
Alla ska med! 
Förslag till drift- och investeringsbudget för 

Örebro Kommun 2023 



Inledning  

 

De närmaste åren kommer vara en utmaning för oss alla, gällande social-, 
ekonomisk- och miljömässig hållbarhet. Örebro kommun står inför samma 
utmaningar kommande mandatperiod, och vi i Miljöpartiet de Gröna är beredda 
att tackla dessa utmaningar. Vi kan dock inte möta dessa utmaningar själva - 
utan här behöver vi alla ställa upp och hjälpas åt för att skapa en bra framtid för 
oss som bor och lever i Örebro, och även med tanke på kommande generationer. 
Med alla menar vi att du som medborgare, företag, verksamhet redan idag har 
märkt av höjda omkostnader och även fått ställa om på olika sätt för att klara av 
vardagsekonomin, och även insett att det är en period som kommer råda en tid 
framöver. Därför menar vi i Miljöpartiet de Gröna att en omställning är ett av de 
viktigaste verktygen i att stabilisera vår vardag, ekonomiskt. Vår vardag består 
dock inte enbart av ekonomi, utan även av andra värden: det sociala och 
ekologiskt hållbara. 
 
Omställning är egentligen inget nytt, utan något som människan genom tiderna 
fått förhålla sig till för att överleva och utvecklas. Dock har den moderna 
människan, levt på jordens och klimatets resurser över sina gränser. Fördelningen 
har också varit skev och med tiden har de som haft det bättre ställt skapat en 
tuffare situation för dem som har det sämre. Omställning handlar således inte 
enbart om att sluta ta av jordens resurser utan även att se till att de som är mer 
utsatta, får det bättre. Omställningen är ett sätt att se till att vi alla får det bättre.  
 
De kommande fyra åren under denna mandatperiod, spås bli fortsatt utmanande - 
ekonomiskt och miljömässigt. Örebro kommun har räknat ut att vi behöver spara 
uppemot 200 miljoner 2023. I vår budget har vi därför, för att kunna ha en så god 
och säker bild över mandatperioden, valt att fokusera på 2023 och att vi 
återkommer med en plan för år 2024–2026 vid nästa budgetarbete. 
 
Miljöpartiet de Gröna vill ta ansvar för ekonomin idag och även inför framtiden. 
Våra besparingar och investeringar fokuserar på att minska på utgifter som är 
dåliga för klimatet och satsa på det som är bra för människan och klimatet.  
 
Vi efterlyser en klimatanpassningsplan, då den är ett verktyg i att hushålla med 
kommunens resurser, för att se vilka satsningar som behöver göras för att 
säkerställa ekonomin och även materiella tillgångar. Klimatförändringarna och 
dess effekter kommer att ha påverkan på våra möjligheter att hushålla med 
kommunens resurser. Här behöver kommunen ta ett större ansvar och stärka upp 
Örebro som kommun. Tillväxt ska ske inom ramarna för klimatet.  Koldioxid-
budgeten behöver också stramas upp, så att vi börjar nå uppsatta klimatmål i 
Parisavtalet. Vi har i dagsläget sju år på oss att komma ner i noll utsläpp. 



 
Vi har alltid värnat de som är mer utsatta och har i våra planer samt budgetar haft 
satsningar på barn och unga, ensamstående föräldrar och äldre. Dessa grupper 
drabbas redan hårt av ökade kostnader på grund av världsläget.  
Vi värnar även småföretag, både i stan som på landsbygden. Företag och 
företagare har redan visat att de är beredda och investerar redan genom att ställa 
om. De förstår att det är viktigt för att få en hållbar och hanterbar ekonomi.  
 
Örebro har skrivit på avsiktsförklaringen för Europas teckenspråkiga huvudstad. 
Örebro har en hel del kvar för att leva upp till sitt uppdrag. Kommunen måste 
satsa på alla nivåer, på döva barn, unga samt vuxna och äldre. Genom vår budget 
vill vi visa att även Örebro kan vara med i omställningen för att skapa en hållbar, 
trygg och hanterbar kommun för alla som bor och verkar i Örebro. 
 
Politiska prioriteringar 
I vår budget för 2023 visar vi tydligt hur kommunens pengar behöver användas 
när det gäller de kommungemensamma verksamheterna och på de verksamheter 
som är hållbara för klimatet. Därför, och även på grund av det ekonomiska läget, 
så anser vi att Örebro läns Flygplats inte kan fortsatt subventioneras av Örebro 
Kommun och att de dryga 17 miljonerna i stället bör användas på andra 
verksamheter inom kommunen. Vi föreslår en lägre summa till Örebrokompaniet, 
då även de sponsrar flygplatsen. Vi föreslår också att stödet till elitdrottsklubbar 
minskas då de bör kunna klara av sin egen ekonomi.  
 
Med tanke på social hållbarhet, låter vi Länsteatern samt Länsmusiken ta en 
mindre del av besparingarna i 2023 års nya organisation. Detsamma gäller för 
Nerikes brandkår då deras verksamhet är avtalsbunden och kommer att vara 
viktig med tanke på ökad risk för de översvämningar samt bränder vi som 
kommun står inför i takt med att klimatet förändras. Även politiken bör ta sin del i 
en tuff tid. Därför föreslår vi att eventuella utskott eller beredningar i 
kommunstyrelsen inte har några arvoderade presidier. 
 
