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§ 64 Attestreglemente för Örebro kommun
Ärendenummer: Ks 77/2022
Handläggare: Johanna Larsson och Staffan Fransson
Ärendebeskrivning

Förslag till nytt attestreglemente gällande kommunens samtliga ekonomiska
transaktioner på uppdrag av ekonomidirektören. Anledningen till behovet att
uppdatera attestreglementet är att det gamla reglementet är från 1989 och
därför behöver anpassas till nya arbetssätt och systemstöd. Det nya
attestreglementet består av sju stycken områden: Reglementets omfattning,
Ansvar, Internkontroll, Attester, Beslut om attestanter, Begränsning och Jäv.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2022-03-15
Utkast - Nytt attestreglemente för Örebro kommun
Förslag till beslut

Kommunstyrelsens ekonomiberedningsutskotts förslag till Kommunstyrelsen:
- Anta attestreglemente för Örebro kommun. Reglementet ersätter nuvarande
attestreglemente för Örebro kommun.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Beslut

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

§ 65 Tillägganslag och ombudgeteringar
Ärendenummer: Ks 78/2022
Handläggare: Johanna Larsson och Andreas Nylén
Ärendebeskrivning

Ärendet innefattar ombudgetering av skatteintäkter och generella bidrag,
ombudgeteringar mellan nämnder och tilläggsanslag för kostnadsökningar samt
oförutsedda kostnader för budgetåret 2022
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2022-03-21
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Kommunens budgeterade skatteintäkter och generella statsbidrag höjs med
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71 393 tkr, från 9 793 mnkr till 9 864 mnkr.
2. Tilläggsanslag finansierade genom ökad budget för skatter och generella
statsbidrag beviljas med totalt 71 393 tkr enligt kommunstyrelseförvaltningens
förslag.
3. Tilläggsanslag beviljas med totalt 152 105 tkr enligt
kommunstyrelseförvaltningens förslag.
4. Finansiering av tilläggsanslagen sker ur kommunstyrelsens utrymme för
generella kostnadsökningar med 150 622 tkr samt ur kommunstyrelsens
utrymme för oförutsedda behov med 1 483 tkr.
Beslutspunkt 1 och 2 ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Yrkande

Karolina Wallström (L) yrkar att få lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Helena Ståhl (SD) yrkar bifall till beslutspunkt 1, att tilläggsanslag finansierade
genom ökad budget för skatter och generella statsbidrag beviljas med totalt 71
393 tkr enligt följande 30 000 tkr till Trygghetspaket, 21 393 till Programnämnd
barn och utbildning och 20 000 tkr till Kommunstyrelsens utrymme för
oförutsedda behov, avslag på tilläggsanslaget om 943 tkr för uppräkning av
arvoden samt partistöd och att övriga tilläggsanslags beviljas med totalt 151
162 tkr samt att finansiering av tilläggsanslagen sker ur Kommunstyrelsens
utrymme för generella kostnadsökningar med 149 679 tkr samt ur
Kommunstyrelsens utrymme för oförutsedda behov med 1 483 tkr.
Martha Wicklund (V) yrkar bifall till beslutspunkterna 1, 2 och 4 samt bifall till
beslutspunkt 3 under förutsättning att andra liknande idrottsföreningar får
motsvarande ersättning.
Proposition

Ordförande John Johansson (S) finner att det finns tre förslag till beslut, det
vill säga Kommunstyrelseförvaltningens förslag, Helena Ståhls (SD) förslag
samt Martha Wicklunds (V) förslag. Ordföranden ställer förslaget mot varandra
genom acklamation och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt
Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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. Kommunens budgeterade skatteintäkter och generella statsbidrag höjs med
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71 393 tkr, från 9 793 mnkr till 9 864 mnkr.
2. Tilläggsanslag finansierade genom ökad budget för skatter och generella
statsbidrag beviljas med totalt 71 393 tkr enligt kommunstyrelseförvaltningens
förslag.
3. Tilläggsanslag beviljas med totalt 152 105 tkr enligt
kommunstyrelseförvaltningens förslag.
4. Finansiering av tilläggsanslagen sker ur kommunstyrelsens utrymme för
generella kostnadsökningar med 150 622 tkr samt ur kommunstyrelsens
utrymme för oförutsedda behov med 1 483 tkr.
5. Karolina Wallström (L) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Beslutspunkt 1 och 2 ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Reservation

Helena Ståhl (SD) reserverar sig skriftligt mot beslutspunkterna 2-4 till förmån
för sitt eget yrkande.
Martha Wicklund (V) reserverar sig skriftligt mot beslutspunkt 3 till förmån för
sitt eget yrkande.

§ 66 Överföring av investeringsanslag och driftsanslag
avseende intraprenader med mera från 2021
Ärendenummer: Ks 226/2022
Handläggare: Johanna Larsson
Ärendebeskrivning

I ärendet redovisas förslag till överförda driftresultat för intraprenader,
överfört resultat för de politiska kanslierna samt överförda investeringsanslag
från 2021.
Intraprenadernas resultat överförs till kommande år, dock maximalt sju
procent av årsbudgeten. Någon bedömning av måluppfyllelsen i enlighet med
intraprenadöverenskommelserna har inte skett i år. Däremot har
förvaltningarna gjort en bedömning av de ekonomiska resultaten och avräknat
effekter av Coronapandemin, vilka inte har åstadkommits av egen kraft.
För pågående investeringsobjekt föreslås överföring av 269 769 tkr. Det
aktuella förslaget om överförda anslag påverkar inte det finansiella målet om
självfinansieringsgrad med anledning av att överförda anslag exkluderas.
Revideringen av investeringsbudgeten 2022 genomförs bland annat på grund
av förändrade redovisningsriktlinjer och innebär en högre
självfinansieringsgrad.
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Beslutsunderlag

Drift- och programnämndernas årsberättelser
Övergripande strategier och budget (ÖSB)
Nämndernas begäran om överföring av investeringsanslag
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Intraprenadernas ackumulerade resultat fastställs till 62 984 tkr.
2. Digital arbetsplats ackumulerade resultat fastställs till -22 752 tkr.
3. De politiska kansliernas budget är beslutad för en fyraårig mandatperiod och
10 000 tkr förs över till 2022.
4. Investeringsanslag på sammanlagt 269 769 tkr överförs från 2021 till 2022 i
enlighet med kommunstyrelseförvaltningens förslag.
5. Investeringsbudgeten 2022 revideras ned med -3 200 tkr och uppgår totalt
till 1 270 585 tkr i enlighet med kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Punkterna 4 och 5 ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Yrkande

Helena Stål (SD) yrkar avslag på beslutspunkterna 4-5 med hänvisning till
Sverigedemokraternas egen budget.
Proposition

Ordföranden John Johansson (S) finner att det finns ett förslag för
beslutspunkterna 1-3, det vill säga Kommunstyrelseförvaltningens förslag och
att Kommunstyrelsen beslutar enligt detta. Därefter finner ordföranden att det
finns två förslag för beslutspunkterna 4-5, det vill säga
Kommunstyrelseförvaltningens förslag respektive Helena Ståhls (SD)
avslagsyrkande. Ordföranden ställer dessa mot varandra och finner att
Kommunstyrelsen beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
1. Intraprenadernas ackumulerade resultat fastställs till 62 984 tkr.
2. Digital arbetsplats ackumulerade resultat fastställs till -22 752 tkr.
3. De politiska kansliernas budget är beslutad för en fyraårig mandatperiod och
10 000 tkr förs över till 2022.
4. Investeringsanslag på sammanlagt 269 769 tkr överförs från 2021 till 2022 i
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enlighet med kommunstyrelseförvaltningens förslag.
5. Investeringsbudgeten 2022 revideras ned med -3 200 tkr och uppgår totalt
till 1 270 585 tkr i enlighet med kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Punkterna 4 och 5 ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Reservation

Helena Ståhl (SD) reserverar sig mot beslutspunkterna 4-5 till förmån för sitt
eget avslagsyrkande.

