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§ 103 Lägesrapport från den centrala Krisledningsstaben
Ärendenummer: Ks 360/2020
Handläggare: Eva Barrera Glader och Tommy Aldergrim
Ärendebeskrivning

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

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

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 104 Kommunstyrelsens investeringsplan
Ärendenummer: Ks 549/2021
Handläggare: Andreas Nylén
Ärendebeskrivning

Investeringsplanen omfattar investeringar som genomförs i Kommunstyrelsens
egen verksamhet. Den totala föreslagna investeringsvolymen för 2022 uppgår
till 30,8 mnkr, och i storleksordningen 17,5–24,0 mnkr årligen för åren 2023–
2025.
Investeringsplanen innehåller investeringsobjekt summerat per avdelning. Det
största enskilda objektet under 2022 gäller IT-avdelningens investeringar i
nätverk och serverutrustning. Investeringsplanen innefattar också NODprojektets investeringsbehov i kontorsinventarier, teknik och övriga
investeringar kopplat till arbetet med nya kontorslokaler på
kommunövergripande nivå, inventarier för Kommunstyrelsens egna
verksamheter, vilka hanteras av kansli- och demokratistödsavdelningen samt
inventarier på myndighetsavdelningen.
Investeringsnivåerna är framtagna tillsammans med avdelningarna utifrån en
analys av behoven och de ekonomiska förutsättningar som finns för att
finansiera de driftkostnadskonsekvenser som investeringarna leder till.
Beslutsunderlag

Investeringsplan för Kommunstyrelsen 2022-2025
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Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Kommunstyrelsen fastställer investeringsplan 2022–2025.
2. Kommunstyrelsen överlämnar investeringsplan 2022–2025 för vidare
hantering i budgetprocessen.
Yrkande

Anders Åhrlin (M) yrkar avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag med
hänvisning till att Moderaterna kommer lämna ett eget förslag till
investeringsplan.
Martha Wicklund (V) yrkar att NOD-projektet lyfts ut ur Kommunstyrelsens
investeringsplan och att en grundläggande konsekvensanalys genomförs av
NOD-projektet med särskilt fokus på aktivitetsbaserat arbetssätt och hur det
påverkar arbetsmiljön och medarbetarnas vardag.
Karolina Wallström (L) yrkar avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag
med hänvisning till att Liberalerna kommer lämna ett eget förslag till
investeringsplan.
Proposition

Ordförande Kenneth Handberg (S) finner att det finns tre förslag till
beslut, det vill säga Kommunstyrelseförvaltningens förslag, Anders Åhrlins (M)
och Karolina Wallströms avslagsyrkanden samt Martha Wicklunds (V)
ändringsyrkande. Ordföranden ställer dessa mot varandra genom acklamation
och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt
Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
1. Kommunstyrelsen fastställer investeringsplan 2022–2025.
2. Kommunstyrelsen överlämnar investeringsplan 2022–2025 för vidare
hantering i budgetprocessen.
Helena Ståhl (SD) deltar inte i beslutet.
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Reservation

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

§ 105 Lokalförsörjningsplan Kommunstyrelsen 2022-2025
Ärendenummer: Ks 402/2021
Handläggare: Reshne Gadan
Ärendebeskrivning

Kommunens lokalförsörjningsprocess ska säkerställa att:




verksamheterna har tillgång till ändamålsenliga lokaler
att lokaler förvaltas kostnadseffektivt
utvecklas utifrån verksamheternas aktuella och framtida behov.

Kommunens lokalförsörjningsplan baseras på 4 + 4 år som prognosperiod.
Planen ska innehålla en behovsanalys för de fyra första åren och en framåtblick
de nästkommande fyra åren.
Beslutsunderlag

Lokalförsörjningsplan för Kommunstyrelsen 2022-2025, 2021-04-16.
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Kommunstyrelsen antar Lokalförsörjningsplan för Kommunstyrelsen 20222025.
Yrkande

Martha Wicklund (V) yrkar att NOD-projektet lyfts ut ur Kommunstyrelsens
lokalförsörjningsplan och att en grundläggande konsekvensanalys genomförs
av NOD-projektet med särskilt fokus på aktivitetsbaserat arbetssätt och hur
det påverkar arbetsmiljön och medarbetarnas vardag.
Karolina Wallström (L) yrkar bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag
och att få lämna en anteckning till protokollet om att den stora
organisationsutvecklingen med förändringar i verksamheterna troligtvis
påverkar Kommunstyrelseförvaltningens framtida lokalbehov.
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Proposition