I driftbudgeten föreslår vi en satsning på naturvård samt på kraftfulla åtgärder för 
att vi ska kunna uppfylla vår del i Parisavtalet. Detta är också en tydlig signal till 
nämnder och styrelser att de ska jobba med dessa frågor. På investeringssidan 
anser vi att det i år är tid att börja rena läkemedel i vårt avloppsvatten. Vi föreslår 
även byggstart för ett Naturrum i Oset /Rynningeviken. 
 
De kommunala bolag som äger fastigheter uppdras att börja installera solceller 
på dessa. Hela fastighetsbeståndet ska vara avklarat under de kommande tre 
åren. Kumbro uppdras utöver detta på lämplig plats att börja projektera för fler 
vindkraftsverk samt en solcellspark. 



 
Kommunal förvaltning 

 

Förskole- och grundskolenämnderna 
För oss är det viktigt att alla barn får rätt till en bra utbildning och förutsättningar 
i skolan. Därför har vår ambition varit att stärka upp skolan, genom att stötta 
lärarna och elevhälsan. Vi önskar satsa på fler gröna skolgårdar som inspirerar 
och uppmuntrar till fri lek.  
 
De teckenspråkiga barnens språkmiljö har vi en ambition att stärka upp. 
Pedagogiken ska även flytta ut ur klassrummet.  
 
Vår förhoppning är att vi via våra satsning visa på vår ambition samtidigt som vi 
har full förståelse för att det är långt ifrån vad skolverksamheten skulle behöva. 
Mer personal behövs, lönerna behöver höjas och elevhälsan stärkas.  
 
En annan regering skulle sannolikt prioritera på ett annat sätt vilket skulle 
möjliggöra mer resurser till skolan och all annan kommunal basverksamhet. 
 

Socialnämnden  

Socialtjänsten har en viktig roll i att finnas som stöd till de familjer som behöver 
stöd, tex föräldrastöd. Inom vård och omsorg vill vi ta bort delade turer och satsa 
på de yrkesgrupper som har lägst lön. Vi vill ge äldre en möjlighet att mötas, för att 
bryta ensamhet och isolering efter de tuffa åren med pandemin.  
 
Även inom dessa verksamheter behövs satsningar på personal och löner. För att 
skapa en hållbar social utveckling, behöver Socialnämnden framöver, stärkas upp 
på flera plan. Våra satsningar: 
 

- Ta bort delade turer 
- Höja lönerna 
- Dubbla friskvårdsbidraget som en hälsofrämjande åtgärd, samtidigt främja 

lokala näringslivet 
 

Teknik- och servicenämnden 
Vi måste satsa på miljöarbetet genom att prioritera läkemedelsrening av vårt 
vatten och har därför avsatt 10 miljoner för att påbörja arbetet som sedan ska 
fortgå hela mandatperioden så att Örebroarna säkras rent vatten, fritt från rester 
av läkemedel. Vi vill även att kommunen fortsätter att ställa om bilparken till fler 
fossilfria fordon.  
 



Miljöpartiet de Gröna vill även satsa på fler lekparker och gröna ytor. Tekniska 
nämnden får i uppdrag att skapa en prioriteringsplan där utbyggnad och 
upprustning av cykelbanor går före bilvägar och gator. Vid snöröjning ska cykel- 
och gångbanor röjas i första hand. 

 

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden 
Utbildning och att stötta nyföretagande samt nya innovationer är något vi vill 
främja i omställningen. För oss är det viktigt att kommunen är en tydlig garant för 
att människor som kommer hit från andra länder får det bästa stödet som går att 
erbjuda på resan in på arbetsmarknaden. Tyvärr motarbetar regeringen denna 
utveckling, men kommunen får lappa och laga så gott det går för att motverka de 
negativa konsekvenserna av regeringens politik. 
 
Vi vill att nämnden utreder hur mycket det skulle kosta att anställa egna 
teckenspråkstolkar för att öka möjligheten för kommunens döva vuxna att delta i 
utbildningar. Att anställa egna teckenspråkstolkar vore ett sätt att ha bättre 
kontroll över ekonomin.  
 

Kultur- och fritidsnämnden 
Alla människor, oavsett ålder, mår bra av att ha tillgång till kultur. Främst barn 
och unga samt äldre anser vi ska ha god tillgång till kultur och fritidsaktiviteter, 
vilket vi vill stödja genom våra satsningar:  
 

- busskort under lov och sommar för att ge barn tillgång till aktiviteter. 
- skapa mötesplatser och aktiviteter för äldre.  
- Fritte (teckenspråkig fritidsgård) ska öka sina öppettider från tre till fem 

dagar per vecka, så att döva barn får samma tillgänglighet till fritids som 
hörande barn. 

- börja utreda förutsättningarna för en ny simhall i de norra stadsdelarna 
- fortsätta satsa på och utveckla kommunens fritidsgårdar 
- satsa på breddidrott och det civila samhället. Här ska 

skötselbidragsnivåerna till olika idrottsföreningar ses över för att kunna 
ökas. Detsamma gäller bidragen till olika ungdomsorganisationer. 

