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Paragraf 156-171

Jenni Hermansson, sekreterare

Justerat den 1 september 2015

Lena Baastad (S), ordförande

Daniel Edström (SD), justerare

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 2 september
2015
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§ 156 Svar på granskning av Intern kontroll i styrelse och
nämnder 2014
Ärendenummer: Ks 636/2015
Handläggare: Gunilla Björling
Ärendebeskrivning
Stadsrevisionen i Örebro kommun har genomfört en översiktlig granskning
av nämndernas arbete med intern kontroll år 2014. Samtliga nämnder
ombeds svara på vilka åtgärder de har för avsikt att vidta med anledning av
revisionsrapporten.
Kommunstyrelsen har två roller i uppdraget intern kontroll, dels som
ansvarig för internkontrollen för egen verksamhet och dels som
övergripande tillsynsansvarig över övriga nämnders arbete. Revisionens
rapport anger inga brister avseende Kommunstyrelsens tillsynsansvar.
Bristerna avser enbart Kommunstyrelsens ansvar för internkontroll för
egen verksamhet.
Stadsrevisionen noterar gällande Kommunstyrelsen att separata
riskanalyser har skett inför 2014 års Tillsynsplan inom de tre områdena
personal, ekonomi och verksamhet samt att riskanalyserna uteslutande har
genomförts av tjänstemän.
Stadsrevisionens uppfattning är att de förtroendevalda i betydligt större
utsträckning bör göras delaktiga i såväl riskbedömningar som valet av
tillsynsområden. De ser positivt på att vissa nämnders presidier är delaktiga
i nämndens riskbedömning inför valet av tillsynsområden. För de flesta
nämnderna gäller dock fortfarande att de förtroendevalda inte är
involverade i de riskbedömningar som ligger till grund för valet av
tillsynsområden.
Inför arbetet med 2015 års Tillsynsplan genomfördes en gemensam
riskanalys avseende personal, ekonomi samt verksamhet med tjänstemän
på Kommunledningskontoret. De områden som identifierades återfördes
till och fastställdes i Kommunledningskontorets ledningsgrupp inför
Kommunstyrelsens beredning. Underlaget från riskanalysen blev på så sätt
också en del i arbetet med kontinuerlig verksamhets- och
kvalitetsutveckling.
Inför 2016 års Tillsynsplan har motsvarande gemensamma riskanalysarbete
genomförts i ett första steg med tjänstemän i Kommunledningskontoret.
Kommunstyrelsens medverkan sker, enligt önskemål, genom fortlöpande
information om riskanalysarbetet från förvaltningsledningen i samband
med ordförandeberedning och Rådsmöte samt genom beredning i
Kommunstyrelsens presidium och beredningsmöte inför fastställande och
beslut om områden för granskning i Tillsynsplan 2016.
Vidare gav Kommunstyrelsen kommundirektören i uppdrag den 19 juni
2012 att ta fram och verkställa förslag till förbättringsåtgärder för
kommunens internkontroll. Detta har resulterat i Riktlinjer för intern
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kontroll i Örebro kommun som fastställdes av kommundirektören den 1
oktober 2014, det vill säga under det år som revisionen nu har granskat.
Dessa riktlinjer biläggs därför yttrandet.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2015-06-10
Förslag till yttrande, 2015-06-01
Revisionsrapport: Översiktlig granskning av nämndernas interna kontroll
år 2014
Riktlinjer för intern kontroll i Örebro kommun, 2014-10-01
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen:
1. Åtgärderna utifrån påtalade brister i revisionsrapporten godkänns.
2. Kommunstyrelsen svarar Stadsrevisionen i enlighet med
Kommunledningskontorets förslag.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.

