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§ 159 Riktlinjer för pension
Ärendenummer: Ks 698/2021
Handläggare: Maria Hedlund och Lena Larsson
Ärendebeskrivning

Örebro kommuns riktlinjer för pension utgör en vägledning i hantering av
pensionsrelaterade frågor. Riktlinjen kan också användas som ett verktyg i
arbetet med kompetensförsörjning. Riktlinjen riktar sig till medarbetare och
chefer i Örebro kommun.
Bestämmelser om pension för förtroendevalda politiker regleras i egna avtal
samt framtagna tillämpningsanvisningar.
Riktlinjen innehåller bestämmelser kring:
•
•
•
•

Pensionsförstärkning vid förtida uttag
Särskild avtalspension
Löneväxling
Särskild pension för högre chefer

Riktlinjen gäller tillsvidare men uppdateras vid behov samt efter vart fjärde år.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-05-10
Riktlinje för pension, 2021-05-03
Uppdragsdirektiv översyn av Örebro kommuns särskilda pensionsplan
(ÖSPP)
Slutrapport översyn av Örebro kommuns särskilda pensionsplan (ÖSPP)
Förslag till beslut

Personalberedningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Anta Riktlinje för pension enligt förslag.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Personalberedningens förslag.
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§ 160 Sociala investeringar: uppföljande utvärdering av
NP-samverkan
Ärendenummer: Ks 528/2021
Handläggare: Yvonne Haneskog
Ärendebeskrivning

Den sociala investeringen NP-samverkan genomfördes från våren 2015 fram
till och med sommaren 2018 och i samverkan mellan dåvarande Förvaltningen
för funktionshindrade och Gymnasieförvaltningen. Satsningens syfte var att
skapa en väg in för målgruppen ungdomar och unga vuxna, från 15 år upp till
och med 24 år, som upplever att vardagen och övriga livssituationen inte
fungerar på grund av neuropsykiatriska svårigheter och funktionsnedsättningar.
Denna rapport syftar till att utvärdera vilka medelfristiga effekter avseende
utbildning och sysselsättning som uppstått efter investeringen NP-samverkans
slut. De individer som tagit del av insatsen och som bedömts ha uppnått
satsningens kortsiktiga målsättning, dvs en förenklad vardag definierat som
positiv progression i SDQ delskalan Problem i vardagen, har följts i denna
utvärdering.
Utvärderingen visar att andelen individer som uppnått satsningens långsiktiga
målsättningar om att fler elever som tillhör målgruppen fullföljer
gymnasieutbildning med gymnasieexamen och andel som är sysselsatta är låg.
Resultatet tyder på att verksamheten ökar förutsättningarna för individen att
hantera sin vardag enklare men på lång sikt har individen fortfarande
svårigheter med att uppnå såväl gymnasieexamen som en meningsfull
sysselsättning. Givet att individen tagit en gymnasieexamen, uppnås ett bättre
utfall avseende nuvarande sysselsättning. Ur ett kommunalekonomiskt
perspektiv tyder mycket på att det är lönsamt att satsa på förebyggande arbete
och preventiva insatser i yngre åldrar som ökar andelen behöriga elever till
gymnasiet som även fullföljer med en examen.
Satsningen har inte genererat ekonomiska effekter som överstiger dess kostnad
och till följd av detta är satsningens nettoeffekt negativ. När kostnad per insats
och individ relateras till gymnasieskolans förväntade utbildningskostnad för
obehöriga elever visar resultatet att givet de antaganden som gjorts, ökar den
kommunalekonomiska kostnaden med 33 tkr per elev medan kostnad per
gymnasieexamen minskar med drygt 53 procent. Utifrån antaganden och
slutsatser i slutrapporten, samt resultat och lönsamhetsberäkningar i denna
uppföljande utvärdering är bedömningen att de förväntade ekonomiska
effekterna för Socialnämnden inte genererats i den utsträckning som förväntats
vid tidigare prognoser. Till följd därav justeras återföringen för Socialnämnden
ned till 30 procent. Funktionsstödsnämnden åläggs att återföra enligt senaste
plan. Sammantaget återförs 48 procent av ursprunglig återföringsplan.
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Beslutsunderlag