 

Mark- och exploateringsnämnden 
Under 2023 vill vi börja bygga ett Naturrum vid Oset/Rynningeviken. Det skulle 
vara ett rikt komplement till kommunens friluftsliv samt pedagogiska utemiljöer. 
Det skulle också öka kommunens attraktivitetskraft som besöksmål. 
Vi måste även satsa på att minska klimatpåverkan samt öka satsningar på 
klimatanpassningar för att uppnå klimatmålen enligt Parisavtalet.  
Våra satsningar vid nybyggnation är:  
 



- fler cykelbanor och mindre biltrafik. Detta betyder att fler stadsdelar som 
byggs ska bli bilfria. 

- naturreservaten ska utökas, med t ex Garphytteklint samt Sörbyskogen 
- plantera 1000 nya träd i stad samt tätort, en hållbar investering i 

kommunens klimatarbete. 
 
Kommunstyrelsen 
När den ekonomiska situationen är ansträngd behöver alla hjälpas åt att få en 
budget i balans. Därför vill vi från Miljöpartiet de gröna dra tillbaka/pausa 
satsningar på utskott. 

Kommunala bolag 

 

Örebro Rådhus AB (100 %)  
Örebro kommun äger ett stort antal bolag. Flera är helägda, många delägda i 
samverkan med andra kommuner. Nedan redovisas bolag där kommunen är 
majoritetsägare eller är av väsentligt intressen. Bolagens inriktning och 
ägardirektiv fastställs av kommunfullmäktige. Kommunledningen styr bolagen 
genom kommunkoncernens moderbolag Örebro Rådhus AB. Miljöpartiet vill att 
  

1. Bolagen är vägledande i kommunens klimatomställning. 
2. Bolagen bidrar till minskade utsläpp och energieffektiviseringar. 
3. Bolagens beslut offentliggörs i högre grad. 

 
Kommunala bolag ska satsa mer på förnybar energi och hållbart byggande. De bolag som 
kommunen äger helt eller delvis ska ha ett tydligt uppdrag att ge service och bidra till en 
ökad välfärd för alla medborgare i kommunen. 
  
Moderbolaget Örebro Rådhus AB ska aktivt följa upp miljö- och hållbarhetsfrågorna ur ett 
strategiskt perspektiv i ägardialogen med samtliga bolag. Investeringar ska i högre grad 
finansieras med gröna obligationer. De kommunala fastighetsbolagen ska alltid uppföra 
byggnader certifierade enligt Miljöbyggnad Guld där det är tekniskt möjligt. 
I upphandlingar ska livscykelanalyser av miljö- och klimatpåverkan användas som 
utvärderingsverktyg. Antalet resor med klimatskadliga transportslag måste minska. 
  

ÖrebroBostäder AB, ÖBO (100 %) 
Miljöpartiet anser att bolaget ska bygga hyreshus i områden där bolaget i dag har låg 
representation, för att minska bostadssegregationen. En betydande del av bolagets 
nybyggnationer ska vara små och billiga bostäder. Sociala krav vid upphandling ska 
utökas och jämställdhetskrav ska ställas. Livscykelkostnad och livscykelanalys ska 
användas vid all relevant upphandling. Bolaget ska bygga långsiktigt hållbart och följa 
kommunens riktlinjer för hållbart byggande. Det innebär bland annat miljö- och 
hållbarhetscertiferade energieffektiva byggnader med trästommar, giftfria miljöer, gröna 



gårdar och tak med solceller. Låg energiförbrukning och stort boendeinflytande bör få ett 
särskilt fokus.  

Örebroporten Fastigheter AB (100 %) 
Bolaget ska bygga långsiktigt hållbart och följa de riktlinjer för hållbart byggande som 
kommunen har. Det innebär  bland annat miljö- och hållbarhetscertifierade 
energieffektiva byggnader med trästommar, giftfria miljöer, solceller,  samt gröna gårdar 
och tak. Bolaget ska utveckla sin interna miljökompetens, samt ställa högre miljökrav vid 
upphandlingar. 

Futurum Fastigheter i Örebro AB (100 %) 
Ett nytt kvalitetsprogram ska tas fram för hållbara skolor och förskolor. Det innebär bland 
annat miljö- och hållbarhetscertiferade energieffektiva byggnader med trästommar, 
giftfria miljöer, solceller, samt gröna gårdar och tak. I samverkan med beställarna ska 
bolaget verka för grönare förskole- och skolgårdar, både vid nybyggnation och 
upprustning. Andelen asfalterade och gummerade ytor ska minska på skolgårdarna, 
antalet träd skall öka. Sociala krav vid upphandling ska utökas och jämställdhetskrav 
ska ställas. Livscykelkostnad och livscykelanalys ska användas vid all relevant 
upphandling.  

Örebrokompaniet (100 %) 
Miljöpartiet anser att bolaget ska verka för ökad öppenhet och transparens. Anledningen 
är att bolaget utbetalar skattemedel till idrottsklubbar och större evenemang, 
verksamheter som angränsar till kultur- och fritidsområdet inom förvaltningen. I likhet 
med förvaltningens inriktning vill Miljöpartiet att bolaget redovisar sitt miljö-, 
jämställdhets- och mångfaldsarbete i årsredovisningarna. Sponsringar till idrott ska inte 
enbart bygga på marknadsmässiga skäl, utan också verka för en jämställd elitidrott. 
Bolaget skall därtill säkerställa att alla evenemang som ordnas har en miljöprofil och är 
hållbarhetscertifierade. 

