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§ 180 Ombudgeteringar och tilläggsanslag
Ärendenummer: Ks 1625/2019
Handläggare: Johanna Larsson och Sara Jonsson
Ärendebeskrivning

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

Tjänsteskrivelse, 2020-10-16
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Tilläggsanslag beviljas med totalt 9 812 tusen kronor för 2020 enligt
kommunstyrelseförvaltningens förslag.
2. Tilläggsanslag beviljas med totalt 6 529 tusen kronor för 2021 enligt
kommunstyrelseförvaltningens förslag.
3. Finansiering av tilläggsanslagen sker ur kommunstyrelsens utrymme för
generella kostnadsökningar med 2 218 tusen kronor år 2020 och 6 529 tusen
kronor för 2021 samt kommunstyrelsens utrymme för kompensation av
investeringar med 6 686 tusen kronor för 2020 och kommunstyrelsens
utrymme för oförutsedda behov med 908 tusen kronor.
4. Ombudgetering av Uppföljningsenheten genomförs enligt
kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Yrkande

Anders Åhrlin (M) yrkar att låglönesatsningen lyfts ur beslutet.
Martha Wicklund (V) yrkar att få lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Karolina Wallström (L) yrkar avslag på Kommunstyrelseförvaltningens
förslag med hänvisning till Liberalernas budget som lagts fram i
Kommunfullmäktige.
Proposition

Ordförande Kenneth Handberg (S) finner att det finne tre förslag till beslut,
det vill säga Kommunstyrelseförvaltningens förslag, Anders Åhrlins (M)
ändringsyrkande samt Karolina Wallströms (L) avslagsyrkande. Ordföranden
ställer förslagen mot varandra genom acklamation och finner att
Kommunstyrelsen beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Därefter ställer ordföranden Martha Wicklunds (V) yrkande om att få lämna ett
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särskilt yttrande till protokollet under proposition och finner att
Kommunstyrelsen godkänner detta.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
1. Tilläggsanslag beviljas med totalt 9 812 tusen kronor för 2020 enligt
kommunstyrelseförvaltningens förslag.
2. Tilläggsanslag beviljas med totalt 6 529 tusen kronor för 2021 enligt
kommunstyrelseförvaltningens förslag.
3. Finansiering av tilläggsanslagen sker ur kommunstyrelsens utrymme för
generella kostnadsökningar med 2 218 tusen kronor år 2020 och 6 529 tusen
kronor för 2021 samt kommunstyrelsens utrymme för kompensation av
investeringar med 6 686 tusen kronor för 2020 och kommunstyrelsens
utrymme för oförutsedda behov med 908 tusen kronor.
4. Ombudgetering av Uppföljningsenheten genomförs enligt
kommunstyrelseförvaltningens förslag.
5. Martha Wicklund (V) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Reservation

Anders Åhrlin (M), Maria Haglund (M), Cecilia Askerskär Philipsson (M) och
Johan Kumlin (M) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för Anders
Åhrlins (M) yrkande om att låglönesatsningen lyfts ur beslutet.
Karolina Wallström (L) reserverar sig mot beslutet till förmån sitt eget
avslagsyrkande.

§ 181 Justering av tillämpning av avtal om kollektivtrafik
Örebro län
Ärendenummer: Ks 1118/2020
Handläggare: Johanna Larsson
Ärendebeskrivning

Region Örebro län har sedan den 1 januari 2012 ensamt det ekonomiska
ansvaret för den regionala kollektivtrafiken. I samband med att det ekonomiska
ansvaret flyttades över till regionen kompenserades den genom en
skatteväxling med 34 öre. Skatteväxlingen blev 2–3 öre för hög och för att
kompensera kommunerna lämnar regionen en årlig rabatt på 36 procent av
ersättningen för gymnasiekorten. Nu föreslås ett annat underlag för hur
kompensationen till kommunerna ska beräknas.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2020-09-30
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Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Godkänna en justerad tillämpning av avtal om regional kollektivtrafik för
Örebro län från 2020 där den ekonomiska regleringen baseras på invånarantal i
respektive kommun och en årlig beloppsrevidering baserad på
skattekraftstillväxten i länet.
2. Beslutet gäller under förutsättning att länets samtliga kommuner fattar beslut
med samma innehåll.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Yrkande

Anders Åhrlin (M) yrkar att Kommunstyrelsen ska besluta om att Örebro
kommun föredrar en skatteväxling framför den framtagna avtalslösningen.
Helena Ståhl (SD) och Karolina Wallström (L) yrkar bifall till Anders Åhrlins
(M) yrkande.
Martha Wicklund (V) yrkar att få lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Proposition

Ordförande Kenneth Handberg (S) finner att det finns två förslag till beslut,
det vill säga Kommunstyrelseförvaltningens förslag respektive Anders Åhrlins
(M) yrkande. Ordföranden ställer dessa mot varandra och finner att
Kommunstyrelsen beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Därefter ställer ordföranden Martha Wicklunds (V) yrkande om att få lämna ett
särkilt yttrande under proposition och finner att Kommunstyrelsen godkänner
det.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
1. Godkänna en justerad tillämpning av avtal om regional kollektivtrafik för
Örebro län från 2020 där den ekonomiska regleringen baseras på invånarantal i
respektive kommun och en årlig beloppsrevidering baserad på
skattekraftstillväxten i länet.
2. Beslutet gäller under förutsättning att länets samtliga kommuner fattar beslut
med samma innehåll.
3. Martha Wicklund (V) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
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Reservation

