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§ 39 Presentation av verksamhetsresultat - Årsredovisning
Ärendenummer: Ks 224/2022
Handläggare: Johanna Larsson
Ärendebeskrivning

Informationsärende om måluppföljning och verksamhetsresultat. De 6
målområdena är Örebro i sin fulla kraft, Lärande, utbildning och arbete genom
hela livet i Örebro, Ett tryggt och gott liv för alla i Örebro, Örebro skapar
livsmiljöer för god livskvalitet, Ett klimatpositivt Örebro med friska ekosystem
och god biologisk mångfald samt Hållbara och resurseffektiva Örebro.
Bedömningen är att inom alla målområden krävs fortsatt arbete.
Beslutsunderlag

Presentation "Verksamhetsresultat 2021", 2022-03-15
Förslag till beslut

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

Kommunstyrelsens beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 40 Bolagsbildning av Örebrobostäder AB
Ärendenummer: Ks 258/2022
Handläggare: Krister Frödin, Rickard Samuelsson
Ärendebeskrivning

Örebrobostäder AB (ÖBO) har för avsikt att överlåta en eller flera fastigheter
genom att dessa paketeras i ett eller flera nybildade aktiebolag som överlåts till
köparen. För att säkerställa en skattemässigt korrekt hantering av paketeringen
behöver ÖBO även bilda ett holdingbolag som har till syfte att äga aktierna i
det eller de fastighetsägande bolag som ska överlåtas. De tänkta överlåtelserna
berör ett mindre antal fastigheter. För det fall det blir aktuellt att överlåta ett
bolag med ett fastighetsvärde som överstiger 1000 prisbasbelopp ska den
aktuella överlåtelsen underställas kommunfullmäktige i separat ärende, i
enlighet med vad som framgår av förslaget till bolagsordning för
holdingbolaget. Beloppsgränsen motsvarar den som anges i ÖBO:s
bolagsordning.
Enligt Örebro kommuns bolagspolicy ska kommunfullmäktige godkänna de
bolagsordningar som antas av de kommunala bolagen. Ett förslag till
bolagsordning för holdingbolaget och de fastighetsägande bolagen har därför
tagits fram för godkännande av kommunfullmäktige. Enligt bolagsordningarna
ska kommunfullmäktige utse ledamöterna i de aktuella bolagen samt en
lekmannarevisor.
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Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2022-02-16
Protokoll styrelsemöte i Örebrobostäder AB 2022-02-14 med handling till § 7
”bilaga 4”
Förslag på bolagsordning för Holdingbolaget 2022-02-16
Förslag på bolagsordning för Dotterbolagen 2022-02-16
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen:
1. Kommunfullmäktige godkänner att Örebrobostäder AB bildar ett
holdingbolag (Holdingbolaget) och ett eller flera dotterbolag till holdingbolaget
(Dotterbolagen).
2. Föreslagen bolagsordning för Holdingbolaget respektive för Dotterbolagen
godkänns. Örebrobostäder AB får i uppdrag att besluta om annat firmanamn
samt sådana eventuella andra ändringar i bolagsordningarna som kan krävas
enligt lag för registrering hos Bolagsverket.
3. Ulf Rohlén, Karin Nordmark och Carl-Johan Baatz utses till
styrelseledamöter i Holdingbolaget respektive i Dotterbolagen.
4. Lena Jansson utses till lekmannarevisor i Holdingbolaget respektive i
Dotterbolagen.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Yrkande

Martha Wicklund (V) yrkar avslag på ärendet i sin helhet.
Proposition

Ordförande John Johansson (S) finner att det finns två förslag till beslut, det
vill säga Kommunstyrelseförvaltningens förslag och Martha Wicklund (V)
avslagsyrkande på ärendet i sin helhet. Ordförande ställer förslagen mot
varandra och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt
Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
1. Kommunfullmäktige godkänner att Örebrobostäder AB bildar ett
holdingbolag (Holdingbolaget) och ett eller flera dotterbolag till holdingbolaget
(Dotterbolagen).
2. Föreslagen bolagsordning för Holdingbolaget respektive för Dotterbolagen
godkänns. Örebrobostäder AB får i uppdrag att besluta om annat firmanamn
samt sådana eventuella andra ändringar i bolagsordningarna som kan krävas
enligt lag för registrering hos Bolagsverket.
3. Ulf Rohlén, Karin Nordmark och Carl-Johan Baatz utses till
styrelseledamöter i Holdingbolaget respektive i Dotterbolagen.

