 miljoner kronor i det egna kapitalet för
utökat stöd i arbetsmiljöarbetet under rådande pandemi. Beslutet ersätter
tidigare beslut i ärende Ks 1264/2020 om att finansiering sker genom att medel
flyttas från KS oförutsett till kommungemensamma verksamheter.
6. Årsredovisningen överlämnas till revisorerna för granskning.
7. Anders Åhrlin (M) får lämna ett särskilt yttrande.
Beslutspunkterna 1–5 ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Martha Wicklund (V) deltar inte i beslutspunkterna 1-2.
Yngve Alkman (L) deltar inte i beslutspunkt 1.
Reservation

Martha Wicklund (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
En skriftlig reservation biläggs protokollet.
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§ 67 Överföring av investeringsanslag och driftsanslag
avseende intraprenader med mera från 2020
Ärendenummer: Ks 63/2021
Handläggare: Johanna Larsson
Ärendebeskrivning

I ärendet redovisas förslag till överförda driftresultat för intraprenader,
överfört resultat för de politiska kanslierna samt överförda investeringsanslag
från 2020.
Intraprenadernas resultat överförs till kommande år, dock maximalt sju
procent av årsbudgeten. Någon bedömning av måluppfyllelsen i enlighet med
intraprenadöverenskommelserna har inte skett i år. Däremot har
förvaltningarna gjort en bedömning av de ekonomiska resultaten och avräknat
effekter av Coronapandemin, vilka inte har åstadkommits av egen kraft.
För pågående investeringsobjekt föreslås överföring av 250 696 tkr. Det
aktuella förslaget ryms inom ramen för de finansiella målen när 2021 års
befintliga budget revideras. Investeringsbudgeten 2021 revideras bland annat
därför att investeringsanslag och driftskostnadsanslag för samma objekt ska
matcha varandra. Det beror även på nya direktiv, till exempel anslag för att
finansiera ett minnesmärke tillägnat Pride.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2021-03-18
Drift- och programnämndernas årsberättelser
Övergripande strategier och budget (ÖSB)
Nämndernas begäran om överföring av investeringsanslag
Förslag till reviderad investeringsplan från Programnämnd samhällsbyggnad
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Intraprenadernas ackumulerade resultat fastställs till 75 273 tkr.
2. De politiska kansliernas budget är beslutad för en fyraårig mandatperiod och
överskottet 2020 på totalt 9 882 tkr förs över till 2021.
3. Investeringsanslag på sammanlagt 250 696 tkr överförs från 2020 till 2021 i
enlighet med kommunstyrelseförvaltningens förslag.
4. Investeringsbudgeten 2021 revideras ned med -58 077 tkr och uppgår totalt
till 1 188 388 tkr i enlighet med kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslutspunkterna 3 och 4 ska vidare till Kommunfullmäktige.
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Yrkande

Yngve Alkman (L) yrkar bifall till beslutspunkterna 1-2 i
Kommunstyrelseförvaltningens förslag och avslag till beslutspunkterna 3-4 till
förmån för Liberalernas budgetförslag för år 2021.
Martha Wicklund (V) yrkar bifall till beslutspunkterna 1-2 i
Kommunstyrelseförvaltningens förslag och avslag beslutspunkt 3-4 till förmån
för Vänsterpartiets yrkande i Programnämnd samhällsbyggnad den 9 april
2021.
Proposition

Ordförande Kenneth Handberg (S) finner att det finns tre förslag till beslut,
det vill säga Kommunstyrelseförvaltningens förslag, Yngve Alkmans (L)
yrkande och Martha Wicklund (V) yrkande. Ordföranden föreslår en
propositionsordning där förslagen ställs mot varandra i sin helhet.
Propositionsordningen godkänns av Kommunstyrelsen.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att Kommunstyrelsen
beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
1. Intraprenadernas ackumulerade resultat fastställs till 75 273 tkr.
2. De politiska kansliernas budget är beslutad för en fyraårig mandatperiod och
överskottet 2020 på totalt 9 882 tkr förs över till 2021.
3. Investeringsanslag på sammanlagt 250 696 tkr överförs från 2020 till 2021 i
enlighet med kommunstyrelseförvaltningens förslag.
4. Investeringsbudgeten 2021 revideras ned med -58 077 tkr och uppgår totalt
till 1 188 388 tkr i enlighet med kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslutspunkterna 3 och 4 ska vidare till Kommunfullmäktige.
Reservation

Yngve Alkman (L) reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Martha Wicklund (V) reserverar sig till förmån för eget yrkande. En skriftlig
reservation biläggs protokollet.

§ 68 Årsredovisning - Nerikes Brandkår 2020
Ärendenummer: Ks 220/2021
Handläggare: Johanna Larsson
Ärendebeskrivning

Nerikes Brandkår är ett kommunalförbund som har till uppgift att svara för
räddningstjänsten för de nio kommunerna Askersund, Hallsbergs, Kumla,
Laxå, Lekeberg, Lindesberg, Ljusnarsberg, Nora och Örebro.
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Nerikes Brandkår redovisar ett överskott på 2,4 mnkr (5,2 mnkr).
Balanskravsresultatet är 1,9 mnkr (2,5 mnkr).
Årsredovisningen för 2020 överlämnas till Kommunstyrelsen för
godkännande.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2021-03-12
Årsredovisning 2020 för Nerikes Brandkår
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet för verksamheten under år 2020.
2. Årsredovisningen för Nerikes Brandkår år 2020 läggs med godkännande till
handlingarna.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 69 Årsredovisning - Örebro Rådhus AB och
dotterbolagen 2020
Ärendenummer: Ks 219/2021
Handläggare: Krister Frödin
Ärendebeskrivning

Örebro Rådhus AB ägs till 100 % av Örebro kommun. Bolaget har till uppgift
att äga och förvalta kommunens aktier i kommuns hel- och delägda aktiebolag,
svara för ekonomisk uppföljning av dotterbolagen samt förmedla information
om dotterbolagens verksamhet till kommunstyrelsen.
Örebro Rådhus AB äger samtliga aktier i ÖrebroBostäder AB, Örebroporten
Fastigheter AB, Futurum Fastigheter i Örebro AB, Örebrokompaniet AB och
Örebro Parkering AB samt 91 % av aktierna i Länsmusiken i Örebro AB, 80 %
av aktierna i KumBro Utveckling AB, 74,43 % av aktierna i Vätternvatten AB,
44,95 % av aktierna i Örebro Läns Flygplats AB, 38 % av aktierna i Alfred
Nobel Science Park AB, 16,67 % av aktierna i Oslo-Stockholm 2.55 AB samt 9
% av aktierna i Länsteatern i Örebro AB. Dessa aktier har ett bokfört värde på
totalt 1 829 mnkr i moderbolagets bokslut för 2020 (1 826 mnkr 2019).
Resultatet för Örebro Rådhus AB är en vinst på 56,7 mnkr efter skatt. Av
bolagets resultat föreslås bolagsstämman besluta att 47 mnkr delas ut till
Örebro kommun. Resultatet för hela Örebro Rådhuskoncernen är 263 mnkr
efter skatt (559 mnkr 2019).
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Beslutsunderlag

Årsredovisning 2020 för Örebro Rådhus AB
Årsredovisningar 2020 för dotterbolagen, intressebolag och dotterdotterbolag
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Årsredovisning 2019 för Örebro Rådhus AB och de dotterbolag,
intressebolag och dotterdotterbolag som ingår i Örebro Rådhus-koncernen
läggs med godkännande till handlingarna.
2. Kommunens stämmoombud får i uppdrag att vid årsstämman för Örebro
Rådhus AB och de dotterbolag, intressebolag och dotterdotterbolag som ingår
i Örebro Rådhuskoncernen rösta för att:
- fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
- disponera bolagens vinster eller förluster enligt de fastställda
balansräkningarna;
- bevilja ansvarsfrihet gentemot bolagen för styrelseledamöterna och de
verkställande direktörerna; samt att
- arvode ska utgå till de styrelseledamöter, suppleanter och lekmannarevisorer
som utsetts av kommunfullmäktige i Örebro i enlighet med av
kommunfullmäktige i Örebro beslutade bestämmelser om arvoden och
ersättningar till förtroendevalda samt att arvode till revisor ska utgå enligt
godkänd räkning.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 70 Årsredovisning - Örebro läns trädgårdsaktiebolag
2020
Ärendenummer: Ks 221/2021
Handläggare: Krister Frödin
Ärendebeskrivning

Örebro läns trädgårdsaktiebolag AB har i uppgift att förvärva, äga och
underhålla konstverk i Stadsparken, Skytteparken och Stora Holmen i Örebro.
Årets resultat 2020 är 43 027 kronor.
Bolagets årsredovisning för 2020 överlämnas till Kommunstyrelsen för
godkännande.
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Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2021-03-24
Årsredovisning 2020 för Örebro Läns Trädgårdsaktiebolag
Förslag till beslut

Kommunledningsstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Lägga Örebro läns trädgårdsaktiebolags årsredovisning för räkenskapsåret
2020 till handlingarna.
2. Kommunens stämmoombud får i uppdrag att vid årsstämman för Örebro
läns trädgårdsaktiebolag rösta för att:
- fastställa resultaträkningen och balansräkningen;
- disponera bolagens vinster enligt den fastställda balansräkningen;
- bevilja ansvarsfrihet gentemot bolagen för styrelseledamöterna och den
verkställande direktören; samt att
- arvode ska utgå till de styrelseledamöter, suppleanter och lekmannarevisorer
som utsetts av Kommunfullmäktige i Örebro i enlighet med av
Kommunfullmäktige i Örebro beslutade gällande bestämmelser om arvoden
och ersättningar till förtroendevalda samt att arvode till revisor ska utgå enligt
godkänd räkning.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 71 Ägarförändring Vätternvatten AB
Ärendenummer: Ks 152/2021
Handläggare: Krister Frödin, Rickard Samuelsson
Ärendebeskrivning

Laxå Vatten AB har begärt utträde ur Vätternvatten AB enligt gällande
aktieägaravtal. Parterna har efter ägardialog tagit fram ett förslag till
aktieöverlåtelseavtal som reglerar övriga aktieägares köp av Laxå Vatten AB:s
aktier. Priset på aktierna utgörs av aktiernas andel av bolagets aktiekapital.
Enligt aktieägaravtalet ska en utträdande part ersätta bolaget och kvarvarande
aktieägare för eventuell skada som utträdet orsakar. Eftersom det inte kan
påvisas att bolaget eller aktieägarna lider skada till följd av utträdet ska ingen
ersättning utgå.
Samtidigt som utträdet sker behöver det befintliga aktieägaravtalet,
bolagsordningen och ägardirektivet anpassas till de nya ägarförhållandena.
Parterna har därför efter ägardialog tagit fram ett förslag till tilläggsavtal till
aktieägaravtalet. Tilläggsavtalet innehåller även en uppdaterad kostnadsbudget
för Fas 1, som har tagits fram av Vätternvatten AB. I den reviderade budgeten

12 (40)

Digitalt justerat
ÖREBRO

Protokoll

bedöms utgifterna för Fas 1 uppgå till 335 mnkr, en ökning med 58 mkr
jämfört med den budget som antogs vid bolagsbildningen 2017. Anledningen
till ökningen är att prognosen för anläggningskostnaden har ökat från 3 315
mnkr till 4 109 mnkr.
Den uppdaterade budgeten innebär även att nya borgensbeslut behöver fattas
av respektive kommun för att finansiera Fas 1, med den fördelning som
föreskrivs i aktieägaravtalet. Borgensavgiften föreslås vara oförändrad jämfört
med den som beslutades vid bolagsbildningen. Ramen för kommunkoncernens
samlade externa låneskuld och den koncerninterna låneramen för
Vätternvatten AB behöver också höjas.
Beslutsunderlag

Begäran om utträde av Laxå Vatten AB 2020-11-17 och protokollsutdrag
kommunfullmäktige Laxå 2020-10-21
Befintligt aktieägaravtal för Vätternvatten AB
Tjänsteskrivelse/underlag till styrelsebeslut Vätternvatten AB 2021-01-29
Styrelseprotokoll Vätternvatten AB 2021-01-29
Förslag på aktieöverlåtelseavtal 2021-03-02
Förslag på tilläggsavtal till aktieägaravtal med bilagor (ändrad bolagsordning
och uppdaterad kostnadsbudget för Fas 1) 2021-03-02
Förslag till ägardirektiv 2021-03-02
Ändringsmarkerad bolagsordning och ägardirektiv som visar ändringar jämfört
med nuvarande dokument
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Örebro Rådhus AB får i uppdrag att förvärva aktier i Vätternvatten AB från
Laxå Vatten AB enligt föreslaget aktieöverlåtelseavtal.
2. Örebro Rådhus AB får i uppdrag att ingå tilläggsavtal till aktieägaravtal enligt
förslag.
3. Den ändrade bolagsordningen och ägardirektivet godkänns enligt förslag
och Örebro kommuns utsedda stämmoombud får i uppdrag att vid
bolagsstämma i Vätternvatten AB rösta för att anta den ändrade
bolagsordningen och ägardirektivet.
4. Vätternvatten AB får i uppdrag att besluta om sådana eventuella mindre
ändringar i bolagsstämmans beslut som kan erfordras enligt lag för registrering
av bolagsordningen hos Bolagsverket.
5. Örebro kommun ingår borgen såsom för egen skuld för Vätternvatten AB:s
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 256,8 miljoner kronor
jämte därpå löpande ränta och kostnader.
6. Vätternvatten AB ska betala en årlig borgensavgift som fastställs till 0,35 %.
7. Kostnaderna för förvärvet av aktier enligt punkt 1 finanserias genom Örebro
Rådhus AB:s befintliga medel.
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8. Ramen för kommunkoncernens samlade externa låneskuld fastställs till 23
150,0 miljoner kronor för perioden 2021–2023.
9. Den koncerninterna låneramen för Vätternvatten AB fastställs till 256,8
miljoner kronor för perioden 2021–2023.
Beslutspunkterna 1 – 8 ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Yrkande

Helena Ståhl (SD) yrkar på att beslutspunkterna 1–9 avslås och att Örebro
kommuns utsedda stämmoombud får i uppdrag att vid bolagsstämma i
Vätternvatten AB begära och rösta för att avveckla bolaget Vätternvatten AB.
Proposition

Ordförande Kenneth Handberg finner att det finns två förslag till beslut, det
vill säga Kommunstyrelseförvaltningens förslag och Helena Ståhls (SD)
yrkande. Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att
Kommunstyrelsen beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
1. Örebro Rådhus AB får i uppdrag att förvärva aktier i Vätternvatten AB från
Laxå Vatten AB enligt föreslaget aktieöverlåtelseavtal.
2. Örebro Rådhus AB får i uppdrag att ingå tilläggsavtal till aktieägaravtal enligt
förslag.
3. Den ändrade bolagsordningen och ägardirektivet godkänns enligt förslag
och Örebro kommuns utsedda stämmoombud får i uppdrag att vid
bolagsstämma i Vätternvatten AB rösta för att anta den ändrade
bolagsordningen och ägardirektivet.
4. Vätternvatten AB får i uppdrag att besluta om sådana eventuella mindre
ändringar i bolagsstämmans beslut som kan erfordras enligt lag för registrering
av bolagsordningen hos Bolagsverket.
5. Örebro kommun ingår borgen såsom för egen skuld för Vätternvatten AB:s
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 256,8 miljoner kronor
jämte därpå löpande ränta och kostnader.
6. Vätternvatten AB ska betala en årlig borgensavgift som fastställs till 0,35 %.
7. Kostnaderna för förvärvet av aktier enligt punkt 1 finanserias genom Örebro
Rådhus AB:s befintliga medel.
8. Ramen för kommunkoncernens samlade externa låneskuld fastställs till 23
150,0 miljoner kronor för perioden 2021–2023.
9. Den koncerninterna låneramen för Vätternvatten AB fastställs till 256,8
miljoner kronor för perioden 2021–2023.
Beslutspunkterna 1 – 8 ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
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Reservation

Helena Ståhl (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. En
skriftlig reservation biläggs protokollet.

§ 72 Ändring av bolagsordningen och aktieägaravtalet för
Länsmusiken i Örebro AB
Ärendenummer: Ks 95/2021
Handläggare: Krister Frödin, Rickard Samuelsson
Ärendebeskrivning

Länsmusiken i Örebro AB:s ändamål är att erbjuda invånare i Örebro kommun
och Örebro län professionell konsertverksamhet av hög konstnärlig kvalitet
samt vara en resurs för övrig musikverksamhet inom kommunen och länet.
Bolagets orkester genomför även musikturnéer utomlands vid ca två till tre
tillfällen per år och har gjort så sedan orkestern bildades 1995. Orkestern spelar
även i olika delar inom Sverige utanför Örebro län. Dessa musikturnéer är ett
viktigt inslag i bolagets verksamhet då de bidrar till att stärka orkesterns
varumärke, marknadsföra Örebro kommun och län samt attrahera kompetens
av hög kvalité till kammarorkestern. Det bedöms därför vara en viktig
förutsättning för att kunna uppfylla bolagets kommunala ändamål och är
därmed till nytta för kommuninvånarna. Intäkterna täcker i princip de
merkostnader bolaget har för turnéverksamheten, vilket innebär att
kostnaderna står väl i proportion till nyttan av verksamheten. Genomförande
av dessa musikturnéer bedöms därmed vara förenligt med
lokaliseringsprincipen enligt kommunallagen.
Eftersom bolagets bolagsordning inte anger att bolaget kan ägna sig åt
musikturnéer utanför Örebro län eller utomlands behöver bolagsordningen
ändras enligt framtaget förslag. Därutöver behöver aktieägaravtalet med den
andra delägaren uppdateras enligt framtaget förslag.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2021-02-25
Förslag på bolagsordning 2021-02-25
Ändringsmarkerad bolagsordning som visar ändringar jämfört med gällande
bolagsordning
Ändringsmarkerat aktieägaravtal som visar ändringar jämfört med gällande
aktieägaravtal
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2007-04-25 § 58 med beslutsunderlag
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Föreslagen bolagsordning för Länsmusiken i Örebro AB godkänns.
2. Örebro kommuns stämmoombud får i uppdrag att vid bolagsstämma i
Länsmusiken i Örebro AB rösta för att anta den nya bolagsordningen och
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sådana eventuella mindre ändringar som kan komma att krävas för registrering
hos Bolagsverket.
3. Örebro Rådhus AB får i uppdrag att ingå nytt aktieägaravtal med den andra
delägaren Region Örebro läns förvaltnings AB i huvudsak enligt förslag.
4. Beslut enligt p. 1 – 3 ovan förutsätter att regionfullmäktige i Region Örebro
län godkänner ändringarna i bolagsordningen och aktieägaravtalet.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
1. Föreslagen bolagsordning för Länsmusiken i Örebro AB godkänns.
2. Örebro kommuns stämmoombud får i uppdrag att vid bolagsstämma i
Länsmusiken i Örebro AB rösta för att anta den nya bolagsordningen och
sådana eventuella mindre ändringar som kan komma att krävas för registrering
hos Bolagsverket.
3. Örebro Rådhus AB får i uppdrag att ingå nytt aktieägaravtal med den andra
delägaren Region Örebro läns förvaltnings AB i huvudsak enligt förslag.
4. Beslut enligt p. 1 – 3 ovan förutsätter att regionfullmäktige i Region Örebro
län godkänner ändringarna i bolagsordningen och aktieägaravtalet.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.