§ 67 Årsredovisning - Örebro kommun
Ärendenummer: Ks 226/2022
Handläggare: Johanna Larsson
Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen har sammanställt en Årsredovisning för Örebro kommun.
Kommunkoncernen gör ett resultat på 1 264 miljoner kronor. I resultatet ingår,
förutom kommunens resultat, Rådhuskoncernens resultat på 295 mnkr före
elimineringar i kommunkoncernen. Kommunkoncernens investeringar uppgår
till 2 840 miljoner kronor. Bolagens investeringar i skattefinansierad
verksamhet uppgår till 1 217 miljoner kronor vilket är 462 miljoner lägre än
budgeterat.
Kommunens resultat uppgår till 1 022 miljoner kronor. Det är 769 miljoner
kronor mer än budgeterat. En stark utveckling av kapitalförvaltningens
placeringar, en gynnsam skatteintäktsutveckling samt extra tillskott av generella
statsbidrag såsom skolmiljarden och att säkerställa god vård och omsorg av
äldre personer har påverkat det ekonomiska resultatet positivt. Investeringarna
i kommunens verksamhet uppgår till 742 miljoner kronor vilket är 446 miljoner
lägre än budgeterat.
Samtliga fyra finansiella mål och balanskravet uppnås.
När det gäller verksamhetsmålen av betydelse för god ekonomisk hushållning
visar analyserna och nyckeltalen att utvecklingen går åt rätt håll inom 6 av de
33 kommunfullmäktigemålen, för att målen ska uppnås inom innevarande
mandatperiod. Inom 27 av målen är den sammantagna bedömningen att
insatser genomförs och ger resultat men inte i den takt som behövs för att nå
målen inom mandatperioden. Av de 50 inriktningarna har 12 genomförts
under året medan 35 har påbörjats. Antalet inriktningar som inte påbörjats eller
som påbörjats men saknar förutsättningar är 3.
Mot bakgrund av att samtliga finansiella mål är uppfyllda och att nämnderna
klarar sina grunduppdrag med god kvalitet görs den sammantagna

7 (36)

Digitalt justerat
ÖREBRO

Protokoll

bedömningen att målen för god ekonomisk hushållning uppfylls, trots att
fortsatt arbete krävs avseende de flesta av kommunfullmäktigemålen.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2022-03-21
Årsredovisning 2021 Örebro kommun
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Årsredovisningen för 2021 godkänns.
2. Av årets resultat reservera 19 mnkr inom det egna kapitlet för
resultatutjämningsreserven.
3. Av årets resultat markera 14,9 miljoner kronor inom det egna kapitalet för
nya överskott och underskott inom intraprenaderna.
4. Årsredovisningen överlämnas till revisorerna för granskning.
Beslutspunkterna 1–3 ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Yrkande

Anders Åhrlin (M) yrkar att få lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Martha Wicklund (V) yrkar avslag på beslutspunkt 2 och att få lämna ett
särskilt yttrande till protokollet.
Proposition

Ordförande John Johansson (S) finner att det finns ett förslag till beslut för
beslutspunkterna 1, 3 och 4, det vill säga Kommunstyrelseförvaltningens
förslag och att Kommunstyrelsen beslutar enligt detta. Därefter finner
ordföranden att det finns två förslag till beslut för beslutspunkt 2, det vill säga
Kommunstyrelseförvaltningens förslag respektive Martha Wicklund (V)
avslagsyrkande. Ordföranden ställer dessa mot varandra och finner att
Kommunstyrelsen beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
1. Årsredovisningen för 2021 godkänns.
2. Av årets resultat reservera 19 mnkr inom det egna kapitlet för
resultatutjämningsreserven.
3. Av årets resultat markera 14,9 miljoner kronor inom det egna kapitalet för
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nya överskott och underskott inom intraprenaderna.
4. Årsredovisningen överlämnas till revisorerna för granskning.
5. Anders Åhrlin (M) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
6. Martha Wicklund (V) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Beslutspunkterna 1–3 ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Karolina Wallström (L) och Martha Wicklund (V) deltar inte i beslut för
beslutspunkt 1.
Reservation

Martha Wicklund (V) reserverar sig skriftligt mot beslutspunkt 2 till förmån för
sitt eget avslagsyrkande.

§ 68 Årsredovisning Nerikes Brandkår
Ärendenummer: Ks 463/2022
Handläggare: Johanna Larsson
Ärendebeskrivning

Nerikes Brandkår är ett kommunalförbund som har till uppgift att svara för
räddningstjänsten för de nio kommunerna Askersund, Hallsbergs, Kumla,
Laxå, Lekeberg, Lindesberg, Ljusnarsberg, Nora och Örebro.
Nerikes Brandkår redovisar ett överskott på 6,7 mnkr (2,4 mnkr).
Balanskravsresultatet är 7,1 mnkr (1,9 mnkr).
Årsredovisningen för 2021 överlämnas till Kommunstyrelsen för
godkännande.
Beslutsunderlag

Årsredovisning 2021 för Nerikes Brandkår
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet för verksamheten under år 2021.
2. Årsredovisningen för Nerikes Brandkår år 2021 läggs med godkännande till
handlingarna.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
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Beslut

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

§ 69 Årsredovisning Örebro Rådhus AB och dotterbolagen
2021
Ärendenummer: Ks 243/2022
Handläggare: Krister Frödin
Ärendebeskrivning

Örebro Rådhus AB ägs till 100 % av Örebro kommun. Bolaget har till uppgift
att äga och förvalta kommunens aktier i kommuns hel- och delägda aktiebolag,
svara för ekonomisk uppföljning av dotterbolagen samt förmedla information
om dotterbolagens verksamhet till kommunstyrelsen.
Örebro Rådhus AB äger samtliga aktier i ÖrebroBostäder AB, Örebroporten
Fastigheter AB, Futurum Fastigheter i Örebro AB, Örebrokompaniet AB och
Örebro Parkering AB samt 91 % av aktierna i Länsmusiken i Örebro AB, 80 %
av aktierna i KumBro Utveckling AB, 76,65 % av aktierna i Vätternvatten AB,
52 % av aktierna i Alfred Nobel Science Park AB, 44,95 % av aktierna i
Örebro Läns Flygplats AB, 16,60 % av aktierna i Oslo-Stockholm 2.55 AB
samt 9 % av aktierna i Länsteatern i Örebro AB. Dessa aktier har ett bokfört
värde på totalt 1 829 mnkr i moderbolagets bokslut för 2021 (1 829 mnkr
2020).
Resultatet för Örebro Rådhus AB är 58,7 mnkr efter skatt. Av bolagets resultat
föreslås bolagsstämman besluta att 30 mnkr delas ut till Örebro kommun.
Resultatet för hela Örebro Rådhuskoncernen är 295 mnkr efter skatt (263
mnkr 2020).
Beslutsunderlag

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

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Årsredovisning 2021 för Örebro Rådhus AB och de dotterbolag,
intressebolag och dotterdotterbolag som ingår i Örebro Rådhus-koncernen
läggs med godkännande till handlingarna.
2. Kommunens stämmoombud får i uppdrag att vid årsstämman för Örebro
Rådhus AB och de dotterbolag, intressebolag och dotterdotterbolag som ingår
i Örebro Rådhuskoncernen rösta för att:
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a. fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
b. disponera bolagens vinster eller förluster enligt de fastställda
balansräkningarna;
c. bevilja ansvarsfrihet gentemot bolagen för styrelseledamöterna och de
verkställande direktörerna; samt att
d. arvode ska utgå till de styrelseledamöter, suppleanter och lekmannarevisorer
som utsetts av kommunfullmäktige i Örebro i enlighet med av
kommunfullmäktige i Örebro beslutade bestämmelser om arvoden och
ersättningar till förtroendevalda samt att arvode till revisor ska utgå enligt
godkänd räkning.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Kommunstyrelsens behandling

Helena Ståhl (SD) uppmärksammar Kommunstyrelsen på att under rubriken
beslutsunderlag i tjänsteskrivelsen står fel årtal angivet på årsredovisningar då
det ska stå 2021 och inte 2020. Ordförande John Johansson (S) uppdrar till
förvaltningen att korrigera detta innan ärendet tas vidare till
Kommunfullmäktige för beslut.
Yrkande

Martha Wicklund (V) yrkar bifall till beslutspunkt 2.a., 2.c. och 2.d. samt avslag
beslutspunkt 2.b.
Proposition