4 (21)

ÖREBRO

Protokoll

4. Lena Jansson utses till lekmannarevisor i Holdingbolaget respektive i
Dotterbolagen.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Reservation

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

§ 41 Omfördelning av medel inom den växande
kommunen - Svampens framtida användning
Ärendenummer: Ks 616/2018
Handläggare: Andreas Sävenstrand
Ärendebeskrivning

Syfte med portföljen ”Den växande kommunen” är att utvalda projekt inom
kommunen drivs på och visar resultat i den omfattning som önskas.
Kommunstyrelsen ska besluta om eventuella nya projekt inom portföljen och
nu finns förslag om att en utredning om Svampens framtida användning ska
adderas till portföljen.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2022-02-18
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Projektet Svampens framtida användning adderas till portföljen Den växande
kommunen
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 42 Nedsättning av avgift för upplåtelse av offentlig
platsmark för uteserveringar och exponering av varor
utanför butik inom Örebro kommun
Ärendenummer: Ks 380/2022
Handläggare: Mimmi Hodzic, 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
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2020 och 2021. Nu föreslås liknande åtgärder för att underlätta för det lokala
näringslivet 2022.
Förslaget innebär nedsättning av markupplåtelseavgiften för uteserveringar,
med 30 kvm avgiftsfri yta. Genom att inte ta ut avgift för 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 2022 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 2022 kommer att visas tidigast till delår 2.
Uppskattad kostnad utifrån förväntade intäkter 2022 ca 1,5 mnkr.
Om intäkterna blir lägre än förväntat kan reduceringen innebära en avvikelse
mot budget trots kompensation. Tekniska nämnden har inte kostnadstäckning
för reduceringsförslaget.
Finansiering av intäktsbortfall för neddragning med 100 % av avgiften, för
exponering av varor sker inom Tekniska nämndens ram.
Tekniska nämnden hanterade ärendet den 18 februari 2022.
Programnämnd samhällsbyggnad hanterade ärendet den 3 mars 2022.
Beslutsunderlag

Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-02-01
Beslut rån Tekniska nämnden 2022-02-18, § 47
Beslut från Programnämnd samhällsbyggnad 2022-03-03, § x (Tillkommer)
Förslag till beslut

Programnämnd samhällsbyggnads förslag till Kommunstyrelsen:
1. Avgiften för markupplåtelse för uteserveringar under år 2022, sätts ned med
30 kvadratmeter avgiftsfri yta.
2. Exponering av varor utanför butik befrias från avgift för år 2022.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Yrkanden

Martha Wicklund (V) yrkar bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förlag,
samt på att avgiften för offentlig platsmark återgår till det belopp som var
gällande före 2019-10-15.
John Johansson (S) yrkar avslag på Martha Wicklund (V) tilläggsyrkande.
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Proposition

Ordförande John Johansson (S) finner att det finns ett förslag till beslut i sin
helhet, samt ett tilläggsyrkande från Martha Wicklund (V). Därutöver har John
Johansson (S) yrkat avslag till Martha Wicklund (V) tilläggsyrkande.
Ordförande föreslår en propositionsordning där
Kommunstyrelseförvaltningens förslag ställs mot Martha Wicklunds (V)
förslag i sin helhet. Propositionsordningen godkänns av Kommunstyrelsen.
Ordförande ställer Kommunstyrelseförvaltingens förslag mot Martha
Wicklunds (V) yrkande och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt
Kommunstyrelseförvaltingens förslag.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
1. Avgiften för markupplåtelse för uteserveringar under år 2022, sätts ned med
30 kvadratmeter avgiftsfri yta.
2. Exponering av varor utanför butik befrias från avgift för år 2022.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Reservation

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

§ 43 Utvärdering av kommunens granskning av
folkinitiativet mot BRT
Ärendenummer: Ks 1177/2021
Handläggare: Mats Guldbrand
Ärendebeskrivning

Under hösten 2021 lämnades ett folkinitiativ in till Örebro kommun för att få
till stånd en folkomröstning angående Bus rapid transit (BRT) systemet som är
under uppbyggnad i kommunen. Kommunstyrelseförvaltningen, framför allt
Informationsförsörjningsavdelningen, genomförde granskningen av
underskrifter samt tog fram beslutsunderlag för vidare hantering i
Kommunstyrelse och Kommunfullmäktige. Kontrollen av underskrifter
genomfördes i flera olika steg.
Efter att ha blivit uppmärksammade på felaktigheter gjorde förvaltningen en
egen, ytterligare ny kontroll. Ett stort antal underskrifter bedömdes efter
omtaget som godkända. I anslutning till detta beslutade kommundirektören om
att en oberoende, extern part skulle granska de av förvaltningen underkända
underskrifterna för att se om de kan bedömas på annat sätt. Anlitat
revisionsföretag fick även i uppdrag att kontrollera kommunens arbete
avseende sammanställningen av antalet godkända namnunderskrifter och
huruvida det har skett i enlighet med kommunallagen.
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Revisionsföretaget fann att ett betydande antal underskrifter borde ha
godkänts. Med resultatet av den externa granskning som genomfördes och
visvisade ett avvikande resultat, så beslutade kommundirektör att en rapport av
kommunens egen granskningsprocess ska tas fram och redovisas till
Kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2022-03-08
Rapport Utvärdering och analys av granskningsprocess av namnunderskrifter i
folkinitiativet mot BRT-systemet, 2022-02-16
Bilagor till rapport
Förslag till beslut

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

Helena Ståhl (SD) yrkar på att få lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Proposition

Ordförande John Johansson (S) finner att det finns ett förslag till beslut, det
vill säga Kommunstyrelseförvaltningens förslag och att Kommunstyrelsen
beslutar enligt detta.
Därefter ställer ordförande Helena Ståhls (SD) yrkande om att få lämna ett
särskilt yttrande till protokollet under proposition och finner att
Kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
1. Informationen tas till protokollet.
2. Helena Ståhl (SD) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.