§ 73 Ändring av bolagsordningen och aktieägaravtalet för
Länsteatern i Örebro AB
Ärendenummer: Ks 96/2021
Handläggare: Krister Frödin, Rickard Samuelsson
Ärendebeskrivning

Länsteatern Örebro AB:s ändamål är enligt gällande bolagsordning att ge
teaterföreställningar och utveckla teaterverksamheten i Örebro kommun och i
Örebro län. Det finns idag önskemål om att bolaget även ska kunna erbjuda
annan scenkonst och bland annat att utveckla dansscenen i länet. Eftersom
Länsteaterns bolagsordning inte anger att bolaget kan ägna sig åt annan
scenkonst än teater behöver bolagsordningen ändras enligt framtaget förslag.
Till följd av detta föreslås även ändringar i aktieägaravtalet med Region Örebro
län (via helägda dotterbolaget Region Örebro läns förvaltnings AB) samt
ägardirektivet för bolaget.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2021-03-16
Förslag på ny bolagsordning Länsteatern i Örebro AB
Förslag på nytt aktieägaravtal Länsteatern i Örebro AB
Förslag på nytt ägardirektiv Länsteatern i Örebro AB
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2007-04-25 § 58 med beslutsunderlag
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Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Föreslagen bolagsordning och ägardirektiv för Länsteatern i Örebro AB
godkänns.
2. Örebro kommuns stämmoombud får i uppdrag att vid bolagsstämma i
Länsteatern i Örebro AB rösta för att anta den nya bolagsordningen,
ägardirektivet och sådana eventuella mindre ändringar som kan komma att
krävas för registrering av bolagsordningen hos Bolagsverket.
3. Örebro Rådhus AB får i uppdrag att ingå nytt aktieägaravtal med den andra
delägaren Region Örebro läns förvaltnings AB i huvudsak enligt förslag.
4. Beslut enligt p. 1 – 3 ovan förutsätter att regionfullmäktige i Region Örebro
län godkänner ändringarna i bolagsordningen och aktieägaravtalet.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Yrkande

Helena Ståhl (SD) yrkar på att följande justering och tillägg görs i § 3
Verksamhetsföremål i Bolagsordningen för Länsmusiken i Örebro AB:
Bolaget kan även genomföra musikturnéer utanför Örebro län och utomlands
, förutsatt att uppkomna merkostnader finansieras på sådant sätt att det inte
belastar skattekollektivet.
- Att följande justering och tillägg görs i § 4 Ändamål i Bolagsordningen för
Länsmusiken i Örebro AB: För att uppfylla ändamålet och i syfte att stärka
orkesterns varumärke samt för att marknadsföra Örebro kommun och län kan
bolagets orkester även genomföra musikturnéer utanför Örebro län och
utomlands
, förutsatt att uppkomna merkostnader finansieras på sådant sätt att det inte
belastar skattekollektivet.
- Att följande justering och tillägg görs i § 2 Bolaget och dess verksamhet i
Aktieägaravtalet för Länsmusiken i Örebro AB: Bolaget har till föremål för sin
verksamhet att producera professionell musik och utveckla musikverksamhet i
Örebro kommun och Örebro län. Bolaget kan även genomföra musikturnéer
utanför Örebro län och utomlands
, förutsatt att uppkomna merkostnader finansieras på sådant sätt att det inte
belastar skattekollektivet.
Bolaget har till syfte för sin verksamhet att erbjuda invånare i Örebro kommun
och Örebro län professionell konsertverksamhet av hög konstnärlig kvalitet
samt vara en resurs för övrig musikverksamhet inom kommunen och länet.
För att uppfylla ändamålet och i syfte att stärka orkesterns varumärke samt för
att marknadsföra Örebro kommun och län kan bolagets orkester även
genomföra musikturnéer utanför Örebro län och utomlands
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, förutsatt att uppkomna merkostnader finansieras på sådant sätt att det inte
belastar skattekollektivet.
Martha Wicklund (V) yrkar på att återemittera ärendet med uppdraget att ge
ansvariga tjänstepersoner i uppdrag att lägga till i bolagsordningen att
skattebetalarna inte ska bekosta den verksamhet som sker utanför länet.

Proposition

Ordförande Kenneth Handberg (S) ställer först Martha Wicklunds (V) yrkande
om återremiss under proposition och finner att Kommunstyrelsen beslutar att
ärendet ska avgöras idag.
Därefter finner ordförande att det finns två förslag till beslutet vill säga
Kommunstyrelseförvaltningens förslag och Helena Ståhls (SD) yrkande.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att Kommunstyrelsen
beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
1. Föreslagen bolagsordning och ägardirektiv för Länsteatern i Örebro AB
godkänns.
2. Örebro kommuns stämmoombud får i uppdrag att vid bolagsstämma i
Länsteatern i Örebro AB rösta för att anta den nya bolagsordningen,
ägardirektivet och sådana eventuella mindre ändringar som kan komma att
krävas för registrering av bolagsordningen hos Bolagsverket.
3. Örebro Rådhus AB får i uppdrag att ingå nytt aktieägaravtal med den andra
delägaren Region Örebro läns förvaltnings AB i huvudsak enligt förslag.
4. Beslut enligt p. 1 – 3 ovan förutsätter att regionfullmäktige i Region Örebro
län godkänner ändringarna i bolagsordningen och aktieägaravtalet.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Reservation

Helena Ståhl (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. En
skriftlig reservation biläggs protokollet.
Martha Wicklund (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
En skriftlig reservation biläggs protokollet.

18 (40)

Digitalt justerat
ÖREBRO

Protokoll

§ 74 Övergripande tillsynsrapport för intern kontroll 2020 i
Örebro kommun
Ärendenummer: Ks 1153/2020
Handläggare: Helena Bosved
Ärendebeskrivning

I Övergripande tillsynsrapport för intern kontroll 2020 i Örebro kommun följs
föregående års arbete med intern kontroll för kommunens nämnder och bolag
upp och bedöms.
Med bra intern kontroll bedrivs en ändamålsenlig och effektiv verksamhet, ges
en tillförlitlig rapportering och information om verksamheten och följs
tillämpliga lagar, föreskrifter och riktlinjer. Granskningsresultaten för 2020
visar både områden utan brister, men också att det förekommer brister i
nämndernas rutiner inom de utvalda tillsynsområdena. Nämndernas
bedömningar och beslut om åtgärder för att komma tillrätta med bristerna är i
de allra flesta fall relevanta. Även kommunens bolag visar resultat på god
intern kontroll.
Nämndernas tillsynsrapporter 2020 visar att kommunens modell utgör ett
effektivt stöd för deras ansvar att ha kontroll över sin verksamhet. Resultatet
visar trots ett år av pandemihantering att kommunens interna kontroll befinner
sig på en något högre nivå jämfört med förra året. Det innebär en placering i
internkontrolltrappan på steg 5,3 mot steg 5 året innan. Bedömningen är att
den interna kontrollen i Örebro kommun fortsatt är god.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2021-03-24
Övergripande tillsynsrapport för intern kontroll 2020 i Örebro kommun
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Rapporten godkänns och överlämnas till Stadsrevisionen.
2. Kommundirektören får i uppdrag att fortsätta utveckla den interna
kontrollen så att resultaten bidrar till verksamhetens utveckling.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 75 Erbjudande om minskad arbetstid för äldre
medarbetare (80-90-100)
Ärendenummer: Ks 1495/2020
Handläggare: Lena Larsson, Maria Hedlund
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Ärendebeskrivning

I syfte att säkra kompetensförsörjning samt öka förutsättningarna för
medarbetare att arbeta till 68 år eller längre, erbjuder kommunen möjlighet till
minskad arbetstid. Medarbetaren tillåts minska sin arbetstid till lägst 80 % av
heltid, får 90 % av heltidslön samt 100 % i pensionsintjänande för
tjänstepension.
Genom att erbjuda medarbetare som överväger att gå i pension flexibla och
attraktiva lösningar ökar förutsättningarna för medarbetare att arbeta längre i
Örebro kommun.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2021-02-02
Erbjudande om minskad arbetstid för äldre medarbetare (80-90-100)
Förslag till beslut

Personalberedningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Erbjudande om minskad arbetstid för äldre medarbetare (80-90-100) antas.
Yrkande