Ordförande Kenneth Handberg (S) finner att det finns två förslag till beslut,
det vill säga bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag respektive Martha
Wicklunds (V) ändringsyrkande. Ordföranden ställer dessa mot varandra och
finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens
förslag.
Därefter ställer ordföranden Karolina Wallströms (L) yrkande om att få lämna
en anteckning till protokollet under proposition och finner att
Kommunstyrelsen godkänner detta.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Kommunstyrelsen antar Lokalförsörjningsplan för Kommunstyrelsen 20222025.
Protokollsanteckning

Karolina Wallström (L) lämnar en anteckning till protokollet om att den stora
organisationsutvecklingen med förändringar i verksamheterna troligtvis
påverkar Kommunstyrelseförvaltningens framtida lokalbehov.
Reservation

Martha Wicklund (V) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för sitt
eget ändringsyrkande.

§ 106 Bedömning av verksamheterna i Örebro kommuns
hel- och delägda aktiebolag under 2020
Ärendenummer: Ks 499/2021
Handläggare: Rickard Samuelsson
Ärendebeskrivning

Enligt kommunallagen 6 kap 9 § ska kommunstyrelsen i årliga beslut, för
sådana aktiebolag i vilka kommunen direkt eller indirekt äger samtliga aktier,
pröva om den verksamhet som bolaget har bedrivit under föregående
kalenderår har varit förenligt med det fastställda kommunala ändamålet och
utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Detsamma gäller för
sådana delägda aktiebolag eller handelsbolag som kommunen bestämmer över
tillsammans med någon annan. Om kommunstyrelsen finner att så inte är
fallet, ska den lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder.
Utifrån den granskning av relevant dokumentation som
kommunstyrelseförvaltningen har gjort för respektive bolag bedöms att
bolagens verksamheter under år 2020 har varit förenligt med det fastställda
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala
befogenheterna.
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Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2020-04-08
Förteckning över bolag som avses i 6 kap 9 § kommunallagen, daterad 202104-07.
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Verksamheterna under år 2020 för de aktiebolag som anges i förteckning
daterad 2021-04-07 har varit förenligt med det fastställda kommunala
ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 107 Bokslut samt årsredovisning för donationsstiftelser
2020
Ärendenummer: Ks 102/2021
Handläggare: Johanna Larsson och Anzhelika Sutyagina
Ärendebeskrivning

Kommunstyrelseförvaltningen har sammanställt bokslut för år 2020 för de
stiftelser med donationsmedel som förvaltas av Örebro kommun.
Stiftelser med donationsmedel där värdet av tillgångarna överstiger en och en
halv miljon kronor är enligt bokföringslagen skyldiga att upprätta
årsredovisning samt ha en godkänd eller auktoriserad revisor. För jämförelse
skull redovisas alla stiftelser 2020 enligt årsredovisningslagen även om värdet
understiger 1,5 milj.
Stiftelsens årsredovisning har upprättats enligt årsredovisningslagen
(1995:1554) och Bokföringsnämndens BFNAR 2012:1 Årsredovisning och
koncernredovisning (K3). Redovisningsprinciperna är oförändrade i jämförelse
med föregående år om inget annat anges.
Beslutsunderlag

Bokslut för donationsstiftelser 2020
Bilaga 1, Sammanställning av stiftelsernas kapital
Bilaga 2, Specifikation tillgångar
Bilaga 3, Andel per stiftelse
Årsredovisningar för:
 Stiftelsen J W Gyllanders understödsfond, org.nr. 875001-4527
 Stiftelsen Gottfrid Ericssons fond, org.nr. 875002-1969
 Stiftelsen John Sundbergs donation, org.nr. 875001-4501
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Stiftelsen C-A och G Carléns minnesfond, org.nr. 8750001-4634
Stiftelsen Medinska fonden, org.nr. 875001-4725
Stiftelsen Lars Johan Uhlins fond, org.nr. 875001-4774
Stiftelsen Erik Åqvists stipendiefond, org.nr. 875001-4493
Stiftelsen handlanden Johan Daniel Broms fond, org.nr. 875002-2108
Stiftelsen Gustav Claesons donation, org.nr. 875001-7082
Stiftelsen Erik Åqvist fond för blygsamma fattiga, org.nr. 875002-2215
Stiftelsen Social Samfond I, org.nr. 875001-4618
Stiftelsen Social Samfond II, org.nr. 875002-2140
Stiftelsen Johannes Rudbeckius stiftelse, org.nr. 875000-9048
Stiftelsen Social Samfond III, org.nr. 875002-1548
Stiftelsen Samfond II för grundskolan, org.nr. 875002-1563
Stiftelsen Karolinska skolans samfond, org.nr. 875002-1571
Stiftelsen Rudbecksskolans samfond, org.nr 875002-1597
Stiftelsen Skolsamfonden, org.nr. 875002-1621

Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Bokslut 2020 för stiftelser med donationsmedel förvaltade av Örebro
kommun inklusive rapport om samförvaltning av donationsstiftelsernas kapital
godkänns.
2. Årsredovisningar för år 2020 för stiftelser med donationsmedel förvaltade av
Örebro kommun och där värdet av tillgångarna överstiger en och en halv
miljon kronor fastställs och påtecknas.
3. Till uppdraget som revisor för samtliga donationsstiftelser som förvaltas av
Örebro kommun utses för år 2021, Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB,
556029-6740.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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§ 108 Rapport från ledningens genomgång av
Ledningssystemet för informationssäkerhet
Ärendenummer: Ks 507/2021
Handläggare: Tobias Ander
Ärendebeskrivning

Ledningens genomgång är en viktig beståndsdel i kommunens ledningssystem
för informationssäkerhet. Det ska ge högsta ledningen en årlig bild av hur
verksamhetens information skyddas och även ge ett underlag för beslut om hur
arbetet ska bedrivas fortsättningsvis.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2021-04-27
Rapport från ledningens genomgång av Ledningssystemet för
informationssäkerhet (omfattas av sekretess enligt Offentlighets- och
sekretesslagen 18 kap. 8 §)
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut:
1. Rapporten läggs till handlingarna.
2. Kommundirektören får uppdrag att ta fram en handlingsplan kopplat till de
rekommendationer till åtgärder som framgår i rapporten. Handlingsplanen ska
följas upp under 2023.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 109 Statusrapportering för handlingsplan om
informationssäkerhet
Ärendenummer: Ks 1182/2020
Handläggare: Tobias Ander
Ärendebeskrivning

Ledningssystem för informationssäkerhet (LIS) är ett etablerat begrepp för ett
systematiskt arbete med informationssäkerhet. Under våren 2020 har Örebro
kommuns ledning genomfört sin första genomgång av ledningssystemet för
informationssäkerhet och resultatet redovisas i Rapport för ledningens genomgång
2020 (Ks 573/2020). Kommunstyrelsen beslutade 2020-08-25 att en
handlingsplan ska tas fram utifrån rekommendationerna i rapporten.
Handlingsplanen ska redovisas varje halvår till kommunstyrelsen.
Ledningens genomgång är en viktig beståndsdel i kommunens ledningssystem
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för informationssäkerhet. Det ska ge högsta ledningen en bild av hur
verksamhetens information skyddas och även ge ett underlag för beslut om hur
arbetet ska bedrivas fortsättningsvis.
Beslutsunderlag

Statusrapport - handlingsplan för informationssäkerhet
Förslag till beslut

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

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 113 Nedsättning av avgift för upplåtelse av offentlig
platsmark för uteserveringar inom Örebro kommun
Ärendenummer: Ks 985/2020
Handläggare: Helena Aronsson och Peter Grönlund
Ärendebeskrivning