§ 46 Länsgemensam målbild för Nära vård
Ärendenummer: Ks 1428/2021
Handläggare: Anders Edlund
Ärendebeskrivning

Region Örebro län har tillsammans med länets kommuner arbetat fram en
länsgemensam målbild för Nära vård i Örebro län. Arbetet med målbilden har
skett på uppdrag av samverkansgruppen för kommunchefer och
regiondirektör. Förslaget har beretts i den politiska samverkansstrukturen och
det Regionala samverkansrådet har ställt sig bakom förslaget. Rådet har en
rådgivande roll och fattar inte några formella beslut vanför rekommendationen
är att målbilden beslutas lokalt i respektive organisation.
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En länsgemensam målbild är ett krav från statsmakterna för att regionen ska
fortsätta erhålla medel för arbetet med Nära vård. Syftet med det nationella
kravet är att stimulera länens samverkansarbete i vårdfrågor. En gemensam
målbild är också en förutsättning och en grund för det fortsatta arbetet med att
ta ut en riktning i det gemensamma omställningsarbetet mellan de ingående
samverkansparterna i Örebro län.
Förslaget är att kommunerna fattar beslut i enlighet med bifogat underlag och
meddelar Region Örebro län sitt beslut senast 31 mars 2022.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, daterad 2021-12-16
Region Örebro län, ”Gemensam målbild nära vård i Örebro län - rapport och
beslutsunderlag”, 2021-12-01
Missiv, ”Beslut om länsgemensam målbild nära vård”, 2021-12-03
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Förslag till länsgemensam målbild för omställningen till Nära vård antas.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 47 Jämställdhetsdelegationsens verksamhetsberättelse
2021
Ärendenummer: Ks 40/2022
Handläggare: Lovisa Damström
Ärendebeskrivning

Jämställdhetsdelegationen är en delegation under Kommunstyrelsen och
samordnar jämställdhetsfrågorna i Örebro kommun. Jämställdhetsdelegationen
redovisar varje år en verksamhetsberättelse för Kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelsen, 2022-02-18
Kommunstyrelsens jämställdhetsdelegations verksamhetsberättelse 2021.
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen:
- Jämställdhetsdelegationens verksamhetsberättelse för 2021 fastställs.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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§ 48 Jämställdhetsdelegationens verksamhetsplan 2022
Ärendenummer: Ks 40/2022
Handläggare: Lovisa Damström
Ärendebeskrivning

Jämställdhetsdelegationen är en delegation under Kommunstyrelsen och
samordnar jämställdhetsfrågorna i Örebro kommun. Jämställdhetsdelegationen
redovisar varje år en verksamhetsplan för Kommunstyrelsen.
För jämställdhetsdelegationens kostnader finns 60 000 kr/år.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2022-01-21
Kommunstyrelsens jämställdhetsdelegations verksamhetsplan för 2022
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Jämställdhetsdelegationens verksamhetsplan för 2022 fastställs.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 49 Begäran om godkännande av upplösning av
Stiftelsen Erik Rosenbergs Naturvårdsfond
Ärendenummer: Ks 42/2022
Handläggare: Joacim Bock
Ärendebeskrivning

Stiftelsen Erik Rosenbergs naturvårdsfond har inkommit med en begäran till
Örebro kommun, som en av stiftarna till fonden. Begäran inkom till Örebro
kommun den 12 januari 2022. Begäran gäller:
-att godkänna upplösning av stiftelsen under våren 2022
-att återstående medel därefter förs över till Närkes ornitologiska förening
-att Närkes ornitologiska förening blir ny huvudman förutdelningen av Erik
Rosenbergpriset med början hösten 2022
Stiftelsen Erik Rosenbergs Naturvårdsfond har sedan 1976 årligen, med
undantag för ett par år, delat ut ett naturvårdspris till personer som utfört
särskilt förtjänstfullt arbete för naturvården i Sverige.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att Örebro kommun godkänner
stiftelsens begäran.
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Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2022-02-16
Begäran till stiftarna av Erik Rosenbergs Naturvårdsfond (inklusive bilagor),
2021-01-02
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Godkänner upplösning av stiftelsen Erik Rosenbergs naturvårdsfond.
2. Godkänner att återstående medel därefter förs över till Närkes ornitologiska
förening.
3. Godkänner att Närkes ornitologiska förening blir ny huvudman för
utdelningen av Erik Rosenbergpriset.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut och där föreslås att
paragrafen justeras omedelbart.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 50 Lägesrapport - Coronapandemin
Ärendenummer: Ks 360/2020
Handläggare: Peter Larsson
Ärendebeskrivning

Kommundirektör Peter Larsson ger en nulägesrapport om smittspridningen av
Covid- 19 och nuvarande påverkan på kommunens verksamheter.
Förslag till beslut

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

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltingens förslag.