Ordförande John Johansson (S) finner att det finns ett förslag till beslut för
beslutspunkt 2.a., 2.c. och 2.d., det vill säga bifall till
Kommunstyrelseförvaltningens förslag och att Kommunstyrelsen beslutar
enligt detta. Därefter finner ordföranden att det finns två förslag till beslut för
beslutspunkt 2.b., det vill säga Kommunstyrelseförvaltningens förslag
respektive Martha Wicklunds (V) avslagsyrkande. Ordföranden ställer dessa
mot varandra och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt
Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
1. Årsredovisning 2021 för Örebro Rådhus AB och de dotterbolag,
intressebolag och dotterdotterbolag som ingår i Örebro Rådhus-koncernen
läggs med godkännande till handlingarna.
2. Kommunens stämmoombud får i uppdrag att vid årsstämman för Örebro
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Rådhus AB och de dotterbolag, intressebolag och dotterdotterbolag som ingår
i Örebro Rådhuskoncernen rösta för att:
a. fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
b. disponera bolagens vinster eller förluster enligt de fastställda
balansräkningarna;
c. bevilja ansvarsfrihet gentemot bolagen för styrelseledamöterna och de
verkställande direktörerna; samt att
d. arvode ska utgå till de styrelseledamöter, suppleanter och lekmannarevisorer
som utsetts av kommunfullmäktige i Örebro i enlighet med av
kommunfullmäktige i Örebro beslutade bestämmelser om arvoden och
ersättningar till förtroendevalda samt att arvode till revisor ska utgå enligt
godkänd räkning.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Martha Wicklund (V) deltar inte i beslutet för beslutspunkt 1.
Reservation

Martha Wicklund (V) reserverar sig skriftligt mot beslutspunkt 2.b. till förmån
för sitt eget yrkande.

§ 70 Årsredovisning Örebro läns trädgårdsaktiebolag 2021
Ärendenummer: Ks 244/2022
Handläggare: Krister Frödin
Ärendebeskrivning

Örebro läns trädgårdsaktiebolag AB har i uppgift att förvärva, äga och
underhålla konstverk i Stadsparken, Skytteparken och Stora Holmen i Örebro.
Bolagets har till ändamål att utsmycka Stadsparken, Skytteparken och Stora
Holmen i Örebro med konstverk. Bolaget ska också verka för en god
utveckling av miljön i dessa parkområden i samverkan med Tekniska nämnden
och Kulturnämnden. I uppdraget ingår också att sköta och underhålla
konstverken med beaktande av god ekonomi.
Bolagets resultat för 2021 uppgår till 66 689 kr före skatt kr (43 027 kr 2020)
och 53 263 kr efter skatt (43 027 kr 2020). Bolagets innehar
anläggningstillgångar i form av konstverk och installationer till ett värde av
2 188 240 kr (2 148 240 kr 2020). Bolaget har inte några anställda.
Under året har planering tillika uppbyggnad av kapital för anskaffning av nytt
konstverk fortgått. Preliminär placering av nytt konstverk har bestämts och
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planering fortlöper för vilken typ av samarbete och konstverk som kan bli
aktuellt för platsen. Ett av de vattenburna konstverken har under året
konstaterats vara i behov av reparationsarbete för att fortsatt kunna fungera
som ett vattenburet konstverk.
Bolagets årsredovisning för 2021 överlämnas till Kommunstyrelsen för
godkännande.
Beslutsunderlag

Årsredovisning 2021 för Örebro Läns Trädgårdsaktiebolag
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Örebro läns trädgårdsaktiebolags årsredovisning för räkenskapsåret 2021
läggs med godkännande till handlingarna.
2. Kommunens stämmoombud får i uppdrag att vid årsstämman för Örebro
läns trädgårdsaktiebolag rösta för att:
a. fastställa resultaträkningen och balansräkningen;
b. disponera bolagens vinster enligt den fastställda balansräkningen;
c. bevilja ansvarsfrihet gentemot bolagen för styrelseledamöterna och den
verkställande direktören; samt att
d. arvode ska utgå till de styrelseledamöter, suppleanter och lekmannarevisorer
som utsetts av Kommunfullmäktige i Örebro i enlighet med av
Kommunfullmäktige i Örebro beslutade gällande bestämmelser om arvoden
och ersättningar till förtroendevalda samt att arvode till revisor ska utgå enligt
godkänd räkning.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut för beslut.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
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§ 71 Fordonsriktlinjer för Örebro kommunkoncern
Ärendenummer: Ks 1030/2020
Handläggare: Andreas Sävenstrand
Ärendebeskrivning

Kommunstyrelseförvaltningen fick 2020-08-25 i uppdrag att påbörja en
revidering av Fordonspolicyn med riktlinjer (Ks 247/2020). Nytt förslag till
riktlinjer har varit på remiss och bereddes av utskottet 2022-03-22. Beslut om
antagande ska vidare till Kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag

Fordonsriktlinjer för Örebro kommunkoncern, antagandeversion KSU 202204-05
Tjänsteskrivelse, 2022-03-25
Sammanställning av remissvar
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningen förslag till Kommunstyrelsen:
1. Fordonsriktlinjer för Örebro kommunkoncern antas.
2. Föregående Policy med riktlinjer för fordon inom Örebro kommun från 2013 upphör
att gälla i och med antagandet.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Yrkande

Martha Wicklund (V) yrkar bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag
under förutsättning att tillägget "se över befintliga avtal gällande förmånsbilar
och se över möjligheten att avsluta dem" bifalles.
Proposition

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

Kommunstyrelsen beslutar:
1. Fordonsriktlinjer för Örebro kommunkoncern antas.
2. Föregående Policy med riktlinjer för fordon inom Örebro kommun från 2013 upphör
att gälla i och med antagandet.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
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Reservation

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

§ 72 Godkännande av reservationsavtal för försäljning av
fastigheten citrongräset 1 (Tamarinden)
Ärendenummer: Ks 457/2022
Handläggare: Linnéa Nilsson
Ärendebeskrivning

Tornet Bostad avser att bygga ca 130 lägenheter på fastigheten Citrongräset 1 i
området Tamarinden, Sörbyängen. Bostäderna ska upplåtas med hyresrätt.
Priset för markförsäljningen är beräknat till ca 19 miljoner kr. Då
köpeskillingen överstiger 15 miljoner skall beslut om reservationsavtal i
enlighet med gällande reglemente tas av Kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag

Stadsbyggnads tjänsteskrivelse, 2022-02-07
Markanvisningsavtal – reservation
Bilaga A: Förstudie, 2022-01-31
Bilaga B: Samverkansavtal
Kartbilaga, 2022-02-07
Förslag till beslut

Programnämnd samhällsbyggnads förslag till Kommunstyrelsen:
1. Föreliggande reservationsavtal godkänns och Programnämnd
samhällsbyggnads ordförande får i uppdrag att för kommunens del
underteckna reservationsavtalet.
2. Programnämnd samhällsbyggnads ordförande får i uppdrag att godkänna
justeringar och förändringar på situationsplanens och byggnadernas
utformning i enlighet med avtalet.
3. Programnämnd samhällsbyggnads ordförande får i uppdrag att besluta om
förlängning av föreliggande reservationsavtal om så är nödvändigt.
4. Programnämnd samhällsbyggnads ordförande får i uppdrag att för
kommunens del godkänna och underteckna överlåtelseavtal avseende området
som reservationsavtalet omfattar.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Programnämnd samhällsbyggnads förslag.
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§ 73 Återrapportering av Sommaraktiviteter 2021
Ärendenummer: Ks 510/2021
Handläggare: Daniela Redzic Alkaissi
Ärendebeskrivning