Örebro kommun har tidigare under både 2020 och 2021 fattat beslut om ett
antal lättnader riktade mot näringslivet. Bland annat har det fattats beslut att
möjliggöra för uteserveringar att öppna redan från mitten av mars 2021 samt
möjlighet att ansöka om uppskov avseende betaltid. Tidigare har det också
fattats beslut om avgiftsbefrielse för exponering av varor utanför butik för
2020 och 2021. Nu föreslås ytterligare åtgärder för att underlätta för det lokala
näringslivet.
Förslaget innebär nedsättning av markupplåtelseavgiften för uteserveringar,
med 30 kvm avgiftsfri yta. Genom att avgiftsbefria 30 kvm skapas det
möjlighet för mindre verksamheter att avgiftsfritt etablera en uteservering
under förutsättning att det finns erforderligt tillstånd. Verksamheter som har
större uteserveringar får en reducerande avgift på motsvarande 30 kvm.
Ovanstående åtgärd kräver en ändring i rådande avgifter för upplåtelse av
offentlig platsmark, antagna av kommunfullmäktige den 22 oktober 2019.
Åtgärder för nedsättning av avgifter för uteserveringar ryms inte inom
Tekniska nämndens befintliga ram och förutsätter beslut i Kommunfullmäktige
om finansiering. Beräkningarna bygger på förväntade intäkter 2021 och
prognosen är osäker genom att utfallet är beroende av hur många ansökningar
som kommer in och förhållandet till ansökt uteserveringsyta. Korrekt bild av
det verkliga intäktsbortfallet för 2021 kommer att visas tidigast till delår 2.
Uppskattad kostnad utifrån förväntade intäkter 2021 ca 1,5 mnkr.
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Om intäkterna blir lägre än förväntat kan reduceringen innebära en avvikelse
mot budget trots kompensation. Tekniska nämnden har inte kostnadstäckning
för reduceringsförslaget.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse
Avgifter för upplåtelse av offentlig platsmark inom Örebro kommun, Tn
2240/2019, antagen av kommunfullmäktige 22 oktober 2019
Protokollsutdrag Tn 111/2021 Ordförandebeslut - åtgärder för att underlätta
för det lokala näringslivet
Protokollsutdrag Ks 902/2020 Förlängning av beslut gällande avgiftsbefrielse
för exponering av varor utanför butik
Förslag till beslut

Tekniska nämndens förslag till Kommunstyrelsen:
- Avgiften för markupplåtelse för uteserveringar under år 2021, sätts ned med
30 kvadratmeter avgiftsfri yta.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Yrkande

Martha Wicklund (V) yrkar att avgiften för uthyrning av offentlig platsmark
återgår till det belopp som var gällande innan 15 oktober 2019.
Kenneth Handberg (S) yrkar avslag på Martha Wicklunds (V) yrkande.
Anders Åhrlin (M) yrkar att få lämna en anteckning till protokollet om att
Moderaterna har ett eget förslag på avgift för markupplåtelse för
uteserveringar.
Proposition

Ordförande Kenneth Handberg (S) finner att det finns tre förslag till beslut,
det vill säga Tekniska nämndens förslag, Martha Wicklunds (V) yrkande
respektive ordförandens eget yrkande om avslag på Martha Wicklunds (V)
yrkande.
Ordföranden ställer först Tekniska nämndens förslag mot Martha Wicklunds
(V) yrkande och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt Tekniska
nämndens förslag.
Därefter ställer ordföranden Martha Wicklunds (V) yrkande mot sitt eget
avslagsyrkande och finner att Kommunstyrelsen avslår Martha Wicklunds
yrkande.
Slutligen ställer ordföranden Anders Åhrlins (M) yrkande om att få lämna en
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anteckning till protokollet under proposition och finner att Kommunstyrelsen
godkänner detta.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Avgiften för markupplåtelse för uteserveringar under år 2021, sätts ned med
30 kvadratmeter avgiftsfri yta.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Protokollsanteckning

Anders Åhrlin (M) lämnar en anteckning till protokollet om att Moderaterna
har ett eget förslag på avgift för markupplåtelse för uteserveringar.
Reservation

Martha Wicklund (V) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för sitt
eget yrkande.

§ 114 Igångsättningsbeslut för om- och nybyggnad av
vård- och omsorgsboendet Skebäcksgården
Ärendenummer: Ks 576/2021
Handläggare: Patrik Jonsson
Ärendebeskrivning

Vid Programnämnd social välfärds sammanträde den 2021-03-04 beslutades att
Programdirektören för programområde social välfärd får i uppdrag att teckna
avtal om samverkan och ombudsuppdrag med Länsgården gällande om- och
nybyggnationen av vård- och omsorgsboendet Skebäcksgården.
Programnämnd social välfärd begär hos Kommunstyrelsen
igångsättningsbeslut för nya Skebäcksgården. Tidsplanen i ombudsavtalet visar
att beslut om upphandling kommer att ske under våren 2021 och att
tilldelningsbeslut planeras till efter sommaren 2021.
Programnämnd social välfärd begär hos Kommunstyrelsen om
igångsättningsbeslut av en om- och nybyggnation av vård- och
omsorgsboendet Skebäcksgården.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från Programnämnd social välfärd, 2021-03-10
Förslag till beslut

Programnämnd social välfärds förslag till Kommunstyrelsen:
- Kommunstyrelsen beslutar om igångsättningsbeslut av en om- och
nybyggnation av vård- och omsorgsboendet Skebäcksgården.
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Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Programnämnd social välfärds förslag.