Ansökan NP-samverkan, Ks 73/2015, 2015-02-23
Slutrapport NP-samverkan, Ks 73/2015, 2018-05-03
Rapport NP-samverkan – uppföljande utvärdering, Ks 528/2021, 2021-05-25
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Rapport för satsningen NP-samverkan godkänns.
2. Återföringsplan för NP-samverkan fastställs.
3. Socialnämnden och Funktionsstödsnämnden åläggs att återföra medel i
enlighet med den fastställda återföringsplanen.
Yrkande

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

Ordförande Jimmy Nordengren (C) finner att det finns ett förslag till beslut,
det vill säga Kommunstyrelseförvaltningens förslag och att Kommunstyrelsen
beslutar enligt detta.
Därefter ställer ordföranden Helena Ståhls (SD) yrkande om att få lämna ett
särskilt yttrande till protokollet under proposition och finner att
Kommunstyrelsen godkänner detta.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
1. Rapport för satsningen NP-samverkan godkänns.
2. Återföringsplan för NP-samverkan fastställs.
3. Socialnämnden och Funktionsstödsnämnden åläggs att återföra medel i
enlighet med den fastställda återföringsplanen.
4. Helena Ståhl (SD) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.

§ 161 Granskning av nämndernas redovisning inom
jämställdhetsområdet 2021
Ärendenummer: Ks 6/2021
Handläggare: Mia Patiño Stålgren
Ärendebeskrivning

Nämndernas delårsrapporter och årsredovisningar har granskats ur
jämställdhetsperspektiv sedan 2010. Granskningarna sammanställs till en
rapport som redovisas för kommunstyrelsens jämställdhetsdelegation. Örebro
kommuns modell och mall för verksamhetsrapportering har ändrats under
åren, vilket gör att det är svårt att jämföra de granskningar/bedömningar som
gjorts för olika år med varandra. I den befintliga mallen för
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verksamhetsrapportering är inte jämställdhetsperspektivet specifikt efterfrågat,
vilket tenderar att leda till att jämställdhetsarbetet inte synliggörs i
rapporteringen. Det är viktigt att uppmärksamma att granskningen grundar sig
på det underlag som redovisas i skrivna dokument, vilket inte nödvändigtvis
fångar all relevant verksamhetsutveckling inom området. Att jämställdhet inte
finns med som ett genomgående perspektiv i de skrivna dokumenten behöver
inte betyda att nämnden inte arbetar med jämställdhetsuppdragen.
Granskningen av nämndernas årsredovisning inom jämställdhetsområdet har
skett på följande sett:
1. Granska i vilken utsträckning nämnder redovisar verksamhet ur ett
jämställdhetsperspektiv (framförallt inom målområden 1 och 3).
2. Granska i vilken utsträckning nämnder redovisar indikatorer uppdelat
på kön.
3. Granska i vilken utsträckning nämnder redovisar arbete kring jämställd
resursfördelning.
Beslutsunderlag

Granskning av nämndernas redovisning inom jämställdhetsområdet, 2021-0426
Förslag till beslut

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

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Jämställdhetsdelegationens förslag.

§ 162 Beslut om att utse signalskyddschef
Ärendenummer: Ks 962/2021
Handläggare: Tobias Ander
Ärendebeskrivning

Säkerhetsskydd handlar om att skydda verksamheter som kan ha betydelse för
Sveriges säkerhet. Dessa verksamheter kan även finnas i kommunen. I
säkerhetsskyddslagen (2018:585), med tillhörande förordning (2018:658), ställs
tydliga krav på kommunens säkerhetsskyddsarbete utifrån områdena
informationssäkerhet, fysiskt skydd och personalsäkerhet. Ett av dessa krav är
att kommunen, inom ramen för sitt informationssäkerhetsarbete, ska ha ett
fungerande signalskydd vid kommunicering av känslig information till externa
aktörer. Signalskydd är dessutom det område inom säkerhetsskyddet som växer
mest, då det även är tätt sammankopplat med kommunens arbete med civilt
försvar.
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För att säkerställa att kommunens signalskydd fungerar och upprätthålls i
enlighet med gällande bestämmelser, ska kommunen därför förordna en
signalskyddschef. Kommunens signalskyddschef rapporterar, jämte
säkerhetsskyddschefen, direkt till kommundirektören i frågor som rör
signalskydd och informationssäkerhet.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse – Beslut signalskyddschef Ks 692/2021.
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Tobias Ander född 750331 förordnas som signalskyddschef för Örebro
kommun.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 164 Informationsärende - Digitaliseringsstrategi för
Örebro län 2021-2026
Ärendenummer: Ks 363/2020
Handläggare: Catharina Centerfjäll
Ärendebeskrivning