Örebro parkering AB (100 %) 
Miljöpartiet ser vikten av att hålla samman parkeringsfrågan inom en enhet. 
Parkeringsbolaget är ett utvecklingsbolag som ska ligga i framkant vad gäller 
klimatsmarta parkeringslösningar. Det gäller såväl byggnader som laddningsmöjligheter, 
samt olika fordonstyper, från cykel- till elfordon. 

Länsmusiken i Örebro AB (91 %) 
Miljöpartiet ser samspelet mellan ett professionellt kulturliv och kommunens 
attraktionskraft, folkhälsa, musikutbildning och enskilt musikutövande. Länsmusiken 
bidrar idag till konsert- och musiklivet med verksamhet riktade till alla åldrar. Detta vill vi 
fortsatt stödja.  



 
 

KumBro Utveckling AB (80 %) 
Miljöpartiet vill ge bolaget i uppdrag att, i samverkan med kommunal förvaltning inom 
samhällsbyggnad, kartlägga möjligheterna till fastighetsnära elproduktion, med privata 
fastighetsägare. Genom hyresavtal med fastighetsägarna skulle KumBro Utveckling 
kunna investera i solcellsanläggningar på stora tak eller hårdgjord. Bolaget ska under 
2024 påbörja investeringar i en större solcellspark på redan hårdgjord  eller annan 
exploaterad mark, till exempel i anslutning till flygplatsen. 
  

Vätternvatten AB (76,65 %) 
Vätternvatten skall säkra den långsiktiga tillgången på dricksvatten. Det är ett 
samhällsviktigt och stort projekt som kommer att vara avgörande för regionens framtida 
utveckling. Miljöpartiet vill att bolaget löpande redovisar sitt miljöarbete. Naturvärden 
och miljön kommer att påverkas av byggnationer, borrning och schaktmassor. Även om 
detta sker i Askersunds och Hallsbergs kommuner vill vi att kommunen verkar för 
kompensationer av t.ex. förlorade natur- och kulturvärden. 
  

Alfred Nobel Science Park AB (52 %) 
De tre ägarna, Örebro kommun, Region Örebro län och Örebro Universitet har enats om att 
driva innovationsarbetet på ett annat sätt än tidigare. Miljöpartiet har inget att invända, 
så länge kommunen fortsatt stimulerar till innovationer som gynnar 
klimatomställningen. 
  

Örebro Läns Flygplats AB (44,95 %) 
Miljöpartiet vill under ordnade former avveckla kommunens ägande i Örebro Läns 
flygplats. Bolaget ges därför ett tillfälligt omställningsstöd. Samtidigt avvecklas de 
kommunala bidragen till flygbolag som trafikerar flygplatsen. Näringslivet och de som 
använder flygplatsen ska själva bära kostnaderna för sina transportlösningar, i synnerhet 
när verksamheten har en omfattande klimatpåverkan. 
 
 



Resultatbudget 

Resultatbudget 
Budg

et 
Rev 
bud 

Progn
os 

Budg
et MP S,M,C 

Belopp i mnkr 2022 2022 
2:202

2 2023 2023 2023 
Verksamhetens intäkter och 
kostnader 

-9
392 -9 467 -9 385

-9
980 -9 977

-9
980 

- varav effektiviseringsbehov 0 0 0 184 111 
Avskrivningar -305 -305 -280 -311 -311 -311

Verksamhetens nettokostnader 
-9

697 -9 772 -9 665
-10
291

-10
288 

-10
291

Skatteintäkter 7 672 7 731 7 957 8 188 8 188 8 188 
Generella statsbidrag och 
utjämning 2 121 2 138 2 176 2 207 2 207 2 207 
Summa skatteintäkter och 
utjämning 9 793 9 869 10 133 

10 
395 

10 
395 

10 
395 

Verksamhetens resultat 96 96 468 104 107 104 

Finansnetto 213 213 -339 180 180 180 
- finansnetto exkl. utdelning 160 160 -369 115 115 115 
- utdelning från bolagen 53 53 30 65 65 65 

Årets resultat 309 309 129 284 287 284 

Årets resultat genom skatter 
och generella statsbidrag 3,2% 3,1% 1,3% 2,7% 2,8% 2,7% 
Verksamhetens resultat genom 
skatter och generella 
statsbidrag 1,0% 1,0% 4,6% 1,0% 1,0% 1,0% 