13 (22)

Digitalt justerat
ÖREBRO

Protokoll

§ 115 Sammanträdesdatum för Kommunfullmäktige
Ärendenummer: Ks 713/2020
Handläggare: Julia Taavela
Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige fattade beslut om sammanträdestider för 2021 den 20
oktober 2020. Beslutet fattades med hänsyn till kommunens nya styrmodell där
den stora ändringen rent mötesmässigt är att budgetbeslutet ska fattas i juni
istället för oktober. Därför fattades det beslut om två sammanträdesdagar i juni
och en sammanträdesdag i oktober.
På grund av de förändrade förutsättningarna till följ av Coronaviruset (Covid19) fattade Kommunstyrelsen den 8 december 2020, § 207 beslut om en ny
tidplan för budgetarbetet 2021. Beslutet innebär att budgetbeslutet ska fattas,
liksom föregående år i oktober istället för juni. Detta medför att
Kommunfullmäktige behöver fatta beslut om ytterligare sammanträdesdag
oktober 2021.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2021-02-16
Kommunstyrelsens beslut 2020-12-08, § 207
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Ytterligare sammanträdesdag med Kommunfullmäktige fastställs till tisdagen
den 19 oktober 2021 klockan 09.00-ca 17.00.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
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§ 116 Beslut om deltagande på distans på sammanträden
Ärendenummer: Ks 396/2020
Handläggare: Julia Taavela
Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade den 24 mars 2020 att godkänna deltagande på
distans i både Kommunfullmäktige och nämnder till och med den 31 december
2020. Den 17 november beslutade Kommunfullmäktige att förlänga det
beslutet till den 30 juni 2021. Utifrån att det finns ett fortsatt behov att
möjliggöra deltagande på distans vid sammanträden föreslås att beslutet
förlängs till den 31 december 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 §). Inga förändringar föreslås i Kommunfullmäktiges arbetsordning
eller i Nämndreglemente för Örebro kommun sedan Kommunfullmäktiges
beslut den 17 november 2020.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2021-04-22
Arbetsordning för Kommunfullmäktige i Örebro
Nämndreglemente för Örebro kommun
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Kommunfullmäktiges ledamöter får, om särskilda skäl föreligger, delta på
distans.
2. Kommunstyrelsens, övriga nämnders och samtliga utskottens ledamöter får,
om särskilda skäl föreligger, delta på distans.
3. Beslutet gäller för den reviderade arbetsordning för Kommunfullmäktige i
Örebro som antogs den 17 november 2020.
4. Beslutet gäller för det reviderade Nämndreglemente för Örebro kommun
som antogs den 17 november 2020.
5. Beslutet gäller till och med den 31 december 2021.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
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Yrkande

Karolina Wallström (L) yrkar bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag
och att få lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
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.
Därefter ställer ordföranden Karolina Wallströms (L) yrkande om att få lämna
ett särskilt yttrande till protokollet under proposition och finner att
Kommunstyrelsen godkänner detta.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
1. Kommunfullmäktiges ledamöter får, om särskilda skäl föreligger, delta på
distans.
2. Kommunstyrelsens, övriga nämnders och samtliga utskottens ledamöter får,
om särskilda skäl föreligger, delta på distans.
3. Beslutet gäller för den reviderade arbetsordning för Kommunfullmäktige i
Örebro som antogs den 17 november 2020.
4. Beslutet gäller för det reviderade Nämndreglemente för Örebro kommun
som antogs den 17 november 2020.
5. Beslutet gäller till och med den 31 december 2021.
6. Karolina Wallström (L) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Beslutspunkterna 1-5 ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.

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

Kommunfullmäktige den 20 april 2021 har överlämnat följande motioner för
beredning:
- Motion från Christopher Hedbom Rydaeus (M) om utbetalning av lön till
kommunens anställda ska ske den 25:e varje månad.
- Motion från Christopher Hedbom Rydaeus (M) om att skapa en interaktiv
brottskarta över Örebro kommun.