Sommaren 2021 förväntades likt 2020, att se annorlunda ut för de flesta
kommuninvånare. Personer skulle allt av döma tvingas fortsätta distanseringen
till andra människor. Isolering innebär en kraftigt ökad risk för psykisk ohälsa.
Samtidigt bedömdes fler än vanligt stanna hemma på den geografiska platsen
Örebro kommun under sommaren. Det fanns därmed ett stort behov av att
erbjuda invånarna att delta i hälsofrämjande, stimulerande och meningsfulla
aktiviteter och upplevelser under sommaren.
Kultur- och fritidsförvaltningen fick i uppdrag av kommunledningen att ta
fram ett förslag till utformning av uppdrag med syftet att stimulera till
aktiviteter och upplevelser under sommaren 2021 för Örebroarna, samt
underlätta kommunikationen kring aktiviteterna och upplevelserna. Dialog
fördes med berörda förvaltningschefer och VD för Örebrokompaniet.
Uppdraget finansierades av 1500 tkr från Kommunstyrelsens oförutsedda
utgifter, samt genom satsningen ”Förhållningssätt för krisstöd till föreningar
utifrån coronapandemin” (Ks 475/2021) där en del var tillfälligt bidrag på 500
tkr som föreningar kunde söka medel från för sommaraktiviteter.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2022-02-15
Sommaraktiviteter 2021 slutrapport, 2021-11-22
Slutrapport Örebro bucketlist 2021 Örebrokompaniet september 2021
Uppdragsdirektiv sommaraktiviteter, 2021 2021-04-27
Förslag till beslut

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

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 74 Svar på remiss från Infrastrukturdepartementet om
parkering av elsparkcyklar
Ärendenummer: Ks 191/2022
Handläggare: Anders Edlund
Ärendebeskrivning

Infrastrukturdepartementet har inkommit till Örebro kommun med en remiss
gällande promemorian Parkering av elsparkcyklar.
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Sedan hösten 2018 förekommer korttidsuthyrning av elsparkcyklar i Sverige.
Fenomenet har successivt spridit sig och bedrivs numera i flertalet större
svenska städer. Uthyrningen sker i en friflytande form, vilket innebär att
användaren lokaliserar en elsparkcykel via en applikation i sin mobiltelefon i
stället för att uppsöka ett fast uthyrningsställe. Användaren behöver inte heller
återlämna elsparkcykeln på någon förutbestämd fast plats utan kan parkera den
vid slutmålet, ofta förutsatt att det sker inom vissa geografiska avgränsningar.
I trafikförordningen anges att cyklar får parkeras på gång- och cykelbana med
vissa förbehåll, bland annat får det inte ske på ett trafikfarligt sätt. För
närvarande gäller dessa regler alla cyklar, alltså även elsparkcyklar. Många anser
att de i större utsträckning än andra fordon framförs på ett trafikfarligt sätt
samt att de ofta parkeras på ett vårdslöst sätt. Inte minst frågan om bristfällig
parkering har följts noggrant av medierna och det finns många exempel på fall
där elsparkcyklar har ställts upp eller slängts på ett sådant sätt att de blockerar
framfarten för andra trafikanter.
I promemorian föreslås att det ska införas ett förbud mot att parkera
elsparkcyklar på gång- eller cykelbana, annat än vid uppställningsplatser
avsedda för cyklar. Förbudet föreslås träda i kraft den 1 augusti 2022.
Beslutsunderlag

Remiss – Promemoria Parkering av elsparkcyklar.
Missiv, daterat 2022-01-25
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-02-14
Yttrande, daterat 2022-02-14
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Förslag till yttrande antas och överlämnas till Infrastrukturdepartementet.
Yrkande

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

Kommunstyrelsen beslutar:
1. Förslag till yttrande antas och överlämnas till Infrastrukturdepartementet.
2. Martha Wicklund (V) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.

§ 75 Svar på remiss från Justitiedepartementet om
säkerhet och tillgänglighet vid val
Ärendenummer: Ks 192/2022
Handläggare: Mats Guldbrand
Ärendebeskrivning

Örebro kommun har mottagit remiss Säkerhet och tillgänglighet vid val (SOU
2021:96). Remissen kommer an av slutbetänkandet av 2020 års valutredning.
Utredningens uppgift enligt direktiven är att göra en översyn av och överväga
förändringar i delar av valsystemet. I en första etapp har utredningen bland
annat behandlat frågor som rör otillbörlig påverkan på väljarna vid röstningen,
ordning och säkerheten i och kring val- och röstningslokaler, gruppröstning
och reformen med avskärmning av valsedelsställ (se SOU 2021:7).
Kommunstyrelsen yttrade sig över denna den 13 april 2021.
Nu ges tillfälle över att yttra sig över en andra etapp där utredningen haft att
överväga, och lämnat förslag till, bland annat behovet av ett utpekat ansvar för
samordningen av säkerhetsfrågor i valadministrationen, åtgärder som förbättrar
möjligheten för väljargrupper som idag har svårt att utnyttja sin rösträtt,
digitala röstkort och val vid allvarliga fredstida kriser samt en rad andra frågor.
Örebro kommun ställer sig positiv till merparten av de föreslagna
förändringarna, då de innebär förbättringar i tillgängligheten för väljarna och
förbättringar och förtydliganden för valadministration
Utredningen förordar att de framlagda förslagen ska kunna tillämpas vid valet
till Europaparlamentet 2024 samt att påbörja testning av prototyp som
möjliggör röstning utan hjälp för personer med synnedsättning 2024.
Yttrandet ska vara Justitiedepartementet senast tillhanda den 25 april 2022
Beslutsunderlag

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-03-24
Förslag till yttrande på remiss, 2022-03-09
Remiss Säkerhet och tillgänglighet vid val (SOU 2021:96)
Protokollsutdrag från Valnämnden, 2022-03-25 § x (tillkommer)
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Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Yttrandet antas och överlämnas till Justitiedepartementet.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 76 Redovisning av obesvarade motioner
Ärendenummer: Ks 404/2022
Handläggare: Mats Guldbrand och Julia Taavela
Ärendebeskrivning

Enligt kommunallagen 5 kap. 35 § ska en motion beredas så, att fullmäktige
kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väcktes. Om beredningen
inte kan avslutas inom denna tid ska detta, och vad som har kommit fram vid
beredningen, anmälas till fullmäktige inom samma tid.
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat en förteckning över motioner som
inte är slutligt färdigberedda.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2022-03-08
Sammanställning av obesvarade motioner, 2022-03-22
Förslag till beslut

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

Helena Ståhl (SD) yrkar avslag på Kommunstyrelseförvaltningen förslag till
beslut och att Kommunstyrelsen istället ska besluta "att redovisade motioner
skyndsamt fortsatt ska beredas".
Martha Wicklund (V) yrkar att få lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Proposition

Ordförande John Johansson (S) finner att det finns två förslag till beslut, det
vill säga Kommunstyrelseförvaltningens förslag respektive Helena Ståhls (SD)
yrkande. Ordföranden ställer dessa mot varandra och finner att
Kommunstyrelsen beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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Därefter ställer ordföranden Martha Wicklunds (V) yrkande om att få lämna ett
särskilt yttrande till protokollet under proposition och finner att
Kommunstyrelsen godkänner detta.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
1. Anmälan läggs till handlingarna.
2. Martha Wicklund (V) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Reservation

Helena Ståhl (SD) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för sitt eget
yrkande.

§ 77 Tillsättning av förvaltningsdirektör för Gymnasie- och
arbetsmarknadsförvaltningen
Ärendenummer: Ks 47/2022
Handläggare: Peter Larsson
Ärendebeskrivning

Rekrytering av förvaltningsdirektörer till Förskole- och
grundskoleförvaltningen, Gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen,
Socialförvaltningen, Kultur och fritidsförvaltningen, Teknik- och
serviceförvaltningen och Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen har
genomförts med anledning av pågående organisationsöversyn.
Förvaltningsdirektörerna tillträder sina uppdrag i samband med att den nya
organisationen träder i kraft 2023-01-01.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2022-04-01
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Nima Poushin tillsätts som förvaltningsdirektör för Gymnasie- och
arbetsmarknadsförvaltningen från den 1 januari 2023. Tillträdet sker i samband
med att ny organisation träder i kraft.
Yrkande

Karolina Wallström (L) yrkar bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag
och att få lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Martha Wicklund (V) yrkar att få lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
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Proposition

Ordförande John Johansson (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) respektive Martha
Wicklunds (V) yrkanden om att få lämna särskilda yttranden till protokollet
under proposition och finner att Kommunstyrelsen godkänner detta.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
1. Nima Poushin tillsätts som förvaltningsdirektör för Gymnasie- och
arbetsmarknadsförvaltningen från den 1 januari 2023. Tillträdet sker i samband
med att ny organisation träder i kraft.
2. Karolina Wallström (L) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
3. Martha Wicklund (V) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.