Driftbudget

Förslag driftbudgetramar 2023 

Nämnd/anslag, belopp i miljoner kronor 

ÖSB 2022 
i 2023 års 

organisation ÖSB 2023 MP 2023 

Kommunfullmäktige 15,7 16,7 16,6 

Kommunfullmäktige 11,8 12,8 12,7 

Stadsrevisionen 3,9 3,9 3,9 

Nämnder 9 671,4 9 900,2 9 925,1 

Förskolenämnden 1 123,3 1 149,9 1 150,0 

Grundskolenämnden 2 354,8 2 408,0 2 410,0 

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden 1 169,4 1 205,5 1 210,0 

Funktionsstödsnämnden 1 116,7 1 150,2 1 155,0 

Socialnämnden 626,4 635,0 638,0 

Vård- och omsorgsnämnden 1 791,9 1 868,2 1 870,0 

Bygg- och miljönämnden 25,0 25,8 26,0 

Kultur- och fritidsnämnden 380,1 380,9 383,0 

Markplanerings- och exploateringsnämnden 72,9 80,5 81,0 

Teknik- och servicenämnden 213,3 206,9 208,0 

Valnämnden 8,5 0,2 0,2 

Överförmyndarnämnden 19,3 19,6 19,4 

Kommunstyrelsen 548,6 769,4 549,5 

Kommungemensamt 221,2 0,0 225,0 

Utrymme för kommunstyrelsen 125,4 438,8 411,0 

Oförutsedda behov – Kommunstyrelsen 21,3 32,4 4,0 

Oförutsedda behov – KS utskott 1,8 2,2 0,0 

Utrymme överfört resultat 0,0 0,0 0,0 

Utrymme för volym förskola, grundskola, gymnasieskola 0,0 0,0 0,0 

Utrymme för generella kostnadsökningar 34,1 302,1 305,0 

Utrymme för kostnadsökningar investeringar, ofördelat 55,3 120,0 70,0 

Politiskt utrymme 12,9 0,0 0,0 

Satsning Naturvård 10,0 

Satsning Klimat. Parisavtalet 40,0 

Riktat effektiviseringskrav kd -18,0 -18,0 

Finansiering -345,3 -375,7 -375,7

Personalförsäkringsnetto -322,9 92,2 92,2 

Pensionskostnader 411,0 0,0 0,0 

Semesterlöneskuldförändringar 20,0 0,0 0,0 

Kapitalkostnader -368,6 -376,9 -376,9 

Försäljning tomträtter -20,0 -20,0 -20,0

Exploateringsintäkter -65,0 -71,0 -71,0 

Avskrivning lån 0,2 0,0 0,0

Driftbudget totalt 9 467,2 9 980,0 9 977,0 



Investeringsbudget

Budget MP 

(tusentals kronor) 2023 

Förskolenämnd 4 916 

Grundskolenämnd 17 236 

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnd 9 134 

Socialnämnd 1 500 

Vård- och omsorgsnämnd 9 875 

Funktionsstödsnämnd 2 454 

Mark- och exploateringsnämnd 305 025 

-varav exploateringsverksamhet 91 285 

Teknik- och Servicenämnd (exkl VA/avfall) 133 200 

Kultur- och Fritidsnämnd 14 940 

Bygg- och miljönämnd 0 

Kommunstyrelsen 25 860 

Summa skattefinansierad verksamhet 524 140 

VA 459 010 

Avfall 8 000 

Summa taxefinansierad verksamhet 467 010 

Totalt kommunens investeringar 991 150 

ÖKADE DRIFTKOSTNADER SOM FÖLJD AV INVESTERINGBUDGETEN (exkl. taxefinansierat) 

Budget 

(tusentals kronor) 2023 

Förskolenämnd 1 245 

Grundskolenämnd 4 368 

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnd 1 728 

Socialnämnd 173 

Vård- och omsorgsnämnd 1 136 

Funktionsstödsnämnd 282 

Mark- och exploateringsnämnd 17 387 

Teknik- och Servicenämnd (exkl VA/avfall) 15 867 

Kultur- och Fritidsnämnd 3 298 

Bygg- och miljönämnd 0 

Kommunstyrelsen 4 310 

Total utökning driftanslag 49 792 

Varav finansiering med riktade KS-medel 6 500 

Varav finansiering via avsatt volymutrymme 7 515 

Varav finansiering genom nämndens egen ram 29 755 

Varav exploateringsinvesteringar 6 022 



 
Kommunala investeringar 
 

Kommunstyrelsen INVESTERING 

  BUDGET 
Investeringar på aggregerad nivå 2023 

(tusentals kronor) Nettoutgift 

Kommungemensamt   

Inventarier   

Inventarier - Kulturkvarteret   

Kulturkvarteret (inom ram) 300 

Inventarier 270 

Inredning p g a flytt av arkivdepå 100 

Kopiatorer och skrivare 290 

  960 

IT-investeringar   

Nätverksutrustning 13 500 

  13 500 

NOD-projektet   

Kontorsinventarier 6 500 

Teknik 4 000 

Övrigt 900 

  11 400 
Totalt Kommunstyrelsen 25 860 

Varav finansiering med riktade KS-medel   

Varav finansiering via avsatt volymutrymme   
Varav finansiering genom nämndens egen 
ram   

 

Förskolenämnd INVESTERING 

  BUDGET 
Investeringar på aggregerad nivå 2023 

(tusentals kronor) Nettoutgift 

Inventarier   

Inventarier 4 900 

Inventarier - myndighet 16 
Totalt Förskolenämnd 4 916 

Varav finansiering med riktade KS-medel   

Varav finansiering via avsatt volymutrymme   
Varav finansiering genom nämndens egen 
ram   

  



Grundskolenämnd INVESTERING 

BUDGET 
Investeringar på aggregerad nivå 2023 

(tusentals kronor) Nettoutgift 

Inventarier 
Inventarier 17 200 

Inventarier - myndighet 36 
Totalt Grundskolenämnd 17 236 

Varav finansiering med riktade KS-medel 

Varav finansiering via avsatt volymutrymme 
Varav finansiering genom nämndens egen 
ram 