Martha Wicklund (V) yrkar på att kraven ska förändras så att regeln börjar gälla
från 60 år istället för som föreslaget 63 år, att bredda begreppet
nyckelkompetens till att inkludera viktiga yrkeskategorier så som
undersköterskor eller liknande yrken, att bifalla förslaget med Vänsterpartiets
tillägg.
Proposition

Ordförande Kenneth Handberg (S) finner att det finns två förslag till beslut,
det vill säga Kommunstyrelsens förslag och Martha Wicklund (V)
ändringsyrkande. Ordföranden föreslår en propositionsordning där förslagen
ställs mot varandra i sin helhet. Propositionsordningen godkänns av
Kommunstyrelsen.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att Kommunstyrelsen
beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Erbjudande om minskad arbetstid för äldre medarbetare (80-90-100) antas.
Reservation

Martha Wicklund (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
En skriftlig reservation biläggs protokollet.
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§ 79 Förlängning av arbetsmarknads- och tillväxtpaketet
2020-2022 till och med år 2024
Ärendenummer: Ks 495/2020
Handläggare: Göran Dahlén, Nima Poushin
Ärendebeskrivning

Förslag till justering och anpassning av tillväxt- och arbetsmarknadspaket till
rådande situation samt utveckling av särskilda insatser för att minska negativa
effekter på kort och lång sikt med anledning av Covid-19. Ändringen gör med
utgångspunkt i:



Utvecklingen för näringslivet och arbetsmarknaden under de första 12
månaderna i pandemin.
Utfallet av insatserna

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2021-03-24
Tillväxtpaketet 2020 Uppföljning PPT
Uppdragsdirektiv - Arbetsmarknads och Tillväxtpakt, 2020-04-29
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Arbetsmarknads- och tillväxtpaketet förlängs till att omfatta perioden 20202024, tidigare 2020-2022.
2. Kostnadsramen för projektet ändras till 34 725 tkr, tidigare 39 725 tkr.
3. Kommundirektören får i uppdrag att ta fram förslag på insatser som kan
påverka återstarten av näringslivet i Örebro kommun efter coronapandemin,
motsvarande 5 000 tkr som arbetsmarknads- och tillväxpaketet minskas med.
Yrkande

Martha Wicklund (V) yrkar bifall till beslutspunkt 1-3 och på att ge
kommundirektören i uppdrag att se över hur jämställdhetsperspektivet
tillgodoses när förslag på insatser presenteras.
Proposition

Ordförande Kenneth Handberg (S) finner att det utöver Martha Wicklunds (V)
bifallsyrkande till Kommunstyrelseförvaltningens förslag finns ett
tilläggsyrkande från Martha Wicklund (V).
Ordföranden ställer först Martha Wicklunds (V) tilläggsyrkande under
proposition och finner att Kommunstyrelsen beslutar att avslå tilläggsyrkandet.
Därefter finner ordföranden att det endast finns ett förslag till beslut, det vill
säga bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag och att Kommunstyrelsen
beslutar enligt detta.
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Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
1. Arbetsmarknads- och tillväxtpaketet förlängs till att omfatta perioden 20202024, tidigare 2020-2022.
2. Kostnadsramen för projektet ändras till 34 725 tkr, tidigare 39 725 tkr.
3. Kommundirektören får i uppdrag att ta fram förslag på insatser som kan
påverka återstarten av näringslivet i Örebro kommun efter coronapandemin,
motsvarande 5 000 tkr som arbetsmarknads- och tillväxpaketet minskas med.
Reservation

Martha Wicklund (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
tilläggsyrkande. En skriftlig reservation biläggs protokollet.

§ 80 Förhållningssätt för krisstöd till föreningar utifrån
coronapandemin
Ärendenummer: Ks 475/2021
Handläggare: Patrik Jonsson
Ärendebeskrivning

Kommunledningen har uppdragit till förvaltningen Eva Håkansson att sätta
samman en grupp som ska ta fram förhållningssätt för att Örebro kommun ska
behandla föreningar, som söker ekonomiskt stöd för sin överlevnad utifrån de
konsekvenser som Coronapandemin för med sig, på ett likartat sätt.
Gruppen har haft en bred representation från kommunstyrelseförvaltningen,
kultur- och fritidsförvaltningen, tekniska förvaltningen,
samhällsbyggnadsförvaltningen samt Fufa. Kontakt har även tagits med
Örebroporten, ÖBO samt Linköpings kommun.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2021-02-11
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Att ett tillfälligt krisstöd till föreningar utifrån coronapandemin för 2021
införs genom en offentlig utlysning.
2. Krisstödet delas in i tre olika stödformer avseende:
- föreningars överlevnad,
- stöd för anpassad verksamhet på grund av coronapandemin,
- stöd för att skapa ny verksamhet för barn, unga och andra prioriterade
grupper.
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3. Ansökningar om krisstödet ska hanteras i relation till hur mycket tidigare
stöd, sponsring och hyressubventioner sökande föreningar fått och kommer få
under 2020/21 av både Örebro kommun och de kommunala bolagen.
4. Kommunstyrelseförvaltningen ges i uppdrag att ta fram kriterier för
krisstödet samt handha all administration kring stödet.
5. Krisstödet finansieras ur kommunstyrelsens utrymme för oförutsedda behov
med 8 mnkr.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 81 Sommaraktiviteter 2021 kopplat till Coronapandemin
Ärendenummer: Ks 510/2021
Handläggare: Daniela Redzic Alkaissi
Ärendebeskrivning

Örebro kommun har klassificerat coronapandemin som en extraordinär
händelse. Sommaren 2021 kommer, likt 2020, kommer att se annorlunda ut för
de flesta kommuninvånare. Personer kommer av allt att döma tvingas fortsätta
distanseringen till andra människor. Isolering innebär en kraftigt ökad risk för
psykisk ohälsa. Samtidigt bedöms fler än vanligt stanna hemma på den
geografiska platsen Örebro kommun under sommaren. Det finns därmed ett
stort behov av att erbjuda invånarna att delta i hälsofrämjande, stimulerande
och meningsfulla aktiviteter och upplevelser under sommaren. Örebro
kommun har en viktig roll när det gäller att, inom ramen för de begränsningar
som gäller utifrån smittspridningsrisk, stimulera till upplevelser även under
dessa förutsättningar.
Kommunstyrelseförvaltingen har på uppdrag av kommunledningen tagit fram
ett förslag till utformning av ärendet. Dialog har förts med berörda
förvaltningschefer och VD för Örebrokompaniet och bedömning har gjort
utifrån sociala risker och psykisk ohälsa på kort och lång sikt
Syftet med uppdraget är att stimulera till aktiviteter och upplevelser under
sommaren 2021 för Örebroarna, samt underlätta kommunikation kring
aktiviteter och upplevelser.
Uppdraget föreslås finansieras av Statsbidraget Delmosmedel, medel från
kommunstyrelsen oförutsedda utgifter, arbetsmarknads- och tillväxtpaketet
2021 samt genom satsningen förhållningssätt för krisstöd till föreningar utifrån
coronapandemin. Kommunstyrelsen har i det här ärendet att ta ställning till
finansieringen genom Kommunstyrelsens oförutsedda utgifter.
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Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2021-03-31
Kommunstyrelsens utskott för socialt förebyggande arbete, 2021-03-29, § 19 –
om fördelning av Delmosmedel.
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. 1 500 tkr avsätts för att genomföra Sommaraktiviteter 2021. Finansiering
sker genom Kommunstyrelsens oförutsedda utgifter.
2. Kommundirektören får i uppdrag att tillsätta en organisation för
Sommaraktiviteter 2021.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 82 Försäljning av Hissmontören 3
Ärendenummer: Ks 429/2021
Handläggare: Simon Nyqvist
Ärendebeskrivning

Stadsbyggnad har tillsammans med Örebroporten och lokala byggherrar
arbetat fram underlag för ny byggnation av 106 st lägenheter Genom
föredragning av detta ärende inför kommunstyrelsen skapas legitimitet att ingå
vidare avtal för att genomföra försäljningen på den idag kommunalägda
fastigheten Hissmontören 3.
I slutet av 2011 undertecknades en överenskommelse om utveckling av
Gustavsviksområdet till förmån för Örebroporten. Överenskommelsen
innebär bland annat att Örebro kommun förbinder sig att överlåta mark i
Gustavsviksområdet för utvecklingen av Gustavsviksområdet. I detta avtal
framgår att varje försäljning inom området ska godkännas av
Kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från Stadsbyggnad, 2021-03-03
Besluts från Programnämnd samhällsbyggnad, 2021-04-09, § xx
Beslut från Kommunfullmäktige, 2011-03-28, § 14 Beslut från
Kommunfullmäktige, 2011-06-22, § 44
Reservationsavtal för undertecknande
Förstudie som visar bebyggelsens utformning
Trädinventering
Parkeringsarrende
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Förslag till beslut

Programnämnd samhällsbyggnads förslag till Kommunstyrelsen:
1. Godkänna föreliggande bebyggelseförslag och reservationsavtal mellan
Örebro kommun och Gustavsvik Utvecklingsbolag AB.
2. Uppdra åt Programnämnd samhällsbyggnads ordförande att för Örebro
kommuns del godkänna och underteckna reservationsavtal och alla
efterkommande avtal för att försäljningen och projektet skall genomföras.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 84 Revidering av Förbundsordning för Finsam Lekeberg
och Örebro 2021
Ärendenummer: Ks 323/2021
Handläggare: Stefan Ask, Erik Ramberg
Ärendebeskrivning