§ 157 Arbetsmiljöpolicy för Örebro kommun
Ärendenummer: Ks 752/2015
Handläggare: Lena Larsson
Ärendebeskrivning
En arbetsmiljöpolicy ska visa vilken arbetsmiljö organisationen vill uppnå
och beskriva hur arbetsmiljöarbetet ska fungera för att verksamheten ska
vara fri från olycksfall och ohälsa. Denna arbetsmiljöpolicy ersätter
dokumentet, riktlinjer för arbetsmiljöarbetet, som togs år 2007.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2015-08-10
Arbetsmiljöpolicy Örebro kommun
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen:
1. Örebro kommuns arbetsmiljöpolicy antas.
2. Arbetsmiljöpolicyn ersätter tidigare riktlinjer för arbetsmiljöarbetet.
Yrkande
Lena Baastad (S) yrkar bifall till Kommunledningskontorets förslag med
följande ändringar: I andra styckets sista del ändras meningen "Chefen ska
driva det systematiska arbetsmiljöarbetet och ansvara för en trygg och
säker arbetsmiljö genom samverkan med medarbetarna" till ”Chefen ska
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driva det systematiska arbetsmiljöarbetet och ansvara för att kvinnor och
män får en trygg och säker arbetsmiljö genom samverkan med
medarbetarna”. I punktuppräkningen ändras tredje punkten från "Ett öppet
och tolerant klimat" till "Ett öppet och tolerant, jämställt klimat".
Proposition
Ordförande Lena Baastad (S) finner att det endast finns ett förslag till
beslut, det vill säga Kommunledningskontorets reviderade förslag och att
Kommunstyrelsen beslutar enligt det.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Örebro kommuns arbetsmiljöpolicy antas enligt
Kommunledningskontorets reviderade förslag.
2. Arbetsmiljöpolicyn ersätter tidigare riktlinjer för arbetsmiljöarbetet.

§ 158 Bedömning av verksamheterna i Örebro kommuns
hel- och delägda aktiebolag under 2014
Ärendenummer: Ks 820/2015
Handläggare: Tina Hillding
Ärendebeskrivning
Den 1 januari 2013 trädde vissa ändringar i kommunallagen (KL) i kraft
(6:1a§) som innebär att Kommunstyrelsen i årliga beslut för sådana
aktiebolag i vilka kommunen direkt eller indirekt äger samtliga aktier
pröva om den verksamhet som bolaget har bedrivit under föregående
kalenderår har varit förenligt med
1) det fastställda kommunala ändamålet; och
2) utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.
Detsamma gäller för sådana aktiebolag eller handelsbolag som kommunen
bestämmer över tillsammans med någon annan. Om Kommunstyrelsen
finner att så inte är fallet, ska den lämna förslag till fullmäktige om
nödvändiga åtgärder.
Mot bakgrund av den information som har lämnats av bolagen och
lekmannarevisorerna samt den information som Kommunledningskontoret
i övrigt har tillgång till bedöms att bolagens verksamheter under år 2014
har varit förenligt med det fastställda kommunala ändamålet och utförts
inom ramen för de kommunala befogenheterna.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2015-06-23
Frågor som ställts till bolagen
Förteckning över bolag som avses i 6:1a§ kommunallagen, 2015-06-23
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Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen:
- Verksamheterna under år 2014 för de aktiebolag som anges i förteckning
daterad 2015-06-23 har varit förenligt med det fastställda kommunala
ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.

§ 159 Granskning avseende kommunens förebyggande
arbete och åtgärder vid hot och våld
Ärendenummer: Ks 580/2015
Handläggare: Mats Brantsberg
Ärendebeskrivning
Ärendet utgår från Kommunstyrelsens sammanträde 25 augusti 2015.

