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ÖREBRO

Kommunfullmäktige
2016-04-27
Datum:
Klockan: 09:00 - 17:15, ajournering 11:50-13:00 och 14:35-14:55
Plats:
Sessionssalen, Rådhuset
Närvarande ledamöter
Ulf Södersten (M), ordförande
Torgny Larsson (S), ålderspresident
Linda Smedberg (S)
Yusuf Abdow (S)
Thomas Esbjörnsson (S)
Jessica Ekerbring (S)
Jennie Nises (S)
Ameer Sachet (S)
Marie Brorson (S)
John Johansson (S)
Susann Wallin (S)
Allan Armaghan (S)
Carina Toro Hartman (S)
Kenneth Nilsson (S)
Ida Eklund (S)
Frederick Axewill (S)
Inger Carlsson (S)
Eva Eriksson (S)
Per-Åke Sörman (C)
Lars Johansson (C)
Rasmus Persson (C)
Charlotte Edberger Jangdin (C)
Behcet Barsom (KD)
Lennart Bondeson (KD)
Anders Hagström (KD)
Murad Artin (V)
Martha Wicklund (V)
Jessica Carlqvist (V)

§§ 123-140

§§ 109-140

§§ 123-140

§§ 107-122 samt del av debatten i §
128
§§ 123-140
§§ 107-122 samt del av debatten i §
123 och § 128

§§ 107-122 samt del av debatten i §
123 och § 128

Cecilia Lönn Elgstrand (V)
Johanna Reimfelt (M)
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Stefan Stark (M)
Ewa Leitzler (M)
Linn Andersson (M)
Sara Ishak (M)
Johan Kumlin (M)
Hossein Azeri (M)
Maria Hedwall (M)
Niclas Persson (MP)
Sara Richert (MP)
Marcus Willén Ode (MP)
Gunnar Oest (MP)
Jesper Räftegård (MP)
Anna Spiik (SD)
Jimmy Larsson (SD)
Daniel Spiik (SD)
Daniel Edström (SD)
Karolina Wallström (L)
Ulrica Solver-Gustavsson (L)

§§ 107-122 samt del av debatten i §
123

§§ 107-122 samt del av debatten i §
128

Azita Iranipour (L)
Patrik Jämtvall (L)
Tjänstgörande ersättare
Sara Dicksen (M)

Lars Elamson (M)
Eghbal Kamran (M)
Per-Ove Karlsson (S)
Elisabeth Karlsson Zuaw (S)

Pell Uno Larsson (S)
Hannah Ljung (C)
Lasse S Lorentzon (S)
Lars O Molin (KD)
Stefan Nilsson (V)
Gunilla Olofsson (M)
Nourouz Wanli (S)
Åsa Johansson (L)

Ersätter Maria Haglund (M) §§
107-122 och Hossein Azeri (M) §§
123-140
Ersätter Anders Åhrlin (M)
Ersätter Sebastian Cehlin (M)
Ersätter Fisun Yavas (S)
Ersätter Per Lilja (S) §§ 107-122
samt del av debatten i § 123 och §
128
Ersätter Agneta Blom (S)
Ersätter Lars Johansson (C) §§ 123
140
Ersätter Jan Zetterqvist (S)
Ersätter Lennart Bondeson (KD) §§
123-140
Ersätter Jessica Carlqvist (V) §§
123-140
Ersätter Daniel Granqvist (M)
Ersätter Jennie Nises (S) §§ 107
122 och Per Lilja (S) §§ 123-140
Ersätter Ulrica Solver-Gustavsson
(L) §§ 123-140
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Elisabeth Malmqvist (C)

Laszlo Petrovics (SD)
Sten Lang (MP)

Ersätter Charlotte Edberger Jangdin
(C) §§ 107-122 samt del av debatten
i § 128
Ersätter Laszlo Petrovics (SD)
Ersätter Per Folkeson (MP) §§ 123
140

Jonas Håård (S)

Ersätter Björn Sundin (S) §§ 107
122 samt del av debatten i § 128

Marlene Jörhag (KD)
Anna Hedström (S)
Julia Leanderson (MP)

Habib Brini (SD)

Ersätter Susanne Lindholm (KD)
Ersätter Camilla Andersson (S)
Ersätter Per Folkeson (MP) §§ 107
122 samt del av debatten i § 123 och
§ 128
Ersätter Frederick Axewill (S) §§
107-122 och Björn Sundin (S) §§
123-140
Ersätter Jonas Millard (SD)

Närvarande ersättare
Anders Fensby (M)
Åsa Johansson (L)
Stefan Nilsson (V)

§§ 107-122
§§ 107-122

Gun Carlestam Lewin (S)

Övriga
Britta Bjelle (L)
Jeanette Berggren, VD Örebroporten Fastigheter AB
Göran Lunander, VD Futurum Fastigheter i Örebro AB
Peter Lilja, VD Kumbro Stadsnät AB och Kumbro Vind AB
Beryl Lunder, VD Länsmusiken i Örebro AB
Christer Wilén, VD Örebrokompaniet AB
Kjell Fagerström, VD Alfred Nobel Science Park AB
Tina Hilding, bolagsekonom

Paragraf 107-140

Jenni Hermansson, sekreterare
Justerat den 4 maj 2016

Ulf Södersten (M), ordförande

Murad Artin (V), justerare

Susann Wallin (S), justerare

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 4 maj 2016.
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§ 107 Val av protokollsjusterare och bestämmande av tid
för justering av protokollet
Ärendebeskrivning
På förslag av ordförande Ulf Södersten (M) uppdras åt Susann Wallin (S)
och Murad Artin (V), med John Johansson (S) och Karolina Wallström (L)
som ersättare, att jämte ordföranden justera protokollet. Justeringen äger
rum på Kommunstyrelseförvaltningen den 4 maj kl. 13.00.

§ 108 Enkla frågor som inkommit inom beslutade
tidsfrister
Ärendebeskrivning
Till Kommunfullmäktiges sammanträde den 27 april 2016 har inga enkla
frågor inkommit.

§ 109 Interpellation från Johan Kumlin (M) till
kommunalråd Kenneth Nilsson (S) om tidiga insatser för
att förhindra kränkningar
Ärendenummer: Ks 85/2016
Ärendebeskrivning
Johan Kumlin (M) har inkommit med en interpellation till kommunalråd
Kenneth Nilsson (S) om tidiga insatser för att förhindra kränkningar.
Interpellationen anmäldes vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 27
januari samt bordlades den 17 februari och 30 mars 2016.
Beslutsunderlag
Interpellation från Johan Kumlin (M)
Svar från Kenneth Nilsson (S)
Kommunfullmäktiges behandling
Johan Kumlin (M) ställer sina frågor i interpellationen. Kenneth Nilsson
(S) yttrar sig och hänvisar till sitt skriftliga svar.
Linda Smedberg (S), Lennart Bondeson (KD), Per-Åke Sörman (C),
Susann Wallin (S), Niclas Persson (MP), Karolina Wallström (L), Julia
Leanderson (MP), Linn Andersson (M), Patrik Jämtvall (L), Cecilia Lönn
Elgstrand (V), Pell Uno Larsson (S), Stefan Stark (M), Eghbal Kamran
(M), Eva Eriksson (S), Daniel Spiik (SD), Ewa Leitzler (M), Jessica
Ekerbring (S), Habib Brini (SD), Daniel Spiik (SD), Hossein Azeri
(M) och Rasmus Persson (C) yttrar sig under interpellationsdebatten.
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Frångå interpellationen, som därmed är besvarad.