Anders Åhrlin (M), Maria Haglund (M), Cecilia Askerskär Philipsson (M) och
Johan Kumlin (M) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för Anders
Åhrlins (M) yrkande om att Kommunstyrelsen ska besluta om att Örebro
kommun föredrar en skatteväxling framför den framtagna avtalslösningen.
Helena Ståhl (SD) och Karolina Wallström (L) reserverar sig mot beslutet till
förmån för sina yrkanden om bifall till Anders Åhrlins yrkande om att
Kommunstyrelsen ska besluta om att Örebro kommun föredrar en
skatteväxling framför den framtagna avtalslösningen..

§ 183 Aktieförvärv Örebroporten
Ärendenummer: Ks 1097/2020
Handläggare: Rickard Samuelsson och Krister Frödin
Ärendebeskrivning

Tekniska förvaltningen har behov av nya lokaler och reinvesteringsbehovet
inom nuvarande lokaler på Aspholmen är så stort att ett
nyproduktionsalternativ på annan plats varit huvudspåret.
Örebroporten Fastigheter AB (Örebroporten) och Tekniska förvaltningen har
utrett förutsättningarna för att inrymma verksamhetens lokalbehov inom
fastigheten Tankbilen 2. Örebroporten bedömer att alternativet med Tankbilen
2 kan tillgodose Tekniska förvaltningens lokalbehov till en lägre hyreskostnad
än alternativet med nybyggnation och medför långsiktigt goda
fastighetsekonomiska förutsättningar för Örebroporten.
Örebroporten har därför fört förhandlingar och ingått avtal med ägaren till
fastigheten, Bröd. Engströms Entreprenadmaskiner AB, om att förvärva
fastigheten Tankbilen 2 och den angränsande fastigheten Tankbilen 1.
Förvärvet sker genom köp av ett av Bröd. Engströms Entreprenadmaskiner
AB indirekt helägt nybildat aktiebolag med firmanamnet ”Fastigheterna
Tankbilen 1 och 2 i Örebro AB”, som kommer att äga fastigheterna när
överlåtelsen slutförs. Förvärvet sker mot en köpeskilling som baseras på ett
överenskommet värde på fastigheterna om sammanlagt 211 600 000 kr.
Programnämnd samhällsbyggnad har för sin del beslutat att godkänna
inhyrning av lokaler för Tekniska förvaltningen inom Tankbilen 2 genom
beslut 2020-11-06 § 145 (Sam 217/2020).
Örebroporten kan eventuellt komma att fusionera det förvärvade bolaget till
Örebroporten. Ett förslag till bolagsordning har tagits fram för den tid då
bolaget finns kvar.
Ett beslut att förvärva aktierna i bolaget som äger fastigheterna, och eventuellt
beslut om fusion, är ett sådant beslut som enligt Örebroportens bolagsordning
ska underställas kommunfullmäktige i Örebro för ställningstagande. Enligt
Örebro kommuns bolagspolicy ska kommunfullmäktige godkänna
bolagsordningarna för de kommunala bolagen.
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Beslutsunderlag

Beslutsprotokoll Örebroporten 2020-10-01 med bilaga 1A (tjänsteskrivelse), 1B
(karta med fastighetsgränser), 1D (Swot-analys), 1E (Värderingsutlåtande
Tankbilen 2 daterad 2020-07-01), 1F (värderingsutlåtande Tankbilen 2 daterad
2020-08-17), 1G (värderingsutlåtande Tankbilen 1 daterad 2020-07-03) och 1H
(riskanalys).
Aktieöverlåtelseavtal 2020-10-02 och bilaga 2a (proformabalansräkning och
beräkning av den preliminära köpeskillingen).
Beslutsprotokoll programnämnd samhällsbyggnad 2020-11-06 § [ ] (”[ ]”
Protokollsutdrag bör finnas till KF-mötet men inte till KS-mötet])
Förslag på bolagsordning 2020-10-09.
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Kommunfullmäktige godkänner att Örebroporten Fastigheter AB förvärvar
aktierna i bolaget ”Fastigheterna Tankbilen 1 och 2 i Örebro AB” (”Bolaget”)
enligt aktieöverlåtelseavtal daterat 2020-10-02.
2. Föreslagen bolagsordning för Bolaget godkänns. Örebroporten Fastigheter
AB får i uppdrag att besluta om sådana ändringar i bolagsordningen som kan
krävas enligt lag för registrering hos Bolagsverket.
3. Jeanette Berggren utses till styrelseledamot och Susanne Odelberg-Johnson
utses till suppleant i Bolaget.
4. Britta Bjelle utses till lekmannarevisor i Bolaget.
5. Kommunfullmäktige godkänner att Bolaget fusioneras till Örebroporten
Fastigheter AB för det fall Örebroporten Fastigheter AB bedömer detta
lämpligt.
6. Kommunfullmäktige ändrar det finansiella målet i ÖSB 2021 om koncernens
investeringar i skattefinansierad verksamhet till: Koncernens investeringar i
skattefinansierad verksamhet, exklusive exploateringsinvesteringar, får inte
överskrida 16 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Yrkande