§ 51 Lägesrapport - Ukraina
Ärendenummer: Ks 408/2022
Handläggare: Peter Larsson
Ärendebeskrivning

Kommundirektör Peter Larsson ger Kommunstyrelsen en lägesrapport om
kriget i Ukrainas dess påverkan på Örebro kommuns verksamheter.
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Lägesrapporten ges både på Kommunstyrelsens beredningssammanträde den
15 mars och på Kommunstyrelsens beslutssammanträde den 22 mars.
Förslag till beslut

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

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltingens förslag.

§ 52 Säker informationshantering för nämnder
Ärendenummer: Ks 394/2022
Handläggare: Tobias Ander
Ärendebeskrivning

Information finns i alla kommunens verksamheter och handlar om allt vi gör.
Det kan till exempel vara information om vår personal, våra tjänster, vår
ekonomi och det omgivande samhället med kommuninvånare, företag,
föreningar etc. Information är därför i sig en av kommunens viktigaste
tillgångar. För att nå en hög kvalitet i vårt arbete måste informationen hanteras
på rätt sätt. Hög kvalitet innebär att om vi enkelt kan få tillgång till korrekt och
säker information, så har vi bättre förutsättningar att utveckla vår verksamhet
och kvaliteten på våra tjänster, myndighetsutövningen och bemötandet av
invånarna.
En kortare utbildning i form av ett föredrag hos respektive nämnd är
framtagen tillsammans med ett informations och stödmaterial.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2022-03-08
Handbok – säker informationshantering för nämnder (Ks 1055/2021)
Förslag till beslut

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

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltingens förslag.

12 (21)

ÖREBRO

Protokoll

§ 53 Motion från Maria Haglund (M) om att garantera våra
elever studie- och yrkesvägledning
Ärendenummer: Ks 537/2021
Ärendebeskrivning

Maria Haglund (M) har inkommit med en motion från Moderaternas grupp i
Kommunfullmäktige. Motionen anmäldes i Kommunfullmäktige den 23 mars
2021. Motionen.
Motionen innehåller förslag om att utvidga och garantera studie- och
yrkesvägledning inom grundskolan och gymnasieskolan.
Maria Haglund (M) föreslår att Kommunfullmäktige beslutar:
Att elever i våra kommunala skolor garanteras samtal med en studie- och
yrkesvägledare en gång under mellanstadiet samt en gång per år i högstadiet
och gymnasiet.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att motionen avslås eftersom införandet
av en garanti, där varje högstadie- och gymnasieelev garanteras samtal med
studie- och yrkesvägledare en gång per år, är en generell insats som kan leda till
att resurserna inte fördelas dit de gör störst nytta. En garanti kan minska
huvudmannens utrymme inom ramen för det kompensatoriska uppdraget.
Motionen ger heller inga förslag på ökad resurstilldelning.
Programnämnd barn och utbildning hanterade ärendet den 4 mars 2022.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2022-02-08
Motion från Maria Haglund (M) om att garantera våra elever studie- och
yrkesvägledning.
Förslag till beslut

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

Maria Haglund (M) och Karolina Wallström (L) yrkar bifall till motionen.
Proposition

Ordförande John Johansson (S) finner att det finns två förslag till beslut, det
vill säga Programnämnd barn och utbildnings förslag om att motionen ska
avslås, samt Maria Haglunds (M) och Karolina Wallströms (L) bifallsyrkanden
till motionen.
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Beslut

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

Maria Haglund (M) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för eget
bifallsyrkande till motionen.
Karolina Wallström (L) reserverar sig mot beslutet till förmån eget
bifallsyrkande till motionen.

§ 55 Remittering av motioner
Ärendenummer: Ks 268/2022
Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade den 16 februari 2022 att lämna över följande
motion för beredning:
- Motion från Helena Ståhl (SD) om införa fri tillgång till kostnadsfria
mensskydd i högstadiet, Ks 343/2022
Beslutsunderlag

Motion från Helena Ståhl (SD) om införa fri tillgång till kostnadsfria
mensskydd i högstadiet, Ks 343/2022
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Remittera motion från Helena Ståhl (SD) om att införa fri tillgång till
kostnadsfria mensskydd i högstadiet till Programnämnd barn och utbildning.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltingens förslag.

§ 56 Rapport från Örebro Rådhus AB
Ärendenummer: Ks 270/2022
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
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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, 2022-02-17
Förslag till beslut

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

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltingens förslag.

§ 57 Rapport över finansverksamheter under februari 2022
Ärendenummer: Ks 237/2022
Ärendebeskrivning

Kommunstyrelseförvaltningen anmäler rapport över finansverksamheter för
februari 2022.
Beslutsunderlag

Finansrapport januari 2022
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Rapporten läggs till handlingarna
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltingens förslag.