16 (22)

Digitalt justerat
ÖREBRO

Protokoll

- Motion från Markus Allard (ÖrP) och Peter Springare (ÖrP) om att
Örebroarna ska få folkomrösta om BRT.
Beslutsunderlag

Motion från Christopher Hedbom Rydaeus (M) om utbetalning av lön till
kommunens anställda ska ske den 25:e varje månad, Ks 653/2021
- Motion från Christopher Hedbom Rydaeus (M) om att skapa en interaktiv
brottskarta över Örebro kommun, Ks 652/2021
- Motion från Markus Allard (ÖrP) och Peter Springare (ÖrP) om att
Örebroarna ska få folkomrösta om BRT, Ks 654/2021
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Remittera motion från Christopher Hedbom Rydaeus (M) om utbetalning av
lön till kommunens anställda ska ske den 25:e varje månad till
Kommunstyrelseförvaltningen.
2. Remittera motion från Christopher Hedbom Rydaeus (M) om att skapa en
interaktiv brottskarta över Örebro kommun till Kommunstyrelseförvaltningen.
3. Remittera motion från Markus Allard (ÖrP) och Peter Springare (ÖrP) om
att Örebroarna ska få folkomrösta om BRT till Kommunstyrelseförvaltningen.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

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

Ärendet utgår.

§ 119 Rapport över finansverksamheter under april
Ärendenummer: Ks 32/2021
Handläggare: Mats Rodenfelt
Ärendebeskrivning

Kommunstyrelseförvaltningen anmäler rapport över finansverksamheter
för april 2021.
Beslutsunderlag

Finansrapport april 2021
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Förslag till beslut

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

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 120 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Ks 640/2021
Ärendebeskrivning

Alla beslut fattade med stöd av delegation av tjänsteman, ordförande,
presidium eller utskott ska anmälas till Kommunstyrelsen på närmast följande
sammanträde enligt 6 kap. 40 § KL. Det är först efter återrapporteringen till
Kommunstyrelsen som delegationsbesluten kan vinna laga kraft och det är
också ett sätt att hålla ledamöter och ersättare i Kommunstyrelsen informerade
om vilka beslut som fattats genom delegation. Delegationsförteckningen för
Kommunstyrelsen antogs den 27 mars 2003 och reviderades senast den 8
december 2020. Inför Kommunstyrelsens sammanträde den 11 maj 2021
redovisar Kommunstyrelseförvaltningen beslut som tagits med stöd av
delegation under april 2021.
Beslutsunderlag

Sammanställning över delegationsbeslut inom övrig verksamhet under
perioden 1-30 april 2021
Sammanställning över delegationsbeslut inom finansverksamhet under
perioden 1-30 april 2021
Förslag till beslut

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

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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§ 121 Anmälan av handlingar
Ärendenummer: Ks 37/2021
Ärendebeskrivning

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

Minnesgåvan 2021 (24-årsgåva), 2021-04-28
Förslag till beslut

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

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 122 Kommundirektörens rapport
Ärendenummer: Ks 39/2021
Ärendebeskrivning

Kommundirektören redogör i en rapport för nyheter inom förvaltningen.
Beslutsunderlag

Kommundirektörens rapport april 2021
Förslag till beslut

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

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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§ 123 Tillsättning av Informationsförsörjningsdirektör
Ärendenummer: Ks 310/2021
Ärendebeskrivning

Avdelningschefen för avdelningen Kansli och demokratistöd Inga-Greta
Carneland Hörnström ska gå i pension under hösten 2021 och i samband med
detta har en rekrytering av en Informationsförsörjningsdirektör genomförts.
Den nya Informationsförsörjningsavdelningen är en vidareutveckling av Kansli
och demokratiavdelning med ett tydligare ansvar för
informationsförsörjningsfrågorna.
Kommundirektör har lett rekryteringsarbetet med stöd av
digitaliseringsdirektör, senior rådgivare för organisations och styrningsfrågor,
kanslichef och representant från HR men även av rekryteringskonsult på
Source AB. Efter genomförd rekryteringsprocess föreslås att Anna Berggrund
anställs som Informationsförsörjningsdirektör i Örebro kommun.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse
Slutrapport
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Anna Berggrund anställs som Informationsförsörjningsdirektör i Örebro
kommun från och med den 16 augusti 2021.
Förslaget finansieras inom befintlig budgetram.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 124 Tillsättning av tillförordnad programdirektör Barn och
Utbildning
Ärendenummer: Ks 609/2021
Ärendebeskrivning