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

Kommunstyrelsen beslutar:
1. Kommunfullmäktige godkänner att Örebroporten Fastigheter AB förvärvar
aktierna i bolaget ”Fastigheterna Tankbilen 1 och 2 i Örebro AB” (”Bolaget”)
enligt aktieöverlåtelseavtal daterat 2020-10-02.
2. Föreslagen bolagsordning för Bolaget godkänns. Örebroporten Fastigheter
AB får i uppdrag att besluta om sådana ändringar i bolagsordningen som kan
krävas enligt lag för registrering hos Bolagsverket.
3. Jeanette Berggren utses till styrelseledamot och Susanne Odelberg-Johnson
utses till suppleant i Bolaget.
4. Britta Bjelle utses till lekmannarevisor i Bolaget.
5. Kommunfullmäktige godkänner att Bolaget fusioneras till Örebroporten
Fastigheter AB för det fall Örebroporten Fastigheter AB bedömer detta
lämpligt.
6. Kommunfullmäktige ändrar det finansiella målet i ÖSB 2021 om koncernens
investeringar i skattefinansierad verksamhet till: Koncernens investeringar i
skattefinansierad verksamhet, exklusive exploateringsinvesteringar, får inte
överskrida 16 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag.
7. Martha Wicklund (V) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.

§ 184 Arvodesriktlinje Vätternvatten AB
Ärendenummer: Ks 1021/2020
Handläggare: Krister Frödin
Ärendebeskrivning

Styrelseledamöter och suppleanter i Vätternvatten AB utför idag sitt uppdrag
utan ersättning. I aktieägaravtalet som ingåtts mellan delägarna i Vätternvatten
AB framgår att ”Aktieägarna ska tillse att de styrelseledamöter och suppleanter som
utsetts ska åta sig uppdraget utan ersättning såvida inte bolagsstämman genom beslut som
fattas med minst två tredjedelar av de avgivna rösterna (dvs. kvalificerad majoritet) beslutar
om att arvode ska utgå”.
Vid ägarsamråd i Vätternvatten AB den 7 mars 2019 gavs i uppdrag till
kommundirektörerna att gemensamt utreda frågan om arvodering av
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styrelseledamöterna. Ett förslag till arvodesriktlinje arbetades fram och vid
ägarsamråd den 17 juni 2020 beslutades ”att rekommendera respektive kommun att
besluta om att rösta för att fastställa förslaget till arvodesriktlinje på nästa bolagsstämma”.
Förslaget innebär att styrelseledamöter eller suppleanter som sammanlagt
fullgör förtroendeuppdrag på mindre än 40 % av heltid har rätt till
sammanträdesersättning och ersättning för förlorad arbetsinkomst. Förslaget
innebär också en likställighet med övriga bolag i koncernen, vars
styrelseledamöter har rätt till ersättning.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2020-09-22
Förslag till arvodesriktlinje Vätternvatten, 2020-06-12
Minnesanteckningar från ägarsamråd 2020-06-17
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Kommunens stämmoombud får i uppdrag att vid bolagsstämma för
Vätternvatten AB rösta för att anta förslaget till arvodesriktlinje.
Ärendet ska vidare till kommunfullmäktige för beslut
Beslut

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

§ 185 Tillämpningsanvisningar för OPF-KL och PBF
Ärendenummer: Ks 82/2019
Handläggare: Lena Larsson
Ärendebeskrivning

Vid Kommunfullmäktiges sammanträde i september fattades beslut om att
anta Bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda,
OPF-KL18. I samband med att Kommunfullmäktige beslutade om att tillämpa
OPF-KL från den 1 januari 2015 togs också beslut om tillämpningsanvisningar
för bestämmelserna i OPF-KL samt tidigare pensionsbestämmelse PBF. Mot
bakgrund av de förändringar som gjorts i OPF-KL behöver
tillämpningsanvisningarna revideras.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2020-10-09
OPF-KL 18
Tillämpningsanvisningar för OPF-KL och PBF
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Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Tillämpningsanvisningar för OPF-KL och PBF för Örebro kommun antas
Yrkande

Martha Wicklund (V) yrkar på ett tillägg i beslutet om att kommundirektören
får i uppdrag att göra en översyn av pension- och omställningsstödet för att ta
fram ett avtal som ger en mer jämlik struktur mellan politiker och
kommuninvånare.
Proposition

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

Kommunstyrelsen beslutar:
- Tillämpningsanvisningar för OPF-KL och PBF för Örebro kommun antas
Reservation

Martha Wicklund (V) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för sitt
eget yrkande om att kommundirektören får i uppdrag att göra en översyn av
pension- och omställningsstödet för att ta fram ett avtal som ger en mer jämlik
struktur mellan politiker och kommuninvånare.

