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§ 190 Ägardirektiv för Alfred Nobel Science Park
Ärendenummer: Ks 1007/2021
Handläggare: Krister Frödin
Ärendebeskrivning

Örebro kommun äger genom Örebro Rådhus AB 520 aktier, vilket motsvarar
52 % av aktierna i Alfred Nobel Science Park AB (”Bolaget”). Övriga delägare
är Region Örebro läns förvaltnings AB med 288 aktier (28,8 %) och Örebro
universitet Holding AB med 192 aktier (19,2 %).
Bolaget är en av aktörerna i länets Innovationsstödsystem tillsammans med
Inkubera, ORU Holding och ALMI Mälardalen. En översyn av
Innovationsstödsystemet pågår som bland annat har påvisat ett behov av ett
tydligare uppdrag för Alfred Nobel Science Park. Med anledning av den
översynen och de förändrade ekonomiska förutsättningarna för Bolaget har ett
förslag till nytt ägardirektiv tagits fram.
De viktigaste skillnaderna jämfört med det nuvarande ägardirektivet är:
•
•
•

•
•

Tydliggöra Bolagets roll i länets Innovationsstödsystem.
Betona Bolagets mäklande roll och att Bolaget ska bidra med kunskap
kring marknadsanalys, metodstöd och nätverk.
Hänvisa till prioriterade inriktningar och applikationsområden i Region
Örebro läns Innovationsstrategi samt till Örebro universitets
prioriterade styrkeområden istället för att peka ut specifika
profilområden.
Ger inte bolaget i uppdrag att själva skapa och driva mötesplats/er utan
pekar på samverkan med andra.
Betonar systemtänk och samverkan med övriga aktörer i
innovationsstödsystemet.

Beslutsunderlag

Gällande ägardirektiv, fastställda av bolagsstämman 2021-07-05
Förslag till nytt ägardirektiv, 2021-08-25
Tjänsteskrivelse, 2021-08-26
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Kommunfullmäktige godkänner förslag till ägardirektiv.
2. Örebro Rådhus AB får i uppdrag att vid bolagsstämma i Alfred Nobel
Science Park AB rösta för att anta ägardirektivet.
3. Ovanstående beslutspunkter gäller under förutsättning att regionfullmäktige
i Region Örebro län och Örebro universitet fattar motsvarande beslut.
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Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Yrkande

Martha Wicklund (V) yrkar att ärendet återremitteras med motiveringen att det
ska lämnas till Jämställdhetsdelegationen för synpunkter innan det tas upp för
beslut i Kommunstyrelsen.
Anders Åhrlin (M) yrkar bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
John Johansson (S) yrkar avslag på Martha Wicklunds (V) yrkande om att
ärendet återremitteras.
Proposition

Ordförande John Johansson (S) ställer först Martha Wicklunds (V) yrkande om
återremiss under proposition och finner att Kommunstyrelsen beslutar att
ärendet ska avgöras idag.
Därefter finner ordföranden att det endast finns ett förslag till beslut, det vill
säga bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag och att Kommunstyrelsen
beslutar enligt detta.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
1. Kommunfullmäktige godkänner förslag till ägardirektiv.
2. Örebro Rådhus AB får i uppdrag att vid bolagsstämma i Alfred Nobel
Science Park AB rösta för att anta ägardirektivet.
3. Ovanstående beslutspunkter gäller under förutsättning att regionfullmäktige
i Region Örebro län och Örebro universitet fattar motsvarande beslut.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Reservation

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

§ 191 Ombudgeteringar och tilläggsanslag
Ärendenummer: Ks 48/2021
Handläggare: Johanna Larsson
Ärendebeskrivning

Ärendet innefattar ombudgetering av skatteintäkter och generella bidrag,
ombudgeteringar mellan nämnder och kommunstyrelsen samt tilläggsanslag för
kostnadsökningar.
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Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2021-09-28
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Kommunens budgeterade skatteintäkter och generella statsbidrag höjs med
75 mnkr, från 9 361 mnkr till 9 436 mnkr.
2. Tilläggsanslag för 2021 finansierade genom ökad budget för skatter och
generella statsbidrag beviljas med totalt 75 000 tkr enligt
kommunstyrelseförvaltningens förslag.
3. Tilläggsanslag beviljas med totalt 17 455 tkr enligt
kommunstyrelseförvaltningens förslag.
4. Finansiering av tilläggsanslagen sker ur kommunstyrelsens utrymme för
oförutsedda behov med 1 000 tkr, ur politiskt utrymme ospecificerat med
1 490 tkr samt ur kommunstyrelsens utrymme för kompensation av
investeringar med 14 965 tkr.
5. Ombudgeteringar om 17 187 tkr beviljas enligt
kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslutspunkt 1 och 2 ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut
Yrkande

Karolina Wallström (L) yrkar bifall till beslutspunkterna 1-4 i
Kommunstyrelseförvaltningens förslag, avslag till beslutspunkt 5 samt på ett
tillägg att de ytterligare medel som behövs för ökad hyra överflyttas från
Kommunstyrelsens oförutsedda till Programnämnd samhällsbyggnad för
omedelbar överflytt till Kulturnämnden.
Proposition

Ordförande John Johansson (S) finner att det finns ett förslag till beslut för
beslutspunkterna 1-4, det vill säga bifall till Kommunstyrelseförvaltningens
förslag och att Kommunstyrelsen beslutar enligt detta.
Därefter finner ordföranden att det finns två förslag för beslutspunkt 5, det vill
säga Kommunstyrelseförvaltningens förslag respektive Karolina Wallströms
(L) yrkande om avslag med tillägg att de ytterligare medel som behövs för ökad
hyra överflyttas från Kommunstyrelsens oförutsedda till Programnämnd
samhällsbyggnad för omedelbar överflytt till Kulturnämnden. Ordföranden
ställer dessa mot varandra och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt
Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
1. Kommunens budgeterade skatteintäkter och generella statsbidrag höjs med
75 mnkr, från 9 361 mnkr till 9 436 mnkr.
2. Tilläggsanslag för 2021 finansierade genom ökad budget för skatter och
generella statsbidrag beviljas med totalt 75 000 tkr enligt
kommunstyrelseförvaltningens förslag.
3. Tilläggsanslag beviljas med totalt 17 455 tkr enligt
kommunstyrelseförvaltningens förslag.
4. Finansiering av tilläggsanslagen sker ur kommunstyrelsens utrymme för
oförutsedda behov med 1 000 tkr, ur politiskt utrymme ospecificerat med
1 490 tkr samt ur kommunstyrelsens utrymme för kompensation av
investeringar med 14 965 tkr.
5. Ombudgeteringar om 17 187 tkr beviljas enligt
kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslutspunkt 1 och 2 ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut
Reservation

Karolina Wallström (L) reserverar sig skriftligt mot beslutspunkt 5 till förmån
för sitt eget yrkande.

§ 192 Övergripande strategier och budget 2022 med plan
för 2023-2024
Ärendenummer: Ks 1346/2020
Ärendebeskrivning

Förslag till Övergripande strategier och budget 2022 med plan för 2023–
2024 för Örebro kommun, ”Ett Örebro för framtiden”, har tagits fram av
Socialdemokraterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna.
Beslutsunderlag

”Ett Örebro för framtiden” – kommunledningen i Örebros övergripande
strategier och budget 2022 med plan för 2023–2024
Driftbudgetförändringar
Investeringsprogram 2022–2025
Vatten- och avloppstaxa
Avfallstaxa
Föreskrifter om kommunalt avfall
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Förslag till beslut