§ 160 Ej verkställda beslut SoL och LSS kvartal 4 2014
Ärendenummer: Ks 689/2015
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 vård och stöd 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 47 stycken, 2 fler än kvartal 3:2014. Alla beslut avser precis
som vid tidigare rapporteringar permanent plats på särskilt boende.
Totalt rapporterar socialnämnderna 16 beslut, som inte verkställts inom tre
månader från beslutet, under kvartal 4:2014, vilket är två fler än kvartal
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3:2014.
Nämnden för funktionshindrade rapporterade tre SoL-beslut som ej
verkställt inom tre månader kvartal 4:2014. Under kvartal 3:2014 var
siffran sex. Nämnden rapporterar 29 ej verkställda beslut enligt LSS
kvartal 4:2014, vilket är sex färre än vid det förra rapporteringstillfället.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Programnämnd social välfärd, 2015-05-07, § 51
Statistikrapport ej verkställda beslut för kvartal 4 2014
Statistik kvartal 4 2014
Förslag till beslut
Programnämnd social välfärds förslag till Kommunstyrelsen:
- Informationen tas till protokollet.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.

§ 161 Ej verkställda beslut SoL och LSS kvartal 1 2015
Ärendenummer: Ks 690/2015
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 vård och stöd 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 34 stycken, 13 färre än kvartal 4:2014. Alla beslut avser precis
som vid tidigare rapporteringar permanent plats på särskilt boende.
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Totalt rapporterar socialnämnderna 22 beslut, som inte verkställts inom tre
månader från beslutet, under kvartal 1:2015, vilket är sex fler än kvartal
4:2014.
Nämnden för funktionshindrade rapporterade ett SoL-beslut som ej
verkställt inom tre månader kvartal 1:2015. Under kvartal 4:2014 var
siffran tre. Nämnden rapporterar 32 ej verkställda beslut enligt LSS kvartal
1:2015, vilket är tre fler än vid det förra rapporteringstillfället.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Programnämnd social välfärd, 2015-05-07, § 552
Statistikrapport ej verkställda beslut för kvartal 1 2015
Förslag till beslut
Programnämnd social välfärds förslag till Kommunstyrelsen:
- Informationen tas till protokollet.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.