§ 78 Tillsättning av förvaltningsdirektör för Förskole- och
grundskoleförvaltningen
Ärendenummer: Ks 47/2022
Handläggare: Peter Larsson
Ärendebeskrivning

Rekrytering av förvaltningsdirektörer till Förskole- och
grundskoleförvaltningen, Gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen,
Socialförvaltningen, Kultur och fritidsförvaltningen, Teknik- och
serviceförvaltningen och Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen har
genomförts med anledning av pågående organisationsöversyn.
Förvaltningsdirektörerna tillträder sina uppdrag i samband med att den nya
organisationen träder i kraft 2023-01-01.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2022-04-01
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Katarina Arkehag tillsätts som förvaltningsdirektör för Förskole- och
grundskoleförvaltningen från den 1 januari 2023. Tillträdet sker i samband med
att ny organisation träder i kraft.
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Yrkande

Karolina Wallström (L) yrkar bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag
och att få lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Martha Wicklund (V) yrkar att få lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Proposition

Ordförande John Johansson (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) respektive Martha
Wicklunds (V) yrkanden om att få lämna särskilda yttranden till protokollet
under proposition och finner att Kommunstyrelsen godkänner detta.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
1. Katarina Arkehag tillsätts som förvaltningsdirektör för Förskole- och
grundskoleförvaltningen från den 1 januari 2023. Tillträdet sker i samband med
att ny organisation träder i kraft.
2. Karolina Wallström (L) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
3. Martha Wicklund (V) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.

§ 79 Tillsättning av förvaltningsdirektör för Miljö- och
stadsbyggnadsförvaltningen
Ärendenummer: Ks 47/2022
Handläggare: Peter Larsson
Ärendebeskrivning

Rekrytering av förvaltningsdirektörer till Förskole- och
grundskoleförvaltningen, Gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen,
Socialförvaltningen, Kultur och fritidsförvaltningen, Teknik- och
serviceförvaltningen och Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen har
genomförts med anledning av pågående organisationsöversyn.
Förvaltningsdirektörerna tillträder sina uppdrag i samband med att den nya
organisationen träder i kraft 2023-01-01.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2022-04-01
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Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Erik Blohm tillsätts som förvaltningsdirektör för Miljö- och
stadsbyggnadsförvaltningen från den 1 januari 2023. Tillträdet sker i samband
med att ny organisation träder i kraft.
Yrkande

Karolina Wallström (L) yrkar bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag
och att få lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Martha Wicklund (V) yrkar att få lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Proposition

Ordförande John Johansson (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) respektive Martha
Wicklunds (V) yrkanden om att få lämna särskilda yttranden till protokollet
under proposition och finner att Kommunstyrelsen godkänner detta.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
1. Erik Blohm tillsätts som förvaltningsdirektör för Miljö- och
stadsbyggnadsförvaltningen från den 1 januari 2023. Tillträdet sker i samband
med att ny organisation träder i kraft.
2. Karolina Wallström (L) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
3. Martha Wicklund (V) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.

§ 80 Tillsättning av förvaltningsdirektör för Kultur- och
fritidsförvaltningen
Ärendenummer: Ks 47/2022
Handläggare: Peter Larsson
Ärendebeskrivning

Rekrytering av förvaltningsdirektörer till Förskole- och
grundskoleförvaltningen, Gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen,
Socialförvaltningen, Kultur och fritidsförvaltningen, Teknik- och
serviceförvaltningen och Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen har
genomförts med anledning av pågående organisationsöversyn.
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Förvaltningsdirektörerna tillträder sina uppdrag i samband med att den nya
organisationen träder i kraft 2023-01-01.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2022-04-01
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Anna Nordlund tillsätts som förvaltningsdirektör för Kultur- och
fritidsförvaltningen från den 1 januari 2023. Tillträdet sker i samband med att
ny organisation träder i kraft.
Jäv

John Johansson (S) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.
Yrkande

Karolina Wallström (L) yrkar bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag
och att få lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Martha Wicklund (V) yrkar att få lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Proposition

Ordförande Jimmy Nordengren (C) 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) respektive Martha
Wicklunds (V) yrkanden om att få lämna särskilda yttranden till protokollet
under proposition och finner att Kommunstyrelsen godkänner detta.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
1. Anna Nordlund tillsätts som förvaltningsdirektör för Kultur- och
fritidsförvaltningen från den 1 januari 2023. Tillträdet sker i samband med att
ny organisation träder i kraft.
2. Karolina Wallström (L) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
3. Martha Wicklund (V) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
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§ 81 Tillsättning av förvaltningsdirektör för Teknik- och
serviceförvaltningen
Ärendenummer: Ks 47/2022
Handläggare: Peter Larsson
Ärendebeskrivning

Rekrytering av förvaltningsdirektörer till Förskole- och
grundskoleförvaltningen, Gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen,
Socialförvaltningen, Kultur och fritidsförvaltningen, Teknik- och
serviceförvaltningen och Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen har
genomförts med anledning av pågående organisationsöversyn.
Förvaltningsdirektörerna tillträder sina uppdrag i samband med att den nya
organisationen träder i kraft 2023-01-01.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2022-04-01
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Mimmi Hodzic tillsätts som förvaltningsdirektör för Teknik- och
serviceförvaltningen från den 1 januari 2023. Tillträdet sker i samband med att
ny organisation träder i kraft.
Yrkande

Karolina Wallström (L) yrkar bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag
och att få lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Martha Wicklund (V) yrkar att få lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Proposition

Ordförande John Johansson (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) respektive Martha
Wicklunds (V) yrkanden om att få lämna särskilda yttranden till protokollet
under proposition och finner att Kommunstyrelsen godkänner detta.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
1. Mimmi Hodzic tillsätts som förvaltningsdirektör för Teknik- och
serviceförvaltningen från den 1 januari 2023. Tillträdet sker i samband med att
ny organisation träder i kraft.
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2. Karolina Wallström (L) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
3. Martha Wicklund (V) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.

§ 82 Tillsättning av förvaltningsdirektör för
Socialförvaltningen
Ärendenummer: Ks 47/2022
Handläggare: Peter Larsson
Ärendebeskrivning

Rekrytering av förvaltningsdirektörer till Förskole- och
grundskoleförvaltningen, Gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen,
Socialförvaltningen, Kultur och fritidsförvaltningen, Teknik- och
serviceförvaltningen och Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen har
genomförts med anledning av pågående organisationsöversyn.
Förvaltningsdirektörerna tillträder sina uppdrag i samband med att den nya
organisationen träder i kraft 2023-01-01.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2022-04-01
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Patrik Jonsson tillsätts som förvaltningsdirektör för Socialförvaltningen från
den 1 januari 2023. Tillträdet sker i samband med att ny organisation träder i
kraft.
Yrkande

Karolina Wallström (L) yrkar bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag
och att få lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Martha Wicklund (V) yrkar att få lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Proposition

Ordförande John Johansson (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) respektive Martha
Wicklunds (V) yrkanden om att få lämna särskilda yttranden till protokollet
under proposition och finner att Kommunstyrelsen godkänner detta.
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Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
1. Patrik Jonsson tillsätts som förvaltningsdirektör för Socialförvaltningen från
den 1 januari 2023. Tillträdet sker i samband med att ny organisation träder i
kraft.
2. Karolina Wallström (L) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
3. Martha Wicklund (V) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.