Gymnasie- och 
arbetsmarknadsnämnd INVESTERING 

BUDGET 
Investeringar på aggregerad nivå 2023 

(tusentals kronor) Nettoutgift 

Inventarier 
Inventarier gymnasie 5 300 

Inventarier vuxam 3 825 

Inventarier - myndighet 9 
Totalt Gymnasie- och 
arbetsmarknadsnämnd 

9 134 

Varav finansiering med riktade KS-medel 

Varav finansiering via avsatt volymutrymme 
Varav finansiering genom nämndens egen 
ram 



Socialnämnd INVESTERING 

 BUDGET 
Investeringar på aggregerad nivå 2023 

(tusentals kronor) Nettoutgift 

Inventarier   

Årlig inventariepott 500 

Myndighetskrav 500 

Socialkontor, Vivalla   

Bruksgatan 500 
Totalt Socialnämnd 1 500 

Varav finansiering med riktade KS-medel   
Varav finansiering via avsatt 
volymutrymme   
Varav finansiering genom nämndens 
egen ram   

 

Vård- och omsorgsnämnd INVESTERING 

 BUDGET 
Investeringar på aggregerad nivå 2023 

(tusentals kronor) Nettoutgift 

    

Inventarier   

Årlig inventariepott 6 000 

Myndighetskrav 1 000 

Inventarier - myndighet 225 

  7 225 
Nya och ombyggnation, vård- och 
omsorgsboenden och Gruppbostäder   
Inv o utrustn nytt vård- och 
omsorgsboende 650 
Ombyggnation och renovering vård- och 
omsorgsboende och kök och matsal 2 000 

  2 650 
Totalt Vård och omsorgsnämnd 9 875 

Varav finansiering med riktade KS-medel   
Varav finansiering via avsatt 
volymutrymme   
Varav finansiering genom nämndens 
egen ram   

 
  



Funktionsstödsnämnd INVESTERING 

BUDGET 
Investeringar på aggregerad nivå 2023 

(tusentals kronor) Nettoutgift 

Inventarier 
Årlig inventariepott 1 000 

Myndighetskrav 500 

Hus i enskilt läge 0 

Inventarier - myndighet 54 

1 554 
Nya och ombyggnation, vård- och 
omsorgsboenden och Gruppbostäder 
Inv o utrustn nya gruppbostäder 900 

900 
Totalt Funktionsstödsnämnd 2 454 

Varav finansiering med riktade KS-medel 
Varav finansiering via avsatt 
volymutrymme 
Varav finansiering genom nämndens 
egen ram 



 

Mark- och exploateringsnämnd   INVESTERING 

   BUDGET 
Investeringar på aggregerad nivå   2023 

(tusentals kronor)   Nettoutgift 

10 Fastighetsinvesteringar   50 540 

Fastighetstekniska åtgärder    
Markreserv  3 700 

Bostadsrätter (LFE)  4 000 

Kultur- och fritidsfastigheter  40 590 

Akuta åtgärder och myndighetskrav  2 250 

Fastighetsförvärv   19 600 

20 Trafik- och miljöinvesteringar   142 600 

City A1 300 

Slottsområdet   300 

Stadsmiljö A1 6 000 
Platser, torg mm (Heden, Björklunda, Mellringe, 
Runnaby)   3 000 

Komplettering torg och gatumiljö   3 000 

Åstaden A2 3 000 

Trädäck Järntorget  3 000 

Trafik A3 16 400 

Större gång- och cykelåtgärder  10 000 

Gång- och cykelåtgärder  6 400 

Skattefinansierade exploateringsinvesteringar (OBS! 
Inkl. 25 mnkr för allm.platsmark KKV med KS-fin)   0 

Allmän platsmark Kulturkvarteret    
Prioriterade åtgärder exploatering    

Kollektivtrafik A3 31 500 

Bus Rapid Transit  26 500 
Kollektivtrafiksinvesteringar, åtgärder kopplat till 
nytt linjenät  5 000 

Naturvård  A4 75 000 

Gröna mötesplatser och stråk  1 500 

Attraktiva landsbygd - utveckling friluftsliv, mm.  1 000 

Skapa ett rikt natur- och kulturlandskap  1 500 

Kompensationsprincipen  500 
Naturens hus inkl. inkringliggande hus och Stora 
hjortstorps gård (finansiering av hyresgäst)  4 000 

Naturrum vid Oset/Rynningeviken   50 000 

Naturvårdens byggnader  1 500 
Minskad klimatpåverkan och ökad 
klimatanpassning   15 000 



Förstärkning av den gröna infrastrukturen 0 

Vatten A5 1 000 

Vattenvård 1 000 

Kulturmiljö A6 700 
Kulturmiljöinvesteringar i kulturreservat Karlslund 
och Sommaro 600 

Strömsborg 
Kulturmiljö för fler, tillgängliga kulturmiljöer, 
tillgänglighet o info 100 

Odlingslotter 0 

Ladugårdsängen 0 

Oxhagen norra 0 

Vivalla 

Karlslund 8 700 

Stärkt rekreationsområde Karlslund 100 

Stärkt infrastruktur Karlslund 0 

Fastighetsinvesteringar Karlslund 850 

Renovering Strömsborg 7 750 

Återuppbyggnad Växthuset 0 

81 Exploatering* 91 285 

Vägyta (schablonberäknat) 67 000 

Parkyta (schablonberäknat) 24 285 
Totalt Stadsbyggnad inkl. exploatering 304 025 

Tillgänglighetsåtgärder 1 000 
Tillgänglighetsåtgärder (kommunala 
tillgänglighetsrådet) 1 000 

Inventarier Samhällsbyggnad 0 

Inventarier programnämnd Samhällsbyggnad 
Totalt Inventarier 1 000 

Totalt Mark- och exploateringsnämnd 305 025 
Varav finansiering med riktade KS-medel 1 000 

Varav finansiering via avsatt volymutrymme 138 600 

Varav finansiering genom nämndens egen ram 74 140 

Varav exploateringsinvesteringar 91 285 
*** Investeringen görs av MEX och driftskostnaden finansieras av 
Fritidsnämnden. 