§ 186 Arenautveckling Eyrafältet
Ärendenummer: Ks 1659/2019
Handläggare: Helene Lis
Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen beslutade 2020-02-11, § 31, att uppdra åt kommundirektören att utreda drifts och hyresorganisation för arenorna på Eyrafältet
och övriga idrottsanläggningar i Örebro kommun samt att göra översyn av
elitstödet enligt uppdragsdirektiv, 2020-01-28. Kommunstyrelsen beslutade
vidare att en avstämning av uppdraget ska göras till styrelsen efter halva tiden.
Under många år har arenorna kring Eyrafältet utvecklats utifrån de behov som
dess utövare har definierat. Samordningen kring de olika intressenternas
intressen och behov fungerar inte optimalt i dagsläget. Örebroporten
Fastigheter AB hyr ut arenorna till Örebro kommuns lokalförsörjningsenhet
som i sin tur hyr ut till Kultur- och fritidsförvaltningen som har avtal med de
olika föreningarna kring nyttjandetid och omfattning. Detta innebär att
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beslutsvägar många gånger kan upplevas som långa och besvärliga, där behov
av elitsatsning ställs mot breddidrottens behov i arenorna.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2020-09-23
Arenautveckling Eyrafältet (2019)
Uppdragsdirektiv - Effektivisering av drifts- och hyresformer för arenorna på
Eyrafältet 2020-01-28
Eyrafältet - Underlag för fortsatt arbete av driftsorganisation och hyresprocess
av arenorna samt möjliga alternativ till hantering av Örebro kommuns stöd till
elitidrotten (2020)
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Kommundirektören får i uppdrag att tillsammans med Örebroporten
Fastigheter AB återkomma med förslag till ny samlad driftsorganisation
placerad hos Örebroporten Fastigheter AB.
2. Kommundirektören får i uppdraget att presentera ett förslag på hur
hyresprocessen för arenorna på Eyrafältet kan samlas hos Kommunstyrelsen.
3. Kommundirektören får i uppdrag att föreslå en modell där det samlade
elitstödet kan synliggöras och på ett transparent sätt styras från kontant-bidrag
mot anläggningsstöd.
4. Kommundirektören får i uppdrag att utreda hur namnrättigheterna gällande
arenorna vid Eyrafältet ska hanteras efter 2023.
5. Ett beslutsunderlag ska presenteras på Kommunstyrelsens sammanträde
senast juni 2021.
Yrkande

Kenneth Handberg (S) yrkar på ett tillägg i beslutspunkt 1 om att
Kommundirektören ska samråda med Fritidsnämnden vid framtagandet av
förslaget.
Proposition

Ordförande Kenneth Handberg finner att det finns ett förslag till beslut, det
vill säga Kommunstyrelseförvaltningens förslag med tillägget i beslutspunkt 1
om att Kommundirektören ska samråda med Fritidsnämnden vid framtagandet
av förslaget och att Kommunstyrelsen beslutar enligt detta förslag.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
1. Kommundirektören får i uppdrag att tillsammans med Örebroporten
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Fastigheter AB återkomma med förslag till ny samlad driftsorganisation
placerad hos Örebroporten Fastigheter AB. Kommundirektören ska samråda
med Fritidsnämnden vid framtagandet av förslaget.
2. Kommundirektören får i uppdraget att presentera ett förslag på hur
hyresprocessen för arenorna på Eyrafältet kan samlas hos Kommunstyrelsen.
3. Kommundirektören får i uppdrag att föreslå en modell där det samlade
elitstödet kan synliggöras och på ett transparent sätt styras från kontant-bidrag
mot anläggningsstöd.
4. Kommundirektören får i uppdrag att utreda hur namnrättigheterna gällande
arenorna vid Eyrafältet ska hanteras efter 2023.
5. Ett beslutsunderlag ska presenteras på Kommunstyrelsens sammanträde
senast juni 2021.

§ 187 Leader Mellansjölandet
Ärendenummer: Ks 1117/2020
Handläggare: Lena Norrström
Ärendebeskrivning