Programdirektören för Barn och utbildning, Mikael Carstensen lämnar sin
anställning i Örebro kommun den 31 maj 2021. Med anledning av kommande
organisationsförändring kommer tjänsten att ersättas genom internrekrytering
med en tillförordnad programdirektör. Till uppdraget som t f programdirektör
Barn och utbildning föreslås Karin von Stedingk som f n arbetar som chef
inom skolförvaltningen och som tidigare haft uppdraget som tillförordnad
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programdirektör för Barn och utbildning under tid som rekrytering
genomfördes av nuvarande programdirektör.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2021-04-20
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Karin von Stedingk tillsätts som tillförordnad programdirektör för Barn och
Utbildning från den 1 juni 2021.
Förslaget finansieras inom befintlig budgetram.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 125 Tillsättning av Kommundirektör
Ärendenummer: Ks 608/2021
Ärendebeskrivning

I samband med att tidigare kommundirektör avslutat sin anställning har
rekrytering av ny kommundirektör genomförts. Kommunstyrelsens presidium
har lett rekryteringsarbetet med stöd av rekryteringskonsult Source AB. Efter
genomförd rekryteringsprocess föreslås att Peter Larsson anställs som
kommundirektör i Örebro kommun.
Beslutsunderlag

Rekryteringsrapport
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Peter Larsson anställs som kommundirektör i Örebro kommun från och med
den 1 november 2021.
Förslaget finansieras inom befintlig budgetram.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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§ 126 Val till Kommunstyrelsens utskott
Ärendebeskrivning

Vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 20 april 2021 entledigades Linda
Smedberg (S) från sitt uppdrag som ledamot i Kommunstyrelsen och Nabil
Mouchi (S) utsågs till ny ledamot och Marie Brorson (S) till ny ersättare.
Kommunstyrelsen behöver nu utse en ny ledamot till Kommunstyrelsens
utskott för socialt förebyggande arbete samt en ny ersättare till
Krisledningsutskottet.
Förslag till beslut

Förslag till Kommunstyrelsen:
1. Utse Marie Brorson (S) till ny ledamot i Kommunstyrelsens utskott för
socialt förebyggande arbete efter Linda Smedberg (S).
2. Utse Marie Brorson (S) till ny ersättare i Krisledningsutskottet efter Linda
Smedberg (S). Marie Brorson (S) går in som sista ersättare.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt förslag.
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Ks 13/2021

Kommunstyrelsen
Datum:
Tid:
Plats:

2021-05-11
14:30-14:45
Sessionssalen, Rådhuset

Närvarande ledamöter
Kenneth Handberg (S)
Jimmy Nordengren (C)
Anders Åhrlin (M)
Ullis Sandberg (S)
John Johansson (S)
Nabil Mouchi (S)
Fisun Yavas (S)
Roger Andersson (S)
Martha Wicklund (V)
Maria Haglund (M)
Johan Kumlin (M)
Cecilia Askerskär Philipsson (M)
Karolina Wallström (L)
Helena Ståhl (SD)
Tjänstgörande ersättare
Thord Andersson (KD)

Ersätter Marlene Jörhag (KD)

Närvarande ersättare
Kemal Hoso (S)
Ida Eklund (S)
Marie Brorson (S)
Emelie Jaxell (M)
Yngve Alkman (L)
Markus Allard (ÖrP)
Övriga
Joacim Bock
Eva Håkansson

Kommunsekreterare
Kommundirektör

Paragraf 110–112
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Julia Taavela, sekreterare

Kenneth Handberg (S), ordförande

Maria Haglund (M), justerare
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§ 110 Svar på remiss från Arbetsmarknadsdepartementet
om effektivare tillsyn över diskrimineringslagen
Ärendenummer: Ks 241/2021
Handläggare: Anna Pettersson
Ärendebeskrivning

Örebro kommun har beretts tillfälle att yttra sig över
Arbetsmarknadsdepartementets delbetänkande Effektivare tillsyn över
diskrimineringslagen – aktiva åtgärder och det skollagsreglerade området (SOU
2020:79).
Utredningens uppdrag innehåller två delar med två frågeområden:
1. Om tillsynen över skyldigheter för arbetsgivare och
utbildningsanordnare att arbeta främjande och förebyggande mot
diskriminering är ändamålsenlig.
2. Hur tillsynen för diskrimineringsfrågor i skolan kan flyttas från
Diskrimineringsombudsmannen (DO) till Skolinspektionen.
Örebro kommun lämnar ett antal synpunkter på utredningens förslag.
Sista svarsdag är den 3 maj 2021. Örebro kommun har dock beviljats förlängd
svarstid till den 11 maj 2021.
Beslutsunderlag