§ 110 Interpellation från Niclas Persson (MP) till
kommunalråd Kenneth Nilsson (S) om vad Örebro
kommun tänker göra för ett bättre flyktingmottagande?
Ärendenummer: Ks 130/2016
Ärendebeskrivning
Niclas Persson (MP) har inkommit med en interpellation till kommunalråd
Kenneth Nilsson (S) om vad Örebro kommun tänker göra för ett bättre
flyktingmottagande?
Interpellationen anmäldes vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 27
januari samt bordlades den 17 februari och 30 mars 2016.
Beslutsunderlag
Interpellation från Niclas Persson (MP)
Svar från Kenneth Nilsson (S)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Bordlägga ärendet.

§ 111 Interpellation från Murad Artin (V) till kommunalråd
Lennart Bondeson (KD) om vad är planerna för
Brunnsparken?
Ärendenummer: Ks 179/2016
Ärendebeskrivning
Murad Artin (V) har inkommit med en interpellation till kommunalråd
Lennart Bondeson (KD) om vad är planerna för Brunnsparken?
Interpellationen anmäldes och bordlades vid Kommunfullmäktiges
sammanträde den 17 februari 2016 och bordlades den 30 mars 2016.
Beslutsunderlag
Interpellation från Murad Artin (V)
Svar från Lennart Bondeson (KD)
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Bordlägga ärendet.

§ 112 Interpellation från Ulrica Solver-Gustavsson (L) till
kommunalråd Kenneth Nilsson (S) om förskolan
Leklustans verksamhet
Ärendenummer: Ks 201/2016
Ärendebeskrivning
Ulrica Solver-Gustavsson (L) har inkommit med en interpellation till
kommunalråd Kenneth Nilsson (S) om förskolan Leklustans verksamhet.
Interpellationen anmäldes vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 17
februari 2016 och bordlades den 30 mars 2016.
Beslutsunderlag
Interpellation från Ulrica Solver-Gustavsson (L)
Svar från Kenneth Nilsson (S)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Bordlägga ärendet.

§ 113 Interpellation från Åsa Johansson (L) till
kommunalråd Kenneth Nilsson (S) om bemötande av
ideella organisationer
Ärendenummer: Ks 202/2016
Ärendebeskrivning
Åsa Johansson (L) har inkommit med en interpellation till kommunalråd
Kenneth Nilsson (S) om bemötande av ideella organisationer.
Interpellationen anmäldes vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 17
februari 2016 och bordlades den 30 mars 2016.
Beslutsunderlag
Interpellation från Åsa Johansson (L)
Svar från Kenneth Nilsson (S)
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Bordlägga ärendet.

§ 114 Interpellation från Murad Artin (V) till kommunalråd
Kenneth Nilsson (S) om varför vräks så många barn i
Örebro kommun?
Ärendenummer: Ks 238/2016
Ärendebeskrivning
Murad Artin (V) har inkommit med en interpellation till kommunalråd
Kenneth Nilsson (S) om varför vräks så många barn i Örebro kommun?
Interpellationen anmäldes vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 17
februari 2016 och bordlades den 30 mars 2016.
Beslutsunderlag
Interpellation från Murad Artin (V)
Svar från Kenneth Nilsson (S)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Bordlägga ärendet.

§ 115 Interpellation från Stefan Stark (M) till kommunalråd
Kenneth Nilsson (S) om kommunala reskostnader till
utbildningar och internat
Ärendenummer: Ks 342/2016
Ärendebeskrivning
Stefan Stark (M) har inkommit med en interpellation till kommunalråd
Kenneth Nilsson (S) om kommunala reskostnader till utbildningar och
internat.
Interpellationen anmäldes och bordlades vid Kommunfullmäktiges
sammanträde den 30 mars 2016.
Beslutsunderlag
Interpellation från Stefan Stark (M)
Svar från Kenneth Nilsson (S)
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Bordlägga ärendet.

§ 116 Interpellation från Karolina Wallström (L) till
kommunalråd Björn Sundin (S) om en paviljong på
Järntorget
Ärendenummer: Ks 340/2016
Ärendebeskrivning
Karolina Wallström (L) har inkommit med en interpellation till
kommunalråd Björn Sundin (S) om en paviljong på Järntorget.
Interpellationen anmäldes och bordlades vid Kommunfullmäktiges
sammanträde den 30 mars 2016.
Beslutsunderlag
Interpellation från Karolina Wallström (L)
Svar från Björn Sundin (S)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Bordlägga ärendet.

§ 117 Interpellation från Sara Richert (MP) till
kommunalråd Kenneth Nilsson (S) om vad Örebro
kommun gör för att säkra tillgången av mat i händelse av
kris
Ärendenummer: Ks 422/2016
Ärendebeskrivning
Sara Richert (MP) har inkommit med en interpellation till kommunalråd
Kenneth Nilsson (S) om vad Örebro kommun gör för att säkra tillgången
av mat i händelse av kris.
Interpellationen anmäldes vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 30
mars 2016.
Beslutsunderlag
Interpellation från Sara Richert (MP)
Svar från Kenneth Nilsson (S)
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Bordlägga ärendet.

§ 118 Interpellation från Niclas Persson (MP) till
kommunalråd Jessica Ekerbring (S) om kommunens
styrning av utbyggnad av skolor och förskolor
Ärendenummer: Ks 423/2016
Ärendebeskrivning
Niclas Persson (MP) har inkommit med en interpellation till kommunalråd
Jessica Ekerbring (S) om kommunens styrning av utbyggnad av skolor och
förskolor.
Interpellationen anmäldes vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 30
mars 2016.
Beslutsunderlag
Interpellation från Niclas Persson (MP)
Svar på interpellation från Jessica Ekerbring (S)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Bordlägga ärendet.

§ 119 Interpellation från Maria Haglund (M) till
kommunalråd Kenneth Nilsson (S) om den nya
regionindelningen
Ärendenummer: Ks 460/2016
Ärendebeskrivning
Maria Haglund (M) har inkommit med en interpellation till kommunalråd
Kenneth Nilsson (S) om den nya regionindelningen.
Interpellationen anmäldes vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 30
mars 2016.
Beslutsunderlag
Interpellation från Maria Haglund (M)
Svar från Kenneth Nilsson (S)
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Bordlägga ärendet.

§ 120 Interpellation från Murad Artin (V) till kommunalråd
Rasmus Persson (C) om kritiskt läge för personalen i
Örebros hemvård
Ärendenummer: Ks 459/2016
Ärendebeskrivning
Murad Artin (V) har inkommit med en interpellation till kommunalråd
Rasmus Persson (C) om kritiskt läge för personalen i Örebros hemvård.
Interpellationen anmäldes vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 30
mars 2016.
Beslutsunderlag
Interpellation från Murad Artin (V)
Svar på interpellation från Rasmus Persson (C)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Bordlägga ärendet.

§ 121 Interpellationer som inkommit inom beslutade
tidsfrister
Ärendebeskrivning
Till Kommunfullmäktiges sammanträde den 27 april 2016 har inga
interpellationer inkommit inom beslutade tidsfrister.