Leader är en metod inom EU, där olika aktörer på landsbygden inom ett
geografiskt område samarbetar för att utveckla sin hembygd och stärka
landsbygdens ekonomi. Genom Leader kan projektstöd från EU kombineras
med offentligt ekonomiskt stöd och egen privat medfinansiering, som kan
utgöras av en oavlönad arbetsinsats eller pengar. På detta sätt kan kommunala
medel till utvecklingsprojekt växlas upp flera gånger om. Det lokala
trepartnerskapet i varje leaderområde bestående av den ideella, privata och
offentliga sektorn är grunden för samarbetet.
Örebro kommun har under programperioden 2014-2020 tillhört Leader
Mellansjölandet, som är ett av 48 godkända Leaderområden i Sverige. Under
programperioden har Leader Mellansjölandet erhållit ett projektstöd på 37
mnkr. Den lokala offentliga medfinansieringen från de ingående åtta
kommunerna bidrog med drygt 12 mnkr. Örebro kommuns medfinansiering
har legat på 509 675 kr per år, vilket har förts på Landsbygdsnämndens budget.
Under programperioden 2014-2020 har Leader finansierats via de Europeiska
strukturfonderna. Europeiska kommissionen har nu beslutat att den nuvarande
programperioden kommer att förlängas med 1 eller troligtvis 2 år med enbart
en av fonderna, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. För att
fortsatt ta del av projektstödet under förlängningsåren krävs det fortfarande att
Mellansjölandet har offentlig medfinansiering lokalt från exempelvis kommun
eller region. Under 2021 kommer Leader Mellansjölandet påbörja arbetet med
framtagandet av en ny utvecklingsstrategi och fastställande av geografiskt
område inför nästa programperiod 2021-2027 (start 2022 eller 2023).
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Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse till nämnd 2020-09-29
Jordbruksverkets brev kommuner
Sammanställning av beviljade projekt
Beviljade projekt inom Örebro kommun
Utvecklingsstrategi Mellansjölandet 2014-2020
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Örebro kommun ska fortsatt delta i och medfinansiera Leader
Mellansjölandet under förlängningen med 1-2 år av nuvarande programperiod
2014-2020.
2. Medfinansieringsbeloppet från Örebro kommun kommer under
förlängningsåren att vara samma eller lägre än Örebro kommuns nuvarande
medfinansiering.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 188 Revidering av nämndreglemente för Örebro
kommun
Ärendenummer: Ks 608/2018
Handläggare: Åsa Tiderman, Tina Hultkrantz och Julia Runesson
Ärendebeskrivning

Enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) gäller sekretess i
sådan särskild verksamhet hos myndighet som avser framställning av statistik
för uppgift som avser enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden och
som kan hänföras till den enskilde. För att SCB ska lämna ut sådana uppgifter
till kommunen krävs det att det inom kommunen finns en särskild verksamhet
som framställer statistik. Inom Samhällsutvecklingsavdelningen,
Kommunstyrelseförvaltningen, finns det en statistik- och analysfunktion som
då skulle vara Örebro kommuns särskilda verksamhet för framställning av
statistik.
Funktionsstödsnämnden och Hemvårdsnämnden har vid sina respektive
sammanträden den 16 april 2020 beslutat att anhålla hos Kommunfullmäktige
om en ändring i nämndernas reglementen så att ansvaret för hälso- och
sjukvården överförs från Funktionsstödsnämnden till Hemvårdsnämnden.
Bakgrunden till ärendet är en översyn som genomfördes under 2019 i syfte att
utreda om hälso- och sjukvården kunde bedrivas mer effektivt om den
samlades organisatoriskt inom en förvaltning. Förvaltningscheferna har utifrån
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översynen beslutat att genomföra en organisationsförändring som innebär att
utförandet av hälso- och sjukvården kommer organiseras inom Vård- och
omsorgsförvaltningen. Därutöver ses vinster med att även överföra ansvaret
för hälso- och sjukvården enligt nämndreglementet, från
Funktionsstödsnämnden till Hemvårdsnämnden.
Därutöver föreslår Kommunstyrelseförvaltningen ett tillägg i nämndernas
gemensamma bestämmelser om ordförandes rätt att när särskilda skäl
föreligger ställa in nämndsammanträden.
De föreslagna ändringarna har markerats i förslaget till reglemente.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2020-10-22
Reviderat Nämndreglemente för Örebro kommun 2018–2022, 2020-10-22
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Nämndreglemente för Funktionsstödsnämnden revideras så att § 5 i
nämndreglementet tas bort för att utövandet av ledningen av hälso- och
sjukvården inom verksamhetsområdet samt ansvaret för att det finns en
verksamhetschef enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) överförs till
Hemvårdsnämnden. Revideringen gäller från och med den 1 januari 2021.
2. Nämndreglemente för Hemvårdsnämnden revideras med ett tillägg i § 6 så
att Hemvårdsnämnden utövar ledningen av hälso- och sjukvården samt
ansvarar för att det finns en verksamhetschef enligt Hälso- och sjukvårdslagen
(HSL) inom sitt verksamhetsområde samt Funktionsstödsnämndens
verksamhetsområde, det vill säga för:
- personer som tillhör personkretsen i 1 § LSS och har beslut om insatsen
personlig assistans eller beslut om assistansersättning enligt 51 kap.
Socialförsäkringsbalken
- personer som tillhör personkretsen i 1 § LSS p. 1–2 om insatsen avser
boendestöd, samt
- till andra personer med psykisk funktionsnedsättning.
Revideringen gäller från och med den 1 januari 2021.
3. Nämndreglemente för Kommunstyrelsen revideras med ett tillägg i § 5
Kommunstyrelsen ansvarar ur ett kommungemensamt perspektiv för
Kommunens statistik och att det finns en särskild avgränsad
statistikverksamhet för framställning av denna.
4. Gemensamma bestämmelser i nämndreglementet revideras med ett tillägg så
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att ordföranden får rätt att om särskilda skäl föreligger ställa in ett
sammanträde samt ändra dagen eller tiden för sammanträdet.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Beslut