Förslag till Kommunstyrelsen:
1. Övergripande strateger och budget 2022 med plan för 2023–2024 fastställs
enligt förslaget ”Ett Örebro för framtiden”.
2. Skattesatsen för allmän kommunalskatt år 2022 fastställs till 21,35.
3. Finansiella mål och verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning för 2022
fastställs enligt förslaget i budgethandlingen.
4. Driftbudgetramar för 2022 fastställs enligt förslaget i budgethandlingen.
5. Investeringsprogrammet för 2022 med plan för 2023–2025 fastställs.
6. Igångsättningsbeslut beviljas för de investeringsprojekt med start 2022 som
redovisas med finansiering i investeringsprogrammet.
7. I kommunstyrelsens uppdrag ingår att under året, i konsekvens med fattade
beslut, ombudgetera inom ramen för beslutat budget för verksamhetens
nettokostnad.
8. I kommunstyrelsens uppdrag ingår att fatta beslut om ombudgetering
gällande den volympottsfinansierade investeringsbudgeten inom
programområde samhällsbyggnad (i syfte att öka genomförandegraden).
9. Anta Örebro kommuns vatten- och avloppstaxa. Taxan gäller från och med
1 januari 2022.
10. Anta Örebro kommuns taxa för avfall. Taxan gäller från och med den 1
januari 2022.
11. Anta Örebro kommuns reviderade föreskrifter om kommunalt avfall.
Föreskrifterna ska gälla från och med den 1 januari 2022.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Yrkande

Anders Åhrlin (M) yrkar bifall till Moderaternas förslag till budget för 2022.
Anders Åhrlin (M) yrkar även avslag på kommunledningens förslag för
beslutspunkterna 1, 3, 4, 5 och 6.
Karolina Wallström (L) yrkar bifall till Liberalernas förslag till budget för 2022.
Karolina Wallström (L) yrkar även avslag på kommunledningens förslag för
beslutspunkterna 1, 3, 4, 5 och 6.
Helena Ståhl (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas förslag till budget för
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2022.
Martha Wicklund (V) yrkar bifall till Vänsterpartiets förslag till budget för
2022. Martha Wicklund (V) yrkar även bifall till kommunledningens förslag för
beslutspunkterna 2, 3, 7, 8, 9, 10 och 11 samt avslag på kommunledningens
förslag för beslutspunkterna 1 och 4.
Proposition

Ordförande John Johansson (S) finner att det finns fem förslag till beslut, det
vill säga kommunledningens förslag och egna respektive budgetförslag från
Moderaterna, Liberalerna, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet.
Ordföranden redovisar propositionsordning där respektive förslag till beslut
hanteras ett i taget genom acklamation. Kommunstyrelsen godkänner
propositionsordningen.
Ordföranden ställer respektive förslag till beslut under proposition och finner
att Kommunstyrelsen beslutar enligt kommunledningens förslag.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
1. Övergripande strateger och budget 2022 med plan för 2023–2024 fastställs
enligt förslaget ”Ett Örebro för framtiden”.
2. Skattesatsen för allmän kommunalskatt år 2022 fastställs till 21,35.
3. Finansiella mål och verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning för 2022
fastställs enligt förslaget i budgethandlingen.
4. Driftbudgetramar för 2022 fastställs enligt förslaget i budgethandlingen.
5. Investeringsprogrammet för 2022 med plan för 2023–2025 fastställs.
6. Igångsättningsbeslut beviljas för de investeringsprojekt med start 2022 som
redovisas med finansiering i investeringsprogrammet.
7. I kommunstyrelsens uppdrag ingår att under året, i konsekvens med fattade
beslut, ombudgetera inom ramen för beslutat budget för verksamhetens
nettokostnad.
8. I kommunstyrelsens uppdrag ingår att fatta beslut om ombudgetering
gällande den volympottsfinansierade investeringsbudgeten inom
programområde samhällsbyggnad (i syfte att öka genomförandegraden).
9. Anta Örebro kommuns vatten- och avloppstaxa. Taxan gäller från och med
1 januari 2022.

8 (30)

ÖREBRO

Protokoll

10. Anta Örebro kommuns taxa för avfall. Taxan gäller från och med den 1
januari 2022.
11. Anta Örebro kommuns reviderade föreskrifter om kommunalt avfall.
Föreskrifterna ska gälla från och med den 1 januari 2022.
Ärendet 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 om bifall till Moderaternas förslag till budget för
2022.
Karolina Wallström (L) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för sitt
eget yrkande om bifall till Liberalernas förslag till budget för 2022.
Helena Ståhl (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande
om bifall till Sverigedemokraternas förslag till budget för 2022.
Martha Wicklund (V) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för sitt
eget yrkande om bifall till Vänsterpartiets förslag till budget för 2022.

§ 193 Delårsrapport med prognos 2 2021 Örebro kommun
Ärendenummer: Ks 1134/2021
Handläggare: Johanna Larsson
Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen har sammanställt en delårsrapport till och med den 31
augusti och en helårsprognos 2 för 2021 för Örebro kommun. Inom samtliga
sex målområden är bedömningen att fortsatt arbete krävs för att nå målen.
Analyserna visar att utvecklingen går åt rätt håll inom 5 av de 33
Kommunfullmäktigemålen för att uppnås inom planperioden. Inom 28 av
målen är den sammantagna bedömningen att vi inte når önskvärda effekter,
trots utvecklingsarbeten, och bedömningen är att fortsatt arbete krävs för att
nå målen.
Prognosen visar på måluppfyllelse inom samtliga fyra finansiella mål.
Mot bakgrund av att samtliga finansiella mål enligt prognos kommer att
uppfyllas och att nämnderna klarar sina grunduppdrag med god kvalitet görs
den sammantagna bedömningen att målen för god ekonomisk hushållning
uppfylls, trots att fortsatt arbete krävs avseende verksamhetsmålen.
Delårsresultatet januari till augusti 2021 uppgår till 972 mnkr. Kommunens
prognos för helåret bedöms till 658 mnkr, vilket är 405 mnkr mer än
budgeterat. Under 2021 beräknas 73 mnkr tas i anspråk ur reserveringar inom
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eget kapital för specifika ändamål. Nämnderna visar sammantaget en negativ
budgetavvikelse på 55 mnkr. Verksamhetens nettokostnader prognostiseras att
uppgå till 98 procent av skatteintäkter, utjämning och generella statsbidrag.
Den prognostiserade nettokostnadsutvecklingen (5,6 procent) överstiger dock
den prognostiserade utvecklingen av skatteintäkter, utjämning och generella
statsbidrag (3,5 procent). Exkluderas jämförelsestörande poster uppgår årets
prognos till 271 mnkr. Årets prognos för kommunens balanskravsresultat är
positiv och uppgår till 394 mnkr. Kommunens investeringar för de
skattefinansierade verksamheterna prognostiseras till 562 mnkr. De
taxefinansierade investeringarna prognostiseras till 389 mnkr. Bolagens
investeringar för skattefinansierad verksamhet väntas uppgå till 789 mnkr.
Beslutsunderlag

Delårsrapport med prognos 2 2021 Örebro kommun 2021-10-01
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Delårsrapport med prognos 2 för 2021 godkänns.
2. Samtliga nämnder som redovisar prognostiserat underskott för år 2021 ska
besluta om åtgärder för att klara att bedriva verksamheten inom beslutade
budgetramar. Hänsyn ska dock tas till årets ekonomiska effekter av den
pågående pandemin.
3. Delårsrapport med prognos 2 2021 överlämnas till revisorerna för
granskning.
Beslutspunkterna 1 och 2 ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Yrkande

Anders Åhrlin (M) 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 Anders Åhrlins (M) yrkande om att få lämna ett
särskilt yttrande till protokollet under proposition och finner att
Kommunstyrelsen godkänner detta.
Beslut

Kommunstyrelsen:
1. Delårsrapport med prognos 2 för 2021 godkänns.
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2. Samtliga nämnder som redovisar prognostiserat underskott för år 2021 ska
besluta om åtgärder för att klara att bedriva verksamheten inom beslutade
budgetramar. Hänsyn ska dock tas till årets ekonomiska effekter av den
pågående pandemin.
3. Delårsrapport med prognos 2 2021 överlämnas till revisorerna för
granskning.
4. Anders Åhrlin (M) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Beslutspunkterna 1 och 2 ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Martha Wicklund (V) och Karolina Wallström (L) deltar inte i beslutet.