§ 58 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Ks 411/2022
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 18
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januari 2022. Inför Kommunstyrelsens sammanträde den 22 mars 2022
redovisar Kommunstyrelseförvaltningen beslut som tagits med stöd av
delegation under februari 2022.
Beslutsunderlag

Sammanställning över delegationsbeslut inom övrig verksamhet under
perioden 1-28 februari 2022
Sammanställning över delegationsbeslut inom finansverksamhet under
perioden 1-28 februari 2022
Förslag till beslut

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

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltingens förslag.

§ 59 Anmälan av handlingar
Ärendenummer: Ks 272/2022
Ärendebeskrivning

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

- Slutrapport - Strukturförändringsprogrammet inom Hemvårdsnämnden, Ks
362/2022
- Information till förtroendevalda om kort utbildning i informationssäkerhet
med start i april 2022, Ks 272/2022
- Information om MR-dagarna 2022, Örebro, Ks 272/2022
- Öppet brev - Barnets bästa också i förskolan, Ks 462/2022
- Protokoll från Örebro Rådhus Styrelsemöte 2022-02-17, Ks 272/2022
- Protokoll från Nerikes brandkårs direktör 2022-03-04, Ks 272/2022
Förslag till beslut

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

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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§ 60 Kommundirektörens rapport
Ärendenummer: Ks 273/2022
Ärendebeskrivning

Kommundirektören redogör i en rapport för nyheter inom förvaltningen.
Beslutsunderlag

Kommundirektörens rapport mars 2022
Förslag till beslut

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

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 61 Svar på ledamotsinitiativ från Karolina Wallström (L)
om att utreda intraprenad inom gymnasieskolan
Ärendenummer: Ks 340/2022
Ärendebeskrivning

Karolina Wallström (L) har lämnat in ett ledamotsinitiativ om att utreda
intraprenad inom gymnasieskolan. Ledamotsinitiativet lämnades in på
Kommunstyrelsens sammanträde den 8 februari 2022, § 38. I
Ledamotsinitiativet föreslås följande:
- Att nämnden ger uppdraget för vidare utredning till gymnasieförvaltningen i uppdrag att
utreda om det finns förutsättningar för en eller flera gymnasieskolor att bedriva sin
verksamhet som intraprenad.
Utifrån Kommunstyrelsens ansvarområde finns redan idag förutsättningarna i
för gymnasieskolor att ansöka om att bedriva sina verksamheter som
intraprenad. Detta regleras i styrdokumenten Regelverk för resultatenheter i Örebro
kommun och Intraprenad 2.0.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2022-03-15
Ledamotsinitiativ från Karolina Wallström (L), 2022-02-08
Beslut från Kommunstyrelsen 2014-04-22, § 92
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Anse ledamotsinitiativet besvarat.
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Yrkande

Karolina Wallström (L) yrkar bifall till ledamotsinitiativet.
Proposition

Ordförande John Johansson (S) finner att det finns två förslag till beslut, det
vill säga Kommunstyrelseförvaltningens förslag och Karolina Wallströms (L)
bifallsyrkande till ledamotsinitiativet. Ordförande ställer förslagen mot
varandra och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt
Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Anse ledamotsinitiativet besvarat.
Reservation

Karolina Wallström (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
bifallsyrkande till ledamotsinitiativet.

§ 62 Ledamotsinitiativ från Martha Wicklund (V) om att visa
solidaritet med Ukraina – säkerställ att Örebro kommun
kan ta emot flyktingar
Ärendenummer: Ks 558/2022
Ärendebeskrivning