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

§ 189 Beslut om deltagande på distans på sammanträden
Ärendenummer: Ks 396/2020
Handläggare: Julia Taavela
Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade den 24 mars om att godkänna deltagande på
distans i både Kommunfullmäktige och nämnder. Det tidigare beslutet i
Kommunfullmäktige var tidsbegränsat till 31 december 2020 och för att kunna
fortsätta ha sammanträden med digital närvaro behöver beslutet förlängas.
Förslaget är att det förlängs till den 30 juni 2021.
Enligt kommunallagen (2017:725) 5 kap. 16 § får ledamöter delta i fullmäktiges
sammanträden på distans om fullmäktige har beslutat om detta. Utöver
beslutet om deltagande på distans så ska arbetsordningen reglera i vilken
utsträckning sådant deltagande får ske (5 kap. 72 §). Fullmäktige ska besluta i
vilken utsträckning ledamöter får delta i en nämnds sammanträden på distans
(6 kap. 24 §). Deltagandet ska i sådant fall ske genom ljud- och bildöverföring i
realtid samt på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra
och delta på lika villkor. Förutsatt att fullmäktige fattar beslut om deltagande
på distans i fullmäktige och nämnder och det finns en teknisk lösning som
möjliggör deltagandet så ska en ledamot som deltar på distans anses vara
närvarande vid sammanträdet.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2020-10-22
Reviderat förslag till Arbetsordning för Kommunfullmäktige i Örebro, 202011-06
Reviderat förslag till Nämndreglemente för Örebro kommun, 2020-11-06
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Kommunfullmäktiges ledamöter får, om särskilda skäl föreligger, delta på
distans.
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2. Kommunstyrelsens, övriga nämnders och samtliga utskotts ledamöter får,
om särskilda skäl föreligger, delta på distans.
3. Reviderat förslag till Arbetsordning för Kommunfullmäktige i Örebro antas.
4. Reviderat förslag till Nämndreglemente för Örebro kommun antas.
5. Beslutet gäller till och med den 30 juni 2021.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Beslut

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

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

Krisledningsstaben har en utökad informationspunkt som en följd av att
Folkhälsomyndigheten beslutat om lokala allmänna råd för Örebro län på
grund av en ökad smittspridning av Covid-19.
Beslutsunderlag

Muntlig information
Förslag till beslut

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

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Krisledningsstabens förslag.
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§ 191 Svar på motion från Sara Bronner (MP) om starta ett
klimatråd i Örebro kommun
Ärendenummer: Ks 628/2019
Ärendebeskrivning

Sara Bronner (MP) inkom med en motion om att starta ett klimatråd i Örebro
kommun som anmäldes till Kommunfullmäktige den 27 mars 2019.
Sara Bronner (MP) föreslår Kommunfullmäktige att besluta:
- Att Örebro kommun tar initiativ till att starta ett klimatråd, där kommunen
tillsammans med ett antal nyckelaktörer i näringsliv och civilsamhälle driver ett
offensivt och strategiskt klimatarbete med syfte att minska klimatutsläppen.
Beslutsunderlag

Sara Bronner (MP), motion om att starta ett klimatråd i Örebro kommun,
2019-03-27, KF § 87
Förslag till beslut

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

Martha Wicklund (V) yrkar bifall till motionen.
Proposition

Ordförande Kenneth Handberg (S) finner att det finns två förslag till beslut,
det vill säga Kommunstyrelseförvaltningens förslag att motionen ska avslås
respektive Martha Wicklunds (V) yrkande att bifalla motionen. Ordförande
ställer dessa mot varandra och finner att Kommunstyrelsen besluter enligt
Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslut

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

Martha Wicklund (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget
yrkande om att bifalla motionen.
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§ 192 Valärende
Ärendenummer: Ks 1104/2020
Ärendebeskrivning

Anders Östman (KD) har begärt entledigande från uppdrag som ledamot tillika
1:e vice ordförande i Personalberedningen. Lisa Örnéus (KD) föreslås som ny
ledamot tillika 1:e vice ordförande i Personalberedningen.
Förslag till beslut

Förslag till Kommunstyrelsen:
- Utse Lisa Örnéus till ny ledamot tillika 1:e vice ordförande i
Personalberedningen.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

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

Ärendet utgår.

§ 194 Rapport över finansverksamheter under oktober
Ärendenummer: Ks 55/2020
Ärendebeskrivning

Kommunstyrelseförvaltningen anmäler rapport över finansverksamheter för
oktober 2020.
Beslutsunderlag

Finansrapport oktober
Förslag till beslut

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

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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§ 195 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Ks 1249/2020
Ärendebeskrivning

Alla beslut fattade med stöd av delegation av tjänsteman, ordförande,
presidium eller utskott ska anmälas till Kommunstyrelsen på närmast följande
sammanträde enligt 6 kap. 40 § KL. Det är först efter återrapporteringen till
Kommunstyrelsen som delegationsbesluten kan vinna laga kraft och det är
också ett sätt att hålla ledamöter och ersättare i Kommunstyrelsen informerade
om vilka beslut som fattats genom delegation. Delegationsförteckningen för
Kommunstyrelsen antogs den 27 mars 2003 och reviderades senast den 5 maj
2020. Inför Kommunstyrelsens sammanträde den 15 september 2020 redovisar
Kommunstyrelseförvaltningen beslut som tagits med stöd av delegation under
oktober 2020.
Beslutsunderlag