§ 198 Valdistriktsindelning
Ärendenummer: Ks 984/2021
Handläggare: Peter Björk och Johan Hellsten
Ärendebeskrivning

I samband med allmänna val är en kommun uppdelad i valkretsar och
valdistrikt där distrikten är den minsta enheten och närmast väljaren. Inför
varje val ska Kommunfullmäktige enligt vallagen senast i oktober månad innan
ett valår besluta angående valdistrikt med namn och beteckningar.
I och med att Örebro kommun växer behöver även antalet valdistrikt utökas
inför valet till riksdag, kommun och landsting 2022.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2021-08-20
Kartbilaga
Lista med valdistriktsnamn och beteckningar
Förslag till beslut

Valnämndens förslag till Kommunstyrelsen:
- Valdistriktsindelningen inför valåret 2022 antas.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige.
Beslut

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

11 (30)

ÖREBRO

Protokoll

§ 199 Redovisning av partistöd 2020
Ärendenummer: Ks 779/2021
Handläggare: Mats Guldbrand
Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige har den 30 januari 2019, § 17 beslutat om regler för
kommunalt partistöd. Reglerna utgår från kommunallagens bestämmelser på
området, kommunallagen 4 kap 29 – 32 §§.
Av reglerna för partistöd framgår att partierna årligen ska lämna en skriftlig
redovisning som visar att partistödet har använts för att stärka partiets ställning
i den kommunala demokratin. Partistödet är avsett för det lokala partiarbetet
som riktar sig till kommunmedlemmarna.
Redovisningen ska avse perioden 1 januari–31 december och ges in till
fullmäktige senast sex månader efter redovisningsperiodens utgång. En av
mottagaren utsedd särskild granskare ska granska om redovisningen ger en
rättvisande bild av hur mottagaren har använt partistödet. Granskarens rapport
över granskningen ska bifogas redovisningen.
Reglerna är avsedda att göra beslutsfattandet, utbetalningarna och
uppföljningen av det lokala partistödet mer transparent. Lagstiftningen
innehåller relativt detaljerade krav på redovisning och granskning av hur
partistödets används - men avsikten är inte att handläggningen av det årliga
beslutet om utbetalning ska innefatta en materiell prövning av hur ett enskilt
parti faktiskt brukat sitt partistöd. Genom den årliga hanteringen får partierna
ett ansvar för att själva redovisa användningen av stödet - i former partiet
väljer. Reglerna bidrar till att synliggöra partiernas överväganden så att de blir
tillgängliga för medborgarna inom ramen för den offentlighet som är naturligt
förknippad med att ett ärende läggs på fullmäktiges bord.
Mot bakgrund av ovanstående kan inte kommunen besluta hur redovisningen
närmare ska ske, utan endast lämna en rekommendation på hur det kan ske.
Samtliga nio partier som var representerade i Kommunfullmäktige under år
2020 har inkommit med redovisning inom sex månader efter periodens utgång.
Storleken på partistödet regleras i Riktlinjer för arvoden och ersättningar till
förtroendevalda, partigruppsresurser och partistöd mandatperioden 2019-2022.
Partistödet består av ett grundstöd, som uppgår till om 40 000 kronor per parti
och år, samt ett mandatstöd, som uppgår till 2 x prisbasbeloppet per mandat
och år.
Beslutsunderlag

Redovisningar från Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna,
Moderaterna, Miljöpartiet, Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna,

12 (30)

ÖREBRO

Protokoll

Vänsterpartiet och Örebropartiet
Tjänsteskrivelse, 2021-09-03
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut i Kommunstyrelsen:
1. Redovisning av lokalt partistöd för 2020 från Centerpartiet,
Kristdemokraterna, Liberalerna, Miljöpartiet, Moderaterna,
Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet och Örebropartiet
läggs till handlingarna.
2. Kommunalt partistöd för år 2022 utbetalas till samtliga nio partier
representerade i Kommunfullmäktige.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Beslut

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

§ 200 Avsiktsförklaring för Leader Mellansjölandet
Ärendenummer: Ks 1049/2021
Handläggare: Lena Norrström
Ärendebeskrivning

LEADER är en metod inom EU där olika aktörer på landsbygderna
samarbetar för att utveckla sin bygd och stärka dess ekonomi. Det lokala
trepartnerskapet i varje leaderområde bestående av den ideella (t.ex föreningar
och byalag), privata (företag) och offentliga sektorn (oftast kommunen) är
grunden för samarbetet. Genom LEADER kan projektstöd från EU
kombineras med offentligt ekonomiskt stöd och egen privat medfinansiering
som kan utgöras av en oavlönad arbetsinsats eller pengar. På detta sätt kan
kommunala medel till utvecklingsprojekt växlas upp flera gånger om.
Örebro kommun har under programperioden 2014-2020 (med förlängning till
2022) tillhört Leader Mellansjölandet, som är ett av 48 godkända
Leaderområden i Sverige. I slutet av 2020 lämnade LEADER Mellansjölandet
in en intresseanmälan till Jordbruksverket om att åter få starta ett leaderområde
för programperioden 2023-2027. Mellansjölandet har arbetet fram en ny
utvecklingsstrategi som ska lämnas in till Jordbruksverket den 15
oktober tillsammans med avsiktsförklaringar från de ingående kommunerna,
som en del av ansökan.
Under den föregående programperioden erhöll LEADER Mellansjölandet ett
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projektstöd på 37 mnkr. Den lokala offentliga medfinansieringen från de
ingående åtta kommunerna bidrog med drygt 12 mnkr. Örebro kommuns
medfinansiering har legat på 509 675 kr per år, vilket har kostnadsförts på
Landsbygdsnämndens budget. Under förlängningen av programperioden har
Örebro kommuns medfinansiering beräknats till 330 000 kr per år på grund av
förändringar i EUs fondupplägg för LEADER. Så vida inga större förändringar
sker uppskattas den årliga medfinansieringskostnaden för Örebro kommun
ligga runt denna nivå även under kommande programperiod.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2021-09-09
Avsiktsförklaring, formulär
Utvecklingsstrategi 2023-2027, remissversion
Beviljade projekt Leader Mellansjölandet 2014-2022
Beviljade projekt inom Örebro kommun 2014-2022, sep 2021
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Örebro kommun avser att medverka i och medfinansiera Leader
Mellansjölandet under programperioden 2023-2027.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 201 Förlängning av nuvarande lönestrategi
Ärendenummer: Ks 276/2018
Handläggare: Maria Hedlund
Ärendebeskrivning

Kommunens arbetsgivarpolitiska lönestrategi tydliggör och bidrar till styrning
vad gäller lokal lönebildning; hur kommunen ska använda det ekonomiska
utrymmet till löneökningar för att utveckla kommunens verksamheter och
premiera goda prestationer. Strategin bidrar också med styrning genom önskad
lönestruktur med koppling till kompetensförsörjning; utveckla och behålla de
medarbetare vi har men också att attrahera och rekrytera nya medarbetare.
Nu gällande strategidokument gäller till utgången av 2021 men föreslås att
förlängas till 2022-12-31.
Beslutsunderlag

Arbetsgivarpolitisk lönestrategi 2019–2021
Protokollsutdrag Personalutredningen 2021-08-31
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Förslag till beslut

Personalberedningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Förlänga nuvarande strategi över löneöversynen 2022-12-31.
Yrkande

Martha Wicklund (V) yrkar att ingen tjänsteman, chef eller konsult i Örebro
kommun eller dess bolag ska tjäna mer än vad kommunstyrelsens ordförande
får i månadsarvode, att det i Lönestrategin finns ett tydligt och transparent
samband mellan anställd eller konsult i kommunen som tjänar högst respektive
lägst, dvs att införa rättviselön. samt att de föreslagna förändringarna gäller
framtida lönesättningar, d.v.s. inte retroaktivt.
Proposition

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

Kommunstyrelsen beslutar:
- Förlänga nuvarande strategi över löneöversynen 2022-12-31.
Reservation

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

§ 202 Svar på ledamotsinitiativ från Helena Ståhl (SD) om
att Länsteatern i Örebro ska marknadsföras korrekt
Ärendenummer: Ks 823/2021
Handläggare: Krister Frödin
Ärendebeskrivning