Martha Wicklund (V) initierar ett ärende till Kommunstyrelsen om att visa
solidaritet med Ukraina – säkerställ att Örebro kommun kan ta emot flyktingar.
I Initiativet föreslås följande:
"För första gången på mycket lång tid ser vi hur en suverän stat har invaderats
av ett aggressivt och oberäkneligt grannland. Ukraina och dess befolkning
attackeras nu urskillningslöst av Putins militär och dödstalen stiger för var dag
som attacken fortgår. Ukrainare tvingas nu slåss för rätten att få bestämma
över sitt eget land. De slåss för sin frihet, sin demokrati och för sin egen
överlevnad i ett krig som de själva inte valt.
Den 3 mars 2022 aktiverade EU:s ministerråd det så kallade
massflyktsdirektivet. Det innebär att flyktingar från Ukraina kommer att ges ett
tillfälligt uppehållstillstånd i EU i upp till tre år. De har bland annat rätt till
skolgång och rätt att arbeta. Massflyktsdirektivet antogs redan 2001 men detta
är första gången som det har tillämpats. Vi som svenskar, européer och
medmänniskor måste visa vår solidaritet med det ukrainska folket. Här kan
kommunen göra en stor och viktig insats.
Natten till idag kom den första flyktingfamiljen från Ukraina till Örebro.
Örebro kommun behöver nu förbereda sig och säkerställa att vi kan ta emot
ukrainska flyktingar på bästa möjliga vis. Vi ser inte att Örebro kommun i
nuläget har den beredskap som krävs för att ta emot en stor mängd flyktingar.
Vi ser också hur styrande partier (S, C och Kd) inte avser att ta några egna
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initiativ i denna svåra stund, i stället inväntas direktiv från regeringen. Vi anser
att Örebro kommun både kan och bör agera snabbt och resolut. Om vi ska dra
någon lärdom från flyktingkrisen 2015 så är det att kommunerna var för dåligt
förberedda.
Närmare 1 miljon ukrainare är redan på flykt, det finns stor anledning att tro
att den siffran kommer öka markant den närmsta tiden. Örebro kommun bör
därför redan nu förbereda sig på att ta emot en stor del flyktingar. Flyktingar
som kommer till vår kommun behöver akut hjälp med tak över huvudet, mat,
kläder och hygienartiklar. En stor del kommer vara i behov av vård och stöd.
Ytterligare en del behöver plats på kommunala skolor för att uppfylla kraven i
barnkonventionen. Det är i nuläget oklart hur länge kriget i Ukraina kommer
fortsätta. Det kan handla om månader eller år. Därför måste vi även se över
hur kommunen kan hjälpa de som blir kvar även på lång sikt.
Med bakgrund av detta föreslår Vänsterpartiet:
- att säkerställa att Örebro kommun, i den akuta fasen, kan erbjuda flyktingar
från Ukraina bostad, mat, kläder och hygienartiklar.
- att i samverkan med regionen säkerställa att ukrainska flyktingar får relevant
sjukvård och traumahantering.
- att säkerställa att kommunala skolor kan ta emot ukrainska flyktingbarn i
enlighet med barnkonventionen.
- att säkerställa att Örebro kommun, i den akuta fasen, möjliggör och
underlättar för flyktingar från Ukraina att ha kontakt med ukrainska
ambassaden.
- utreda möjligheten till långsiktiga lösningar för de flyktingar som blir kvar i
kommunen."
Beslutsunderlag

Ledamotsinitiativ från Martha Wicklund (V), 2022-03-04
Yrkande

John Johansson (S) yrkar på att skicka ärendet till
Kommunstyrelseförvaltningen för beredning.
Proposition

Ordförande John Johansson (S) finner att det finns ett förslag till beslut, det
vill säga eget yrkande om att skicka ärendet till Kommunstyrelseförvaltningen
för beredning, och att Kommunstyrelsen beslutar detta.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- skicka ärendet till Kommunstyrelseförvaltningens för beredning.
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§ 63 Ledamotsinitiativ från Martha Wicklund (V) om
trygghet för förtroendevalda
Ärendenummer: Ks 559/2021
Ärendebeskrivning

Martha Wicklund (V) initierar ett ärende till Kommunstyrelsen om trygghet för
förtroendevalda. I Initiativet föreslås följande:
"I revisionsrapporten "Samlad uppföljning av tidigare granskningar" från PWC
lyfts den viktiga fråga som handlar om att "Kommunen bör erbjuda ett aktivt
stöd till partier i arbetet mot hot och våld riktat mot förtroendevalda."
Förslaget som lyfts är att kommunen ska ha riskanalyser och handlingsplaner
för att stärka säkerheten. I flera andra kommuner finns det tydliga riktlinjer för
hur hot och våld mot förtroendevalda ska hanteras där Malmö stad är ett bra
exempel. Hot och våld mot förtroendevalda har blivit ett allt större problem de
senaste åren där till exempel sociala medier har bidragit till ett hårdare klimat.
När Stadsrevisionen lyfte frågan under 2021 så svarade dåvarande KSO
Kenneth Handberg (S) att det är skillnad mellan anställda i kommunen och
förtroendevalda och att det ligger till grund för att kommunen inte ska vara
mer delaktig i detta arbete. Men den kommunala organisationen har ett viktigt
uppdrag i att upprätthålla demokratin i kommunen och att ha en tydlig ingång
ligger i linje med detta uppdrag. I Malmö stads policy så finns det en tydlig väg
in för förtroendevalda som utsätts för hot och våld genom att bland annat allt
anmäls in till en tjänsteperson så att alla incidenter finns sparade i kommunen.
Dessutom erbjuder kommunen ett aktivt stöd genom tjänsteman i beredskap
som finns tillgänglig dygnet runt årets alla dagar.
Demokratin är ett väldigt öppet och sårbart system. Det betyder att vi hela
tiden måste arbeta hårt för att värna de demokratiska värderingarna. När
förtroendevalda utsätts allt mer aggressivt så riskerar vi att förlora viktiga röster
och i långa loppet sätta vår demokrati ur spel. Därför måste kommunen alltid
göra sitt yttersta för att säkerställa att de förtroendevalda har ett bra stöd i sin
roll som beslutsfattare. Alla partier har inte samma förutsättningar att stötta
sina förtroendevalda och därför är rutinerna i kommunen a och o för att
säkerställa att alla förtroendevalda kan delta i demokratiskt valda organ på lika
villkor.
Därför yrkar Vänsterpartiet:
- att kommunen omedelbart startar ett arbete med att ta fram en tydlig policy
för kommunens stöttning av förtroendevalda i hot och våldssituationer.
- att kommundirektören får i uppdrag att på bästa sätt säkerställa att alla
förtroendevalda har god kännedom om innehållet i policyn."
Beslutsunderlag