305 
025 



Teknik- och servicenämnd INVESTERING 

BUDGET 
Investeringar på aggregerad nivå 2023 

(tusentals kronor) Nettoutgift 

Park & gata B1 62 200 

Svalsjöparken 0 

Temalek Stadsparken 3 000 

Namnsatt utflyktslek/stadsdelslek 0 

Stadsdelslek Baronbackarna 3 000 

Trädplantering HKA 0 

Plaskdammar/Vattenlek/Duschar 2 000 

Reinvestering träd 8 000 

Reinvestering park 3 000 

Ekosystemsfrämjande  1 000 

Fjärilens landskap 

Sångfågelns landskap 1 000 

Brunnsparken 0 

Reinvestering områdeslek 3 000 

Lekotop 0 

Parkeringsledningssystem 200 

Planlager för flis/Snötipp 0 

Ombyggnad av Restalundsvägen 0 

Muddring Hjälmaren 1 000 

Afaltsunderhåll komponentavskrivningar 0 
Asfaltsunderhåll komponentavskrivningar 
(KS-finansiering för 2022-2025) 5 000 
Asfaltsunderhåll ofinansierade kap.kostnader 
2018-2021 

Turistvägvisning 0 

Trappor 1 000 

Biofilter/Raingarden 0 

Trafiksignalanläggningar 1 500 

Dammar 0 

Konstbyggnader 14 000 

Dagvattenpumpstation Våghustorget 500 

Ombyggnation av gator i sb m VA-förnyelse 1 000 

Gatubelysning stolpar o kablar 7 000 

Tillgänglighetsåtgärder 1 000 

Trafikräkning 500 

Bullersanering 1 000 

Industrispår 1 000 

Trafiksäkerhetsobjekt 1 000 

Trafikreglering 500 



Biljettautormater Parkering 2 000 

LED-belysning 0 

Gas 15 000 

Utveckling av gasnätet 7 000 

Nytt styrsystem 

LBG-Anläggning 

Mätpunkter 

Kylanläggning Skebäck fordonsgasanläggning 

Öka tillgänglighet till tankning fordonsgas 5 000 

Produktionsutveckling 2 500 

Utveckling av deponigasanläggningar 500 

Övrigt Tekniska 56 000 

Bredband 5 000 

Fordon (skattefinansierade investeringar) B2 27 000 

Fordon (taxefinansierade investeringar) B2 14 500 

Fordon inventarier B3 6 500 

Inventarier Tekniska 3 000 
Totalt Teknisk- och Servicenämnd  (exkl- 
VA/avfall) 

133 200 

VA 

Planering VA (förnyelse och egna 
anläggningar) 

320 450 

Förnyelse 172 500 

Förnyelse VA-ledningar 92 000 

Förnyelse pga BRT 65 000 

Spillvattenledning utmed Lillån 15 500 

Investering för förbättrad funktion 12 600 

Strömsborg, dagvattendamm 

Vattenledning Norrplan - Skjutbanevägen 

Vattenledning förstärkningsåtgärder (flera 
olika projekt) 600 

Vattenledning Lanna TS-Vintrosa 6 000 

Vattenledn Hjälmarsberg-Ekeby-Almby 

Spillvattenledning till Avdala 6 000 

Ledningsrätt 

Investering för utökning av verksamheten 135 350 
Huvudvattenledning Skråmsta-Bettorp och 
råvattenledning Skråmsta-Björkhaga (5 
etapper) 750 

Vattenledning Norra Bro-Brickebacken 0 
Överföringsledning (V+S) Sjöboviken mfl 
Glanshammar 
Överföringsledning (V+S) Glanshammar-
Örebro, 2 etapper 

Överföringsledning (V+S) Ervalla-Ölmbrotorp-
Hovsta 12 000 

Överföringsledning (V+S) Närkes Kil-Mellringe 



Överföringsledning (V+S) till Sticksjö 12 000 

Överföringsledningar till omvandlingsområden 

Exploatering (utbyggnad nya ledningar) 60 000 

Ö Mark 

Sjöboviken, Grythem norra, Västeråsen 3 500 

Gällersta kyrkby 2 000 

Framnäs (inkl nytt exploateringsområde) 

Sticksjö 20 000 

Rinkaby 23 400 

Tysslinge By 1 300 
Omvandlingsområden: Latorp, Lanna, Ekeby 
Dreve och därefter ännu ej beslutade områden 400 