§ 122 Årsredovisning för Örebro Rådhus AB och
dotterbolagen år 2015
Ärendenummer: Ks 299/2016
Handläggare: Tina Hilding
Ärendebeskrivning
Örebro Rådhus AB ägs till 100 % av Örebro kommun. Bolaget har till
uppgift att äga och förvalta kommunens aktier i kommuns hel- och delägda
aktiebolag, svara för ekonomisk uppföljning av dotterbolagen samt
förmedla information om dotterbolagens verksamhet till kommunstyrelsen.
Örebro Rådhus AB äger samtliga aktier i i Örebrobostäder AB,
Örebroporten Fastigheter AB, Futurum Fastigheter i Örebro AB,
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Örebrokompaniet AB och Närkefrakt Fastigheter Mosås 9:1, OsloStockholm 2.55 AB samt 91 % av aktierna i Länsmusiken i Örebro AB, 80
% av aktierna i Kumbro Utveckling AB, 52 % av aktierna i
Örebroregionen Science Park AB, 44,95 % av aktierna i Örebro Läns
Flygplats AB samt 9 % av aktierna i Länsteatern i Örebro AB. Dessa aktier
har ett bokfört värde på totalt 1 802 mnkr i moderbolagets bokslut för
2015. Bolaget Oslo-Stockholm 2.55 AB bildades i december 2015 och
kommer säljas till 75 % under 2016 till Region Örebro län (25 %), Karlstad
kommun (25 %) och Region Värmland (25 %). Moderbolagets resultat för
år 2015 är en vinst på 41,8 mnkr efter boksluts- dispositioner och skatt. Av
vinsten föreslås 40,3 mnkr delas ut till kommunen. Det totala resultatet för
Örebro Rådhuskoncernen är en vinst på 231 mnkr efter skatt.
Ärendet behandlades av Kommunstyrelsen den 5 april 2016.
Kommunstyrelsen beslutade för egen del att:
1. Murad Artin (V) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Beslutsunderlag
Granskningsrapporter och revisionsberättelser 2015
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2016-04-05 § 82
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-03-02
Årsredovisning 2015 för Örebro Rådhus AB, 2016-03-02
Årsredovisningar 2015 för dotterbolagen, intressebolag och större
dotterdotterbolag
Särskilt yttrande från Murad Artin (V)
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
1. Årsredovisning 2015 för Örebro Rådhus AB och de dotterbolag,
intressebolag och dotterdotterbolag som ingår i Örebro Rådhus- koncernen
läggs med godkännande till handlingarna.
2. Kommunens stämmoombud får i uppdrag att vid årsstämman för Örebro
Rådhus AB och de dotterbolag, intressebolag och dotterdotterbolag som
ingår i Örebro Rådhuskoncernen rösta för att:
a) fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande
fall koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
b) disponera bolagens vinster eller förluster enligt de fastställda
balansräkningarna;
c) bevilja ansvarsfrihet gentemot bolagen för styrelseledamöterna och de
verkställande direktörerna; samt att
d) arvode ska utgå till de styrelseledamöter, suppleanter och
lekmannarevisorer som utsetts av Kommunfullmäktige i Örebro i enlighet
med av Kommunfullmäktige i Örebro beslutade bestämmelser om arvoden
och ersättningar till förtroendevalda samt att arvode till revisor ska utgå
enligt godkänd räkning.
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Kommunfullmäktiges behandling
Vid Kommunfullmäktiges sammanträde 27 april 2016 är VD:ar från
följande bolag inbjudna och redogör för bolagens årsredovisningar samt
framtid och utmaningar:
- Jeanette Berggren, VD Örebroporten Fastigheter AB
- Göran Lunander, VD Futurum Fastigheter i Örebro AB
- Peter Lilja, VD KumBro Stadsnät AB och Kumbro Vind AB
- Beryl Lunder, VD Länsmusiken i Örebro AB
- Christer Wilén, VD Örebrokompaniet AB
- Kjell Fagerström, VD Alfred Nobel Science Park AB
Efter föredragningarna ges möjlighet till frågestund. Martha Wicklund (V),
Sara Richert (MP), Karolina Wallström (L) ställer frågor.
Yrkande
Kenneth Nilsson (S) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Murad Artin (V) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag samt att få
lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Årsredovisning 2015 för Örebro Rådhus AB och de dotterbolag,
intressebolag och dotterdotterbolag som ingår i Örebro Rådhus- koncernen
läggs med godkännande till handlingarna.
2. Kommunens stämmoombud får i uppdrag att vid årsstämman för Örebro
Rådhus AB och de dotterbolag, intressebolag och dotterdotterbolag som
ingår i Örebro Rådhuskoncernen rösta för att:
a) fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande
fall koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
b) disponera bolagens vinster eller förluster enligt de fastställda
balansräkningarna;
c) bevilja ansvarsfrihet gentemot bolagen för styrelseledamöterna och de
verkställande direktörerna; samt att
d) arvode ska utgå till de styrelseledamöter, suppleanter och
lekmannarevisorer som utsetts av Kommunfullmäktige i Örebro i enlighet
med av Kommunfullmäktige i Örebro beslutade bestämmelser om arvoden
och ersättningar till förtroendevalda samt att arvode till revisor ska utgå
enligt godkänd räkning.
3. Murad Artin (V) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Det antecknas att de ledamöter i Kommunfullmäktige, vilka också är
ledamöter och ersättare i granskade styrelser och nämnder samt övriga
organ, inte deltar i behandlingen av ärendet vad avser frågan om
ansvarsfrihet beträffande honom eller henne.
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§ 123 Årsredovisning Örebro kommun år 2015
Ärendenummer: Ks 247/2016
Ärendebeskrivning
Insatserna i nämnderna under 2015 bedöms bidra till önskad utveckling
inom samtliga av kommunens fyra strategiska områden. Under året har vi
uppnått 14 av kommunfullmäktiges 22 mål för god ekonomisk hushållning.
Sex av målen har inte klarats men fem av dem visar en positiv utveckling
även om vi inte uppnår målvärden. För två av indikatorerna kan
bedömning inte ske eftersom kommunen saknar jämförelsedata.
Kommunens resultat för 2015 uppgår till 516 mnkr, vilket är 434 mnkr mer
än budgeterat. Årets resultat består till stora delar av jämförelsestörande
poster dvs. intäkter som varierar starkt mellan åren, samt engångsposter
som försvårar jämförelser mellan åren. Exklusive de jämförelsestörande
posterna på 407 mnkr uppgår resultatet till 109 mnkr och avvikelsen från
budget är 27 mnkr. Kommunens resultatmål för planperioden 2015-2017
fastställdes till ett överskott över treårsperioden motsvarande 1 procent av
skatteintäkter och utjämning exklusive finansnetto. Utfallet för
planperioden prognostiseras till 0,3 procent.
Kostnadsutvecklingen är något lägre än väntat och nämnderna har
sammantaget ett överskott på 40 mnkr. Detta och stora intäkter från
exploateringsverksamheten samt återbetalning av AFA-medel från 2004
bidrar starkt till årets positiva resultat. Resultatet inklusive finansnetto och
jämförelsestörande poster motsvarar knappt 3 500 kr per invånare i Örebro
kommun, vilket är en god nivå. Det positiva resultatet bidrar till att
förstärka kommunens eget kapital och en fortsatt stabil soliditet.
Medräknat kommunens samtliga pensionsåtaganden har soliditeten ökat
från 32 procent till 42 procent.
Årets resultat efter balanskravsjusteringar är 484 mnkr.
Kommunens investeringar för de skattefinansierade verksamheterna uppgår