Remiss delbetänkande Effektivare tillsyn över diskrimineringslagen – aktiva
åtgärder och det skollagsreglerade området (SOU 2020:79)
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-04-09
Yttrande, daterat 2021-04-09
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Förslag till yttrande antas och överlämnas till Arbetsmarknadsdepartementet.
2. Paragrafen justeras omedelbart.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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§ 111 Svar på remiss från Miljödepartementet om stärkt
äganderätt, flexibla skyddsformer och naturvård i skogen
Ärendenummer: Ks 312/2021
Handläggare: Anders Edlund
Ärendebeskrivning

Miljödepartementet har inkommit till Örebro kommun med en remiss gällande
Skogsutredningens slutbetänkande ”Stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer
och naturvård i skogen”, SOU 2020:73. Utredningens uppdrag har varit
omfattande och rört frågor om åtgärder för stärkt äganderätt till skog, nya
flexibla skydds- och ersättningsformer vid skydd av skogsmark samt hur
internationella åtaganden om biologisk mångfald ska kunna förenas med en
växande cirkulär bioekonomi.
Utredningen har valt att lägga fokus på förslag till åtgärder som i första hand
kan lösa frågor som har bedömts som problematiska ur ett
äganderättsperspektiv. I andra delar av uppdraget har utredningen valt att
föreslå ytterligare beredning av frågorna. En viktig utgångspunkt för
utredningen har varit att lägga förslag som kan bidra till ett sundare
diskussionsklimat i de skogsrelaterade frågorna.
Örebro kommun har begärt och fått förlängd svarstid till 11 maj. Paragrafen
ska därmed justeras omedelbart.
Beslutsunderlag

Utredningsbetänkande: ”Stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och naturvård
i skogen”, SOU 2020:73
Tjänsteskrivelse, 2021-03-31
Yttrande, 2021-04-07
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Förslag till yttrande antas och överlämnas till Miljödepartementet.
2. Paragrafen justeras omedelbart.
Yrkande

Anders Åhrlin (M) yrkar att Kommunstyrelsen ska avstyrka remissen i sin
helhet.
Karolina Wallström (L) yrkar bifall till Anders Åhrlins (M) yrkande.
Proposition

Ordförande Kenneth Handberg (S) finner att det finns två förslag till beslut,
det vill säga Kommunstyrelseförvaltningens förslag respektive Anders Åhrlins
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(M) m.fl. yrkande. Ordföranden ställer dessa mot varandra och finner att
Kommunstyrelsen beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
1. Förslag till yttrande antas och överlämnas till Miljödepartementet.
2. Paragrafen justeras omedelbart.
Reservation

Anders Åhrlin (M), Maria Haglund (M), Johan Kumlin (M) och Cecilia
Askerskär Philipsson (M) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för
Anders Åhrlins (M) yrkande om att Kommunstyrelsen ska avstyrka remissen i
sin helhet.
Karolina Wallström (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt yrkande
om bifall till Anders Åhrlins (M) yrkande om att Kommunstyrelsen ska
avstyrka remissen i sin helhet.

§ 112 Svar på remiss om revidering av Gallringsråd nr 5 Bevara eller gallra - råd för socialtjänsten m.m.
Ärendenummer: Ks 418/2021
Handläggare: Liselott Bergqvist
Ärendebeskrivning

Örebro kommun har beretts tillfälle att yttra sig över remissen, Revidering av
Gallringsråd nr 5 - Bevara eller gallra - råd för socialtjänsten m.m. Förlängd
svarstid är beviljad till 14 maj 2021.
Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor, vars huvudmän är Sveriges
kommuner och regioner (SKR) och Riksarkivet, har tagit fram en reviderad
upplaga. Remissen omfattar en revidering av hela gallringsrådet, och ska ersätta
den senaste upplagan som utkom 2006. Förslaget innehåller råd och
rekommendationer om hantering, bevarande och gallring av information.
Örebro kommun ställer sig bakom förslaget men lämnar några synpunkter.
Beslutsunderlag

Remiss – remissversion, Revidering av Gallringsråd nr 5 - Bevara eller gallra råd för socialtjänsten m.m. Dnr 21/00201.
Tjänsteskrivelse, 2021-04-13
Yttrande/separat svarsformulär gallringsråd nummer 5, 2021-04-13
Yttrande, medskick korrektur, 2021-04-13
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Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Yttrandet antas och överlämnas till Sveriges Kommuner och Regioner
Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor.
2. Paragrafen justeras omedelbart.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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