Helena Ståhl (SD) lämnande på Kommunstyrelsens sammanträde den 8 juni
2021 in ett ledamotsinitiativ som handlar om att Örebro kommun aktivt ska
driva frågan om att Länsteatern i Örebro AB ska marknadsföra sig med sitt
juridiska namn och inte ”Örebro Teater”. Kommunstyrelsen beslutade att
uppdra till förvaltningen att bereda ärendet.
Kommunstyrelseförvaltningen har arbetat fram ett förslag till svar på
ledamotsinitiativet.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2021-09-03
Ledamotsinitiativ från Helena Ståhl (SD), 2021-06-08
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Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Anse ledamotsinitiativet besvarat.
Yrkande

Helena Ståhl (SD) yrkar bifall till ledamotsinitiativet.
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 om bifall till ledamotsinitiativet. Ordförande ställer dessa mot varandra
och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt
Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Därefter ställer ordföranden Martha Wicklunds (V) yrkande om att få lämna ett
särskilt yttrande under proposition och finner att Kommunstyrelsen godkänner
detta.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
1. Anse ledamotsinitiativet besvarat.
2. Martha Wikclund (V) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Reservation

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

§ 204 Revidering av Vuxenutbildnings- och
arbetsmarknadsnämndens reglemente
Ärendenummer: Ks 608/2018
Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktiges beslutade den 28 januari 2020 om revidering av
nämndreglemente för Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
gällande organisationsändringar för dödsbohandläggning.
När reglemente reviderades och ansvaret för dödsbohandläggningen fördes
över från Socialnämnden till Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
blev det ett fel i det reglementet som Kommunfullmäktige beslutade om. Det
som skulle ha föreslagits som en ny paragraf blev istället ett stycke under
paragraf 1 som reglerar den kommunala vuxenutbildningen.
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Förslaget är att stycket ”Att i vissa situationer ordna gravsättning enligt 5 kap 2
§ begravningslagen” blir en ny paragraf 10 i Vuxenutbildnings- och
arbetsmarknadsnämndens reglemente.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2021-10-05
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Reglementet för Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ändras så
att stycket ”att i vissa situationer ordna gravsättning enligt 5 kap 2 §
begravningslagen” blir en ny paragraf 10 i nämndens reglemente.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Beslut

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

§ 205 Sammanträdestider för Kommunfullmäktige och
Kommunstyrelsen 2022
Ärendenummer: Ks 874/2021
Handläggare: Joacim Bock
Ärendebeskrivning

Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat förslag till sammanträdestider för
år 2022. Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige behandlar alltid ärenden
samma månad. Detta för att minska ordinarie tid för ärenden mellan
Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige samtidigt som att det ska finnas
förutsättningar för att hantera ärendena på ett korrekt och rättssäkert sätt. Vid
planeringen av sammanträdestider har det hänsyn tagits till bland annat
ekonomiprocesserna och styrmodell.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2021-09-28
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Ordinarie beslutssammanträden med Kommunstyrelsen ska under år 2022
hållas tisdagar klockan 14.15 den 18 januari, 8 februari, 22 mars, 5 april, 17 maj,
7 juni, 30 augusti, 20 september, 18 oktober, 15 november och den 6 december
med beredningssammanträden tisdagar klockan 09.00-12.00 den 11 januari, 1
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februari, 15 mars, 29 mars, 10 maj, 31 maj, 23 augusti, 13 september, 11
oktober, 8 november och den 29 november.
2. Kommunstyrelsens utskott för hållbar utveckling rekommenderas att under
år 2022 förlägga sina sammanträden tisdagar kl. 09.00-10.30 den 18 januari, 8
februari, 22 mars, 5 april, 17 maj, 7 juni, 30 augusti, 20 september, 18 oktober,
15 november och den 6 december.
3. Kommunstyrelsens ekonomiberedningsutskott rekommenderas att under
2022 förlägga sina sammanträden tisdagar 10.30-12.00 den 18 januari, 8
februari, 22 mars, 5 april, 17 maj, 7 juni, 30 augusti, 20 september, 18 oktober,
15 november och den 6 december
4. Kommunstyrelsens utskott för socialt förebyggande arbete rekommenderas
att under år 2022 förlägga sina sammanträden tisdagar klockan 14.00-17.00 den
11 januari, 1 februari, 15 mars, 29 mars, 10 maj, 31 maj, 23 augusti, 13
september, 11 oktober, 8 november och den 29 november.
5. Programnämnderna rekommenderas att under år 2021 förlägga sina
sammanträden till veckorna 2, 5, 9, 12, 17, 21, 35, 39, 43, 46 och 50.
Programnämnderna rekommenderas att under år 2022 undvika att förlägga
mötestider som krockar med Kommunstyrelsens och Kommunfullmäktiges
sammanträden, samt undvika att förlägga mötestider på onsdagar.
6. Driftsnämnderna rekommenderas att under år 2022 förlägga sina
sammanträden till veckorna 3, 7, 11, 16, 20, 34, 38, 42, 45 och 49.
Driftsnämnderna rekommenderas att under år 2022 undvika att förlägga
mötestider som krockar med Kommunstyrelsens och Kommunfullmäktiges
sammanträden samt undvika att förlägga mötestider på onsdagar.
7. Ordinarie sammanträden med Kommunfullmäktige ska under år 2022 hållas
klockan 09.00- ca 17.00 tisdagen 25 januari, onsdag 16 februari, onsdag 30
mars, onsdag 27 april, onsdag 25 maj, onsdag 15 juni, onsdag 28 september,
tisdag 25 oktober, onsdag 23 november och måndag-tisdag 12-13 december.
Tid för eventuella extra sammanträden reserveras till onsdag 8 mars och
onsdag 24 augusti, klockan 09.00- ca 17.00.
Beslutspunkt 7 ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslutspunkt 7 ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
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§ 206 Redovisning av obesvarade motioner
Ärendenummer: Ks 1071/2021
Handläggare: 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

Sammanställning av obesvarade motioner, 2021-10-29
Tjänsteskrivelse, 2021-10-13
Förslag till beslut

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

Helena Ståhl (SD) yrkar att ärendet återremitteras med motiveringen att
redovisningen inte uppfyller Kommunallagens krav.
Proposition

Ordförande John Johansson (S) ställer först Helena Ståhls (SD) yrkande om
återremiss under proposition och finner att Kommunstyrelsen beslutar att
ärendet ska avgöras idag.
Därefter finner ordföranden att det endast finns ett förslag till beslut, det vill
säga Kommunstyrelseförvaltningen förslag och att Kommunstyrelsen beslutar
enligt detta.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Anmälan läggs till handlingarna.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Reservation

Helena Ståhl (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande.
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§ 207 Svar på motion från Marcus Willén Ode (MP) om att
låta sextonåringar rösta
Ärendenummer: Ks 1658/2019
Ärendebeskrivning

Marcus Willén Ode (MP) inkom med en motion den 22 oktober 2019 om att
låta sextonåringar rösta i valet till Kommunfullmäktige 2022.
Motionären föreslår att:
1. Örebro kommun hemställer hos regeringen om att bli testkommun för en
rösträttsålder på sexton år inför valet till kommunfullmäktige 2022.
2. Örebro kommun hemställer hos regeringen om sänt valbarhetsålder till
sexton år för kommunfullmäktige och andra kommunala förtroendeuppdrag.
Beslutsunderlag

Marcus Willéns (MP) motion om att låta sextonåringar rösta, 2019-10-22
Förslag till beslut

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

Martha Wicklund (V) yrkar att motionen ska bifallas.
Proposition

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

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

Martha Wicklund (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget
yrkande.
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§ 208 Svar på motion från Murad Artin (V) om att vidga
relationerna med omvärlden
Ärendenummer: Ks 821/2013
Ärendebeskrivning