Sammanställning över delegationsbeslut inom övrig verksamhet under
perioden 1- 30 oktober 2020
Sammanställning över delegationsbeslut inom finansverksamhet under
perioden 1- 30 oktober 2020
Förslag till beslut

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

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

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

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

Protokoll Direktionen Nerikes brandkår, 2020-09-11
Brev till Kommunstyrelsens ordförande (Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap), 2020-10-23
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Förslag till beslut

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

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 197 Kommundirektörens rapport
Ärendenummer: Ks 57/2020
Ärendebeskrivning

Kommundirektören redogör i en rapport för nyheter inom förvaltningen.
Beslutsunderlag

Kommundirektörens rapport oktober 2020
Förslag till beslut

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

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 198 Utökat stöd i arbetsmiljöarbetet under rådande
pandemi
Ärendenummer: Ks 1264/2020
Ärendebeskrivning

Coronapandemin har inneburit en unik påfrestning på Örebro kommun i flera
olika hänseenden. Oförutsägbarhet och ständigt förändrade förutsättningar har
krävt mycket av våra chefer och medarbetare och arbetsbelastningen har på
olika sätt varit stor under lång tid. Nu går utvecklingen av pandemin in i ett
nytt skede och det råder fortsatt stor ovisshet kring hur det närmaste året kan
komma att utvecklas. Vi kan dock ana att en ökad intensitet i smittspridningen
också kommer öka arbetsbelastningen inom de delar av kommunen som redan
under våren hade stora påfrestningar. Med anledning av pandemin och dess
påverkan på verksamheterna och medarbetares arbetsmiljö har
kommunledningen gett HR-avdelningen i uppgift att med stöd av den centrala
staben för kommunens hantering av Coronapandemin ta fram en plan för ett
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utökat stöd för att säkra en god arbetsmiljö och minimera riskerna för ohälsa i
samband med pandemin.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2020-11-09
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Kommundirektören får i uppdrag att säkerställa att riskerna för ohälsa hos
medarbetare och chefer, i samband med Corona-pandemin, minimeras.
2. Finansiering av insatser för år 2020 sker inom ramen för kommunstyrelsens
gemensamma verksamheter och för år 2021 budgeteras ett belopp för
ändamålet motsvarande 15 mnkr med avräkning motsvarande de medel som
förbrukats under 2020. Finansieringen av det budgeterade beloppet 2021 sker
genom att medel flyttas från Kommunstyrelsens utrymme för oförutsedda
händelser till kommungemensamma verksamheter.
3. Återapportering sker till Kommunstyrelsen i juni 2021.
Yrkande

Anders Åhrlin (M) och Martha Wicklund (V) yrkar bifall till
Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Proposition

Ordförande Kenneth Handberg (S) finner att det finns ett förslag till beslut,
det vill säga bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag och att
Kommunstyrelsen beslutar enligt detta.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
1. Kommundirektören får i uppdrag att säkerställa att riskerna för ohälsa hos
medarbetare och chefer, i samband med Corona-pandemin, minimeras.
2. Finansiering av insatser för år 2020 sker inom ramen för kommunstyrelsens
gemensamma verksamheter och för år 2021 budgeteras ett belopp för
ändamålet motsvarande 15 mnkr med avräkning motsvarande de medel som
förbrukats under 2020. Finansieringen av det budgeterade beloppet 2021 sker
genom att medel flyttas från Kommunstyrelsens utrymme för oförutsedda
händelser till kommungemensamma verksamheter.
3. Återapportering sker till Kommunstyrelsen i juni 2021.
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§ 199 Centralt inköpsansvar av skyddsmaterial
Ärendenummer: Ks 1281/2020
Ärendebeskrivning

De sista veckorna går det att se en ökad smittspridning med även en ökad
förbrukning av skyddsmaterial i den kommunala organisationen. Det hänger
delvis även ihop med ändrade rekommendationer i patientkontakter.
För att klara att hålla ett lager av skyddsmaterial behöver uppdraget kring
inköpsmandatet tydliggöras.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2020-11-09
Förslag till beslut

Kommundirektörens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Kommundirektör och ekonomidirektör har var för sig mandat att beställa
skyddsmaterial för att kunna hålla lager för tre till sex månader utifrån den
bedömning som görs tillsammans med chefen för centrala lagret och
upphandlingsenheten. Beslutet gäller till och med den 30 juni 2021.
2. Kommundirektör ska redovisa uppdraget till Kommunstyrelsen innan den
30 juni 2021.
Kommunstyrelsens behandling

Kommunstyrelsen enas om att i beslutspunkt 1 ska det stå "godkänna
beställning av skyddsmaterial" istället för "beställa skyddsmaterial".
Yrkande

Anders Åhrlin (M) yrkar bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag med
den föreslagna ändringen i beslutspunkt 1.
Proposition

Ordförande Kenneth Handberg (S) finner att det finns ett förslag till beslut,
det vill säga Kommunstyrelseförvaltningens förslag med den föreslagna
ändringen och att Kommunstyrelsen beslutar enligt detta.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
1. Kommundirektör och ekonomidirektör har var för sig mandat att godkänna
beställning av skyddsmaterial för att kunna hålla lager för tre till sex månader
utifrån den bedömning som görs tillsammans med chefen för centrala lagret
och upphandlingsenheten. Beslutet gäller till och med den 30 juni 2021.