Informationsärende.
Beslutsunderlag

Remissversion - Digitaliseringsstrategi för Örebro län 2021-2026
Yttrande från Örebro kommun - Digitaliseringsstrategi för Örebro län 20212026
Remissversion - Handlingsplan digitaliseringsstrategi för Örebro län 2021-2026
Yttrande från Örebro kommun - Handlingsplan digitaliseringsstrategi för
Örebro län 2021-2026
Förslag till beslut

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

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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§ 165 Ej verkställda beslut SoL och LSS kvartal 1 2021
Ärendenummer: Ks 840/2021
Ärendebeskrivning

Programnämnd social välfärd är som beslutande nämnd skyldig att kvartalsvis
rapportera och anmäla de beslut om bistånd enligt 4 kap 1 § SoL och 9 § LSS
som inte verkställts inom tre månader, eller där avbrott i verkställigheten varat
längre än tre månader. Syftet med rapporteringen är att kommunen ska ha
kännedom om dessa ärenden samt kunna planera sina resurser för att kunna
verkställa insatser inom skälig tid. Första kvartalet 2021 är det 217 beslut som
Programnämnd social välfärds ska rapportera, av dessa rapporteras 155 som
fortsatt ej verkställda vid kvartalets utgång. Långa väntetider förekommer och
58 personer har väntat på verkställighet i över ett år. Flest antal ej verkställda
beslut är bostad med särskild service för vuxna enligt LSS. Vanligaste skälet till
att verkställighet dröjer är att det saknas lediga eller lämpliga bostäder att anvisa
till eller ”annat skäl” som för tillfället oftast handlar om svårigheter att
verkställa på grund av orsaker kopplade till coronapandemin.
Beslutsunderlag

Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS, kvartal 1 2021
Statistikrapport över ej verkställda SoL-beslut rapporterade kvartal 1, 2021
Förslag till beslut

Programnämnd social välfärds förslag till Kommunstyrelsen:
- Rapportera statistikrapport över ej verkställda beslut enligt SoL och LSS för
kvartal 1, 2021 till Kommunfullmäktige och Stadsrevisionen.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Yrkanden

Martha Wicklund (V) yrkar bifall till Programnämnd social välfärds förslag,
samt till att Programnämnd social välfärd får i uppdrag att ta fram en plan för
verkställande av beslut gällande boendeplatser för personer i behov av stöd
genom LSS och att Programnämnd social välfärd vid Kommunstyrelsens
sammanträde i december presenterar en plan för hur kommunen ska komma
till bukt med den resursbrist som rapporten visar på, och minska andelen ej
verkställda beslut.
Karolina Wallström (L) yrkar bifall till Programnämnd social välfärds förslag
samt bifall till Martha Wicklunds (V) tilläggsyrkande om att Programnämnd
social välfärd får i uppdrag att ta fram en plan för verkställande av beslut
gällande boendeplatser för personer i behov av stöd genom LSS. Därutöver
yrkar Karolina Wallström (L) på att lägga till ett beslut om att se om det finns
fler utövare/ huvudmän att upphandla utanför kommunens verksamhet. Samt
utreda om det innebär en högre kostnad för att följa lagstiftning och ansvar.
Helena Ståhl (SD) och Anders Åhrlin (M) yrkar bifall till Martha Wicklunds (V)
och Karolina Wallströms (L) tilläggsyrkanden.
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John Johansson (S) yrkar avslag på Martha Wicklunds (V) och Karolina
Wallströms (L) tilläggsyrkanden.
Martha Wicklund (V) yrkar avslag på Karolina Wallströms (L) yrkande om att
lägga till ett beslut om att se om det finns fler utövare/ huvudmän att
upphandla utanför kommunens verksamhet. Samt utreda om det innebär en
högre kostnad för att följa lagstiftning och ansvar.
Proposition