till 410 mnkr och för de taxefinansierade verksamheterna till 126 mnkr.
Investeringar inom exploateringsverksamheten uppgår till 62 mnkr. Under
året har planerats för ianspråktagande av delar av årets resultat på ett sätt
som har flerårig effekt. Genom reservering i eget kapital öronmärks medel
för specifika ändamål. Under 2015 har 28 mnkr tagits i anspråk ur
reserveringar inom eget kapital. I 2015 års resultat finns behov av att
reservera medel enligt Ks 388/2015 och Ks 1090/2015 47,5 mnkr.
Ärendet behandlades av Kommunstyrelsen den 5 april 2016.
Kommunstyrelsen beslutade även för egen del att:
1. Årsredovisningen överlämnas till revisorerna för granskning.
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2. Maria Haglund (M) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
3. Sara Richert (MP) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Beslutsunderlag
Revisionsberättelse för år 2015
Stadsrevisionens redogörelse för 2015 års granskningar, 2016-04-07
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2016-04-05 § 78
Särskilt yttrande från Maria Haglund (M)
Särskilt yttrande från Sara Richert (MP)
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-03-15
Årsredovisning Örebro kommun år 2015
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
1. Årsredovisningen för Örebro kommun år 2015 godkänns.
2. Av årets resultat reserveras 47,5 mnkr inom det egna kapitalet för
engångsinsatser enligt Ks 388/2015 och Ks 1090/2015. 6,9 av dem
reserveras för Sociala investeringar.
3. Av årets resultat reserveras 17,2 mnkr för nya överskott inom
Intraprenaderna.
4. Av årets resultat reserveras 62 mnkr inom det egna kapitalet för framtida
kapitalkostnader för exploateringsfastigheter samt 518 mnkr av det
upparbetade resultat som direktbokats i eget kapital i bokslut 2015 för
exploateringsobjekt som sålts 2014 och tidigare som konsekvens av ändrad
redovisningsprincip inom exploateringsverksamheten.
Kommunfullmäktiges behandling
Stadsrevisionens ordförande Britta Bjelle (L) redogör för
revisionsberättelsen där Stadsrevisionen sammantaget bedömer att styrelse
och nämnder i Örebro kommun i allt väsentligt har bedrivit verksamheten
på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.
Bedömningen görs med reservation för Vård- och omsorgsnämnd öster och
Vård- och omsorgsnämnd väster mot vilka Stadsrevisionen riktar
anmärkning på grund av bristande ekonomiska kontroll under 2015.
Stadsrevisionen tillstyrker att Örebro kommuns årsredovisning för 2015
godkänns och att Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för
Kommunstyrelsen och nämnderna samt de enskilda ledamöterna i dessa
organ 2015.
Med anledning av Stadsrevisionens anmärkning redogör ålderspresident
Torgny Larsson (S) för Kommunfullmäktiges presidiums ställningstagande
till anmärkningen. "Kommunledningen i Örebro uppmärksammade för lite
drygt ett år sedan att ekonomin inom hemvården såg ut att gå mot stora
underskott. Verksamheten hade inte haft förmåga att ställa om
organisationen i takt med att antalet äldre i kommunens hemvård
minskande. Som en direkt konsekvens av detta arbetades det fram en
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handlingsplan för att återfå balans i verksamheten. Handlingsplanen antogs
innan sommaren 2015. Syftet med planen var att skapa balans i
verksamheten i slutet på 2015. I slutet av 2015 stod det klart att
verksamheten inte genomfört den handlingsplan som beslutats. Som en
följd av detta gjordes förändringar i ledningsorganisationen för
verksamheten. Nu pågår ett omfattande förändringsarbete i verksamheten.
Kommunfullmäktiges presidium tycker att politiken har vidtagit de
åtgärder och fattat de beslut som behövts. Detta har ännu inte gett effekt,
stora förändringar i verksamheten genomförs just nu och arbetet följs
regelbundet från kommunledningen. Ambitionen är att uppnå balans under
året och som helhet har kommunen en mycket god budgetdisciplin.
Kommunfullmäktiges presidium ser allvarligt på frågan, men anser med
denna motivering att ingen anmärkning ska riktas mot Vård- och
omsorgsnämnderna och yrkar på ansvarsfrihet".
Ajournering
Kommunfullmäktige ajournerar sig för kaffepaus klockan 14.35.
Sammanträdet återupptas klockan 14.55.
Yrkande
Kenneth Nilsson (S), Lennart Bondeson (KD), Rasmus Persson (C),
Charlotte Edberger-Jangdin (C), Jessica Ekerbring (S), Linda Smedberg
(S), John Johansson (S), Anders Hagström (KD), Hannah Ljung
(C), Susann Wallin (S), Marie Brorson (S) och Per-Åke Sörman (C) yrkar
bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Sara Richert (MP) yrkar bifall till beslutssats 1 i Kommunstyrelsens förslag
om att Årsredovisningen för Örebro kommun år 2015 godkänns.
Proposition
Ordförande Ulf Södersten (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det
vill säga Kenneth Nilssons (S) med flera yrkande om bifall till
Kommunstyrelsens förslag. Utöver detta finns även Stadsrevisionens
tillstyrkande att Örebro kommuns årsredovisning för 2015 godkänns samt
att Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för Kommunstyrelsen och
nämnderna samt de enskilda ledamöterna i dessa organ 2015 års
verksamhet där även Kommunfullmäktiges presidium yrkar
på ansvarsfrihet.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för Kommunstyrelsen och
nämnderna samt de enskilda ledamöterna i dessa organ 2015 års
verksamhet.
2. Årsredovisningen för Örebro kommun år 2015 godkänns.
3. Av årets resultat reserveras 47,5 mnkr inom det egna kapitalet för
engångsinsatser enligt Ks 388/2015 och Ks 1090/2015. 6,9 av dem
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reserveras för Sociala investeringar.
4. Av årets resultat reserveras 17,2 mnkr för nya överskott inom
Intraprenaderna.
5. Av årets resultat reserveras 62 mnkr inom det egna kapitalet för framtida
kapitalkostnader för exploateringsfastigheter samt 518 mnkr av det
upparbetade resultat som direktbokats i eget kapital i bokslut 2015 för
exploateringsobjekt som sålts 2014 och tidigare som konsekvens av ändrad
redovisningsprincip inom exploateringsverksamheten.
Det antecknas att de ledamöter i Kommunfullmäktige, vilka också är
ledamöter och ersättare i granskade styrelser och nämnder samt övriga
organ, inte deltar i behandlingen av ärendet vad avser frågan om
ansvarsfrihet beträffande honom eller henne.
Maria Haglund (M), Ulf Södersten (M), Lars Elamson (M), Johanna
Reimfelt (M), Stefan Stark (M), Ewa Leitzler (M), Linn Andersson (M),
Gunilla Olofsson (M), Sara Ishak (M), Johan Kumlin (M), Eghbal Karmran
(M), Sara Dicksen (M), Maria Hedwall (M), Daniel Edström (SD), Habib
Brini (SD), Laszlo Petrovics (SD), Daniel Spiik (SD), Jimmy Larsson
(SD), Anna Spiik (SD), Karolina Wallström (L), Azita Iranipour (L), Patrik
Jämtvall (L), Åsa Johansson (L), Murad Artin (V), Martha Wicklund (V),
Stefan Nilsson (V) och Cecilia Lönn Elgstrand (V) deltar inte i beslutet.
Sara Richert (MP), Niclas Persson (MP), Marcus Willén Ode (MP),
Gunnar Oest (MP), Jesper Räftegård (MP) och Sten Lang (MP) deltar inte i
beslutet avseende beslutspunkterna 1 och 3-5.