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

Kommundirektör Peter Larsson ger Kommunstyrelsen en lägesrapport om
kriget i Ukrainas påverkan på Örebro kommuns verksamheter. Lägesrapporten
ges både på Kommunstyrelsens beredningssammanträde den 29 mars och på
Kommunstyrelsens beslutssammanträde den 5 april.
Förslag till beslut

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

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 84 Svar på motion från Johan Kumlin (M) om att bilarna
ska vara kvar men utsläppen ska bort
Ärendenummer: Ks 507/2015
Ärendebeskrivning

Johan Kumlin (M) inkom den 25 mars 2015 med en motion om att kommunen
ska låta elfordon komplettera biogasbilarna i fordonspolicyn, ställa krav på att
bilpoolsleverantören byter ut fossildrivna fordon samt att ÖBO och
Örebroporten ska ta fram ett kvottal för laddstolpar liknande
parkeringsnormen för att uppmuntra privatpersoner att skaffa elbil.
Ärendet återemitterades av Kommunfullmäktige 2018-01-31.
Beslutsunderlag

Johan Kumlin (M) motion om att bilarna ska vara kvar men att utsläppen ska
bort, 2015-03-25
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Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Motionen är besvarad
Ärende ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Yrkande

Anders Åhrlin (M) yrkar bifall till motionen.
Proposition

John Johansson (S) finner att det finns två förslag till beslut, det vill säga
Kommunstyrelseförvaltningens förslag respektive Anders Åhrlins (M) yrkande
om att bifalla motionen. Ordföranden ställer dessa mot varandra och finner att
Kommunstyrelsen beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Motionen är besvarad
Ärende ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
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.

§ 85 Svar på motion från Cecilia Lönn Elgstrand (V) m.fl.
om att hitta läslusten en sommar i parken
Ärendenummer: Ks 509/2015
Ärendebeskrivning

Cecilia Lönn Elgstrand, Murad Artin, Jessica Carlqvist och Martha Wicklund,
samtliga (V), har inkommit med en motion som anmäldes i
Kommunfullmäktige den 25 mars 2015, § 78.
Motionen innehåller förslag om
1) att skapa små utebibliotek ("bokholkar") på flera platser i parker och
bostadsområden med fokus på böcker för barn och unga,
2) att se om den läsfrämjande verksamheten kan göras till verksamhet för unga
feriejobbare, samt
3) att när motionen genomförs bör syftet bland annat vara att öka pojkars
läsande.
Bedömningen är att motionens förslag till största del är tillgodosedda. Syftet att
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öka pojkars läsande kan dock behöva ett mer systematiskt arbete för att
säkerställas, varför motionen i denna del anses besvarad.
Beslutsunderlag

Motion från Cecilia Lönn Elgstrand, Murad Artin, Jessica Carlqvist och Martha
Wicklund, samtliga (V), om att hitta läslusten en sommar i parken, 2015-03-25
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-10-27
Förslag till beslut

Programnämnd samhällsbyggnad förslag till Kommunstyrelsen:
1. Motionens första förslag är tillgodosett.
2. Motionens andra förslag är tillgodosett.
3. Motionens tredje förslag är besvarat.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Yrkande

Martha Wicklund (V) yrkar att få lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Proposition

Ordförande John Johansson (S) finner att det finns ett förslag till beslut, det
vill säga Programnämnd samhällsbyggnads förslag och att Kommunstyrelsen
beslutar enligt detta.
Därefter ställer ordföranden Martha Wicklunds (V) yrkande om att få lämna ett
särskilt yttrande till protokollet under proposition och finner att
Kommunstyrelsen godkänner detta.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
1. Motionens första förslag är tillgodosett.
2. Motionens andra förslag är tillgodosett.
3. Motionens tredje förslag är besvarat.
4. Martha Wicklund (V) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Beslutspunkterna 1-3 ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
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§ 86 Svar på motion från Magnus Ingwall (SD) om
registrering av hjärtstartare
Ärendenummer: Ks 675/2019
Ärendebeskrivning

Magnus Ingwall (SD) inkom med en motion om att registrera samtliga
hjärtstartare som tillhör kommunens bolag och organisationer som anmäldes
till Kommunfullmäktige den 4 april 2019.
Magnus Ingwall (SD) föreslår Kommunfullmäktige att besluta:
1. Att Örebro kommun hos SOS Alarm registrerar samtliga hjärtstartare som
tillhör kommunens bolag och organisationer.
2. Att kommunen marknadsför registreringsbehovet till företag inom
kommunen och uppmanar de företag som inte har hjärtstartare att ange vars
närmaste hjärtstartare återfinns.
Beslutsunderlag

Magnus Ingwall (SD), motion om registrering av hjärtstartare, 2020-04-04
Förslag till beslut

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

Helena Ståhl (SD) yrkar bifall till motionen.
Proposition

Ordförande John Johansson (S) finner att det finns två förslag till beslut, det
vill säga Kommunledningens förslag respektive Helena Ståhls (SD) yrkande om
att bifalla motionen. Ordföranden ställer dessa mot varandra och finner att
Kommunstyrelsen beslutar enligt Kommunledningens förslag.
Beslut

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

Helena Ståhl (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande
om att bifalla motionen.
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§ 87 Svar på motion från Helena Ståhl (SD) om att visa
skattebetalarna vad de får för pengarna
Ärendenummer: Ks 1002/2019
Ärendebeskrivning

Helena Ståhl (SD) lämnade den 28 maj 2019 in en motion om att
visa skattebetalarna vad de får för pengarna.
På kommunens hemsida finns tydlig information om hur kommunens pengar
används. Den här informationen är enkel att få fram om en medborgare är
intresserad av att veta hur kommunens pengar används.
Då informationen redan finns är förslaget att motionen med detta anses vara
besvarad.
Beslutsunderlag

Motion från Helena Ståhl (SD) om att visa skattebetalarna vad de får för
pengarna, 2019-05-28
Förslag till beslut

Kommunledningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Motionen anses besvarad.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Yrkande

Helena Ståhl (SD) yrkar bifall till motionen.
Proposition

Ordförande John Johansson (S) finner att det finns två förslag till beslut, det
vill säga Kommunledningens förslag respektive Helena Ståhls (SD) yrkande om
att bifalla motionen. Ordföranden ställer dessa mot varandra och finner att
Kommunstyrelsen beslutar enligt Kommunledningens förslag.
Beslut

Kommunstyrelsen:
- Motionen anses besvarad.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Reservation

Helena Ståhl (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande
om att bifalla motionen.
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§ 88 Svar på motion från Martha Wicklund (V) m.fl. om att
upprätta ett minnesmärke för Sveriges första pridemarsch
Ärendenummer: Ks 1508/2019
Ärendebeskrivning

Den 25 september 2019 anmäldes motionen om att upprätta ett minnesmärke
för Sveriges första Pridemarsch från Vänsterpartiets fullmäktigegrupp till
Kommunfullmäktige. I motionen föreslås att kommunen ska upprätta en
minnesplakett eller konstverk för att uppmärksamma den första
demonstrationen för att öka rättigheterna för HBTQ- personer (homosexuella,
bisexuella, transpersoner och queera) som gick genom Örebro 1971.
Vänsterpartiets fullmäktigegrupp föreslår Kommunfullmäktige att besluta:
Att Kommunledningskontoret ges i uppdrag uppföra en minnesplakett,
ett konstverk eller liknande som uppmärksammar platsen för Sveriges första
demonstration för hbtq-rättigheter som genomfördes 15 maj 1971.
Beslutsunderlag

Motion från Martha Wicklund (V) m.fl. om att upprätta ett minnesmärke för
Sveriges första Pridemarsch, 2019-09-25
Förslag till beslut

Kommunledningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Motionen är tillgodosedd.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Yrkande

Martha Wicklund (V) yrkar att få lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Proposition

Ordförande John Johansson (S) finner att det finns ett förslag till beslut, det
vill säga Kommunledningens förslag och att Kommunstyrelsen beslutar enligt
detta.
Därefter ställer ordföranden Martha Wicklunds (V) yrkande om att få lämna ett
särskilt yttrande till protokollet under proposition och finner att
Kommunstyrelsen godkänner detta.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
1. Motionen är tillgodosedd.
2. Martha Wicklund (V) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
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Beslutspunkt 1 ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.