Ordförande Jimmy Nordengren (C) föreslår en propositionsordning där
Kommunstyrelsen först tar ställning till Programnämnd social välfärds förslag,
och därefter tar ställning till ett och ett av tilläggsyrkandena från Martha
Wicklund (V) och Karolina Wallström (L). Kommunstyrelsen godkänner
förslaget.
Ordföranden ställer Martha Wicklunds (V) med fleras bifallsyrkande till
Programnämnd social välfärds förslag under proposition och finner att
Kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Därefter ställer ordföranden Martha Wicklunds (V) med fleras tilläggsyrkande
om att Programnämnd social välfärd får i uppdrag att ta fram en plan för
verkställande av beslut gällande boendeplatser för personer i behov av stöd
genom LSS mot John Johanssons (S) avslagsyrkande och finner att
Kommunstyrelsen avslår tilläggsyrkandet.
Sedan ställer ordföranden Martha Wicklunds (V) tilläggsyrkande om att
Programnämnd social välfärd vid Kommunstyrelsens sammanträde i december
presenterar en plan för hur kommunen ska komma till bukt med den
resursbrist som rapporten visar på, och minska andelen ej verkställda beslut,
mot John Johanssons (S) avslagsyrkande och finner att Kommunstyrelsen
avslår tilläggsyrkandet.
Slutligen ställer ordföranden Karolina Wallströms (L) yrkande om att lägga till
en beslutspunkt om att se om det finns fler utövare/ huvudmän att upphandla
utanför kommunens verksamhet. Samt utreda om det innebär en högre
kostnad för att följa lagstiftning och ansvar, mot John Johanssons (S) och
Martha Wicklund (V) avslagsyrkande och finner att Kommunstyrelsen avslår
tilläggsyrkandet.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Rapportera statistikrapport över ej verkställda beslut enligt SoL och LSS för
kvartal 1, 2021 till Kommunfullmäktige och Stadsrevisionen.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
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Reservationer

Martha Wicklund (V) reserverar sig skriftligt till förmån för egna
tilläggsyrkanden.
Karolina Wallström (L) reserverar sig skriftligt till förmån för egna
tilläggsyrkanden.
Anders Åhrlin (M), Maria Haglund (M), Johan Kumlin (M) och Cecilia
Askerskär Philipsson (M) reserverar sig till förmån för Martha Wicklunds (V)
och Karolina Wallströms (L) tilläggsyrkanden.

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

Kommunfullmäktige den 15 juni 2021 har överlämnat följande motioner för
beredning:
Motion från Martha Wicklund (V), Sunil Jayasooriya (V), Linn Josefsson (V)
och Stefan Nilsson (V) om inga marknadshyror i allmännyttan.
Motion från Martha Wicklund (V), Sunil Jayasooriya (V), Linn Josefsson (V)
och Stefan Nilsson (V) om äldreomsorgsteam med särskild inriktning på
missbruk.
Motion från Helena Ståhl (SD) och David Larsson (SD) om att avsluta
samarbetet med Fairtrade.
Motion från Helena Ståhl (SD) om att ingen form av positiv särbehandling ska
förekomma inkom kommunens verksamheter.
Motion från Maria Sääf (MP), Marcus Willén Ode (MP) och Lea Strandberg
(MP) om att göra om nedre delen av Stortorget.
Motion från Lea Strandberg (MP) om att införa en mobil fritidsgård i Örebro.
Motion från Marcus Willén Ode (MP) om att göra kulturarvet Örebrokällan
tillgängligt.
Motion från Maria Sääf (MP), Marcus Willén Ode (MP) och Lea Strandberg
(MP) om ett nytt naturreservatet i Sörbyskogen.
Motion från Maria Sääf (MP) och Marcus Willén Ode (MP) om en generell
hastighetsgräns i centrala Örebro.
Motion från Maria Sääf (MP), Lea Strandberg (MP) och Marcus Willén Ode
(M) om att göra om nedre delen av Stortorget.
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Beslutsunderlag