§ 124 Nya avgiftsnivåer för maxtaxa inom förskola och
fritidshem år 2016
Ärendenummer: Ks 362/2016
Handläggare: Liselotte Nöjd
Ärendebeskrivning
Paragrafen justerades omedelbart, se separat protokoll Ks 558/2016.

§ 125 Revidering av arvoden och ersättningar till
förtroendevalda i Örebro kommun och
partigruppsresurser för mandatperioden 2014-2018 samt
partistöd, avseende Valnämnden och socialnämnderna
Ärendenummer: Ks 689/2014
Handläggare: Inga-Greta Carneland Hörnström
Ärendebeskrivning
Den 24 april 2013 beslutade Kommunfullmäktige att göra ändring av
valnämndens reglemente. Till och med den 31 mars 2013 bestod
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Valnämnden enbart av tjänstemän. Sedan den 31 mars 2013 består
Valnämnden enbart av förtroendevalda. Kommunfullmäktige beslutade den
30-31 oktober 2013, § 235, att årsarvode ska utgå till ordförande och vice
ordförande motsvarande 2,0 % under valår och 1 % icke valår av arvodet
till kommunalråd övriga. Arvodesreglerna har inte uppdaterats enligt
kommunfullmäktiges beslut § 235/2013, vilket innebär att i det underlag
som låg inför kommunfullmäktiges beslut den 24 september, § 302, om
arvodesregler för mandatperioden 2014-2018 finns inte Valnämndens
förändrade arvoden med. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att
arvodesreglerna revideras i enlighet med Kommunfullmäktiges beslut den
24 april 2013.
FOA kommittén har på sitt sammanträde den 29 mars 2016, enats om att
föreslå Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige besluta om särskilt
förrättningsarvode för delegater inom socialnämnderna som har jour med
anledning av behov av snabba beslut i ärenden om omedelbart
omhändertagande enligt LVU och LVM. Dessa beslut kan nämnden
delegera till ordförande, annan förtroendevald eller utskott. Enligt de regler
som gäller idag för arvoden och ersättningar till förtroendevalda så utgår
ingen övrig ersättning till ordförandena i samband med delegatens jour
eller förrättning i samband med beslut. De övriga ledamöter i nämnden
som erhållit delegation ersätts med vanligt förrättningsarvode i samband
med att beslut måste fattas och inget annat arvode utgår för att delegaten
ska vara tillgänglig.
Ordföranden och vice ordförandena i socialnämnderna har idag arvoden
som motsvarar 20 procent respektive 15 procent av arvodet för uppdrag
som kommunalråd, gruppen övriga. Dessa årsarvoden utgör kompensation
för de allmänna uppgifter som ingår i ordförandeuppdraget, till exempel
ordförandeberedningar.
FOA kommittén har bedömt att, med hänsyn tagen till att delegaterna
måste vara tillgängliga under dygnets alla timmar under den vecka de har
"jour", att föreslå att särskilt arvode ska utgå för uppgiften. Vidare föreslår
FOA kommittén att den utökade kostnaden för socialnämnderna med
anledning av utökat arvode finansieras ur Kommunstyrelsens anslag för
oförutsedda kostnader. FOA kommitténs förslag omfattar perioden maj
2016 till och med oktober 2016 i avvaktan kommande utredning för att
uppnå en bättre funktionalitet för socialnämndernas verksamhet.
Ärendet behandlades av Kommunstyrelsen den 5 april 2016.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2016-04-05 § 87
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-04-04
Arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Örebro kommun och
partigruppsresurser för mandatperioden 2014/2015-2018 samt partistöd
(med ändringsmarkeringar)
Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige, 2013-10-30-31 § 235
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
1. Arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Örebro kommun och
partigruppsresurser för mandatperioden 2014-2018 samt partistöd revideras
enligt följande:
a) Reglerna revideras med uppgift om att årsarvode utgår till Valnämndens
ordförande och vice ordförande med 2,0 % av arvodet till gruppen övriga
kommunalråd under valår och 1 % av arvodet till gruppen övriga
kommunalråd under icke valår.
b) Reglerna kompletteras med Förrättningsarvode för delegater inom
socialnämnderna som har jour med anledning av behov av snabba beslut i
ärenden om omedelbart omhändertagande enligt LVU och LVM. Ett
jourarvode per jourvecka utgår med ett halvt grundarvode 234 kronor x 7
dagar = 1 638 kronor samt därefter ett grundarvode, 468 kronor och
ordinarie timarvode, 129 kronor vid varje enskild förrättning.
Förrättningsarvodet uppgår totalt till 597 kronor. Arvodesreglerna gäller
för perioden 2016-05-01--2016-10-31.
2. Socialnämnd Väster och Socialnämnd Öster beviljas ett tilläggsanslag
för år 2016 för ökade arvodeskostnader med 94 000 kronor respektive
65 000 kronor. Finansiering sker genom ianspråktagande ur
Kommunstyrelsens anslag till förfogande.
Yrkande
Kenneth Nilsson (S) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Proposition
Ordförande Ulf Södersten (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det
vill säga Kenneth Nilssons (S) yrkande om bifall till Kommunstyrelsens
förslag och att Kommunfullmäktige beslutar enligt det.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Örebro kommun och
partigruppsresurser för mandatperioden 2014-2018 samt partistöd revideras
enligt följande:
a) Reglerna revideras med uppgift om att årsarvode utgår till Valnämndens
ordförande och vice ordförande med 2,0 % av arvodet till gruppen övriga
kommunalråd under valår och 1 % av arvodet till gruppen övriga
kommunalråd under icke valår.
b) Reglerna kompletteras med Förrättningsarvode för delegater inom
socialnämnderna som har jour med anledning av behov av snabba beslut i
ärenden om omedelbart omhändertagande enligt LVU och LVM. Ett
jourarvode per jourvecka utgår med ett halvt grundarvode 234 kronor x 7
dagar = 1 638 kronor samt därefter ett grundarvode, 468 kronor och
ordinarie timarvode, 129 kronor vid varje enskild förrättning.
Förrättningsarvodet uppgår totalt till 597 kronor. Arvodesreglerna gäller
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för perioden 2016-05-01--2016-10-31.
2. Socialnämnd Väster och Socialnämnd Öster beviljas ett tilläggsanslag
för år 2016 för ökade arvodeskostnader med 94 000 kronor respektive
65 000 kronor. Finansiering sker genom ianspråktagande ur
Kommunstyrelsens anslag till förfogande.