Förbundsordning för FINSAM Lekeberg och Örebro har behövt uppdateras,
och samtliga medlemmar har haft möjlighet att lämna synpunkter. Därefter har
en arbetsgrupp bestående av representanter från medlemmarna tagit fram ett
förslag på ny förbundsordning.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2020-03-10
Reviderad förbundsordning för Finsam Lekeberg och Örebro
Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till Kommunstyrelsen:
- Anta reviderad förbundsordning.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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§ 85 Informationsärende – Örebro kommuns nyttjande av
global molntjänst
Ärendenummer: Ks 188/2021
Handläggare: Pernilla Wikström Pehrsson, Per Brogevik
Ärendebeskrivning

En korrekt och säker hantering av kommunens information är av strategisk
karaktär. Informationen ska kunna spåras, skyddas och sparas för omvärlden.
Digitaliseringen går fort framåt och den praktiska hanteringen av myndigheters
it-drift, som ofta innebär att denna utkontrakteras till privata
tjänsteleverantörer, och aktuell lagstiftning är inte i alla delar förenliga. EUdomstolen har i dom från juli 2020 slagit fast att de brister som finns i
amerikansk lagstiftning gör att landet inte når upp till en sådan skyddsnivå som
krävs enligt GDPR för överförande av personuppgifter till ett land utanför
EU/EES. Kommunens användande av kontorsstödstjänsten M 365 innebär en
sådan överföring. Förutsättningarna för användandet av m 365 har
alltså ändrats i och med att domen meddelades och det är viktigt att
kommunstyrelsen har kännedom om detta samt erhåller kontinuerlig
information om både kommunens informationssäkerhetsarbete och
utvecklingen på området. Det finns i dag inga praktiska alternativ till
användandet av så kallade molntjänster om kommunen ska bibehålla den
digitala närvaro som råder i dag. Lagstiftningsåtgärder har vidtagits och
lagstiftningsarbete i syfte att möjliggöra en säker utkontraktering av it-drift
pågår men det kan konstateras att kommunens nyttjande av M 365 inte i alla
delar är förenlig med dataskyddslagstiftningen. Kommunen bör inför en ny
upphandling av se över vilka alternativa tjänster som kan tillmötesgå
kommunens behov och samtidigt vara förenlig med dataskyddslagstiftningen.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2021-03-24
Riskanalys
Förslag till beslut

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

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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§ 86 Revidering av Landsbygdsprogram för Örebro
kommun
Ärendenummer: Ks 1233/2020
Handläggare: Mikael Ekman
Ärendebeskrivning

Landsbygdsnämnden fattade vid nämndens sammanträde i december 2019
beslut om att genomföra en enklare revidering av landsbygdsprogrammet. En
parlamentarisk arbetsgrupp fick uppdraget att lägga fram ett förslag till ett
reviderat program. Detta förslag är nu under beredning.
Den enklare revideringen består av förändringar i avsnittet: Ansvar och
uppföljning, en ny omvärldsanalys, en del nya skrivningar och uppdateringar i
avsnittet: Landsbygden i Örebro. Viktiga förändringar i avsnittet: Ansvar och
uppföljning, är skrivningen om årlig revidering av programmet. En annan
viktig förändring är skrivningen om att ”berörda förvaltningar, nämnder och
kommunala bolag ansvarar arbeta fram årliga handlingsplaner inom respektive
fokusområde”. Detta är nu ändrat till ”långsiktiga handlingsplaner”.
Landsbygdsprogrammets fokusområden är, i stort sett, oförändrade. Endast en
uppdatering har gjorts gällande en gammal skrivning från dåvarande
Övergripande strategier och budget.
Alla bilagor i form av statistik har tagits bort, efter som det snabbt blir
inaktuellt och i princip inte hör hemma i ett program som ska stå sig över lång
tid.
När förslaget, efter beredning, har antagits av Landsbygdsnämnden, ska
förslaget skickas vidare för behandling i Kommunstyrelsen och för beslut av
Kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag

Beslut från Landsbygdsnämnden, 2020-10-14, § 158
Förslag till reviderat landsbygdsprogram
Förslag till beslut

Landsbygdsnämndens förslag till Kommunstyrelsen:
- Reviderat Landsbygdsprogram antas.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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§ 87 Revidering av kommungemensam arkiveringsplan
Ärendenummer: Ks 372/2021
Handläggare: Matilda Arvidsson
Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen är arkivmyndighet i Örebro kommun.
I enlighet med arkivreglemente antaget av Örebro kommunfullmäktige tar
arkivmyndigheten beslut om handlingar tillhörande samtliga nämndområden
och kommunala bolag. För vissa handlingstyper finns styrande lagkrav.
Revidering sker kontinuerligt på grund av nya, förändrade eller borttagna
rutiner hos kommunens verksamheter.
I den kommungemensamma arkiveringsplanen redovisas handlingar, oavsett
media, för alla Örebro kommuns olika verksamheter och de av
arkivmyndigheten antagna beslut som gäller för bevarande och gallring av
dessa handlingar.
Stadsarkivets revideringsförslag till Örebro kommuns kommungemensamma
arkiveringsplan omfattar 47 handlingstyper inklusive 8 samlingsposter för
digitala system. 4 samlingsposter rörande handlingar i digitala system är nya
och 4 är reviderade.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2021-03-03
Förslag till revidering av kommungemensam arkiveringsplan 2021-03-03.
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Revidering av kommungemensam arkiveringsplan för Örebro kommun antas.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 88 Revidering av Stadsrevisionens reglemente
Ärendenummer: Ks 1087/2019
Handläggare: Joacim Bock
Ärendebeskrivning

Stadsrevisionen har bedömt att reglementet för Stadsrevisionen är i behov av
en revidering och har inkommit med ett förslag som Stadsrevisionen beslutade
om den 23 maj 2019. En revidering av ett reglemente ska beslutas av
Kommunfullmäktige.
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Stadsrevisionens förslag innehåller ett par mindre justeringar i form av tillägg
av nya övergripande rubriker – ”Ansvarsområde och uppdrag” samt
”Rapportering och kommunikation” – men även att den tidigare paragrafen
”Granskning av revisorernas ekonomi och förvaltning” (12 §) är struken i sin
helhet. Paragrafen redogör för att revisorernas räkenskaper och förvaltning
granskas av den/de som Kommunfullmäktigespresidium utser. Revisorerna ska
lämna upplysningar och material som begärs för denna granskning.
Kommunstyrelseförvaltningens uppfattning är att en paragraf som reglerar
granskning av revisorernas egna räkenskaper och förvaltning ska finnas med i
Stadsrevisionens reglemente. Sveriges kommuner och Regioner (SKR) har som
stöd till kommunernas revisorer tagit fram en grund till reglemente. SKR:s
förslag innehåller en paragraf som reglerar granskningen av revisorernas
ekonomi och förvaltning. Efter samråd med Stadsrevisionens ordförande har
paragrafen lagts till i Kommunstyrelsens förlag till beslut (§ 12).
Ärendet har åter aktualiserats då Stadsrevisionen med anledning av
coronapandemin vill möjliggöra deltagande på distans för revisionens
ledamöter. Detta tillåter inte nuvarande reglemente.
Beslutsunderlag

Protokollsutdrag från Stadsrevisionen, 2019-05-23
Förslag till reviderat reglemente för Stadsrevisionen, 2019-04-25
Kommunstyrelseförvaltningens reviderade förslag till reglemente, 2021-03-19
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Kommunstyrelseförvaltningens förslag till reviderat reglemente för
Stadsrevisionens antas.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 89 Ersättare under föräldraledighet för förvaltningschef
Stadsbyggnad med samordningsuppdrag för
programområde Samhällsbyggnad
Ärendenummer: Ks 451/2021
Handläggare: Eva Håkansson
Ärendebeskrivning

Från 1 maj 2021 – 31 december 2021 ska Erik Blohm, förvaltningschef för
Stadsbyggnad med samordningsansvar för programområde Samhällsbyggnad
vara föräldraledig. Kommunstyrelsen fattar beslut om anställning när
anställningstiden för ersättare överstiger 6 månader. Petra Åhlund,
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verksamhetschef inom Stadsbyggnad föreslås anställas som vikarierande
förvaltningschef under perioden. Samordningsansvaret för programområde
Samhällsbyggnad föreslås läggas på en av de ordinarie förvaltningscheferna
inom programområdet. Henrik Bengtsson förvaltningschef för
Miljöförvaltningen föreslås få detta uppdrag under perioden.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2021-03-25
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Petra Åhlund anställs som vikarierande förvaltningschef för Stadsbyggnad
under perioden 2021-05-01 - 2021-12-31.
2. Henrik Bengtsson ges samordningsansvar för programområde
Samhällsbyggnad under perioden 2021-05-01 – 2021-12-31.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 90 Svar på motion från Sverigedemokraterna om
individuell aktivitetspeng till alla
Ärendenummer: Ks 1279/2015
Ärendebeskrivning

Daniel Edström (SD), Jimmy Larsson (SD) och Anna Spiik (SD) inkom den 13
november 2015 med en motion angående individuell aktivitetspeng till unga.
Syftet med den individuella aktivitetspengen är att alla unga ska få rätt till
möjligheten att delta i en kreativ fritidssysselsättning.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2021-03-10
Motion, 2015-11-13
Beslut programnämnd Samhällsbyggnad (Sam 1002/2015), 2016-06-02
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltning förslag till Kommunstyrelsen:
- Motionen avslås.
Yrkande