§ 162 Svar på motion från Henrik Leandersson (FP) om att
installera 800 laddningsstolpar i Örebro
Ärendenummer: Ks 1192/2014
Ärendebeskrivning
Henrik Leandersson (FP) har inkommit med en motion daterad den 10
november 2014. Motionen innehåller yrkande om att:
- utreda möjligheten och fastställa planer för att uppföra 800
laddningsstolpar till 2018.
- utreda var laddstolpar bäst placeras med tanke på tillgänglighet,
trafikflöden och pendling
- el till laddstolpar produceras med förnybar energi, genom upphandling,
egen produktion eller en kombination.
Stadsbyggnads bedömning är att kommunen bör ta fram en strategi för
utveckling av laddningsmöjligheter för eldrivna fordon. Uppdrag om
framtagande av strategi finns med i ÖSB för 2015. Kumbro Utveckling AB
ska utreda utformningen av laddinfrastruktur för elbilar inom kommunen
med mål att under 2015, i samarbete med andra intressenter, uppföra en
eller två snabbladdningsstationer. I och med detta anses motionen vara
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tillgodosedd.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Programnämnd samhällsbyggnad, 2015-06-02, § 75
Stadsbyggnads tjänsteskrivelse med svar på motion, 2015-05-12
Henrik Leandersson (FP) motion om att installera 800 laddningsstolpar i
Örebro, 2014-11-10
Förslag till beslut
Programnämnd samhällsbyggnads förslag till Kommunstyrelsen:
- Motionen är tillgodosedd.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Yrkande
Karolina Wallström (FP) och Anders Åhrlin (M) yrkar bifall till motionen.
Sara Richert (MP) yrkar bifall till Programnämnd samhällsbyggnads
förslag om att motionen är tillgodosedd.
Proposition
Ordförande Lena Baastad (S) finner att det finns två förslag till beslut, det
vill säga Karolina Wallström (FP) och Anders Åhrlins (M) yrkande om
bifall till motionen och Sara Richerts (MP) yrkande om bifall till till
Programnämnd samhällsbyggnads förslag om att motionen är tillgodosedd.
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att
Kommunstyrelsen beslutar bifall till Programnämnd samhällsbyggnads
förslag att motionen är tillgodosedd.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Motionen är tillgodosedd.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Reservation
Karolina Wallström (FP) reserverar sig mot Kommunstyrelsens beslut till
förmån för sitt yrkande om att bifalla motionen.
Anders Åhrlin (M), Maria Haglund (M) och Johanna Reimfeldt (M)
reserverar sig mot Kommunstyrelsens beslut till förmån för Anders Åhrlins
(M) yrkande om att bifalla motionen.
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§ 163 Remittering av motioner
Ärendenummer: Ks 171/2015
Handläggare: Jenni Hermansson
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har den 17 juni 2015 överlämnat följande motioner
till Kommunstyrelsen för beredning:
Motion från Daniel Spiik (SD) och Habib Brini (SD) om
parkeringsanläggning utanför staden med bussförbindelse in till centrum.
Motion från Daniel Edström (SD), Habib Brini (SD) och Sigvard Blixt
(SD) om utveckla jämlikhetsredovisningen.
Motion från Murad Artin (V), Jessica Carlqvist (V), Cecilia Lönn
Elgstrand (V) och Martha Wicklund (V) om etablera ett kommunalt
byggbolag.
Motion från Maria Haglund (M) om vandalism ska inte få urholka
välfärden.
Motion från Daniel Granqvist (M) om en vision för Myrö.
Beslutsunderlag
Motion från Daniel Spiik (SD) och Habib Brini (SD) om
parkeringsanläggning utanför staden med bussförbindelse in till centrum,
Ks 766/2015
Motion från Daniel Edström (SD), Habib Brini (SD) och Sigvard Blixt
(SD) om utveckla jämlikhetsredovisningen, Ks 818/2015
Motion från Murad Artin (V), Jessica Carlqvist (V), Cecilia Lönn
Elgstrand (V) och Martha Wicklund (V) om etablera ett kommunalt
byggbolag, Ks 844/2015
Motion från Maria Haglund (M) om vandalism ska inte få urholka
välfärden, Ks 845/2015
Motion från Daniel Granqvist (M) om en vision för Myrö, Ks 846/2015
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen:
1. Motion från Daniel Spiik (SD) och Habib Brini (SD) om
parkeringsanläggning utanför staden med bussförbindelse in till centrum
remitteras till Programnämnd samhällsbyggnad.
2. Motion från Daniel Edström (SD), Habib Brini (SD) och Sigvard Blixt
(SD) om utveckla jämlikhetsredovisningen remitteras till
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Kommunledningskontoret.
3. Motion från Murad Artin (V), Jessica Carlqvist (V), Cecilia Lönn
Elgstrand (V) och Martha Wicklund (V) om etablera ett kommunalt
byggbolag remitteras till Kommunledningskontoret.
4. Motion från Maria Haglund (M) om vandalism ska inte få urholka
välfärden remitteras till Kommunledningskontoret.
5. Motion från Daniel Granqvist (M) om en vision för Myrö remitteras till
Programnämnd samhällsbyggnad.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.

§ 164 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt, månadsrapport
juni och juli 2015
Ärendenummer: Ks 76/2015
Handläggare: Susanne Högling
Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har sammanställt en rapport över utvecklingen
inom ekonomi, personal och verksamhet under juni och juli 2015.
Beslutsunderlag
Månadsrapport ekonomi, personal och verksamhet Örebro kommun, juni
och juli 2015
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen:
- Rapporten läggs till handlingarna.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.

