Digitalt justerat
Protokoll

Ks 12/2020

Kommunstyrelsen
Datum:
Tid:
Plats:

2020-08-25
14:20–14:35
Sessionssalen, Rådhuset

Närvarande ledamöter
Kenneth Handberg (S)
Per-Åke Sörman (C)
Anders Åhrlin (M)
John Johansson (S)
Fisun Yavas (S)
Linda Smedberg (S)
Lennart Bondeson (KD)
Martha Wicklund (V)
Maria Haglund (M)
Johan Kumlin (M)
Cecilia Askerskär Philipsson (M)
Karolina Wallström (L)
Helena Ståhl (SD)
Tjänstgörande ersättare
Nabil Mouchi (S)
Camilla Andersson (S)

Ersätter Ullis Sandberg (S)
Ersätter Roger Andersson (S)

Närvarande ersättare
Kemal Hoso (S)
Marlene Jörhag (KD)
Yngve Alkman (L)
Markus Allard (ÖrP)
Övriga
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Kommundirektör
Kommunsekreterare
Ordinarie ledamot, deltar på distans

Paragraf 118–119 och 129
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Joacim Bock, sekreterare
Digitalt justerat protokoll.

Kenneth Handberg (S), ordförande

Maria Haglund (M), justerare
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§ 118 Revisionsrapport - Granskning av
Visselblåsarfunktion
Ärendenummer: Ks 367/2020
Handläggare: Anna Pettersson
Ärendebeskrivning

PwC har på uppdrag av Stadsrevisionen genomfört en granskning av Örebro
kommuns visselblåsarfunktion. Granskningens syfte har varit att bedöma om
kommunens visselblåsarfunktion är ändamålsenlig.
Stadsrevisionens bedömning är att Örebro kommuns visselblåsarfunktion inte
är ändamålsenlig utifrån följande iakttagelser: det sker inte ändamålsenliga
informationsinsatser för att öka kännedomen om visselblåsarfunktionen,
utformningen av visselblåsarfunktionen är inte utformad på ett förtroendefullt
sätt, det saknas dokumenterade rutiner för viktiga moment i processen,
visselblåsarfunktionen är inte känd i organisationen.
Med anledning av iakttagelserna lämnar stadsrevisionen ett antal
rekommendationer till Kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2020-06-25
Yttrande, daterad 2020-06-25
Revisionsrapport ”Visselblåsarfunktion”, 2020-02-27
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Förslag till yttrande antas och överlämnas till Stadsrevisionen.
2. Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att utreda ett externt alternativ
för visselblåsarfunktionen inklusive kostnader och jämföra den mot en intern
visselblåsarfunktion.
3. Paragrafen justeras omedelbart.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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§ 119 Revisionsrapport - Granskning av kommunens
styrning, kontroll och uppföljning av projekt och
investeringar
Ärendenummer: Ks 368/2020
Handläggare: Anders Edlund
Ärendebeskrivning

Stadsrevisionen har inkommit till Örebro kommun med en revisionsrapport
rörande en ”Granskning av kommunens styrning, kontroll och uppföljning av
projekt och investeringar”. Granskningens syfte har varit att besvara
revisionsfrågan om Örebro kommun har en tillräcklig styrning, kontroll och
uppföljning av projekt och investeringar. Rapporten är skickad till
Kommunstyrelsen, Programnämnd samhällsbyggnad samt till tekniska
nämnden. Kommunstyrelsen yttrar sig kring de frågeställnings som är av
kommunövergripande karaktär.
Revisionen gör bedömningen att Örebro kommun ej har en tillräcklig styrning,
kontroll och uppföljning av projekt och investeringar. Det saknas enhetliga
riktlinjer för investeringsprocessen, hanteringen av ändrings- och
tilläggsarbeten är inte klargjord, arbetat med kalkyler behöver formaliseras,
både med avseende på process och form samt Örebro kommun behöver skapa
ett enhetligt systemstöd och rutiner för hur projekt ska slutredovisas. Slutligen
behöver former och frekvens för återrapportering till politiken tydliggöras.
I Örebro kommun pågår för närvarande flera olika uppdrag för att förtydliga
och förbättra arbetet med investeringar och projekt. På kommunövergripande
nivå ska kopplingen mellan det kommunövergripande investeringsprogrammet
och de olika investeringsplaner och lokalförsörjningsprogram som utgör
underlag stärkas och tydliggöras. Syftet är bland annat att tydliggöra
driftskostnader för att det långsiktiga driftbudgetutrymmet ska styra nivån i
investeringsprogrammet. I processen ingår att forma riktlinjer och att förtydliga
ansvar och roller, hur underlag inför beslut och uppföljning ska vara utformade
samt finansiering av investeringar. Inom stadsbyggnadsområdet och inom
Tekniska nämndens område pågår också utvecklingsarbeten för att stärka
rutiner och riktlinjer för att förbättra processer för planering, genomförande
och uppföljning av investeringar och projekt.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, daterad 2020-06-29
Yttrande, daterat 2020-06-29
Revisionsrapport, Granskning av kommunens styrning, kontroll och
uppföljning av projekt och investeringar, daterad februari 2020
Följebrev, Stadsrevisionen 2020-02-27

4 (7)

Digitalt justerat
ÖREBRO

Protokoll

Förslag till beslut

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

Moderaterna och Liberalerna anser att yttrandet inte tar Stadsrevisionens
rapport på tillräckligt stort allvar.
Yrkande

Anders Åhrlin (M) och Karolina Wallström (L) yrkar på att få lämna
en anteckning till protokollet.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
1. Förslag till yttrande antas och överlämnas till Stadsrevisionen.
2. Anders Åhrlin (M) och Karolina Wallström (L) får lämna en anteckning till
protokollet.
3. Paragrafen justeras omedelbart.
Anders Åhrlin (M), Maria Haglund (M), Johan Kumlin (M), Cecilia Askerskär
Philipsson (M) och Karolina Wallström (L) deltar inte i beslutet.