Motion från Martha Wicklund (V), Sunil Jayasooriya (V), Linn Josefsson (V)
och Stefan Nilsson (V) om inga marknadshyror i allmännyttan, Ks 872/2021
Motion från Martha Wicklund (V), Sunil Jayasooriya (V), Linn Josefsson (V)
och Stefan Nilsson (V) om äldreomsorgsteam med särskild inriktning på
missbruk, Ks 871/2021
Motion från Helena Ståhl (SD) och David Larsson (SD) om att avsluta
samarbetet med Fairtrade, Ks 868/2021
Motion från Helena Ståhl (SD) om att ingen form av positiv särbehandling ska
förekomma inkom kommunens verksamheter, Ks 867/2021
Motion från Maria Sääf (MP), Marcus Willén Ode (MP) och Lea Strandberg
(MP) om att göra om nedre delen av Stortorget, Ks 866/2021
Motion från Lea Strandberg (MP) om att införa en mobil fritidsgård i Örebro,
Ks 865/2021
Motion från Marcus Willén Ode (MP) om att göra kulturarvet Örebrokällan
tillgängligt, Ks 864/2021
Motion från Maria Sääf (MP), Marcus Willén Ode (MP) och Lea Strandberg
(MP) om ett nytt naturreservatet i Sörbyskogen, Ks 863/2021
Motion från Maria Sääf (MP) och Marcus Willén Ode (MP) om en generell
hastighetsgräns i centrala Örebro, Ks 862/2021
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Remittera motion från Martha Wicklund (V), Sunil Jayasooriya (V), Linn
Josefsson (V) och Stefan Nilsson (V) om inga marknadshyror i allmännyttan
till Kommunstyrelseförvaltningen.
2. Remittera motion från Martha Wicklund (V), Sunil Jayasooriya (V), Linn
Josefsson (V) och Stefan Nilsson (V) om äldreomsorgsteam med särskild
inriktning på missbruk till Programnämnd social välfärd.
3. Remittera motion från Helena Ståhl (SD) och David Larsson (SD) om att
avsluta samarbetet med Fairtrade till Kommunstyrelseförvaltningen.
4. Remittera motion från Helena Ståhl (SD) om att ingen form av positiv
särbehandling ska förekomma inkom kommunens verksamheter till
Kommunstyrelseförvaltningen.
5. Remittera motion från Maria Sääf (MP), Marcus Willén Ode (MP) och Lea
Strandberg (MP) om att göra om nedre delen av Stortorget till Programnämnd
samhällsbyggnad.
6. Remittera motion från Lea Strandberg (MP) om att införa en mobil
fritidsgård i Örebro till Programnämnd samhällsbyggnad.
7. Remittera motion från Marcus Willén Ode (MP) om att göra kulturarvet
Örebrokällan tillgängligt till Kommunstyrelseförvaltningen och Programnämnd
barn och utbildning.
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8. Remittera motion från Maria Sääf (MP), Marcus Willén Ode (MP) och Lea
Strandberg (MP) om ett nytt naturreservatet i Sörbyskogen till Programnämnd
samhällsbyggnad.
9. Remittera motion från Maria Sääf (MP) och Marcus Willén Ode (MP) om en
generell hastighetsgräns i centrala Örebro till Programnämnd samhällsbyggnad.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 167 Rapport över finansverksamheter under juli
Ärendenummer: Ks 32/2021
Ärendebeskrivning

Kommunstyrelseförvaltningen anmäler rapport över finansverksamheter för
juli 2021.
Beslutsunderlag

Finansrapport juli 2021
Förslag till beslut

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

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 168 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Ks 981/2021
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 24 augusti 2021
redovisar Kommunstyrelseförvaltningen beslut som tagits med stöd av
delegation under juni och juli 2021.
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Beslutsunderlag

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

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

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 169 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