Murad Artin (V) inkom med en motion med rubriken ”Vidga relationerna med
omvärlden” som anmäldes till Kommunfullmäktige den 15 augusti 2013.
I motionen föreslår motionärerna kommunfullmäktige:
1. Att ge kommunledningskontoret i uppdrag att utarbeta en ansökan för
deltagande i projektet Kommunalt Partnerskap med inriktning mot ett eller
flera utvecklingsländer.
2. Att ge kommunledningskontoret i uppdrag att finna en lämplig kommun i
mellanöstern att etablera ett vänortssamarbete med.
Ärendet behandlades av Kommunstyrelsen den 18 mars 2014.
Ärendet bordlades vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 23 april, 21 maj
och den 18 juni 2014.
Ärendet återremitterades vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 24
november 2014 med motiveringen att ge kommunstyrelseförvaltningen att
utreda inom vilka länder Örebro kommun ska ingå ett Kommunalt
Partnerskap.
Beslutsunderlag

Vänsterpartiets fullmäktigegrupp om att vidga relationerna med omvärlden,
2013-08-15
Tjänsteskrivelse, 2021-09-01
Förslag till beslut

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

Martha Wicklund (V) yrkar bifall till motionens första förslag.
Proposition

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

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

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

§ 209 Svar på motion från Sara Bronner (MP) om att införa
30 km/h som bashastighet i Örebro
Ärendenummer: Ks 801/2016
Ärendebeskrivning

Sara Richert (MP) har inkommit med en motion som anmäldes i
Kommunfullmäktige den 15 juni 2016, § 218.
Motionen innehåller förslag om att
1. den generella hastighetsbegränsningen i Örebro tätort sänks från
bashastigheten 50 km/h till 30 km/h, samt
2. andra insatser som kompletterar hastighetsbegränsningen genomförs när det
gäller trafik- och stadsmiljön i syfte att få ned hastigheten på Örebros gator och
vägar.
Programnämnd samhällsbyggnad föreslår att motionen avslås.
Beslutsunderlag

Motion från Sara Richert (MP) om att införa 30 km/h som bashastighet i
Örebro
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-06-02
Protokollsutdrag från Programnämnd samhällsbyggnad 2021-09-03 § 127
Förslag till beslut

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

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 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. Motionen avslås.
2. Martha Wicklund (V) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Notering

Martha Wicklund (V) lämnade inte ett särskilt yttrande till protokollet innan
justering.

§ 210 Svar på motion från Daniel Granqvist (M) om
inventering av vägmärken och lokala trafikföreskrifter
Ärendenummer: Ks 892/2017
Ärendebeskrivning

Daniel Granqvist (M) har inkommit med en motion som anmäldes i
Kommunfullmäktige den 14 juni 2017, § 180.
Motionen innehåller förslag om att ge Tekniska förvaltningen i uppdrag att
inventera vägmärken och lokala trafikföreskrifter i kommunen, och att med
kompletterande vägmärken och lokala trafikföreskrifter underlätta för alla
trafikanter i enlighet med det som sägs i motionen.
Bedömningen är att motionens syfte inte kan tillgodoses i dagsläget då
Tekniska förvaltningen saknar resurser för att genomföra inventeringen och
åtgärda de brister som finns. Förslaget från Tekniska förvaltningens
var därmed att motionen ska anses besvarad. Programnämnd
samhällsbyggnads förslag till Kommunstyrelsen är att motionen ska bifallas.
Beslutsunderlag

Motion från Daniel Granqvist (M) om inventering av vägmärken och lokala
trafikföreskrifter, 2017-06-14
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-08-02
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Förslag till beslut

Programnämnd samhällsbyggnad förslag till Kommunstyrelsen:
- Motionen bifalles.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Yrkande

Anders Åhrlin (M) yrkar bifall till Programnämnd samhällsbyggnads förslag.
Proposition

Ordförande John Johansson (S) finner att det finns ett förslag till beslut, det
vill säga bifall till Programnämnd samhällsbyggnads förslag och att
Kommunstyrelsen beslutar enligt detta.
Beslut

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

§ 211 Svar på motion från Marcus Willén Ode (MP) om
namngivning av Kulturkvarterets torg
Ärendenummer: Ks 1424/2017
Ärendebeskrivning

Marcus Willén Ode (MP) har inkommit med en motion som anmäldes i
Kommunfullmäktige den 13 december 2017, § 319. Motionen innehåller ett
förslag om att Kulturkvarterets torg ska få namnet "Katarina Taikons torg".
Byggnadsnämndens namnberedningskommitté fick under våren 2021 i
uppdrag från kommunalrådsberedningen att namnsätta Kulturkvarterets torg.
Byggnadsnämnden beslutade den 21 juni 2021, § 104, att namnge
Kulturkvarterets torg till "Kulturgården", enligt förslag från kommittén.
Att hedra minnet av Katarina Taikon och hennes författarskap kan, i enlighet
med tidigare lämnat motionssvar om att anlägga en staty av Katarina Taikon,
2015-09-30 (Ks 1106/2015), göras som en del av en offentlig plats.
Programnämnd samhällsbyggnads förslag är att motionen avslås.
Beslutsunderlag

Motion från Marcus Willén Ode (MP) om namngivning av Kulturkvarterets
torg
Stadsbyggnads tjänsteskrivelse, 2021-04-30 (Bn 163/2021)
Protokollsutdrag från Byggnadsnämnden 2021-06-21, § 104 (Bn 163/2021)
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-06-23
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Förslag till beslut

Programnämnd samhällsbyggnads förslag till Kommunstyrelsen:
- Motionen avslås.
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. Motionen avslås.
2. Martha Wicklund (V) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.

§ 212 Fyllnadsval
Ärendenummer: Ks 1171/2021
Ärendebeskrivning

Jimmy Nordengren (C) har inkommit med en avsägelse från uppdrag som
ledamot i Ekonomiberedningsutskottet.
John Johansson (S) har inkommit med en avsägelse från följande uppdrag:
- Ordförande i Brottsförebyggande rådet
- Ordförande i Kommunala pensionärsrådet
- Ordförande i Kommunstyrelsens utskott för socialt förebyggande arbete
- Ledamot i Referensgrupp till samhällsråd T
- Ledamot i Regionala specifika samverkansrådet för social välfärd, vård och
omsorg
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Förslag till beslut

Förslag till beslut:
1. Begärda entlediganden beviljas.
2. Utse Linda Larsson (C) till ny ledamot i Ekonomiberedningsutskottet efter
Jimmy Nordengren (C).
3. Utse Marie Brorson (S) till ny ordförande i Brottsförebyggande rådet efter
John Johansson (S).
4. Utse Marie Brorson (S) till ny ordförande i Kommunala pensionärsrådet
efter John Johansson (S).
5. Utse Marie Brorson (S) till ny ordförande i Kommunstyrelsens utskott för
socialt förebyggande arbete efter John Johansson (S).
6. Utse Marie Brorson (S) till ny ledamot i Referensgrupp till samhällsråd T
efter John Johansson (S).
7. Utse Marie Brorson (S) till ny ledamot i Regionala specifika samverkansrådet
för social välfärd, vård och omsorg efter John Johansson (S).
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt förslag.

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

Kommunfullmäktige den 22 september 2021 har överlämnat följande motioner
för beredning:
Motion från Helena Ståhl (SD) och David Larsson (SD) om att avveckla
Örebro Parkering AB.
Motion från Helena Ståhl (SD) och David Larsson (SD) om en neutral
klädpolicy för Örebro kommuns anställda.
Motion från Vänsterpartiets kommunfullmäktigegrupp om att göra Örebro till
en hbtqi-inkluderande kommun.
Motion från Liberalernas kommunfullmäktigegrupp har inkommit med en
motion om vaccinationskrav för anställda inom vård och omsorg.