§ 129 Inrättande av utskott för beredning av
ekonomifrågor – Ekonomiberedningsutskottet
Ärendenummer: Ks 918/2020
Handläggare: Kenneth Handberg
Ärendebeskrivning

Kommuner och regioner har varit inställda på ekonomiska utmaningar under
2020 och åren framåt, men nu slår pandemin än hårdare mot välfärdens
verksamheter och skapar ytterligare osäkerheter i ekonomin. Kommunen står
inför en nära framtid med ökade kostnader och uteblivna intäkter - ökad
arbetslöshet, minskade skatteintäkter och en demografisk utmaning med ökade
välfärdsbehov.
För att skapa förutsättningar för en hållbar och långsiktig ekonomisk planering
för de kommande åren föreslås att det inrättas ett utskott under
Kommunstyrelsen som får till uppgift att löpande följa och bereda
ekonomifrågor utifrån de utmaningar kommunens står inför, för åren 2021 och
2022.
Utskottet föreslås heta Ekonomiberedningsutskott och ska bestå av 8
ledamöter med ordförande och två vice ordföranden. Ekonomiberedningsutskottet har uppdraget att bereda ärenden till Kommunstyrelsen, ärenden som
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är kopplade till kommunens långsiktiga planering samt ärenden som påverkar
resursfördelningen inom kommunens verksamheter.
Omkostnader för utskottet innefattar kostnader för administrativt stöd som
uppgår till 90 000 kr för år 2020.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2020-08-24
Förslag till beslut

Kommunledningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Ett nytt utskott inrättas under Kommunstyrelsen, Kommunstyrelsens
ekonomiberedningsutskott (KSEU), som får till uppgift att löpande följa och
bereda ekonomiärenden utifrån de utmaningar kommunens står inför, för åren
2021 och 2022.
2. Ekonomiberedningsutskottet består av 8 ledamöter (2 (S), 2 (M), 1 (C), 1
(KD), 1 (V), 1 (L).
3. Utskottets första sammanträde sker den 25 augusti 2020 och en
sammanträdesplan ska tas fram för åren 2020 och 2021.
4. Till ordförande i utskottet utses Kenneth Handberg (S), till 1:e vice
ordförande i utskottet utses Anders Åhrlin (M) och till 2:e vice ordförande
utses Marlene Jörhag (KD).
5. Till ledamöter i utskottet utses Ullis Sandberg (S), Per-Åke Sörman (C),
Martha Wicklund (V), Cecilia Askerskär Philipsson (M) och Karolina
Wallström (L).
6. Föredragande tjänsteperson i utskottet är kommundirektören.
Ekonomidirektören är adjungerad.
7. Omkostnader för utskottet på 90 000 kronor under år 2020 tas ur
Kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter och tas därefter med i
kommande budgetarbete.
8. Paragrafen justeras omedelbart.
Yrkande

Helena Ståhl (SD) yrkar i första hand på att beslutspunkt 2 ändras till att
Ekonomiberedningsutskottet ska vara sammansatt som en parlamentarisk
grupp under Kommunstyrelsen, och i andra hand på att lägga till en
beslutspunkt om att alla partier i Kommunstyrelsen som inte erhåller
ledamotsplats i ekonomiberedningsutskottet får insynsplats i detsamma.
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Proposition

Ordförande Kenneth Handberg (S) föreslår att Kommunledningens förslag
och Helena Ståhls (SD) yrkande hanteras som två separata förslag i sin helhet
och ställs mot varandra. Kommunstyrelsen bifaller förslaget.
Ordföranden ställer Kommunledningens förslag mot Helena Ståhls (SD)
yrkande och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt Kommunledningens
förslag.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
1. Ett nytt utskott inrättas under Kommunstyrelsen, Kommunstyrelsens
ekonomiberedningsutskott (KSEU), som får till uppgift att löpande följa och
bereda ekonomiärenden utifrån de utmaningar kommunens står inför, för åren
2021 och 2022.
2. Ekonomiberedningsutskottet består av 8 ledamöter (2 (S), 2 (M), 1 (C), 1
(KD), 1 (V), 1 (L).
3. Utskottets första sammanträde sker den 25 augusti 2020 och en
sammanträdesplan ska tas fram för åren 2020 och 2021.
4. Till ordförande i utskottet utses Kenneth Handberg (S), till 1:e vice
ordförande i utskottet utses Anders Åhrlin (M) och till 2:e vice ordförande
utses Marlene Jörhag (KD).
5. Till ledamöter i utskottet utses Ullis Sandberg (S), Per-Åke Sörman (C),
Martha Wicklund (V), Cecilia Askerskär Philipsson (M) och Karolina
Wallström (L).
6. Föredragande tjänsteperson i utskottet är kommundirektören.
Ekonomidirektören är adjungerad.
7. Omkostnader för utskottet på 90 000 kronor under år 2020 tas ur
Kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter och tas därefter med i
kommande budgetarbete.
8. Paragrafen justeras omedelbart.
Helena Ståhl (SD) deltar inte i beslutet för beslutspunkt 5.
Reservation

Helena Ståhl (SD) reserverar sig mot beslutspunkt 2 i Kommunstyrelsens
beslut.
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