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

Kommunfullmäktige den 30 mars 2022 har överlämnat följande motioner för
beredning:
- Motion från Vänsterpartiet om att motverka diskriminering och rasism på
arbetet.
- Motion från Vänsterpartiet om ställ krav på kommunala bolag.
- Motion från Daniel Granqvist (M) om kartläggning av kommunens
medlemskap i föreningar m.m.
Beslutsunderlag

- Motion från Vänsterpartiet om att motverka diskriminering och rasism på
arbetet, Ks 555/2022
- Motion från Vänsterpartiet om ställ krav på kommunala bolag, Ks 556/2022
- Motion från Daniel Granqvist (M) om kartläggning av kommunens
medlemskap i föreningar m.m., Ks 557/2022
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Remittera motion från Vänsterpartiet om att motverka diskriminering och
rasism på arbetet till Kommunstyrelseförvaltningen.
2. Remittera motion från Vänsterpartiet om ställ krav på kommunala bolag till
Kommunstyrelseförvaltningen.
3. Remittera motion från Daniel Granqvist (M) om kartläggning av
kommunens medlemskap i föreningar m.m. till Kommunstyrelseförvaltningen.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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§ 90 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt, månadsrapport
Ärendenummer: Ks 414/2022
Ärendebeskrivning

Kommunstyrelseförvaltningen har sammanställt en rapport över utvecklingen
inom ekonomi, personal och verksamhet under januari-februari 2022.
Beslutsunderlag

Månadsrapport ekonomi, personal och verksamhet, januari-februari 2022
Förslag till beslut

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

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 91 Rapport över finansverksamheter under mars 2022
Ärendenummer: Ks 237/2022
Ärendebeskrivning

Kommunstyrelseförvaltningen anmäler rapport över finansverksamheter för
mars 2022.
Beslutsunderlag

Finansrapport mars 2022
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Rapporten läggs till handlingarna
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 92 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Ks 545/2022
Ärendebeskrivning

Alla beslut fattade med stöd av delegation av tjänsteman, ordförande,
presidium eller utskott ska anmälas till Kommunstyrelsen på närmast följande
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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
januari 2022. Inför Kommunstyrelsens sammanträde den 5 april 2022
redovisar Kommunstyrelseförvaltningen beslut som tagits med stöd av
delegation under mars 2022.
Beslutsunderlag

Sammanställning över delegationsbeslut inom övrig verksamhet under
perioden 1-31 mars 2022
Sammanställning över delegationsbeslut inom finansverksamhet under
perioden 1-31 mars 2022
Förslag till beslut

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

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

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

Ärendet utgår då inga handlingar anmälts till Kommunstyrelsen.

§ 94 Kommundirektörens rapport
Ärendenummer: Ks 273/2022
Ärendebeskrivning

Kommundirektören redogör i en rapport för nyheter inom förvaltningen.
Beslutsunderlag

Kommundirektörens rapport
Förslag till beslut

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

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 95 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
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, 2022-03-17
Förslag till beslut

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

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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3. Tilläggsanslag och ombudgeteringar

Vänsterpartiet ställer sig generellt positiva till att stötta våra lokala
idrottsföreningar. När vi stöttar lokala idrottsföreningar med skattemedel måste
vi dock säkerställa en jämställd fördelning av ekonomiska medel.
Utifrån detta ställer vi oss kritiska till att bevilja en hyressänkning till ÖSK om
närmare 1 miljon kronor. Önskemålet om hyressänkning grundar sig på att ÖSK
har nedgraderats från Allsvenskan till Superettan. Det är således ingen yttre
eller oförutsedd faktor – som exempelvis en pandemi – som ligger till grund för
önskemålet om sänkt hyra.
Om ÖSK ska få en hyressänkning vill vi att kommunen ser över möjligheten för
andra liknande idrottsföreningar som exempelvis KIF Örebro och Örebro
Volley att få en jämförbar hyressänkningar.

Med hänvisning till ovan yrkar Vänsterpartiet:
Att

bifalla beslutspunkt 1, 2 och 4

Att

bifalla beslutspunkt 3 under förutsättning att andra liknande
idrottsföreningar får motsvarande ersättning.

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

Martha Wicklund

Vänsterpartiet
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5. Årsredovisning - Örebro kommun

2021 var ett år som till stora delar präglades av Coronapandemin. Samtidigt
som pandemin har inneburit extrema belastningar på vår välfärd där många
verksamheter konstant legat på bristningsgränsen gör kommunen ett överskott
om 769 miljoner kronor. Och trots ett plusresultat under 2021, mycket tack vare
extra stöd från staten, så fortsätter styrande partier S, C och KD med sin
privatiseringsiver.
Privatiseringarna inom äldreomsorgen i Örebro kommun fortsätter att skapa
oerhörda problem i ekonomin, något som styrande partier fortfarande inte
kommit till bukt med. Detta trots åratal av mångmiljonunderskott inom
exempelvis hemvårdnämnden.
Styrande partier fortsätter även att stötta Örebro Airport genom stående bidrag
om 17 miljoner kronor årligen samt täcker upp med ytterligare miljoner vid
underskott. Att äga och ekonomiskt stötta en klimatbov som en flygplats utgör
är ytterligare en prioritering som styret gör där Vänsterpartiet är mycket
kritiska.
Vänsterpartiet presenterade inför 2021 ett fullt finansierat budgetalternativ med
bland annat en kommunalt driven äldreomsorg och avvecklat ägande i
flygplatsen. Givet detta så skulle Örebro kommuns ekonomiska förutsättningar
ha sett annorlunda ut om Vänsterpartiet hade varit i styrande position.
Vänsterpartiet motsätter sig inte på något vis att Örebro kommun ska ha en god
ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Det är viktigt att vi som kommun står
på en stadig grund och har kapacitet att klara av och hantera en eventuell svår
ekonomisk kris, vilket är syftet med resultatutjämningsreserven (RUR) som
kommunfullmäktige har antagit.
RUR är dock enligt Vänsterpartiet ett trubbigt instrument som riskerar att inte
kunna hjälpa oss vid konjunkturnedgångar. Även SKR har en genomlysning av
systemet då flera kommuner har kommit in med synpunkter på det. Vi anser inte
att det är fel att säkerställa ett mindre överskott för att trygga budgeten men
motsätter oss att skjuta till extra medel till resultatutjämningsreserven till dess
att SKR:s utredning är klar och vi vet hur RUR:en slutgiltigt kommer att kunna
tillämpas.

Digitalt justerat
Datum: 2022-04-05
Kommunstyrelsen

Yrkande

Med hänvisning till ovan yrkar Vänsterpartiet:

Att

ej delta i beslutet avseende beslutspunkt 1.

Att

avslå beslutspunkt 2.

Att

bifalla beslutspunkt 3-4.

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

För Vänsterpartiet
Martha Wicklund (V)
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7. Årsredovisning Örebro Rådhus AB och dotterbolagen 2021

I Vänsterpartiets förslag till budget så väljer vi – till skillnad mot styrande
partier S, C och Kd – att inte göra en värdeöverföring från ÖBO. Istället för att
plocka ut vinst ur ÖBO säkerställer vi att pengarna går tillbaka till investeringar
och renoveringar av ÖBO:s bestånd. Vänsterpartiet väljer dessutom att inte göra
några investeringar i Örebro Airport AB. Årsredovisningen är ett resultat av
styrande partiers budget och visar därför ett annorlunda utfall än om
Vänsterpartiets budget hade varit gällande.

Med hänvisning till ovan yrkar Vänsterpartiet:
Att

ej delta i beslut på beslutspunkt 1.

Att

bifalla beslutspunkt 2a, 2c och 2d.

Att

avslå beslutspunkt 2b.

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

Martha Wicklund

Vänsterpartiet
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9. Fordonsriktlinjer för Örebro kommunkoncern

Vänsterpartiet lägger stor vikt vid att kommunen följer antagna policys och
riktlinjer. Vi lägger också stor vikt vid att genomföra nödvändiga, konkreta, och
kraftfulla förändringar för att uppnå kommunens klimatmål.
Generellt är vi positiva till förslaget till nya fordonsriktlinjer. Vi anser dock att
användandet av förmånsbilar behöver upphöra omgående. Vi motsätter oss att
Örebro kommun ska använda skattemedel till förmånsbilar som med största
sannolikhet ökar både bilåkandet och utsläppen. Vi anser att detta även ska gälla
ÖBO som uppgett att det ser förmånsbilar som en viktig aspekt vid rekrytering.
Via våra kommunala bolag har vi möjlighet att agera för att minska vår
klimatpåverkan. Att erbjuda förmånsbilar till personal går därför inte i linje med
detta, och vi ser hellre att samtliga kommunala bolag ser över alternativa
personalförmåner vid rekrytering som inte har en negativ klimatpåverkan.