§ 126 Beslut som inte är verkställda enligt
socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till
vissa funktionshindrade (LSS), kvartal 4 år 2015
Ärendenummer: Ks 378/2016
Ärendebeskrivning
Enligt 4 kapitlet 1 § socialtjänstlagen (SoL) och 9 § i lagen om stöd och
service till vissa funktionshindrade (LSS) har kommunerna en
rapporteringsskyldighet över beslut i verksamheterna vård och omsorg,
socialtjänst och stöd till funktionshindrade. Gynnande beslut som inte
verkställts inom tre månader från beslutsdatum ska rapporteras till
Inspektionen för vård och omsorg (fr.o.m. 2013-06-01, tidigare
Socialstyrelsen), kommunens revisorer och Kommunfullmäktige.
Programnämnden får informationen för kännedom. Sanktionsavgift kan
utdömas för de beslut som inte verkställts inom skälig tid. Avgiften är lägst
10 tkr och högst 1 mnkr.
Förvaltningskontor Ringgatan ansvarar för sammanställning av
nämndernas statistikrapporter till Kommunfullmäktige och för
informationen till programnämnden.
Antal biståndsbeslut för vård och omsorg som ej verkställts inom tre
månader är 36 stycken, tre fler än kvartal 3:2015. Alla beslut avser precis
som vid tidigare rapporteringar permanent plats på särskilt boende.
Totalt rapporterar socialnämnderna 23 beslut, som inte verkställts inom tre
månader från beslutet, under kvartal 4:2015, vilket är två fler än kvartal
3:2015.
Nämnden för funktionshindrade rapporterade tre SoL-beslut som ej
verkställt inom tre månader kvartal 4:2015. Under kvartal 3:2015 var
siffran nio. Nämnden rapporterar 43 ej verkställda beslut enligt LSS kvartal
4:2015, vilket är fyra fler än vid det förra rapporteringstillfället.
Ärendet behandlades av Programnämnd social välfärd den 31 mars och av
Kommunstyrelsen den 5 april 2016.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2016-04-05 § 91
Protokollsutdrag från Programnämnd social välfärd, 2016-03-31 § 58
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Statistikrapport ej verkställda beslut för kvartal 4 2015
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Enligt Kommunstyrelsens förslag.

§ 127 Redovisning av obesvarade motioner april år 2016
Ärendenummer: Ks 304/2016
Ärendebeskrivning
Enligt kommunallagen 5 kap. 33 § 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.
Ärendet behandlades av Kommunstyrelsen den 5 april 2016.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2016-04-05 § 92
Kommunstyrelseförvaltningens sammanställning över ej färdigberedda
motioner april 2015
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
- Anmälan läggs till handlingarna.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Enligt Kommunstyrelsens förslag.

§ 128 Interpellation från Karolina Wallström (L) till
kommunalråd Rasmus Persson (C) om barnäktenskap
Ärendenummer: Ks 70/2016
Ärendebeskrivning
Karolina Wallström (L) har inkommit med en interpellation till
kommunalråd Rasmus Persson (C) om barnäktenskap.
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Interpellationen anmäldes vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 27
januari samt bordlades den 17 februari och 30 mars 2016.
Beslutsunderlag
Interpellation från Karolina Wallström (L)
Svar från Rasmus Persson (C)
Kommunfullmäktiges behandling
Karolina Wallström (L) ställer sina frågor i interpellationen. Rasmus
Persson (C) yttrar sig och hänvisar till sitt skriftliga svar.
Azita Iranipour (L), John Johansson (S), Behcet Barsom (KD), Martha
Wikclund (V), Linn Andersson (M) och Egbahl Kamran (M) yttrar sig
under interpellationsdebatten.
Debatten påbörjas på förmiddagen, men bryts klockan 11.00 till förmån
för föredragning och behandling av årsredovisning för Örebro Rådhus AB
och dotterbolag. Debatten återupptas klockan 16:45.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Frångå interpellationen, som därmed är besvarad.

§ 129 Svar på motion från Sigvard Blixt (SD) m.fl. om
musikalisk underhållning på äldreboenden
Ärendenummer: Ks 556/2015
Ärendebeskrivning
Sigvard Blixt (SD), Laszlo Petrovics (SD) och Habib Brini (SD), har
inkommit med en motion som anmäldes i Kommunstyrelsen den 19 maj
2015 och remitterades till Programnämnd social välfärd för svar.
Motionen innehåller förslag om att Programnämnd social välfärd får i
uppdrag att se över behovet och möjligheten för brukare och personal inom
berörda nämnder att få stimulerande musikunderhållning.
Programnämnd social välfärd behandlade ärendet den 5 november 2015
och Kommunstyrelsen den 19 januari 2016.
Kommunfullmäktige bordlade ärendet den 27 januari, den 17 februari och
den 30 mars 2016.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2016-01-19, § 13
Protokollsutdrag från Programnämnd social välfärd, 2015-11-05, § 148
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2015-07-02
Motion från Sigvard Blixt (SD) m.fl. om musikalisk underhållning på
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äldreboenden
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
- Motionen är besvarad.
Vid Kommunstyrelsens sammanträde reserverade sig Daniel Edström (SD)
mot beslutet till förmån för sitt yrkande om bifall till motionen.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Bordlägga ärendet.

§ 130 Svar på motion från Murad Artin (V) m.fl. om att
slopa parkeringsnormer
Ärendenummer: Ks 1334/2014
Ärendebeskrivning
Murad Artin (V), Jessica Carlqvist (V), Cecilia Lönn Elgstrand (V) och
Martha Wicklund (V) har inkommit med en motion daterad den 17 oktober
2014.
Motionen innehåller yrkande om att parkeringsnormen förändras så att det
blir möjligt att bygga nya bostäder utan att anlägga parkeringsplatser.
Programnämnd samhällsbyggnad behandlade ärendet den 3 november
2015 och Kommunstyrelsen den 19 januari 2016.
Kommunfullmäktige bordlade ärendet den 27 januari, den 17 februari och
den 30 mars 2016.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2016-01-19, § 14
Protokollsutdrag från Programnämnd samhällsbyggnad, 2015-11-03, § 129
Stadsbyggnads tjänsteskrivelse med yttrande, 2015-10-12
Murad Artin m.fl. (V) motion om att slopa parkeringsnormen för att
stimulera byggandet av billiga bostäder, 2014-10-17
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
- Motionen är besvarad.
Vid Kommunstyrelsens sammanträde reserverade sig Murad Artin (V) mot
beslutet till förmån för sitt yrkande om bifall till motionen.
Karolina Wallström (L) reserverade sig mot beslutet till förmån för sitt
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yrkande om avslag på motionen.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Bordlägga ärendet.

§ 131 Svar på motion från Johan Åqvist (FP) om att bygga
en gång-och cykelbana mellan Glomman och
Brickebacken
Ärendenummer: Ks 991/2014
Ärendebeskrivning
Johan Åqvist (FP) har inkommit med en motion daterad den 29 juli 2014.
Motionen innehåller yrkande om att det skapas ekonomiska förutsättningar
och underlag för byggnation av en sammanhängande gång- och cykelbana
mellan Adolfsberg och Norra Bro.
Åqvist menar att örebroare mellan Adolfsberg och Brickebacken utsätts för
onödiga risker då de hänvisas till att gå eller cykla på den hård trafikerade
vägen som enbart består utav körbanor för bilar. Åqvist skriver att en säker
förbindelse mellan Glomman och Brickebacken skulle öka möjligheten till
att både cykla och gå på ett säkerts sätt samt att resandet med bil mellan
stadsdelarna med stor säkerhet skulle minska om det fanns en säker
förbindelse för gång och cykel på sträckan.
Programnämnd samhällsbyggnad behandlade ärendet den 3 november
2015 och Kommunstyrelsen den 19 januari 2016.
Kommunfullmäktige bordlade ärendet den 27 januari, 17 februari och den
30 mars 2016.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2016-01-19, § 15
Protokollsutdrag från Programnämnd samhällsbyggnad, 2015-11-03, § 130
Stadsbyggnads tjänsteskrivelse med yttrande, 2015-10-12
Johan Åqvists (FP) motion om att bygga en gång- och cykelbana mellan
Glomman och Brickebacken, 2014-07-29
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
- Motionen är besvarad.
Vid Kommunstyrelsens sammanträde reserverade sig Karolina Wallström
(L) mot beslutet till förmån för sitt yrkande om bifall till motionen.
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Bordlägga ärendet.