26 (30)

ÖREBRO

Protokoll

Beslutsunderlag

Motion från Helena Ståhl (SD) och David Larsson (SD) om att avveckla
Örebro Parkering AB, Ks 1130/2021
Motion från Helena Ståhl (SD) och David Larsson (SD) om en neutral
klädpolicy för Örebro kommuns anställda, Ks 1131/2021
Motion från Vänsterpartiets kommunfullmäktigegrupp om att göra Örebro till
en hbtqi-inkluderande kommun, Ks 1132/2021
Motion från Liberalernas kommunfullmäktigegrupp om vaccinationskrav för
anställda inom vård och omsorg, Ks 1133/2021
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Remittera motion från Helena Ståhl (SD) och David Larsson (SD) om att
avveckla Örebro Parkering AB till Programnämnd samhällsbyggnad.
2. Remittera motion från Helena Ståhl (SD) och David Larsson (SD) om en
neutral klädpolicy för Örebro kommuns anställda till
Kommunstyrelseförvaltningen.
3. Remittera motion från Vänsterpartiets kommunfullmäktigegrupp om att
göra Örebro till en hbtqi-inkluderande kommun till
Kommunstyrelseförvaltningen, Programnämnd social välfärd, Programnämnd
barn och utbildning och Programnämnd samhällsbyggnad.
4. Remittera motion från Liberalernas kommunfullmäktigegrupp om
vaccinationskrav för anställda inom vård och omsorg till
Kommunstyrelseförvaltningen och Programnämnd social välfärd.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 214 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt, månadsrapport
Ärendenummer: Ks 26/2021
Ärendebeskrivning

Ärendet utgår.

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

Styrelsen i Örebro Rådhus AB ska enligt ägardirektivet hålla Kommunstyrelsen
löpande informerad om sin egen och dotterbolagensverksamhet samt om
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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, 2021-10-11
Förslag till beslut

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

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 216 Rapport över finansverksamheter under september
Ärendenummer: Ks 32/2021
Ärendebeskrivning

Kommunstyrelseförvaltningen anmäler rapport över finansverksamheter
för september 2021.
Beslutsunderlag

Finansrapport september 2021
Förslag till beslut

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

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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§ 217 Anmälan av delegationsbeslut september
Ärendenummer: Ks 1161/2021
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 juni
2021. Inför Kommunstyrelsens sammanträde den 12 oktober 2021 redovisar
Kommunstyrelseförvaltningen beslut som tagits med stöd av delegation
under september 2021.
Beslutsunderlag

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

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

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 218 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 från direktionen Nerikes Brandkår, 2021-09-10
Protokoll från Örebro Rådhus AB, 2021-06-10
Inbjudan från Jämställdhetsdelegationen
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Förslag till beslut

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

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 219 Kommundirektörens rapport
Ärendenummer: Ks 39/2021
Ärendebeskrivning

Kommundirektören redogör i en rapport för nyheter inom förvaltningen.
Beslutsunderlag

Kommundirektörens rapport oktober - handling tillkommer
Förslag till beslut

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

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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Datum: 2021-10-12
Kommunstyrelsen

Yrkande

2. Ägardirektiv för Alfred Nobel Science Park
Samtliga styrande dokument i Örebro kommun ska passera
Jämställdhetsdelegationen innan de går till beslut i Kommunstyrelsen.
Detta har Kommunstyrelsen tidigare beslutat för att säkerställa att
jämställdhetsperspektivet inte går förlorat.
Ägardirektivet för Alfred Nobel Science Park saknar just ett
jämställdhetsperspektiv, något som hade kunnat undvikas genom att
följa den tidigare beslutade ärendegången. Sedan Karlskoga kommun
har lämnat bolaget är Örebro kommun majoritetsägare av Alfred Nobel
Science Park. Det är således av ännu större vikt att
jämställdhetsperspektivet inte tappas bort i processen.
Vänsterpartiet vill därför att ärendet i sin helhet återremitteras och
lämnas till Jämställdhetsdelegationen för synpunkter innan det kommer
upp för beslut i Kommunstyrelsen.
Med hänvisning till ovan yrkar Vänsterpartiet:

Att

Ärendet återremitteras och lämnas till
Jämställdhetsdelegationen i enlighet med tidigare
Kommunstyrelsebeslut.

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

För Vänsterpartiet
Martha Wicklund (V)

YRKANDE / RESERVATION

Liberalerna

KOMMUNSTYRELSEN
2021-10-12
Ärende: Ks 48/2021

3. Ombudgeteringar och tilläggsanslag
Vad det gäller merparten så är Liberalerna med och bifaller ombudgeteringar och tilläggsansvar.
Dock finns det några skillnader i mottagaren av ombudgeteringen vad det gäller Kulturkvarteret.
Liberalerna är ense med kommunstyrelseförvaltningen att medel från kommunstyrelsen bör skjutas
till för den extra driftskostnaden som de nya lokalerna åstadkommit. Dock anser Liberalerna att
dessa driftmedel ska flyttas till Programnämnd Samhällsbyggnad för direkt överföring till
Kulturnämnden.
Liberalerna anser att Kulturnämnden ska vara ansvarig för allt som hör till Kulturskolan och
biblioteket. Dit hör även lokaler och dess kostnader. Helheten är viktigt för att nå ändamålsenlig
verksamhet.

-

Bifall till beslutsatserna 1, 2, 3, och 4.
Avslag till beslutssats 5 i att 16 893 tkr fördelas från Programnämnd
Samhällsbyggnad till Kommunstyrelseförvaltningen.
Dessutom yrkar Liberalerna att de ytterligare medel som behövs för ökad hyra
överflyttas från Kommunstyrelsens oförutsedda till Programnämnd
Samhällsbyggnad för omedelbar överflytt till Kulturnämnden.

Faller Liberalernas yrkande på avslag så är detta yrkande tillika en reservation
Örebro 2021-1012
Karolina Wallström (L)

Liberalerna Örebro • Mats-Olof Liljegren • Pressekreterare • Tel. 070 360 19 19 • e-post: mats-olof.liljegren@liberalerna.se

Särskilt yttrande

Ärende 5
Ärendenummer: Ks 1134 /2021
”Delårsrapport med prognos 2 2021, Örebro kommun”

Kommunstyrelsen
Örebro kommun
12 oktober 2021

Örebro behöver stå bättre rustat
Örebro kommun befinner sig, trots ett stort överskott på sista raden, i ett fortsatt tufft
ekonomiskt läge och har gjort så under en lång tid. Det stora överskottet beror på en
förbättrad skatteprognos, börsens positiva utvecklig och stora exploateringsintäkter.
Däremot lyckas inte den politiska ledningen med Socialdemokraterna i spetsen att hålla
budgeten i driftsnämnderna. År efter år ser vi att kommunens välfärd inte kara sig med
de pengar de fått sig tilldelade och i denna prognos hamnar de på ett underskott på 55
miljoner.
Budgetdisciplinen i kommunen som helhet behöver förbättras men särskilt i
driftsnämnderna. God budgetdisciplin skapar goda långsiktiga förutsättningar för våra
verksamheter att lyckas med sina uppdrag vilket Moderaterna har påtalat under flera år.
Delårsrapporten påvisar ett ännu större misslyckande med att uppnå alla de
målsättningar och inrikningar som satts upp för verksamheten. Av 33 KF-mål är endast
5 på god väg och av 50 inriktningar har endast 10 genomförts. Det är tydligt att
kommunledningen misslyckas med styrningen av kommunen vilket får till följd att
kommunledningen misslyckas med sina kärnuppgifter.
Då delårsrapporten är ett dokument som beskriver utfallet hittills under året väljer vi att
bifalla förslaget till beslut.