Helena Ståhl (SD) yrkar bifall till motionen.
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Proposition

Ordförande Kenneth Handberg (S) finner att det finns två förslag till beslut,
det vill säga Kommunstyrelseförvaltningens förslag och Helena Ståhls (SD)
bifallsyrkande till motionen. Ordföranden ställer förslagen mot varandra och
finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens
förslag.
Beslut

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

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

§ 91 Redovisning av motioner som inte är färdigberedda
april 2021
Ärendenummer: Ks 260/2021
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, 2021-03-19
Sammanställning av obesvarade motioner, 2021-03-24
Förslag till beslut

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

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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§ 92 Val av ombud till Ineras ägarråd 2021
Ärendenummer: Ks 467/2021
Ärendebeskrivning

Ineras Ägarråd äger rum den 12 maj 2021. Ägarrådet är Ineras högsta beslutade
organ genom vilket ägarna gemensamt beslutar om bolagets strategiska
inriktning framåt. Det som beslutas på ägarrådet ska också sedan bekräftas på
Ineras årsstämma den 18 juni. Sedan förra ägarrådet har ett arbetet bedrivits i
nära samverkan mellan SKR och Inera för att förbättra erbjudandet till både
regioner och kommuner. Ett arbete görs också för att förtydliga Ineras roll i
det digitala eko-systemet. Det är angeläget med en ökad samordning och
samverkan mellan kommuner, regioner, myndigheter och näringsliv för att på
allvar kunna ta tillvara de möjligheter som en ökad digitalisering kan realisera.
De synpunkter som kom in vid förra årets ägarråd har beaktats och har bland
annat lett till en annan form för beskrivning av Ineras strategiska inriktning.
Istället för en detaljerad verksamhetsplan kommer nu ett antal principer
presenteras för ägarna att ta ställning till. Principerna ska beskriva hur
kommuner och regioner avser att samverka inom ramen för det gemensamt
ägda bolaget avseende prioritering, finansiering, beredning och huvudsakliga
inriktning. Ägarrådet ska därutöver fastställa ägardirektiv och utse
styrelseledamöter inför bolagsstämman i Inera. Handlingar inför ägarrådet
kommer att skickas till anmäld ägarrepresentant senast den 21 april.
Digitaliseringsdirektör Per Brogevik föreslås företräda Örebro kommun på
Ineras Ägarråd 2021.
Beslutsunderlag

Inbjudan, 2021-02-12
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Digitaliseringsdirektör Per Brogevik kommer närvara (digitalt) vid Inera AB:s
Ågarråd 2021 såsom Örebro kommuns representant.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

32 (40)

Digitalt justerat
ÖREBRO

Protokoll

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

Kommunfullmäktige den 23 mars2021 har överlämnat följande motioner för
beredning:
- Motion från Maria Haglund (M) om att garantera våra elever studie- och
yrkesvägledning
- Motion från Miljöpartiets- och Vänsterpartiets fullmäktigegrupp om fossilfri
reklam
- Motion från Miljöpartiets- och Vänsterpartiets fullmäktigegrupp om att inför
modellen "Sluta skjut" i Örebro
- Motion från Miljöpartiets fullmäktigegrupp om gratis mensskydd på
kommunens skolor och arbetsplatser
- Motion från Miljöpartiets fullmäktigegrupp om att inkludera Markbacken i
Partnerskap Örebro
Beslutsunderlag

Motion från Maria Haglund (M) om att garantera våra elever studie- och
yrkesvägledning, Ks 537/2021
Motion från Miljöpartiets- och Vänsterpartiets fullmäktigegrupp om fossilfri
reklam, Ks 534/2021
Motion från Miljöpartiets- och Vänsterpartiets fullmäktigegrupp om att inför
modellen "Sluta skjut" i Örebro, Ks 538/2021
Motion från Miljöpartiets fullmäktigegrupp om gratis mensskydd på
kommunens skolor och arbetsplatser, Ks 535/2021
Motion från Miljöpartiets fullmäktigegrupp om att inkludera Markbacken i
Partnerskap Örebro, Ks 536/2021
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Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Remittera motion från Maria Haglund (M) om att garantera våra elever
studie- och yrkesvägledning till Programnämnd barn och utbildning och
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.
2. Remittera motion från Miljöpartiets- och Vänsterpartiets fullmäktigegrupp
om fossilfri reklam till Programnämnd samhällsbyggnad och
Kommunstyrelseförvaltningen.
3. Remittera motion från Miljöpartiets- och Vänsterpartiets fullmäktigegrupp
om att inför modellen "Sluta skjut" i Örebro till Kommunstyrelseförvaltningen.
4. Remittera från Miljöpartiets fullmäktigegrupp om gratis mensskydd på
kommunens skolor och arbetsplatser till Programnämnd barn och utbildning
och Kommunstyrelseförvaltningen.
5. Remittera Motion från Miljöpartiets fullmäktigegrupp om att inkludera
Markbacken i Partnerskap Örebro till Programnämnd samhällsbyggnad och
Kommunstyrelseförvaltningen.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 94 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt, månadsrapport
januari-februari 2021
Ärendenummer: Ks 26/2021
Handläggare: Karin Nilsson
Ärendebeskrivning

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

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

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

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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§ 95 Rapport från Örebro Rådhus AB
Ärendenummer: Ks 30/2021
Handläggare: Krister Frödin
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, 2021-03-18
Förslag till beslut

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

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 96 Rapport över finansverksamheter under mars 2021
Ärendenummer: Ks 32/2021
Handläggare: Mats Rodenfelt
Ärendebeskrivning

Kommunstyrelseförvaltningen anmäler rapport över finansverksamheter för
mars 2021.
Beslutsunderlag

Finansrapport mars 2021
Förslag till beslut

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

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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§ 97 Anmälan av delegationsbeslut mars 2021
Ärendenummer: Ks 511/2021
Handläggare: Joacim Bock
Ärendebeskrivning

Alla beslut fattade med stöd av delegation av tjänsteman, ordförande,
presidium eller utskott ska anmälas till Kommunstyrelsen på närmast följande
sammanträde enligt 6 kap. 40 § KL. Det är först efter återrapporteringen till
Kommunstyrelsen som delegationsbesluten kan vinna laga kraft och det är
också ett sätt att hålla ledamöter och ersättare i Kommunstyrelsen informerade
om vilka beslut som fattats genom delegation. Delegationsförteckningen för
Kommunstyrelsen antogs den 27 mars 2003 och reviderades senast den 8
december 2020. Inför Kommunstyrelsens sammanträde den 13 april 2021
redovisar Kommunstyrelseförvaltningen beslut som tagits med stöd av
delegation under mars 2021.
Beslutsunderlag

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

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

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 98 Anmälan av handlingar april 2021
Ärendenummer: Ks 37/2021
Handläggare: Joacim Bock
Ärendebeskrivning

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

Protokoll från Kommunstyrelsens utskott för socialt förebyggande arbete
2021-01-12, Ks 42/2021
Protokoll från Kommunstyrelsens utskott för socialt förebyggande arbete
2021-02-02, Ks 171/2021
Protokoll från Kommunstyrelsens utskott för socialt förebyggande arbete
2021-03-09, Ks 271/2021
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Förslag till beslut

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

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 99 Kommundirektörens rapport mars 2021
Ärendenummer: Ks 39/2021
Handläggare: Eva Håkansson
Ärendebeskrivning

Kommundirektören redogör i en rapport för nyheter inom förvaltningen.
Beslutsunderlag

Kommundirektörens rapport mars 2021
Förslag till beslut

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

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 100 Underhållsplan för belysning – Den växande staden
Ärendenummer: Ks 497/2021
Handläggare: Erik Blohm, Mimmi Hodzic, Katrin Larsson
Ärendebeskrivning

Fungerande belysning i det offentliga rummet är en grundförutsättning för att
kommuninvånare ska kunna vistas och röra sig utomhus på ett tryggt sätt.
Som en del i programområde Samhällsbyggnads ordinarie arbete att säkerställa
en långsiktigt hållbar drift av alla belysningsanläggningar inom Örebro
kommun ska underhållsplaner tas fram.
Finansiering för arbetet att ta fram underhållsplanerna hanteras inom de medel
som Stadsbyggnad sedan tidigare har fått fördelade från portföljen för den
växande kommunen.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2021-04-01
Uppdragsdirektiv: Upprättande av underhållsplaner för belysning inom
programområde Samhällsbyggnad, 2021-02-19
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Förslag till beslut

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

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 101 Delegering av kommunens rätt att meddela
föreskrifter enligt Förordningen (2021:8) om särskilda
begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen
covid-19
Ärendenummer: Ks 519/2021
Handläggare: Therese Östling, Eva Barrera Glader
Ärendebeskrivning