Protokoll Direktion Nerikes Brandkår, 2021-06-11
Förslag till beslut

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

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 170 Kommundirektörens rapport
Ärendenummer: Ks 39/2021
Ärendebeskrivning

Kommundirektören redogör i en rapport för nyheter inom förvaltningen.
Beslutsunderlag

Kommundirektörens rapport augusti 2021 (handling tillkommer)
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Förslag till beslut

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

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 171 Tilläggsanslag och ombudgeteringar
Ärendenummer: Ks 48/2021
Handläggare: Johanna Larsson och Andreas Nylén
Ärendebeskrivning

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

Tjänsteskrivelse, 2021-08-08
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Tilläggsanslag beviljas med totalt 17 513 tkr enligt
kommunstyrelseförvaltningens förslag.
2. Finansiering av tilläggsanslagen sker ur kommunstyrelsens utrymme för
oförutsedda behov med 10 403 tkr samt ur kommunstyrelsens utrymme för
kompensation av investeringar med 7 110 tkr.
Yrkanden

Karolina Wallström (L) yrkar på Kommunstyrelsen inte tillskjuter resurser på
123 tkr från kommunstyrelsens oförutsedda behov, till nedtagning och
bortforsling av kommunens infartsskyltar.
Helena Ståhl (SD) yrkar bifall till Karolina Wallströms (L) ändringaryrkande.
Ullis Sandberg (S) yrkar avslag på Karolina Wallström (L) ändringsyrkande.
Proposition

Ordförande Jimmy Nordengren (C) finner att det utöver
Kommunstyrelseförvaltningens förslag finns ett ändringsyrkande från Karolina
Wallström (L). Ordföranden föreslår en propositionsordning där
Kommunstyrelsen först tar ställning till Kommunstyrelseförvaltningens förslag
och därefter Karolina Wallströms (L) ändringsyrkande.
Ordföranden ställer Kommunstyrelseförvaltningens förslag under proposition
och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
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Därefter ställer ordföranden Karolina Wallström (L) ändringsyrkande mot Ullis
Sandbergs (S) avslagsyrkande och finner att ändringsyrkandet avslås.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
1. Tilläggsanslag beviljas med totalt 17 513 tkr enligt
kommunstyrelseförvaltningens förslag.
2. Finansiering av tilläggsanslagen sker ur kommunstyrelsens utrymme för
oförutsedda behov med 10 403 tkr samt ur kommunstyrelsens utrymme för
kompensation av investeringar med 7 110 tkr.
Reservationer

Karolina Wallström (L) reserevarar sig skriftligt mot beslutet till förmån för
eget ändringyrkande.
Helena Ståhl (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget
bifallsyrkande till Karolina Wallströms (L) ändringsyrkande.

15 (15)

Digitalt justerat
Särskilt yttrande – Sociala investeringar: uppföljande utvärdering av NP-samverkan

Särskilt yttrande
Ärende: Sociala investeringar: uppföljande utvärdering av NP-samverkan
Ärendenummer: Ks 528/2021
Datum: 2021-08-24

En investering med större effekt
Satsningens nytta är uppenbar. De beräknade effekterna är, precis som det sägs i rapporten, svåra att
tolka matematiskt och statistiskt och även fast det finns en exakt procentsats för återföringen så rör det
sig om kvalificerade gissningar. Med det sagt tycks det ändå som att nyttoeffekterna har tonats ned, då
de borde vara mer omfattande. Vidare finns där nyttoeffekter som inte bara gynnar individen utan också
spiller över på samhället, vilket givetvis är värden som är svåra att sätta en siffra på.
Att arbetet till viss del fortsätter och är inarbetat i de ordinarie rutinerna är bra och egentligen skulle man
kunna göra mer, såsom en NPF-säkrad skola. Projektets fokus på en positiv förändring är så mycket
mer konstruktivt än att bara ge individen en bokstavskombination, vars hämmande effekt man ska vara
medveten om. En diagnos kan skapa uppgivenhet och vara ett argument till att inte ens försöka.
Vi hoppas därför att erfarenheterna från detta projekt tas tillvara och fortsätter påverka verksamheterna
i positiv riktning. Då tror vi att man kan se ännu större och mer mätbara nettoeffekter.