Med hänvisning till ovan yrkar Vänsterpartiet:
Att

bifalla beslutspunkt 1-2 under förutsättning att tillägg nedan
bifalles.

Att

se över befintliga avtal gällande förmånsbilar och se över
möjligheten att avsluta dem.

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

Martha Wicklund

Vänsterpartiet

Digitalt justerat
Datum: 2022-04-05
Kommunstyrelsen

Särskilt yttrande

12. Svar på remiss från Infrastrukturdepartementet
om parkering av elcyklar
Elsparkcyklar har blivit ett vanligt inslag i vår stadsmiljö och mycket pekar på
att de är här för att stanna. Sedan elsparkcyklarna gjorde intåg i Örebro så har de
dock utgjort ett stort hinder och därmed en stor hälsofara för vissa grupper.
Många personer med olika funktionsnedsättning har haft stora problem att ta sig
fram på trottoarer och gångbanor där elsparkcyklar står parkerade eller ligger
slängda på marken.
I nuläget finns det små möjligheter för kommunen att hantera det
parkeringskaos som uppstått i samband med elsparkcyklarnas intåg. Vi
välkomnar därför att företagen tar ett större ansvar för att elsparkcyklar, precis
som andra fordon, inte får parkeras varsomhelst. Tillgängligheten för personer
med funktionsnedsättning måste prioriteras högre än företagens rätt att bedriva
verksamhet som utgör en fara för samma grupp.

För Vänsterpartiet
Martha Wicklund (V)

Digitalt justerat
Datum: 2022-04-05
Kommunstyrelsen

Särskilt yttrande

14. Redovisning av obesvarade motioner
För partier i opposition är möjligheten att lägga motioner till
Kommunfullmäktige ett viktigt verktyg. Ur en demokratisk synpunkt är det sunt
att även de partier som inte ingår i den styrande minoriteten kan lyfta de frågor
som de anser viktiga för invånare i kommunen. Vänsterpartiet har ett stort antal
motioner som lämnats in till Kommunfullmäktige men som ännu inte
behandlats. Flertalet av dessa motioner lämnades in redan under föregående
mandatperiod, dvs. 2014-2018.
Att motioner lagda av oppositionen tillåts ligga obehandlade under så lång tid
bryter inte bara mot kommunallagen, det är också ett allvarligt
demokratiproblem. Vi har tidigare yrkat på att det tydligt ska framgå en
deadline på när inlämnade motioner som senast ska tas upp för beslut i
Kommunfullmäktige. Med detta yttrande vill vi påtala detta ännu en gång.

Martha Wicklund
Vänsterpartiet

Digitalt justerat
Datum: 2022-04-05
Kommunstyrelsen

Särskilt yttrande

15-20. Tillsättning av förvaltningsdirektörer

På grund av att en ny förvaltningsorganisation ska struktureras fram så ser
Vänsterpartiet ett behov av att tillsätta dessa förvaltningsdirektörer under en
övergångsperiod trots att vi generellt sett hellre ser en omfördelning av högre
chefer till fler första linjens chefer inom bland annat äldreomsorgen. Vi väljer
därför att bifalla tillsättande av förvaltningsdirektörer enligt
kommunstyrelseförvaltningens förslag avseende ärende 15-20. Vi vill dock
lägga detta särskilda yttrande för att klargöra vår generella syn på
direktörstjänster inom kommunen.
Vänsterpartiet anser inte att tillsättandet av fler direktörer i kommunen är rätt
sätt att använda våra resurser. Vi ser istället ett större behov av att anställa fler
första linjens chefer och tror att detta skulle göra större nytta för en större del av
kommunens medarbetare.
Införandet av New Public Managements principer i välfärden har också
påverkat kommunens organisation och chefsstruktur i fel riktning. I nuläget har
cheferna inom hemvården ansvar för orimligt många anställda, vilket drabbar
personalen hårt. Istället för att anställa fler direktörer bör fokus ligga på att
anställa fler första linjens chefer. Vi vill se en ny jämställd chefsstruktur som
byggs nerifrån och upp, där varje chef har förutsättningar att ge personalen rätt
stöd.
I vårt budgetförslag för 2022 sparar vi närmare 3 miljoner kronor på att minska
andelen direktörstjänster. Vi använder motsvarande medel för att anställa fler
första linjens chefer inom äldreomsorgen.

Martha Wicklund
Vänsterpartiet

Digitalt justerat
Datum: 2022-04-05
Kommunstyrelsen

Särskilt yttrande

23. Svar på motion från Cecilia Lönn Elgstrand (V) m.fl. om att hitta
läslusten en sommar i parken

För partier i opposition är möjligheten att lägga motioner till
Kommunfullmäktige ett viktigt verktyg. Ur en demokratisk synpunkt är det sunt
att även de partier som inte ingår i den styrande minoriteten kan lyfta de frågor
som de anser viktiga för invånare i kommunen. Vänsterpartiet har ett stort antal
motioner som lämnats in till Kommunfullmäktige men som ännu inte
behandlats. Flertalet av dessa motioner lämnades in redan under föregående
mandatperiod, dvs. 2014-2018.
Att motioner lagda av oppositionen tillåts ligga obehandlade under så lång tid
bryter inte bara mot kommunallagen, det är också ett allvarligt
demokratiproblem. Vi har tidigare yrkat på att det tydligt ska framgå en
deadline för när inlämnade motioner som senast ska tas upp för beslut i
Kommunfullmäktige. Med detta yttrande vill vi påtala detta ännu en gång.
Vill vi även rikta skarp kritik mot hur styrande partier hanterat motioner och
förslag som kommit från Vänsterpartiet. Under nuvarande och tidigare
mandatperiod har vi lagt flera motioner och konkreta förslag som styrande
partier helt eller delvis har infört. Vi ser detta som ett sätt för styrande partier att
slippa ge erkännande till oppositionen. Medan vi i oppositionen får vänta i
åratal för att få våra motioner behandlade stjäl styrande partier S, C och Kd våra
politiska förslag och inför dem efter tycke. När sedan motionssvaret kommer
hör det inte till ovanligheterna att motionen anses besvarad eller tillgodosedd då
den i själva verket borde vara beviljad. Denna motion är ett sådant exempel.

Martha Wicklund
Vänsterpartiet

Digitalt justerat
Datum: 2022-04-05
Kommunstyrelsen

Särskilt yttrande

26. Svar på motion från Martha Wicklund (V) m.fl. om att upprätta ett
minnesmärke för Sveriges första pridemarsch

För partier i opposition är möjligheten att lägga motioner till
Kommunfullmäktige ett viktigt verktyg. Ur en demokratisk synpunkt är det sunt
att även de partier som inte ingår i den styrande minoriteten kan lyfta de frågor
som de anser viktiga för invånare i kommunen. Vänsterpartiet har ett stort antal
motioner som lämnats in till Kommunfullmäktige men som ännu inte
behandlats. Flertalet av dessa motioner lämnades in redan under föregående
mandatperiod, dvs. 2014-2018.
Att motioner lagda av oppositionen tillåts ligga obehandlade under så lång tid
bryter inte bara mot kommunallagen, det är också ett allvarligt
demokratiproblem. Vi har tidigare yrkat på att det tydligt ska framgå en
deadline för när inlämnade motioner som senast ska tas upp för beslut i
Kommunfullmäktige. Med detta yttrande vill vi påtala detta ännu en gång.
Vill vi även rikta skarp kritik mot hur styrande partier hanterat motioner och
förslag som kommit från Vänsterpartiet. Under nuvarande och tidigare
mandatperiod har vi lagt flera motioner och konkreta förslag som styrande
partier helt eller delvis har infört. Vi ser detta som ett sätt för styrande partier att
slippa ge erkännande till oppositionen. Medan vi i oppositionen får vänta i
åratal för att få våra motioner behandlade stjäl styrande partier S, C och Kd våra
politiska förslag och inför dem efter tycke. När sedan motionssvaret kommer
hör det inte till ovanligheterna att motionen anses besvarad eller tillgodosedd då
den i själva verket borde vara beviljad. Denna motion är ett sådant exempel.

Martha Wicklund
Vänsterpartiet