§ 165 Rapport från Örebro Rådhus AB
Ärendenummer: Ks 9/2015
Handläggare: Tina Hillding
Ärendebeskrivning
Styrelsen i Örebro Rådhus AB ska enligt ägardirektivet hålla
Kommunstyrelsen löpande informerad om sin egen och dotterbolagens
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verksamhet samt om åtgärder av större vikt.
Information om ekonomiskt resultat och investeringar för bolagen i Örebro
Rådhuskoncernen ingår i Örebro kommuns delårsrapporter.
Årsredovisningar för Örebro Rådhus AB och dotterbolagen redovisas i sin
helhet till Kommunstyrelse och Kommunfullmäktige.
I denna rapport lämnas övrig information om moderbolagets och
dotterbolagets verksamhet utifrån de ärenden som har behandlats i
bolagens styrelser. Ärenden som ska behandlas av Kommunstyrelsen
redovisas inte i denna rapport.
Beslutsunderlag
Rapport från Örebro Rådhus AB, 2015-06-29
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen:
-Rapporten läggs till handlingarna.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.

§ 166 Rapport över finansverksamheter under juni och juli
Ärendenummer: Ks 77/2015
Handläggare: Mats Rodenfelt
Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret redovisar i rapport finansverksamheten under
juni och juli 2015.
Beslutsunderlag
Rapport över Finansverksamheten under juni och juli 2015
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen:
- Rapporten läggs till handlingarna.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.
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§ 167 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Ks 939/2015
Handläggare: Jenni Hermansson
Ärendebeskrivning
Alla beslut fattade med stöd av delegation av tjänsteman, ordförande eller
utskott ska anmälas till Kommunstyrelsen på närmast följande
sammanträde enligt 6 kap. 35 § KL. Det är först efter återrapporteringen till
Kommunstyrelsen som delegationsbesluten kan vinna laga kraft och det är
också ett sätt att hålla ledamöter och ersättare i Kommunstyrelsen
informerade om vilka beslut som fattats genom delegation.
Delegationsförteckningen för Kommunstyrelsen antogs 27 mars 2003 och
reviderades senast 6 mars 2012. Inför Kommunstyrelsens sammanträde den
16 juni 2015 redovisar Kommunledningskontoret beslut som tagits med
stöd av delegation under juni och juli 2015.
Beslutsunderlag
Sammanställning över delegationsbeslut under perioden 1 juni - 31 juli
2015
Sammanställning över delegationsbeslut inom finansverksamheten under
perioden 1 juni - 31 juli 2015
Protokoll från Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt, 201506-16
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen:
- Anmälan av delegationsbeslut läggs till handlingarna.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.

§ 168 Anmälan av handlingar
Ärendenummer: Ks 1/2015
Handläggare: Jenni Hermansson
Ärendebeskrivning
Varje månad anmäler Kommunledningskontoret handlingar som inkommit
och bedöms relevanta för Kommunstyrelsen att få kännedom om.
Beslutsunderlag
Beslut från Nämnden för regional tillväxt om förlängning av
folkhälsoavtal, 2015-05-20 § 31
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Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen:
- Anmälan läggs till handlingarna.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.