För Moderaternas grupp i kommunstyrelsen

Anders Åhrlin (M)

Yrkande
Ärende 4
Ärendenummer: Ks 1346/2020
”Övergripande strategier och budget för 2022 med plan
för 2023–2024”

Kommunstyrelsen
Örebro kommun
12 oktober 2021

En budget som tar ansvar för Örebro
Moderaterna presenterar en ansvarstagande Övergripande Strategi och Budget som visar vägen till ett
bättre Örebro. En modern kommunledning måste se helheten och planera på både kort och lång sikt,
även över mandatperioder. Örebromoderaterna tar det uppdraget på största allvar. Vi presenterar en
fullt finansierad budget med tydligt avstamp i borgerliga värderingar och som visar på stora
möjligheter att tillsammans med andra lösa Örebros samhällsutmaningar och medborgarnas problem.
Moderaterna i Örebro har alltid värnat kommunens kärnuppdrag. Det har inneburit att vi varit den
största garanten för ekonomiskt ansvarstagande men också värnat om kvalitet och frihet. De styrande
har däremot presenterat en budget där man överger tanken om att hålla i skattepengarna. Särskilt
genom att lägga en budget som uppmuntrar till att spendera skattepengar istället för att vända på varje
krona och alltid se till att pengarna räcker till de åtaganden som finns och som kommunen tar sig an i
framtiden. För oss moderater är det självklart att ekonomin ständigt hanteras effektivt och att varje
tillfälle att spara tas tillvara då det är viktigt för att kunna ta ansvar för både helheten och
långsiktigheten.
Vi ser också med stor oro hur otryggheten breder ut sig och tar sig allt mer extrema uttryck. Vi möts
av en allt mer brutaliserad kriminalitet som till stor del har sitt ursprung i organiserad brottslighet,
ofta med kopplingar till omfattande narkotikahandel. Kommunen har i detta ett brett ansvar för det
brottsförebyggande arbetet. I den här budgeten föreslår vi en rad åtgärder som kommer att göra
skillnad på riktigt.
Den här budgeten tar också ansvar för att våra barn och unga får kunskaper i skolan, att våra äldre får
den omsorg de förtjänar och att näringslivet samt klimatpolitiken hanteras på ett klokt och
ansvarstagande sätt.
Kommunens uppdrag är omfattande och det krävs engagerade politiker som står upp för helheten och
tar ansvar för framtiden.
Med hänvisning till ovanstående föreslår vi att kommunstyrelsen beslutar
att

Moderaternas förslag till budget för Örebro kommun för 2022 antas,

att

skattesatsen för allmän kommunalskatt år 2022 fastställs till 21,35

att

finansiella mål och verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning för år 2022
fastställs enligt Moderaternas förslag,

att

driftsbudgetramar för år 2022 fastställs enligt Moderaternas förslag,

att

investeringsprogrammet för 2022 med plan för 2023–2025 fastställs enligt
Moderaternas förslag,

att

Kommundirektören får i uppdrag att säkerställa kostnadseffektiviseringarna i enlighet
med Moderaternas förslag till budget,

att

igångsättningstillstånd beviljas för de investeringsobjekten med start 2022
som redovisas med finansiering i Moderaternas investeringsprogram,

att

kommunstyrelsen inte får ombudgetera mellan nämnderna under året,

att

anta Örebro kommuns Vatten- och avloppstaxa. Taxan gäller från och med 1 januari
2022

att

anta Örebro kommuns taxa för hushållsavfall. Taxan gäller från och med den 1 januari
2022,

att

anta Örebro kommuns reviderade föreskrifter om hantering av hushållsavfall.
Föreskrifterna ska gälla från och med den 1 januari 2022,

att

i kommunstyrelsens uppdrag ingår att under året, i konsekvens med fattade beslut,
ombudgetera inom ramen för beslutat budget för verksamhetens nettokostnad.

att

i kommunstyrelsens uppdrag ingår att fatta beslut om att ombudgeteringar gällande den
volympottsfinansierade investeringsbudgeten inom programnämnd samhällsbyggnad (i
syfte att öka genomförandegraden)

Om kommunstyrelsen beslutar annat gäller ovanstående som reservation till förmån för eget förslag.
För Moderaternas grupp i Kommunstyrelsen
Anders Åhrlin (M)

Datum: 2021-10-12
Kommunstyrelsen

Yrkande

4. Övergripande strategier och budget för 2021 med plan för 2022–2023
Vänsterpartiet har lämnat ett eget budgetalternativ avseende 2022. I
Vänsterpartiets budgetalternativ Ett Örebro För Alla 2022 gör vi andra
ekonomiska prioriteringar och ställningstaganden än styrande partier.
Vi har en fullt finansierad budget med primärt fokus att ta tillbaka och bygga
upp den eftersatta och privatiserade välfärden i kommunen. Detta finansieras
bland annat genom avskaffandet av LOV och LOU, privatisering av Örebro
Airport samt minskade konsultkostnader och sänkta arvoden för
heltidspolitiker.
Med hänvisning till ovan yrkar Vänsterpartiet:
Att

avslå punkt 1 till förmån för vårt eget budgetalternativ Ett Örebro För
Alla 2022.

Att

bifalla punkt 2-3.

Att

avslå punkt 4 till förmån för eget budgetförslag.

Att

bifalla punkt 5-6 i enlighet med Vänsterpartiets tillägg i bilaga 2,
Investeringsprogram.

Att

bifalla punkt 7-11.

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

För Vänsterpartiet
Martha Wicklund (V)

Datum: 2021-10-12
Kommunstyrelsen

Yrkande

Investeringsprogram
Vänsterpartiet vill att landsbygdsbor ska ha bra möjligheter att ta bussen in till
staden. Färre bilar i stadskärnan minskar utsläppen av hälsoskadliga partiklar
och hjälper till att nå klimatmålen samtidigt som trafikolyckorna kan minska.
Ett sätt att nå ökat bussresande är genom satsningar på pendelparkeringar. När
tidigare parkeringar i centrum frigörs till bostäder och service ökar behovet av
fler parkeringar utanför stadskärnan. Kommunen har tagit fram en
underlagsrapport för planering av pendelparkeringar, men det måste också
budgeteras för att iordningställa parkering. Vänsterpartiet vill att potten för
pendelparkering ska öka.
Vänsterpartiet anser att det är viktigt att satsa på cykling både i staden och på
landsbygden. Budgeten för cykelåtgärder bör därför öka redan 2022.
En mindre andel av asfaltsunderhållet kan föras över till cykling och
pendelparkeringar. I längden kan mer cykling och buss istället för bil minska
slitaget på vägarna. Det bör ses över om vissa vägsträckor kan få lägre hastighet
för att minska behovet av asfaltsunderhåll.
Vivalla IP utnyttjas av många barn och ungdomar. Tyvärr är konstgräset på
planen slitet och kan göra att de som använder planen skadar sig. Det finns
därför ett behov av investering i nytt konstgräs. För att åstadkomma detta är
Vänsterpartiet beredda att skjuta på åtgärder för Fisktorget.
Vänsterpartiet anser att öppnandet av gator leder till sämre trafiksäkerhet och
boendemiljö. Vi vill därför inte att några pengar går till detta.
I styrande partiers förslag till budget finns en post för effektbelysning som
enligt uppgift både handlar om trygghetsbelysning men också om en vackrare
stad. Då kommunen har ett stort behov av att underhålla befintlig gatubelysning
så anser Vänsterpartiet att effektbelysning inte ska vara en egen budgetpost. Vi
vill istället att den ingår i belysningsåtgärder generellt så att pengarna kan
användas där de behövs bäst.
För Vänsterpartiet är det viktigt att det finns goda lekmiljöer där många barn
bor. Vattenlek och plaskdammar är uppskattade av barnfamiljer, särskilt heta
sommardagar. Vi vill att plaskdammar i stadsdelarna rustas upp och vill därför
omfördela medel från posten Temalekplats Stadsparken. Budgeten för
temalekplats är utöver satsningar på lekplatser i allmänhet, och handlar om att
utveckla stadsparken som besöksmål. Även om detta är ett bra förslag, så lockar
Stadsparken och Wadköping redan idag besökare från olika delar av kommunen
och från andra kommuner. För att kunna satsa på vattenlek och plaskdammar
runt om i kommunen anser vi att Temalekplats Stadsparken kan skjutas på
framtiden.
Vidare ser Vänsterpartiet att kommunens fordon kan användas längre tid än vad
de gör idag. Det skulle minska kostnaden för de kommunala verksamheter som
använder dem, exempelvis inom hemvården, barn- och utbildningsområdet och
kultur- och fritidsverksamheterna, som också kämpar med svåra ekonomiska
förutsättningar.

Datum: 2021-10-12
Kommunstyrelsen

Yrkande

Vi går med på de investeringar som går i linje med Vänsterpartiets
budgetförslag Ett Örebro För Alla 2022. Det innebär till exempel att köp av
externa platser för gruppbostäder tas bort.
Med hänvisning till ovan yrkar Vänsterpartiet:

Att

budgetposten asfaltsunderhåll minskas år 2022, så 10 % av medlen för
2022 istället satsas på gång- och cykelåtgärder.