Örebro kommun har möjlighet att med stöd av 8 kap. 1 § förordningen
(2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen
covid-19, utfärda föreskrifter om förbud att vistas på särskilt angivna platser.
Rätten att utfärda föreskrifter utgör normgivningsmakt. Förutsättningarna att
överlåta normgivningsmakt till nämnd eller styrelsen bedöms med hänsyn både
till regeringsformen (1974:152), RF, och till kommunallagen (2017:725), KL.
RF ger grundlagsskydd för ett antal fri- och rättigheter. I dessa ingår den fria
rörligheten, 2 kap. 8 § 8 RF. Det ligger därför nära till hands att se
förbudsförskrifter inom det aktuella området som frågor av principiell
beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen. Sådana frågor faller
inom fullmäktiges exklusiva beslutanderätt enligt 5 kap 1 § KL. Fullmäktiges
ställningstagande till användning av bemyndigandet kan dock förenas med
villkor som minskar förbudens ingripande karaktär. Det kan handla om att
förbud bara får gälla under korta perioder och eller på vissa angivna och
begränsade områden. Det rättsliga utrymmet att överlåta beslutsfattande på
nämnd eller styrelsen ökar då.
Ett beslut om tillträdesförbud på en eller flera bestämda platser kan vara
berättigat för kommunen att fatta i sådant läge där det bedöms vara nödvändigt
för att kunna undvika trängsel och risk för smittspridning. Med tanke på de
negativa följderna och svårigheterna som medförs gällande efterlevnad, föreslår
Centrala staben att Örebro kommun i första hand ska söka andra vägar till att
minska risken för trängsel i parker, på badplatser och på andra platser där
trängsel skulle kunna uppstå, och därmed endast i undantagsfall besluta om
tillträdesförbud.
Centrala staben har tagit fram förslag på alternativa åtgärder men föreslår också
att beslutanderätten delegeras så att beslut kan fattas snabbt om det blir
nödvändigt.
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Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2021-04-09
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Kommunfullmäktige delegerar till Kommunstyrelsen, att med stöd av 8 kap.
1 § förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra
spridning av sjukdomen covid-19, utfärda föreskrifter om förbud att vistas på
särskilt angivna platser.
2. Kommunfullmäktige beslutar att föreskrift enligt punkt 1 endast får gälla
under två veckor, med möjlighet för Kommunstyrelsen att besluta att
föreskriften ska förlängas en gång.
3. Det område som föreskriften gäller för ska vara ett på karta angivet
begränsat område.
4. Beslut om föreskrift ska anmälas till närmast följande Kommunfullmäktige.
5. Om påtaglig risk för trängsel inte längre föreligger, ska Kommunstyrelsen
besluta att en föreskrift enligt punkt 1 ska upphävas i förtid.
6. Kommunstyrelsen beslutar att inriktningen i Örebro kommun ska vara att
använda sig av möjligheten till tillträdesförbud, med stöd av 8 kap. 1 §
förordning 2021:8, så restriktivt som möjligt.
7. Kommunstyrelsen uppdrar till Kommundirektören att komplettera projektet
Sommaraktiviteter 2021 med kommunikationsinsatser kopplade till Corona på
det sätt som beskrivs i tjänsteskrivelsen.
8. Kommunstyrelsen ger Kommundirektören i uppdrag att återkomma med en
kostnadsberäkning för förstärkta kommunikationsinsatser samt utökat uppdrag
för bevakning.
Beslutspunkterna 1-5 ska vidare till Kommunfullmäktige.
Yrkande

Anders Åhrlin (M), Martha Wicklund (V), Yngve Alkman (L), Jimmy
Nordengren (C) och Helena Ståhl (SD) yrkar bifall till
Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Proposition

Ordförande Kenneth Handberg (S) finner att det finns ett förslag till beslut,
det vill säga Anders Åhrlins (M) med fleras yrkande om bifall till
Kommunstyrelseförvaltningens förslag, och att Kommunfullmäktige beslutar
enligt detta.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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§ 102 Ledamotsinitiativ från Marta Wicklund (V) om att ta
med Coronapandemins effekter i NOD-projektet
Ärendenummer: Ks 637/2021
Ärendebeskrivning

Martha Wicklund (V) initierar ett ärende till Kommunstyrelsen om att ta med
Coronapandemins effekter i NOD-projektet. I ärendet föreslås att se över
NOD-projektet med den pågående coronapandemin och dess effekter i
beaktande, att utreda hur coronapandemin kan påverka vårt sätt att se på
utformningen av arbetsplatser på kort och lång sikt och att ta del av forskning
kring aktivitetsbaserat arbetssätt för att säkerställa att ett eventuellt beslut inte
påverkar medarbetare negativt.
Beslutsunderlag

Ledamotsinitiativ från Martha Wicklund (V), 2021-04-13
Yrkande

Kenneth Handberg (S) yrkar på att uppdra till Kommunstyrelseförvaltningen
att bereda ärendet.
Proposition

Ordförande Kenneth Handberg (S) finner att det endast finns ett förslag till
beslut, det vill säga att Kommunstyrelsen uppdrar
Kommunstyrelseförvaltningen att bereda ärendet, och att Kommunstyrelsen
beslutar enligt detta.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Uppdra till Kommunstyrelseförvaltningen att bereda ärendet.
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6. Årsredovisning för Örebro kommun
De allra flesta är nog överens om att 2020 var ett år med utmaningar och
hinder utöver det vanliga. Coronapandemin har skakat vårt samhälle i grunden,
inneburit massuppsägningar och orsakat oerhört lidande för människor.
Samtidigt som pandemin har inneburit extrema belastningar på vår välfärd så
fortsätter utvecklingen mot en allt mer privatiserad välfärd. Och trots ett
plusresultat under förra året, mycket tack vare extra stöd från staten, så
fortsätter styrande partier S, C och KD med sin privatiseringsiver.
Hade statens extra bidrag uteblivit så hade det sett betydligt mörkare ut.
Privatiseringarna inom äldreomsorgen i Örebro kommun fortsätter att skapa
oerhörda problem i ekonomin, något som styrande partier fortfarande inte
kommit till bukt med. Detta trots åratal av mångmiljonunderskott inom
exempelvis hemvårdnämnden.
Styrande partier fortsätter även att stötta Örebro Airport genom stående
bidrag om 17 miljoner kronor årligen samt täcker upp med ytterligare miljoner
vid underskott. Att äga och ekonomiskt stötta en klimatbov som en flygplats
utgör är ytterligare en prioritering som styret gör där Vänsterpartiet är mycket
kritiska.
Vänsterpartiet presenterade inför 2021 ett fullt finansierat budgetalternativ
med bland annat en kommunalt driven äldreomsorg och avvecklat ägande i
flygplatsen. Givet detta så skulle Örebro kommuns ekonomiska förutsättningar
ha sett annorlunda ut om Vänsterpartiet hade varit i styrande position.

Med hänvisning till ovan yrkar Vänsterpartiet:
Att

ej delta i beslutet avseende beslutspunkt 1-2.

Att

bifalla beslutspunkt 3-6.

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

För Vänsterpartiet
Martha Wicklund (V)
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Särskilt yttrande
Ärende 6
Ärendenummer: Ks 63/2021
”Årsredovisning Örebro kommun”

Kommunstyrelsen
Örebro kommun
13 april 2021

Eftersläpning av 27 av de 30 kommunfullmäktigemålen
Örebroarna ska kunna lita på att kommunen förvaltar deras pengar ansvarsfullt och med
respekt. Moderaterna menar att kommunledningen ska verka för att välfärdsuppdraget alltid
prioriteras i Örebro kommuns verksamheter. Skattemedel ska användas på ett riktigt och
kostnadseffektivt sätt.
Nu har mer än halva mandatperioden passerat och vi kan konstatera att endast 3 av de 30
kommunfullmäktigemål som är satta ser ut att hinnas uppnås enligt analyser och nyckeltal.
Detta måste tas på allvar av de styrande i kommunen.
Att årets resultat ser positivt ut beror till stor del på tillskott av statliga medel. De statliga
medel vi får är endast tillfälliga. Vi har många utmaningar framför oss och måste se till att
förvalta pengarna väl. Örebroarna ska kunna lita på att hårt arbete ligger bakom varje inbetald
skattekrona.
Med Moderaternas politiska prioriteringar hade årsberättelsen sett annorlunda ut.
Eftersom årsredovisningen är ett dokument som beskriver utfallet för året väljer vi moderater
att bifalla förslaget till beslut.
För Moderaternas grupp i Kommunstyrelsen

Anders Åhrlin (M)
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7. Överföring av investeringsanslag och driftanslag avseende
intraprenader med mera från 2020
Vänsterpartiet gläds åt beskedet att anslag sätts av för finansiering av ett
minnesmärke tillägnat Pride. Att den första svenska pridemarschen ägde rum
just i Örebro för 50 år sedan är något som Örebro bör vara stolta över. Att
upprätta ett minnesmärke tillägnat detta 50-årsjubileum visar på att Örebro
kommun tar arbetet med de mänskliga rättigheterna på allvar samtidigt som
det kommer att upplysa kommande generationer om denna historiska
händelse.
Gällande investeringsanslag och investeringsbudget har vi gjort andra
prioriteringar än de som föreslås. Vi väljer därför att följa samma yrkande som
vi lagt i Programnämnd Samhällsbyggnad.

Med hänvisning till ovan yrkar Vänsterpartiet:
Att

bifalla beslutspunkt 1-2.