§ 132 Svar på motion från Sara Richert (MP) m.fl. om
samredovisad koncernbudget
Ärendenummer: Ks 489/2015
Ärendebeskrivning
Marcus Willén (MP) och Sara Richert (MP) har inkommit till
Kommunfullmäktige med motion om Samredovisad koncernbudget.
Motionen har av Kommunfullmäktige remitterats till
kommunledningskontoret för yttrande. Motionen föreslår att de
kommunala bolagen ska integreras i kommunkoncernens budget som ett
led i en utvecklad ägarstyrning då man förtydligar det kommunala
ändamålet, god ekonomisk hushållning samt att kommun och bolag får en
gemensam styrmodell. Motionärerna menar också att en integrerade
kommunkoncernbudget skulle kunna leda till, förutom en bättre
helhetsbild, en högre grad av finansiell samordning och ett bättre sätt att
styra och få insyn i bolagen.
Kommunledningskontoret konstaterar att bolagen omfattas av kommunens
styrmodell och i styrdokumentet "Övergripande strategier och budget
(ÖSB)" är både bolagens ändamål och ägardirektiv specificerade per bolag.
Även bolagens övergripande ekonomiska mål såsom avkastning och
utdelning är preciserade i ÖSBn. Det är sedan upptill bolagen och dess
styrelse att utifrån dessa upprätta en detaljerad budget.
I och med att bolagen ingår i kommunens styrmodell så omfattas de också
av återrapporteringskrav vilket sker i helårs- och delårsrapporter där de,
precis som nämnderna, får beskriva hur utfallet för perioden ser ut och
varför det eventuellt avvikit från budget. Vid delåren gör de även en
prognos för det resterande året. I samband med helårsbokslutet och delår
två (januari till augusti) görs även en sammanställd redovisning för hela
kommunkoncernen eftersom det är lagstadgat.
De flesta bolagen ingår i en finansiell samordning i form av kommunens
internbank där det mesta av bolagens upplåning sker. I och med det har
bolagen också gemensamma låneramar. Bolagen ingår också i en
fungerade investeringsprocess inför fastställelsen av
investeringsprogrammet.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 9 februari 2016.
Kommunfullmäktige bordlade ärendet den 17 februari och den 30 mars
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2016.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2016-02-09, § 33
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2015-12-09
Motion från Marcus Willén Ode (MP) och Sara Richert (MP) om
Samredovisad koncernbudget
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
- Motionen avslås.
Vid Kommunstyrelsens sammanträde reserverade sig Sara Richert (MP)
mot beslutet till förmån för sitt yrkande om bifall till motionen.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Bordlägga ärendet.

§ 133 Svar på motion från Daniel Edström (SD) m.fl. om
utveckla jämlikhetsredovisningen
Ärendenummer: Ks 818/2015
Ärendebeskrivning
Daniel Edström, Habib Brini och Sigvard Blixt från Sverigedemokraterna
har inkommit med en motion som anmäldes i Kommunfullmäktige den 15
juni 2015 § 818. Motionen har tillkommit Kommunledningskontoret att
svara på utifrån ett kommunövergripande perspektiv.
Motionen innehåller förslag om att där det är tillämpligt i kommunens
årsredovisning ska indikatorerna i så hög utsträckning som möjligt
redovisas efter en uppdelning av inrikes/utrikes födda alternativt efter
svensk/utländsk bakgrund.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 9 februari 2016.
Kommunfullmäktige bordlade ärendet den 17 februari och den 30 mars
2016.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2016-02-09, § 34
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2015-12-15
Motion från Daniel Edström (SD), Habib Brini (SD) och Sigvard Blixt
(SD), om en ytterligare uppdelning av indikatorer
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
- Motionen avslås.
Vid Kommunstyrelsens sammanträde reserverade sig Daniel Edström (SD)
mot beslutet till förmån för sitt yrkande om bifall till motionen.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Bordlägga ärendet.

§ 134 Svar på motion från Sara Richert (MP) om vegetarisk
kost som norm på möten och konferenser
Ärendenummer: Ks 1026/2015
Ärendebeskrivning
Sara Richert (MP) har inkommit med en motion som anmäldes till
Kommunfullmäktige den 10 september 2015.
Motionären föreslår att alla sammanträden/seminarier och övriga möten
som ordnas av kommunen i såväl egen som extern regi ska ha vegetarisk
kost som huvudalternativ och kött som specialkost för de som önskar att
välja. Motionären menar att en halverad klimatpåverkan från maten, vilket
är kommunens mål för 2020, endast kan uppnås genom att mängden kött
minskas betydligt. Motionären menar vidare att vegetarisk kost som
huvudalternativ underlättar för kommunen att fatta mer hållbara matval.
Samt understryks några av de viktigaste fördelarna med vegetarisk kost,
vilka beskrivs vara ökad hälsa, minskade koldioxidutsläpp och effektivare
resursanvändning.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 8 mars 2016.
Kommunfullmäktige bordlade ärendet den 30 mars 2016.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2016-03-08, § 60
Reservation från (MP), 2016-03-08
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-02-01
Motion från Sara Richert (MP) om vegetarisk kost som norm på möten och
konferenser
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
- Motionen är besvarad.
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Vid Kommunstyrelsens sammanträde reserverade sig Niclas Persson (MP)
skriftligt mot beslutet till förmån för sitt yrkande om bifall till motionen.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Bordlägga ärendet.