Vattenverk 25 000 

Skråmsta ombyggnad 

Ny högreservoar 

Närkes kil, nytt verk med lågress 

Upprustning Kilsmo VV 

Investering för förbättrad funktion 19 500 

Investering dricksvattenproduktion 9 500 

Lågreservoar och kalkanläggning 10 000 

Förnyelse 5 500 

Förnyelse dricksvattenproduktion 5 500 

Investering utökning av verksamheten 0 

Investering utökad dricksvattenproduktion 

Ledningsnät 11 850 

Nödvattentankar, beredskapsmaterial 

Vattentappställe/betalstation 

Mätpunkter flödesmätning i vatten 

Mätpunkter flödesmätning spill 

Påbyggnadsskåp Servicebilar 

Ultraljudsmätare 

Betäckningar till brunnar 

Trycktank 

Förnyelse ledningsnät(oförutsedd) 
Gemensamt ledningsnät inkl flytt till 
Berglunda 

Investering för förbättrad funktion 6 850 

Nödvattentankar, beredskapsmaterial 200 

Vattentappställe/betalstation 500 

Mätpunkter flödesmätning i vatten 400 

Mätpunkter flödesmätning spill 400 

Ultraljudsmätare 2 000 

Betäckningar till brunnar 2 000 

Trycktank 
Gemensamt ledningsnät inkl flytt till 
Berglunda 1 350 



Förnyelse (planerat underhåll)  5 000 
Förnyelse ledningsnät(oförutsedd)  5 000 

Reningsverket   101 300 

Skebäcksverket - Gemensam    

Skebäcksverket- vattenfas    

Skebäcksverket - Slamfas    

Kransverken     

Pumpstationer    

Investering för förbättrad funktion  31 300 

Övriga investeringar  3 800 

Vattenfas  1 000 

Läkemedelsrening    10 000 

Slamfas  15 000 

Kransverk  1 500 

Förnyelse  70 000 

Övriga investeringar  5 000 

Inloppsdel   43 000 

Vattenfas  2 500 

Slamfas  6 500 

Kransverk  6 000 

Pumpstationer  7 000 

Investering utökning av verksamheten  0 

Utökad kapacitet Skebäcksverket    

Slamfas    

VA-laboratoriet   410 

Diskmaskiner    

Ombyggnad av ventilation diskrum    

Kylinkubator för mikrobiologiska analyser    

Komplettering av utrustning för ultrarent 
vatten POD    

Utveckling av Tiamon, provväxlare    

Investering för förbättrad funktion  125 

Förnyelse (planerat underhåll)  285 
VA C1 459 010 

Avfall     

Utbyggnad av planer på Atle  1 000 

Metod- och miljöutveckling avfallshantering   1 500 

Fastighet/inventarier  5 500 

Drifttagning ny deponi     

Matavfallsbyggnaden Atle    
Ombyggnation ÅVC Farligt avfall (privat 
inpassering)    



Ombyggnation ÅVC Personalbyggnader    

Kameraövervakning ÅVC    

Ombyggn personalbyggnad ÅVC    

Byte av våg Atle    
Avfall C2 8 000 

Totalt taxefinansierad verksamhet   467 010 

Totalt teknik- och servicenämnd   600 210 
Varav finansiering med riktade KS-medel   10 000 

Varav finansiering via avsatt volymutrymme   55 200 

Varav finansiering genom nämndens egen ram   68 000 

Varav taxefinansierad verksamhet   467 010 
 
  



Kultur- och fritidsnämnden INVESTERING 

BUDGET 
Investeringar på aggregerad nivå 2023 

(tusentals kronor) Nettoutgift 

Fritidsinvesteringar 7 600 

Motionsspår Hovstaspåret 3 500 

Nya bryggor 2 st 800 

Avfallsutrymme kommunala anläggningar 200 

Lindholmen 1 000 

Ånnaboda 500 

Omklädningsrum friluftsbaden 500 

Träningsmöjligheter Cricket 300 

Ljudanläggningar 700 
Anläggande av fritidsyta (sanering av 
förorenad idrottsmark) 

Fritidsbanken inventarier 100 

Inventarier Fritid 1 500 

Övriga mindre inventarier 1 500 
Totalt Fritid D1 9 100 

Konstutsmyckning 4 763 

1% konst (ackumulerat från investeringar i 
lokalförsörjningsplan) 4 363 

Konstverk Stora Mellösa 200 

Konstverk Odensbacken 200 

Konstinv. Lilla Å-promenaden 

Inventarier Kultur 1 077 
Kultur- och fritidscenter S:a Ladugårdsängen - 
inv 0 

Kultur- och fritidscenter varberga - inventarier 

Övriga mindre inventarier  1 077 
Totalt Kultur D2 5 840 

Kultur- och fritidsnämnden 14 940 
Varav finansiering med riktade KS-medel 12 363 

Varav finansiering via avsatt volymutrymme 

Varav finansiering genom nämndens egen ram 2 577 



Kontaktuppgifter

E-post: miljopartiet@orebro.se 
Webb: www.mp.se/orebro
Besökadress: Örebro rådhus, Drottninggatan 9, 702 10 Örebro

Lea Strandberg
Kommunalråd Miljöpartiet de gröna i Örebro 
E-post: lea.strandberg@mp.se

mailto:orebro@mp.se
http://www.mp.se/orebro
mailto:lea.strandberg@mp.se

	Alla ska med!
	Inledning
	Kommunala bolag
	Resultatbudget