Att

budgetposten asfaltsunderhåll minskas år 2023, så att 10% av medlen
för 2023 istället satsas på pendelparkeringar (posten gatuåtgärder).

Att

budgetposten Vivalla IP får ett tillskott 2023 om tre miljoner kronor,
som tas från posten ”Fisktorget”, samt att åtgärder som till följd av detta
inte kan göras på Fisktorget 2023 istället görs 2024.

Att

budgetposten öppnandet av gator stryks helt.

Att

budgetposten effektbelysning stryks och att dessa pengar istället läggs
på budgetposten ”belysning”.

Att

avsatta medel för temalekplats stadsparken istället läggs på
plaskdammar.

Att

investeringar till fordon skattefinansierad verksamhet minskas med
10%, så att kostnaderna för de verksamheter som använder dem
minskas.

Att

förändra investeringsprogrammet i enlighet med Vänsterpartiets
budgetförslag.

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

För Vänsterpartiet
Martha Wicklund

YRKANDE / RESERVATION

Liberalerna

KOMMUNSTYRELSEN
2021-10-12
Ärende: Ks 48/2021

Övergripande strategier och budget för 2022
med plan för 2023-2024
Örebro kommun står inför ett valår och det sätter delvis åtgärder för lågkonjunkturen ur spel.
Framtiden utmanar både med den demografiska utvecklingen och med en hög
kostnadsutveckling jämfört med intäktsutvecklingen. God ekonomisk hushållning kräver att vi
inte lägger onödiga investeringar samt ser till att vi skapar en mer effektiv och kvalitativ
verksamhet. Liberalerna lägger därför riktade effektiviseringar samt stoppar eller pauser ej
nödvändiga investeringar.
Redan till 2020 visste vi om detta varför vi lade en budget som räknade om ramarna helt så
välfärden skulle säkras först och allt över lagstadgat och direkt nödvändigt skulle pausas eller
avvecklas. Vi fortsätter med målet att lägga ett Liberalt alternativ med behovsanpassade
ramar samt vända på pyramiden och först fördela resurser, ansvar, mål och styrning till längst
fram mot örebroarna. Vi är övertygade om att vi genom det bättre når målen att möta
Örebroarnas behov. Dessutom ger oss en rakare, tydligare och resurssnålare organisation.
I Liberalerna lägger inga generella besparingskrav utan tar ansvar genom att visa vägen för
vad som ska prioriteras.
Som oppositionsparti är det viktigt att visa ett alternativ till både resursfördelning och styrning.
Därför förhåller vi oss både till rådande omständigheter, även om vi inte direkt skapat dem,
samtidigt som vi tar avstånd från styrandes gjorda satsningar och på vissa saker helt olika
synsätt på hur Örebro kommun kan utvecklas.
Förslag till beslut
1) Liberalernas övergripande strategier och budget 2022 - med vision och mål för framtiden,
antas tillsammans med driftbudgetramar i handlingen.
2) Skattesatsen för allmän kommunalskatt 2022 fastställs till 21,35.
3) Finansiella mål och verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning för 2022 fastställs i
enlighet med överenskommelse i KS ekonomiberedningsutskott.
4) I kommunstyrelsens uppdrag ingår att under året, i konsekvens med fattade beslut,
ombudgetera inom ramen för beslutad budget för verksamhetens nettokostnad.
5) Investeringsprogrammet för 2022 fastställs med Liberalernas tilläggsyrkande.
6) Anta Vatten och avloppstaxa. Taxan gäller från 1 januari 2022
7) Anta taxa för avfall. Taxan gäller från 1 januari 2022,

8) Anta Örebro kommuns reviderade förutskrifter om hantering av hushållsavfall. Föreskrifter
ska gälla från 1 januari 2022.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige

Faller Liberalernas yrkande på avslag så är detta yrkande tillika en reservation
Örebro 2022-10-12
Karolina Wallström (L)

I.

Liberalerna

Datum: 2021-10-12
Kommunstyrelsen

Yrkande

13. Förlängning av nuvarande lönestrategi
Vänsterpartiet ser behovet av att höja de lägsta lönerna i kommunen. I tidigare
lönestrategier har fokus legat på de högre lönelägena, vilket gjort att klyftorna
inom kommunen har ökat.
Dels skapar höjda lägstalöner ett samhälle som håller ihop bättre, men
framförallt skulle det kunna bidra till att kommunen i högre grad kan rekrytera
och behålla kompetent personal inom bristyrken. Därför är vi glada att vi
genom förhandlingar med kommunstyret fått igenom en satsning på 10
miljoner kronor till kommunens lägst avlönade grupper.
I Lönestrategin saknas det däremot mål om tak och golv i lönesättningen, och
det framgår också att det finns svårigheter kring hur förhållandet mellan
chefers och de anställdas löner ska vara. Vi vill se ett tydligt samband mellan
högsta och lägsta lön, där ingen lön sticker iväg och ingen heller lämnas för
långt efter, det Vänsterpartiet definierar som rättviselön.
Det finns idag ingen tydlig linje om vem som bär det högsta ansvaret i
kommunen, då den som formellt är högst ansvarig, nämligen
kommunstyrelsens ordförande, har en lägre lön än högsta ansvariga
tjänsteperson. Genom att sätta ett tydligare tak för chefslöner kan vi
säkerställa att lönekostnaderna inte skenar i väg då en enskild chefsrekrytering i vissa fall kan innebära stora kostnadsökningar.
Med anledning av detta yrkar Vänsterpartiet om att lönestrategin
kompletteras med riktlinjer enligt nedan.

Med hänvisning till ovan yrkar Vänsterpartiet:

Att

ingen tjänsteman, chef eller konsult i Örebro kommun eller dess
bolag ska tjäna mer än vad kommunstyrelsens ordförande får i
månadsarvode.

Att

det i Lönestrategin finns ett tydligt och transparent samband
mellan anställd eller konsult i kommunen som tjänar högst
respektive lägst, dvs att införa rättviselön.

Att

de föreslagna förändringarna gäller framtida lönesättningar, dvs.
ej retroaktivt.

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

För Vänsterpartiet
Martha Wicklund (V)

Datum: 2021-10-12
Kommunstyrelsen

Särskilt yttrande

14. Svar på ledamotsinitiativ från Helena Ståhl (SD) om att Länsteatern i
Örebro ska marknadsföras korrekt
För Vänsterpartiet är det viktigt att kulturen är tillgänglig för alla. Länsteatern i
Örebro AB ska, som namnet indikerar, rikta sig till invånare i hela länet. Då
Örebro kommun endast äger 9 % och Region Örebro län äger resterande del
anser vi att beslut om förändrade ägardirektiv bör fattas i Regionfullmäktige.
Därför väljer Vänsterpartiet att främst driva frågan där.
Vidare anser vi att förändringar som påverkar Länsteatern i Örebro AB i första
hand ska göras via ägardirektivet och väljer därför att bifalla
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut.

För Vänsterpartiet
Martha Wicklund (V)

Datum: 2021-10-12
Kommunstyrelsen

Särskilt yttrande

23. Svar på motion från Marcus Willén Ode (MP) om namngivning
av Kulturkvarterets torg
Det är positivt att fler partier vill belysa Katarina Taikons betydelse.
Förutom att vara en viktig aktivist som kämpade för att förbättra
romernas situation var hon även författare till barnböcker som älskats av
generationer. Det var för att hedra hennes stora gärning som
Vänsterpartiet 2015 lämnade in en motion om att uppföra en staty av
henne.
Svaret i Kommunfullmäktige i september 2020 innebar att Katarina
Taikon ska hyllas med ett minnesmärke, exempelvis genom konst eller
genom att namnge en offentlig plats. Vänsterpartiet ställde sig bakom
detta då vi anser att det är rimligt att Kulturförvaltningen fattar de
avgörande besluten för minnet av Katarina Taikon.
Vänsterpartiet anser att Katarina Taikon ska uppmärksammas på en
central plats i kommunen, men det finns fler platser än just
Kulturkvarterets torg som kan passa bra. Därför ser vi inte orsak att
bifalla Miljöpartiets motion.

För Vänsterpartiet
Martha Wicklund (V)