§ 135 Svar på motion från Daniel Spiik (SD) och Habib
Brini (SD) om parkeringsanläggning utanför staden med
bussförbindelse in till centrum
Ärendenummer: Ks 766/2015
Ärendebeskrivning
Daniel Spiik (SD) och Habib Brini (SD) har inkommit med en motion som
anmäldes i Kommunfullmäktige den 17 juni 2015.
Motionen innehåller yrkande om att etablera en avgiftsfri
bilparkeringsplats precis utanför staden varifrån kostnadsfri kollektivtrafik
förslås trafikera Örebro centrum.
Ärendet behandlades av Programnämnd samhällsbyggnad den 1 december
2015 och av Kommunstyrelsen den 8 mars 2016.
Kommunfullmäktige bordlade ärendet den 30 mars 2016.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2016-03-08, § 61
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-02-29
Protokollsutdrag från Programnämnd samhällsbyggnad, 2015-12-01, § 142
Stadsbyggnads tjänsteskrivelse med yttrande, 2015-11-06
Daniel Spiiks (SD) och Habib Brinis (SD) motion om
parkeringsanläggning utanför staden med bussförbindelse in till centrum,
2015-05-28
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
- Motionen avslås.
Vid Kommunstyrelsens sammanträde reserverade sig Daniel Edström (SD)
mot beslutet till förmån för sitt yrkande om bifall till motionen.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Bordlägga ärendet.
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§ 136 Svar på motion från Jessica Carlqvist (V) m.fl. om att
skapa ett bilfritt kulturstråk utmed Svartån
Ärendenummer: Ks 622/2015
Ärendebeskrivning
Vänsterpartiets (V) fullmäktigegrupp har inkommit med en motion som
anmäldes i Kommunfullmäktige den 29 april 2015. Motionen föreslår att
Programnämnd samhällsbyggnad ska utreda möjligheten att skapa ett
bilfritt kulturstråk från Länsmuseet till Konserthuset. Idén är att skapa
attraktivitet genom utrymme för möten mellan människor istället för bilar.
Bilgatan skulle kunna ersättas av caféer, uteserveringar, promenader,
torghandel och aktiviteter menar motionsställarna. Motionen har beretts av
Stadsbyggnadskontoret och Kultur- och Fritidsförvaltningen och har
samordnats av Kommunledningskontoret.
Ärendet behandlades av Programnämnd samhällsbyggnad den 1 december
2015 och av Kommunstyrelsen den 8 mars 2016.
Kommunfullmäktige bordlade ärendet den 30 mars 2016.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2016-03-08, § 62
Reservation från (V), 2016-03-08
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse till Kommunstyrelsen, 2016
01-12
Protokollsutdrag från Programnämnd samhällsbyggnad, 2015-12-01, § 149
Reservation från (V), 2015-12-01
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse till Samhällsbyggnadsnämnd,
2015-10-28
Stadsbyggnads underlag till motionssvar 2015-10-27
Kultur- och fritidsförvaltningens underlag till motionssvar 2015-10-27
Vänsterpartiets gruppmotion (V) om bilfritt kulturstråk, 2015-04-29
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
- Motionen avslås.
Vid Kommunstyrelsens sammanträde reserverade sig Murad Artin (V)
skriftligt mot beslutet till förmån för sitt yrkande om att motionen är
besvarad.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Bordlägga ärendet.
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§ 137 Anmälan av enkla frågor och interpellationer till
kommande sammanträde
Ärendebeskrivning
Daniel Edström (SD) har inkommit med en interpellation till kommunalråd
Kenneth Nilsson (S) om har migrationsverket skulder till Örebro
kommun?, Ks 559/2016
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Interpellationen får ställas.

§ 138 Anmälan av motioner
Ärendebeskrivning
Från Murad Artin (V), Martha Wicklund (V), Jessica Carlqvist (V) och
Cecilia Lönn Elgstrand (V) har en motion om kräv kollektivavtal inom
lagen om valfrihet inkommit, Ks 569/2016.
Från Emelie Jaxell (M) har en motion om att Örebro kommun ska ha en
generös ledsagarservice inkommit, Ks 570/2016.
Från Daniel Edström (SD) och Jimmy Larsson (SD) har en motion om att
utreda digitaliseringspersonal i skolan inkommit, Ks 571/2016.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Remittera motionerna till Kommunstyrelsen.

§ 139 Anmälan handlingar
Ärendenummer: Ks 469/2016
Ärendebeskrivning
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt
2016-04-05 § 16 samt information från Barnombudsmannen och
myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor (MUCF), Ks 469/2016
Stadsrevisionens Granskning av bokslut och årsredovisning 2015, 2016
04-07, Ks 520/2016
Stadsrevisionens Granskning av Kommunstyrelsens uppsikt av de
kommunala bolagen, Ks 521/2016
Grundläggande granskning av Kommunstyrelse och nämnder 2015, 2016
04-07, Ks 522/2016
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Anmälan läggs till handlingarna.

§ 140 Vissa val m.m.
Ärendenummer: Ks 403/2016
Ärendebeskrivning
Valberedningen har den 27 april 2016 inkommit med en valhandling.
Valhandlingen läggs som bilaga till protokollet.
Beslutsunderlag
Valhandling, 2016-04-27
Protokoll från Länsstyrelsen, KS 295/2016
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Enligt valberedningens förslag.
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2016-04-26

Ks 403/2016

Kommunfullmäktige

Vissa val m.m.
Nedanstående personer har begärt entledigande från angivna uppdrag:

Ulf Jarnebo (M), Ks 411/2016

Ledamot i Vuxenutbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden

Alexander Ardesjö (M), Ks 283/2016

Ersättare i Vård- och
omsorgsnämnd Öster

Göran Pettersson (KD), Ks 531/2016

Ledamot i Tekniska nämnden

Marianne Ahlstrand (C), Ks 524/2016

Ersättare Socialnämnd väster

Johan Skillstedt (C), Ks 545/2016

Ersättare Socialnämnd öster

Henrick Luthman (S), Ks 554/2016

Ersättare i Fritidsnämnden

Kommunfullmäktige föreslås besluta följande:
1. Begärda entlediganden beviljas.
2. Ian Kjellstorp (M) utses till ledamot i Vuxenutbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden efter Ulf Jarnebo (M).
3. Ann-Katrine Jondelius (M) utses till ersättare i Vård- och
omsorgsnämnd Öster efter Alexander Ardesjö (M).
4. Anna Andersson (KD), tidigare ersättare i Tekniska nämnden, utses till
ledamot i samma nämnd efter Göran Pettersson (KD).
5. Irfan Doganson (KD) utses till ersättare i Tekniska nämnden efter Anna
Andersson (KD).
6. Annika Hentilä (C) utses till ersättare i Socialnämnd väster efter
Marianne Ahlstrand (C).
7. Anders Berg (C) utses till ersättare i Socialnämnd öster efter Johan
Skillstedt (C).

8. Allan Armaghan (S) utses till ersättare i Fritidsnämnden efter Henrick
Luthman. Allan Armaghan (S) tjänstgör som andre ersättare.
9. Tomas Fredriksson (MP), tidigare ersättare i Vård- och omsorgsnämnd
Öster, utses till ordinarie ledamot i samma nämnd där (MP) tidigare haft
en vakant plats.
10. Harbi Amir (MP) utses till ersättare i Vård- och omsorgsnämnd Öster
efter Tomas Fredriksson (MP).
11. Tomas Eriksson (M) utses till ledamot i Hundraåriga stiftelsen där
Moderaterna tidigare haft en vakant plats.
12. Till handlingarna läggs inkommet protokoll, vari länsstyrelsen den 12
april 2016 beslutat utse Timmy Leijen (S) till ny ersättare i
Kommunfullmäktige efter Christina Kjellsdotter Ander (S), Ks
295/2016.
13. Valen under punkterna 2-11 avser tiden t.o.m. den 31 december 2018.

För valberedningen
Jan Zetterqvist
Ordförande valberedningen
Jenni Hermansson
Kommunsekreterare

2016-04-27
Kommunfullmäktige Örebro

Särskilt yttrande

7. Årsredovisning för Örebro Rådhus AB
och dotterbolagen år 2015

Vänsterpartiet hade utöver avkastningskraven inget uttag till kommunen
från Öbo:s bostadshyresbestånd eller omsorgsfastigheter i budget för
2015. Enbart 10 mnkr från de kommersiella lokalerna hade delats ut extra
om Vänsterpartiets budget hade varit styrande. Från Örebroporten
däremot hade utdelningen varit 4 600 högre än styrande partier valde.
Vänsterpartiet hade i 2015 års budget inte något ägande i bolaget Science park
eller i Örebro airport.
Vår budget för Örebrokompaniet skilde sig också från styrande partier då vi inte
ville göra en extra satsning för att utöka antalet anställda.

Murad Artin
För Vänsterpartiet
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