Att

avslå beslutspunkt 3-4 till förmån för Vänsterpartiets yrkande i
programnämnd samhällsbyggnad 210409

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

För Vänsterpartiet
Martha Wicklund (V)
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Yrkande
Ärende: Ägarförändring Vätternvatten AB
Ärendenummer: KS 152/2021
Datum: 2021-04-13

Fortsatt nej till detta högriskprojekt
Sverigedemokraterna har sedan idéstadiet av detta projekt varit extremt kritiska. Att skapa ledningar och föra
vatten från Vättern till vårt län och kommun är ett dyrt projekt att genomföra. Det slutliga vattnet som är tänkt att
levereras till medborgarna kommer även i sig ha en mycket högre prislapp än dagens lokala vatten. Själva
grunden till Vätternvatten AB byggde på att Örebro kommun inte skulle stå själva med detta bolag, att andra
kommuner och samarbetspartners delade på ägandet och kostnaden.
Problematiken är dock att tiden tydligt utvisat att det inte varit fler som velat ansluta sig till detta projekt, snarare
har osäkerheten ökat och nu tappar vi en av kommunerna. För varje samarbetspartner som lämnar ökar
kostnaden och ansvaret för Örebro kommun. Spaden är ännu inte satt i marken, så möjligheten att avbryta
utan för stora kostnader och eftergifter är fortfarande högst möjlig. Förutom den kostnad det ändå skulle
innebära med en avveckling av bolaget och projektet, så är ett vanligt motargument vad man tänkt göra istället
för att lösa den påtalade vattenbristen. Här ser Sverigedemokraterna en öppning för ordentlig utredning med
mindre kostnadsdrivande lösningar, än att låsa fast sig på att det dyra projektet Vätternvatten skulle vara den
enda möjliga lösningen.

Med hänvisning till ovanstående yrkar jag:
-

Att beslutspunkterna 1–9 avslås.
Att Örebro kommuns utsedda stämmoombud får i uppdrag att vid bolagsstämma i Vätternvatten AB
begära och rösta för att avveckla bolaget Vätternvatten AB.

Om yrkandet faller gäller ovanstående som reservation.

För Sverigedemokraterna i Kommunstyrelsen:

____________________________
Helena Ståhl (SD)

_________________________________________________________________________________________________________________
Sverigedemokraterna Örebro kommun
Organisationsnummer: 802450–5730
Box 30000, 701 35, Örebro
Telefon: 019-21 55 38
E-post: orebro@sd.se
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Ärende: Ändring av bolagsordningen och aktieägaravtalet för Länsmusiken i Örebro AB
Ärendenummer: KS 95/2021
Datum: 2021-04-13

Skattebetalarna ska inte stå för merkostnaderna för verksamhet som sker
utanför Örebro läns gränser
Att Länsmusiken ser ett värde i att spela på andra platser än här i länet är inget som Sverigedemokraterna har
något emot. Självklart finns det mycket positivt att inhämta från att skapa sig den erfarenheten och att
tillgängliggöra den variationen av både omgivning och publik. Länsmusiken finansieras dock av Örebro läns
befolkning, Länsmusiken finansieras för att berika och vara tillgänglig i Örebro län. Den reklam man säger sig
kunna göra för Örebro län och Örebro kommun ser inte Sverigedemokraterna som ett tillräckligt starkt
argument för att våra skattebetalare skall bekosta bland annat resor och spelningar i utlandet. Detta då vi inte
ser att man på riktigt når upp till den påstådda nyttan för kommuninvånarna.
Vad Sverigedemokraterna vänder sig emot är i detta fall själva finansieringen av dessa turnéer och spelningar.
Det är inte tillräckligt att merkostnaderna ”i princip” täcks upp av intäkterna. Här vill Sverigedemokraterna helt
enkelt se ett krav att merkostnaderna för utomlänsverksamheter skall finansieras av till exempel biljettintäkter
och inte utvinnas av Örebro läns eller Örebro kommuns skattebetalare som i dessa fall inte kan ta del av den
verksamheten.
Med hänvisning till ovanstående yrkar jag:
-

Att följande justering och tillägg görs i § 3 Verksamhetsföremål i Bolagsordningen för Länsmusiken i Örebro AB:
Bolaget kan även genomföra musikturnéer utanför Örebro län och utomlands, förutsatt att uppkomna merkostnader
finansieras på sådant sätt att det inte belastar skattekollektivet.

-

Att följande justering och tillägg görs i § 4 Ändamål i Bolagsordningen för Länsmusiken i Örebro AB:
För att uppfylla ändamålet och i syfte att stärka orkesterns varumärke samt för att marknadsföra Örebro kommun och län kan
bolagets orkester även genomföra musikturnéer utanför Örebro län och utomlands, förutsatt att uppkomna merkostnader
finansieras på sådant sätt att det inte belastar skattekollektivet.

-

Att följande justering och tillägg görs i § 2 Bolaget och dess verksamhet i Aktieägaravtalet för Länsmusiken i Örebro AB:
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att producera professionell musik och utveckla musikverksamhet i Örebro kommun
och Örebro län. Bolaget kan även genomföra musikturnéer utanför Örebro län och utomlands, förutsatt att uppkomna
merkostnader finansieras på sådant sätt att det inte belastar skattekollektivet.
Bolaget har till syfte för sin verksamhet att erbjuda invånare i Örebro kommun och Örebro län professionell konsertverksamhet
av hög konstnärlig kvalitet samt vara en resurs för övrig musikverksamhet inom kommunen och länet. För att uppfylla
ändamålet och i syfte att stärka orkesterns varumärke samt för att marknadsföra Örebro kommun och län kan bolagets
orkester även genomföra musikturnéer utanför Örebro län och utomlands, förutsatt att uppkomna merkostnader
finansieras på sådant sätt att det inte belastar skattekollektivet.

Om yrkandet faller gäller ovanstående som reservation.

För Sverigedemokraterna i Kommunstyrelsen:

____________________________
Helena Ståhl (SD)
_________________________________________________________________________________________________________________
Sverigedemokraterna Örebro kommun
Organisationsnummer: 802450–5730
Box 30000, 701 35, Örebro
Telefon: 019-21 55 38
E-post: orebro@sd.se
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12. Ändring av bolagsordningen - Länsmusiken
Länsmusiken är en viktig del av kulturen i Örebro kommun. Då finansieringen
sker via skattemedel är det extra viktigt att verksamheten är tillgänglig för alla
kommuninvånare och länsbor. Länsmusikens primära fokus ska vara att
erbjuda kulturupplevelser inom Örebro län.
Vänsterpartiet har inga synpunkter på att Länsmusiken även bedriver en viss
del av sin verksamhet utanför länet. Vi vill dock förtydliga att den verksamhet
som bedrivs utanför länet ska kunna stå på egna ben ekonomiskt. Därför måste
turnéverksamheten bekostas inom budgetramen och absolut inte bekostas av
barn och ungdomsverksamheten. Det innebär att Länsmusiken inte får
använda medel från barn- och ungdomsverksamheten för att exempelvis täcka
för eventuella underskott i turnéverksamheten.

Med hänvisning till ovan yrkar Vänsterpartiet:
Att

återremittera ärendet.

Att

ge ansvariga tjänstepersoner i uppdrag att lägga till i
bolagsordningen att skattebetalarna inte ska bekosta den
verksamhet som sker utanför länet.

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

För Vänsterpartiet
Martha Wicklund (V)
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15. Erbjudande om minskad arbetstid för äldre medarbetare (80-90-100)
Vänsterpartiet ställer sig generellt mycket positiva till förslaget. Det är ett bra
sätt att säkerställa kompetens i kommunen och underlättar för
pensionsövergången för medarbetare. Att erbjuda flexibla lösningar är en
viktig del för att Örebro kommun ska kunna vara Sveriges bästa arbetsgivare.
Vi anser dock att det saknas två komponenter i förslaget. Dels så anser vi att
kravet om att medarbetaren ska ha fyllt 63 år ska sänkas till 60 år. Vi befarar
dessutom att viktig arbetslivserfarenhet kan gå förlorad om vi enbart ser till
akademisk kompetens och lämnar aspekter som arbetslivserfarenhet utanför.
Vi anser därför att begreppet nyckelkompetens bör breddas och förtydligas så
att även arbetslivserfarenhet är en betydande faktor.

Med hänvisning till ovan yrkar Vänsterpartiet:
Att

kraven ska förändras så att regeln börjar gälla från 60 år istället
för som föreslaget 63 år.

Att

bredda begreppet nyckelkompetens till att inkludera viktiga
yrkeskategorier så som undersköterskor eller liknande yrken.

Att

bifalla förslaget med Vänsterpartiets tillägg.

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

För Vänsterpartiet
Martha Wicklund (V)
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19. Förlängning av arbetsmarknads- och tillväxtpaketet 2020-2022 till
och med år 2024
Vänsterpartiet ställer sig positiva till de särskilda insatser som föreslås för att
minska negativa effekter kopplade till Covid-19.
Även om män i högre grad drabbas av fysiska komplikationer i samband med
insjuknande i Covid-19 så ser vi att gruppen kvinnor drabbas hårdare av
pandemin på ett ekonomiskt plan.
Vi anser därför att det bör förtydligas att jämställdhetsperspektivet ska
genomsyra dessa satsningar. Det handlar om många miljoner och för
Vänsterpartiet är det mycket viktigt att jämställdhetsperspektivet beaktas.

Med hänvisning till ovan yrkar Vänsterpartiet:
Att

bifalla beslutspunkt 1-3.

Att

ge kommundirektören i uppdrag att se över hur
jämställdhetsperspektivet tillgodoses när förslag på insatser
presenteras.

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

För Vänsterpartiet
Martha Wicklund (V)