Ledamotsinitiativ från Martha Wicklund (V), 2022-03-22
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Yrkande

John Johansson (S) yrkar på att skicka ärendet till
Kommunstyrelseförvaltningen för beredning.
Proposition

Ordförande John Johansson (S) finner att det finns ett förslag till beslut, det
vill säga eget yrkande om att skicka ärendet till Kommunstyrelseförvaltningen
för beredning, och att Kommunstyrelsen beslutar detta.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Skicka ärendet till Kommunstyrelseförvaltingen för beredning.
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Särskilt yttrande
Ärende: Utvärdering av kommunens granskning av folkinitiativet mot BRT
Ärendenummer: KS 1177/2021
Datum: 2022-03-22

Hur kunde man rösta ned folkinitiativet när utvärderingen själv pekar på
exakt de delar, och lite till, som vi har påtalat länge?
Med denna utvärdering i handen går det inte att nog understryka vikten av hur felaktigt beslutet var att avslå
folkinitiativet. Nu är en process i gång hos Förvaltningsrätten i Karlstad, där flera av de antaganden som gjorts
kommer att ställas på sin spets. Det finns dock redan nu ett antal kommentarer som vi har om vad
utvärderingen själv säger.

Tidsaspekten som tummade på kvaliteten
De sex veckor förvaltningen hade till sitt förfogande visade sig vara för snävt tilltaget med tanke på de verktyg
och metoder som användes. Något vi noterade direkt vid våra kontroller av förvaltningens granskning var hur
ojämn bedömningen var, där många namn var underkända trots att de enligt förvaltningens egen
granskningsriktlinje borde varit godkända. Ett snabbt exempel var två individer som underkändes, som vid tid
för underskrift inte var 18 år fyllda, men där bägge fyllt 18 år när initiativet lämnades in till kommunen. Exempel
likt dessa var ändå tydligt beskrivna i granskningsriktlinjen hur de skulle hanteras.
Att en stor del underkända namn grundar sig i snäv tidsram, för många inblandade bedömare och avsaknad
av controller är uppenbart. Här har alltså kvaliteten kring underlaget blivit lidande, vilket även är en stor
anledning till att underlaget har ifrågasatts, uppenbart också med rätta. Det är även här vi tolkar att PwC har
landat i mycket av sin kritik mot kommunens arbete i ärendet.

Felinmatade personnummer
Den stora boven i dramat är dessa personnummer, där individer som skrivit under helt korrekt blivit underkända
för att deras uppgifter matades in felaktigt i datasystemet. Här är det ändå tacksamt att förvaltningen äntligen
tillkännager vad som hände med dessa personnummer, då man inte valt att svara på detta förrän nu. Av de
1 943 personnummer som inte matchade mot folkbokföringen, så matchade alltså 913 av dessa
personnummer efter rättning. Precis som förvaltningen själva påtalar så hade ett enkelt stickprov visat att dessa
var felaktigt inmatade. Men intresse för sådan kontroll uteblev tills delar av oppositionen påtalade detta efter
egna utförda kontroller av granskningen. Något som också nämns lite smått är hur dubbletterna har hanterats,
det verkar nämligen inte ha kontrollerats om det rörde sig om faktiska dubbletter eller om det egentligen var
två underskrifter, men där en av dem kan ha fått personnumret felaktigt inmatat.
Det är inte ny information att den mänskliga faktorn har en stor påverkan, speciellt när det gäller monotona
arbetsuppgifter som handlar om att mata in data. Detta borde förvaltningen ha tagit i beaktande redan från
start när man ansåg sig sakna maskinella verktyg. Men dubbelkontroll hade även förväntats med dessa
verktyg, just för att säkerställa ett kvalitetssäkrat och korrekt resultat. Här är vi inte nöjda med vad vi anser vara
en renodlad bortförklaring.
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Påstått jäv
Man väljer rubriken ”Påstått jäv och otillbörlig hantering i granskningsarbetet” i avsnitt 4.2, detta då
förvaltningen gjort bedömningen att jäv inte ingick i detta ärende. Detta är en högst problematisk bedömning
som inte enbart berör just detta ärende, utan samtliga ärenden som tjänstepersoner hanterar, där samma
tjänstepersoner samtidigt är aktiva i ett politiskt parti. Det lyfts fram att det inte bedöms finnas någon särskild
omständighet som är ägnad att rubba förtroendet för hans eller hennes opartiskhet i ärendet. Den särskilda
omständigheten som förvaltningen verkar ha missat är att vederbörande är aktiv i ett styrande parti som har
tagit tydlig ställning mot vad folkinitiativet vill uppnå. Detta faller även in under generalklausulen delikatessjäv:

”Begreppet delikatessjäv innebär att du kan vara jävig om det finns någon annan omständighet som gör
att din opartiskhet i ärendet kan ifrågasättas. Det innebär att du kan räknas som jävig även om du inte
rent faktiskt har brustit i kraven på objektivitet och opartiskhet. Det är en del av bedömningen att tänka på
hur det ser ut utifrån att just du, som har någon sorts relation till ärendet, deltar i handläggningen.”
Jäv i offentlig tjänst, 2020 – Statskontoret
Finansdepartementet, tillsammans med SKR, har även tagit fram en vägledning kopplat just till jäv som heter
”Om mutor och jäv - en vägledning för offentligt anställda” som går att finna på denna adress:
https://www.regeringen.se/49bb41/contentassets/ad3b1cc45f064fdd9c8b72da4aa98a67/om-mutor-ochjav---en-vagledning-for-offentligt-anstallda
Där går att läsa följande på sida 11:

Klara fall av jäv är om det finns någon annan särskild omständighet som skulle kunna rubba förtroendet
för din opartiskhet. Till exempel om du är engagerad i saken på ett sådant sätt att misstanke lätt kan
uppkomma att det brister i förutsättningarna för en opartisk bedömning.
Förvaltningens bedömning kommer nu prövas av Förvaltningsrätten, men av underlagen att döma i jävsfrågan
så är det tydligt att förvaltningens bedömning varit klart felaktig.

Uppgift om adress
Denna punkt är väldigt viktig, då den ligger till grund för granskningen som helhet. Förvaltningen valde att tolka
detta som att fullständig postadress krävdes. I ett senare skede backade man något och tog bort krav på
postnummer. Kommunallagen är tyvärr extremt otydlig med vad exakt som efterfrågas och i grunden är dessa
uppgifter relativt irrelevanta då fullständig folkbokföringsadress går att finna om personnumret är komplett.
Därav är den enkla tolkningen exakt vad som står, uppgift om adress. Det kan vara bara ort, bara gata, bara
gatunummer, bara boxadress, bara postnummer, eller en kombination av dem allihop.
Syftet med detta är att göra det enklare för den som kontrollerar underskrifterna att snabbt göra en bedömning
av huruvida underskriften är tillhörande en medborgare i kommunen eller ej. Att då lägga sådan vikt vid att
underkänna hundratals underskrifter, för att någon del av adressen saknades, är inte hållbart. Att man
använder andra kommuner som ursäkt är heller inte korrekt, det blir nämligen inte rätt bara för att man gör
samma fel som andra redan har gjort. Här saknas dock ett tydligt prejudikat kring hur detta ska tolkas. Vår
inställning är att den inlämnade överklagan kan landa i ett beslut kring just detta område så tolkningsutrymme
inte längre existerar. Det är vår övertygelse att det är på just denna punkt som folkinitiativet föll i förvaltningens
granskning.
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Antalet röstberättigade i Örebro kommun
Kanske bland de viktigaste frågorna, vart går gränsvärdet för att uppnå 10 procent av röstberättigade i
kommunen? Den fastställda siffran är tyvärr en uppskattning och innehåller även små delar av rena
gissningslekar. Här läggs den stora skulden på bristen på tid. Det gick inte att få fram ett korrekt underlag i tid,
därav fick man uppskatta. Det är självklart tacksamt att den siffra man landade på låg mer till initiativets fördel,
något vi själva har noterat. Vi hade räknat med en siffra som låg strax över 12 000 röstberättigade om man
skulle utgå från dagens läge. Någonstans blir det dock konstigt att köra en uppskattad siffra när korrekt
underlag saknades. I det här läget är det lika korrekt att använda sig av den summa som var framräknad inför
valet 2018, som då låg på 116 940 röstberättigade. Man hade då fått ett gränsvärde på 11 694, i stället för den
uppskattade siffran om 11 960. Valet av gränsvärde är i detta fall av extremt betydande vikt för folkinitiativet, då
det hade gått igenom om man gått på 2018 års siffror, trots bristerna i granskningen.

Avslutande ord
Det som framkommer i utvärderingen är inga nyheter för oss. Vi önskar dock tacka förvaltningen för denna
redovisning, där man ändå relativt tydligt lyfter fram hur arbetet gick till, samtidigt som man pekar på brister
och olika felaktigheter. Vi anser inte att dessa felaktigheter är tillfullo åtgärdade, men vi väljer att invänta
Förvaltningsrättens syn i denna fråga. Men de partier som valde att avslå folkinitiativet bör ta fram
skämskudden. Sverigedemokraterna kommer kunna stå stolta i detta arbete och vi kommer inte rädas att möta
väljarna inför valet och öppet tala om denna fråga och hur övriga partier valde att agera. Vi kan bara tacka för
att ni underlättar valrörelsen åt oss genom att återigen vara naiva och inte se saker komma och senare få möta
konsekvenserna av er dåligt förda politik.

För Sverigedemokraterna i Kommunstyrelsen
Helena Ståhl (SD)
Ledamot
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