För Sverigedemokraterna i Kommunstyrelsen:
Helena Ståhl (SD)

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

Sid. 1 (1)
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Kommunstyrelsen

Tilläggsyrkande

8. Ej verkställda beslut SoL och LSS kvartal 1 2021
För Vänsterpartiet är hälsa, trygghet och välmående hos personer med
funktionsnedsättning något som prioriteras och värderas högt. Det är Örebro
kommuns uppgift att se alla människors olika förutsättningar och säkerställa
att deras behov tillgodoses.
Vi har under längre tid sett och påtalat den oroväckande utvecklingen där
personer i behov av bostad med särskild service drabbas. Rapporten visar på
allvarliga resursbrister gällande bostad med särskild service, något som är
kommunens lagstadgade skyldighet att tillhandahålla. Med anledning av att
många tvingas vänta på verkställande av beslut, och där vissa individer fått
vänta över 50 månader på boendeplats, finns det all anledning för Örebro
kommun att agera. Vi vill därför se en plan för hur Örebro kommun
kontinuerligt kan säkerställa att vi kan tillgodose behovet av bostad med
särskild service.

Med hänvisning till ovan yrkar Vänsterpartiet:
Att

bifalla beslutspunkt 1.

Att

Programnämnd social välfärd får i uppdrag att ta fram en plan
för verkställande av beslut gällande boendeplatser för personer i
behov av stöd genom LSS.

Att

Programnämnd social välfärd vid Kommunstyrelsens
sammanträde i december presenterar en plan för hur
kommunen ska komma till bukt med den resursbrist som
rapporten visar på och minska andelen ej verkställda beslut.

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

Martha Wicklund

Vänsterpartiet

Digitalt justerat

YRKANDE
KOMMUNSTYRELSEN
24 AUGUSTI 2021

Ej verkställda beslut Sol och LSS kvartal 1 2021
Ärende: KS 48/2021
Det är mycket bekymmersamt att biståndsbeslut som beslutats inte kan verkställas. Lagarna är
tvingande i inom dessa områden eftersom personerna som är behov är långt ifrån att stå på
egna ben och i behov av stort stöd. En kommun som inte kan verkställa sina beslut inom Sol
och LSS fullföljer inte två av en kommuns viktigaste och mest tvingande uppdrag.
Detta har pågått länge och det är uppenbart att mer måste göras från kommunen för att
både få koll på läget och hitta fler lösningar, när kommunen inte kan bygga fler boenden i
tillräcklig takt för behoven. Det finns fler utövare på marknaden både vad det gäller boenden
och insatser. Vi behöver bättre planer som leder till måluppfyllelse. Liberalerna anser att det är
prioriterat att verkställa beslut.
Liberalerna yrkar att:
- bifall till vänsterns två första yrkanden
Och lägger ett eget yrkande:
- Att se om det finns fler utövare/ huvudmän att upphandla utanför kommunens
verksamhet. Samt utreda om det innebär en högre kostnad för att följa lagstiftning och
ansvar.
Om yrkandet faller gäller detta även som reservation till förmån för Liberalernas yrkande
Karolina Wallström (L)
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Tilläggsansvar och ombudgeteringar
Ärende: KS 48/2021
Örebro kommun vet, alla vet att vi har gamla infartsskyltar. Att de finns i kommunens ägo och
har ett ansvar är ingen nyhet. Det finns ingen anledning att kommunstyrelsen ska skjuta till
resurser till borttagandet av dessa skyltar.
Vi ser fortfarande att det finns luft i ramarna inom samhällsbyggnad eftersom resurser satsas i
nya byggnationer och investeringar. Det känns som kommunen har alldeles för lätt att satsa
på nytt och ”glömma” att vi har ansvar för det vi har, behöver renovera eller ta bort.
Liberalerna yrkar att:
- kommunstyrelsen inte tillskjuter resurser på 123 tkr från kommunstyrelsens oförutsedda behov,
till nedtagning och bortforsling av kommunens infartsskyltar.
Om yrkandet faller gäller detta även som reservation till förmån för Liberalernas yrkande
Karolina Wallström (L)