22 (23)

ÖREBRO

Protokoll

2. Kommundirektör ska redovisa uppdraget till Kommunstyrelsen innan den
30 juni 2021.
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Kommunstyrelsen
Särskilt yttrande

Örebro den 10 november 2020
Ks 1625/2019

§2 Tilläggsanslag och
ombudgeteringar
New public management är ett begrepp som ofta dyker upp i politiska
frågor, men vad betyder det egentligen. Det betyder att kommuner ska
drivas som företag. När alla processer genomsyras av ett marknadstänk,
med köp och sälj, fungerar en kommun som bäst. Så är åtminstone
teorin och NPM är anledningen till att privatiseringsvågen lyckats så
bra.
Köp- och säljstrukturer i kommuner har visat sig vara en ineffektiv och
dyr metod att organisera verksamheten och skapar i regel bara mer
administrationskostnader. I ärendebeskrivningen framgår också att
´JHQRPRPEXGJHWHULQJHIIHNWLYLVHUDVDUEHWHWPHGEXGJHWRFK
uppföljning och ett ytterligare ansvarsområde för biträdande
I|UYDOWQLQJVFKHIHUXSSQnV´, vilket är ett tecken på det.

Martha Wicklund
Vänsterpartiet

Yrkande

Ärende 3
Ärendenummer: Ks 1118/2020
”Justering av tillämpning av avtal om kollektivtrafik Örebro Län”

Kommunstyrelsen
Örebro kommun
10 november 2020

Finansiering av kollektivtrafiken
Finansieringen av kollektivtrafiken är grunden för att kunna få till en ekonomiskt
hållbar kollektivtrafik. Skatteväxlingen mellan Örebro kommun och Region Örebro län
är viktig för att båda aktörer ska få rätt ekonomiska förutsättningar. Om skatteväxling
sker via avtal likt detta är risken att den inte blir rätt över tid och därmed riskerar båda
aktörer att få fel ekonomiska förutsättningar för att klara sina respektive uppdrag.

Med hänvisning till ovanstående föreslår Moderaterna att kommunstyrelsen
beslutar
att

Örebro kommun föredrar en skatteväxling framför den framtagna
avtalslösningen

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

För Moderaternas grupp i Kommunstyrelsen
Anders Åhrlin (M)

Kommunstyrelsen
Särskilt yttrande

Örebro den 10 november 2020
Ks 1118/2020

§3 Justering av tillämpning av avtal on
kollektivtrafik Örebro län
Vi i Vänsterpartiet ifrågasätter inte beslutet i fråga. Men hade
hellre sett att felaktigheterna i avtalet med regionen sågs över
och rättades till i grunden. Verksamheterna behöver tydliga och
lättöverskådliga system och modeller, för att fungera som bäst.
Det är också enklare att kommunicera ut till Örebroarna.

Martha Wicklund
Vänsterpartiet

Kommunstyrelsen
Särskilt yttrande

Örebro den 10 november 2020
Ks 1097/2020

§5 Aktieförvärv Örebroporten
Vi ställer oss positiva till Örebroportens fastighetsförvärv och
utvecklingen av teknisk förvaltningens lokaler på Aspholmen.
Liksom i våra andra centrala industriområden i stor förändring (t.ex.
Holmen och Boglundsängen), är kommunens markandel liten och
inflytandet i utvecklingsprocessen är därför väldigt begränsat.
Däremot ifrågasätter vi hur parterna i transaktionen använder sig av
avancerad skatteplanering genom bolagsbildning och därmed
undanhåller välfärden viktiga skattekronor. Vi i Vänsterpartiet har
tidigare ifrågasatt även när kommunen själv skatteplanerar vid
markaffärer, och gör det såklart också när privata företag
skatteplanerar i samband med affärer med kommunen.

Martha Wicklund
Vänsterpartiet

Kommunstyrelsen
Tilläggsyrkande

Örebro den 10 november 2020
Ks 82/2019

§7 Tillämpningsanvisningar för OPFKL och PBF
Det förtroende som förtroendevalda har bland befolkningen är viktigt
att förvalta väl. Därför är det viktigt för Vänsterpartiet att politiker inte
ska ha oskäliga fördelar i jämförelse med andra medborgare i Örebro
kommun. Det är därför av särskild vikt att de avtal som uppkommit
för att säkerställa att politiker både får de förutsättningar som behövs
men att de även får mer jämlika villkor som övriga medborgare ses
över.
Vänsterpartiet yrkar därför att det läggs till en beslutspunkt som
lyder:
att

kommundirektören får i uppdrag att göra en översyn av
pension- och omställningsstödet för att ta fram ett avtal som ger en
mer jämlik struktur mellan politiker och kommuninvånare

Martha Wicklund
Vänsterpartiet