§ 169 Aktieägartillskott till Kumbro utveckling AB
Ärendenummer: Ks 864/2015
Handläggare: Tina Hillding
Ärendebeskrivning
KumBro Utveckling AB med dotterbolag har växt under de senaste åren
och står inför ett ambitiöst investeringsprogram framåt, speciellt för
KumBro Vind AB. Görs investeringarna som planerat kommer koncernens
tillgångar uppgå till knappt 770 mnkr i slutet av 2016. Trots gjorda
investeringar har koncernens egna kapital inte ökats och ligger i dagsläget
på knappt 2 mnkr. För att ha en sund kapitalstruktur och vara
motståndskraftiga mot risker och förändrade tillgångsvärden bör soliditeten
(andelen eget kapital av tillgångarna) vara c:a 10 %. Därför föreslås ett
aktiekapitaltillskott på totalt 70 mnkr uppdelat på 40 mnkr 2015 och 30
mnkr 2016. Eftersom bolaget ägs till 80 % av Örebro kommun och 20 %
av Kumla kommun kommer Örebros andel av kapitaltillskottet vara 32
mnkr för 2015 och 24 mnkr 2016.
Ett kapitaltillskott från ägarna ersätter lån och borgensåtaganden och skall
inte ses som någon ytterligare belastning för kommunen utan blir en del av
den finansiering som bolagen ändå behöver för att klara sina planer.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2015-06-26
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen:
1. Örebro Rådhus AB tillskjuter 32 miljoner kronor som ovillkorat
aktieägartillskott till KumBro Utveckling AB under 2015 och ytterligare 24
miljoner kronor under 2016.
2. Aktieägartillskottet enligt punkt 1 finansieras genom att Örebro Rådhus
AB:s låneram ökas till 600 miljoner kronor vilket ryms inom beslutad
koncernlåneram.
3. Örebro kommun ingår borgen såsom för egen skuld för Örebro Rådhus
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AB:s låneförpliktelser för högst 600 miljoner kronor jämte därmed löpande
ränta och kostnader.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Yrkande
Anders Åhrlin (M), Karolina Wallström (FP), och Daniel Edström (SD)
yrkar avslag på Kommunledningskontorets förslag.
Sara Richert (MP) och Murad Artin (V) yrkar bifall till
Kommunledningskontorets förslag.
Proposition
Ordförande Lena Baastad (S) finner att det finns två förslag till beslut, det
vill säga bifall till respektive avslag på Kommunledningskontorets förslag.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att
Kommunstyrelsen beslutar enligt Kommunledningskontorets förslag.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Örebro Rådhus AB tillskjuter 32 miljoner kronor som ovillkorat
aktieägartillskott till KumBro Utveckling AB under 2015 och ytterligare 24
miljoner kronor under 2016.
2. Aktieägartillskottet enligt punkt 1 finansieras genom att Örebro Rådhus
AB:s låneram ökas till 600 miljoner kronor vilket ryms inom beslutad
koncernlåneram.
3. Örebro kommun ingår borgen såsom för egen skuld för Örebro Rådhus
AB:s låneförpliktelser för högst 600 miljoner kronor jämte därmed löpande
ränta och kostnader.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Reservation
Anders Åhrlin (M), Maria Haglund (M) och Johanna Reimfeldt (M)
reserverar sig skriftligt mot Kommunstyrelsens beslut till förmån för
Anders Åhrlins (M) yrkande om att avslå Kommunledningskontorets
förslag.
Karolina Wallström (FP) och Daniel Edström (SD) reserverar sig mot
Kommunstyrelsens beslut till förmån för sina yrkanden om att avslå
Kommunledningskontorets förslag.
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§ 170 Förvärv av sex vindkraftverk i Ryssbol, Hylte
kommun, Halland
Ärendenummer: Ks 803/2015
Handläggare: Tina Hillding
Ärendebeskrivning
Enligt övergripande strategier och budget 2015 som beslutats av
Kommunfullmäktige i Örebro den 18 december 2014 har KumBro Vind
AB som verksamhetsmål att bedriva produktion och försäljning av 120
GWh el i egna vindkraftverk vid slutet av år 2018.
Styrelsen i KumBro Vind AB har den 25 juni 2015 beslutat att förvärva sex
nyckelfärdiga vindkraftverk av modell Vestas V 110 vid Ryssbol i Hylte
kommun i Hallands län för en maximal köpeskilling om 175 miljoner
kronor.
Beslutet måste enligt KumBro Vind AB:s bolagsordning underställas
kommunfullmäktige i Örebro och Kumla.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2015-06-15
Kalkyl, 2015-06-12
Känslighetsanalys, 2015-06-12
Pristro, 2015-06-03
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen:
1. Örebro kommun godkänner att KumBro Vind AB förvärvar sex
nyckelfärdiga vindkraftverk i Ryssbol, Hylte kommun, för en maximal
köpeskilling om 175 miljoner kronor.
2. Örebro kommun ingår borgen såsom för egen skuld för KumBro Vind
AB:s låneförpliktelser för investeringar i vindkraftverk på högst 140
miljoner kronor jämte därmed löpande ränta och kostnader.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Yrkande
Anders Åhrlin (M) yrkar i första hand att ärendet ska återremitteras med
motiveringen att Kumbro vinds kalkyler utifrån 2014 års genomsnittlig
kapacitetsfaktor för aktuella verk räknas om. I andra hand yrkar Anders
Åhrlin (M) avslag på Kommunledningskontorets förslag.
Karolina Wallström (FP) och Daniel Edström (SD) yrkar avslag på
Kommunledningskontorets förslag.
Sara Richert (MP) och Murad Artin (V) yrkar bifall till
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Kommunledningskontorets förslag.
Proposition
Ordförande Lena Baastad (S) ställer först Anders Åhrlins (M) yrkande om
att ärendet ska återremitteras under proposition. Ordföranden finner att
ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde.
Därefter finner ordföranden att det finns två förslag till beslut, det vill säga
bifall till respektive avslag på Kommunledningskontorets förslag.
Ordföranden finner att Kommunstyrelsen beslutar bifall till
Kommunledningskontorets förslag.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Örebro kommun godkänner att KumBro Vind AB förvärvar sex
nyckelfärdiga vindkraftverk i Ryssbol, Hylte kommun, för en maximal
köpeskilling om 175 miljoner kronor.
2. Örebro kommun ingår borgen såsom för egen skuld för KumBro Vind
AB:s låneförpliktelser för investeringar i vindkraftverk på högst 140
miljoner kronor jämte därmed löpande ränta och kostnader.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Reservation
Anders Åhrlin (M), Maria Haglund (M) och Johanna Reimfeldt (M)
reserverar sig skriftligt mot Kommunstyrelsens beslut till förmån för
Anders Åhrlins (M) yrkande om att i första hand återremittera ärendet med
motiveringen att Kumbro vinds kalkyler utifrån 2014 års genomsnittlig
kapacitetsfaktor för aktuella verk räknas om och i andra hand att avslå
Kommunledningskontorets förslag.
Karolina Wallström (FP) och Daniel Edström (SD) reserverar sig mot
Kommunstyrelsens beslut till förmån för sina yrkanden om att avslå
Kommunledningskontorets förslag.

§ 171 Initiativ från Anders Åhrlin (M) om att redovisa
kalkyler för Kumbro vind AB
Ärendenummer: Ks 971/2015
Ärendebeskrivning
Anders Åhrlin (M) har den 25 augusti 2015 lämnat in ett initiativ med
förslag om att Kumbro vinds kalkyler ska räknas om utifrån 2014 års
genomsnittliga elpriser, genomsnittliga ersättningar för elcertifikat och den
genomsnittliga kapacitetsfaktorn för befintliga verk.
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Beslutsunderlag
Initiativ från Anders Åhrlin (M) om att redovisa kalkyler för Kumbro vind
AB, 2015-08-25
Yrkande
Anders Åhrlin (M) yrkar bifall till sitt initiativ om att Kumbro vinds
kalkyler ska räknas om utifrån 2014 års genomsnittliga elpriser,
genomsnittliga ersättningar för elcertifikat och den genomsnittliga
kapacitetsfaktor för befintliga verk.
Lena Baastad (S) och Björn Sundin (S) yrkar avslag på Anders Åhrlins (M)
initiativ.
Proposition
Ordförande Lena Baastad (S) finner att det finns två förslag till beslut, det
vill säga bifall till respektive avslag på Anders Åhrlins (M) initiativ, och
ställer dessa mot varandra. Ordföranden finner att Kommunstyrelsen
beslutar att avslå Anders Åhrlins (M) initiativ.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Avslå Anders Åhrlins (M) initiativ.
Reservation
Anders Åhrlin (M), Maria Haglund (M) och Johanna Reimfeldt (M)
reserverar sig mot Kommunstyrelsens beslut till förmån för Anders Åhrlins
(M) yrkande om bifall till initiativet.
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