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§ 47 Årsredovisning Örebro kommun 2014
Ärendenummer: Ks 140/2015
Handläggare: Susanne Högling
Ärendebeskrivning
Insatserna i nämnderna under 2014 bedöms bidra till önskad utveckling för
samtliga av kommunens fyra strategiska områden för perioden 2012-2014.
Under året har vi uppnått sju av Kommunfullmäktiges 14 mål för god
ekonomisk hushållning. Sex av målen har inte klarats men tre av dem visar
en positiv utveckling även om vi inte uppnår målvärde. För en indikator
saknar kommunen uppgifter för årets utfall.
Kommunens resultat för 2014 uppgår till 207 mnkr, vilket är 229 mnkr
högre än budgeterat. Exklusive de jämförelsestörande posterna uppgår
resultatet till 109 mnkr, cirka 1,6 procent av kommunens skatteintäkter och
generella statsbidrag. Budgeterat resultat uppgick till -0,3 procent av
skatteintäkter och generella statsbidrag.
Kostnadsutvecklingen är lägre än väntat och nämnderna har sammantaget
ett överskott på 77 mnkr. Detta bidrar starkt till årets positiva resultat.
Resultatet för kommunen motsvarar knappt 1 500 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.
Årets resultat efter balanskravsjusteringar är 103 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 kapitalkostnader för exploateringsobjekt (18,6 mnkr) samt social
investeringar (15 mnkr). Vidare reserveras 34 mnkr till
resultatutjämningsreserven, som därefter uppgår till 68 mnkr, vilket
motsvarar ca 1 procent av 2014 års skatteintäkter.
Under 2014 har 59 mnkr ianspråktagits ur reserveringar inom eget kapital.
Kommunens investeringar för de skattefinansierade verksamheterna uppgår
till 363 mnkr och för de taxefinansierade verksamheterna till 140 mnkr.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2015-03-10
Årsredovisning 2014 för Örebro kommun
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen:
1. Årsredovisningen för Örebro kommun år 2014 godkänns.
2. Av årets resultat reserveras 34 mnkr inom det egna kapitalet för
resultatutjämningsreserven.
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3. Av årets resultat reserveras 15 mnkr inom det egna kapitalet för sociala
investeringar.
4. Av årets resultat reserveras 18,6 mnkr inom det egna kapitalet för
framtida kapitalkostnader för exploateringsfastigheter
5. Årsredovisningen för år 2014 godkänns och överlämnas till revisorerna
för granskning.
Beslutspunkterna 1-4 ska vidare till Kommunfullmäktige 29 april 2015 för
beslut.
Yrkande
Johanna Reimfelt (M) yrkar att få lämna särskilt yttrande till protokollet.
Proposition
Ordförande Lennart Bondeson (KD) finner att det finns ett förslag till
beslut, det vill säga Kommunledningskontorets förslag, och att
Kommunstyrelsen beslutar enligt det.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Årsredovisningen för Örebro kommun år 2014 godkänns.
2. Av årets resultat reserveras 34 mnkr inom det egna kapitalet för
resultatutjämningsreserven.
3. Av årets resultat reserveras 15 mnkr inom det egna kapitalet för sociala
investeringar.
4. Av årets resultat reserveras 18,6 mnkr inom det egna kapitalet för
framtida kapitalkostnader för exploateringsfastigheter
5. Årsredovisningen för år 2014 godkänns och överlämnas till revisorerna
för granskning.
6. Johanna Reimfelt (M) får lämna särskilt yttrande till protokollet.
Beslutspunkterna 1-4 ska vidare till Kommunfullmäktige 29 april 2015 för
beslut.
Johanna Reimfelt (M), Johan Kumlin (M), Yngve Alkman (FP), Murad
Artin (V), Jessica Carlqvist (V) och Niclas Persson (MP) avstår från att
delta i beslutet.
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§ 48 Kommunövergripande tillsynsrapport 2014
Ärendenummer: Ks 1248/2014
Handläggare: Ann-Kristin Sundelius
Ärendebeskrivning
Örebro kommun arbetar med en tydlig ansvarsfördelning och på ett
strukturerat sätt för att säkra att nämnderna upprätthåller en
tillfredsställande intern kontroll. Detta innebär att nämnderna bedriver en
ändamålsenlig och effektiv verksamhet, har en tillförlitlig rapportering och
information om verksamheten samt följer tillämpliga lagar, föreskrifter,
riktlinjer m.m. Internkontrollmodellen bygger på riskanalyser som ligger
till grund för de områden som prioriteras för tillsyner.
Nämndernas tillsynsrapporter för 2014 håller fortsatt allt bättre kvalitet och
följer nu genomgående struktur och i stort också arbetsordningen utifrån
modellen för intern kontroll. Resultatet från nämndernas tillsynsrapporter
visar att kommunens modell för intern kontroll i grunden utgör ett effektivt
stöd för nämndernas ansvar att ha kontroll över sin verksamhet men att mer
metodstöd behöver utvecklas. Resultaten av granskningarna visar att det
ibland förekommer brister i nämndernas rutiner inom de beslutade
gransknings-områdena. Åtgärder för att komma till rätta med bristerna är
bland annat att utarbeta rutiner, utbilda i rutiner och regelverk, förbättra
och utveckla systemfunktioner samt fortsatt uppföljning. Nämndernas
bedömningar och beslut om åtgärder är genomtänkta och relevanta.
Kommunledningskontoret har utfört insatser för att främja kunskapen och
användandet av internkontroll i det dagliga arbetet, bland annat genom att
utbilda berörd personal i den metod som används vid risk- och
väsentlighetsanalyser. Revidering av riktlinjer för intern kontroll har
fullföljts och arbetet med handbok i intern kontroll har påbörjats.
Utbildnings- och stödinsatser kommer att erbjudas även i fortsättningen för
att behålla och fortsätta utvecklingen av god intern kontroll för den
kommunala organisationen inklusive bolagen.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2015-02-20
Övergripande tillsynsrapport för intern kontroll 2014 i Örebro kommun,
2015-03-11
Tillsynsrapporter 2014 från respektive nämnd
Bilaga: Övergripande resultat och bedömning för nämndernas tillsyn inom
intern kontroll 2014 inklusive uppföljning av områden aktuella från
tidigare år.
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen:
1. Socialnämnd öster, Socialnämnd väster, Vård- och omsorgsnämnd öster
samt Vård- och omsorgsnämnd väster får i uppdrag att presentera 2014 års
granskningsresultat uppdelat på respektive nämnd. Rapporteringen ska
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redovisas till Kommunstyrelsen i samband med delårsrapport med prognos
1 2015.
2. Tillsynsrapporterna från Glanshammars lokala nämnd, Tysslinge lokala
nämnd samt Östernärke områdesnämnd accepteras utifrån att nämnderna är
avvecklade från och med 2015.
3. Kommundirektören får i uppdrag att säkra och utveckla kommunens
metoder inom intern kontroll i kommunens organisation och bolag.
4. Rapporten godkänns och överlämnas till Stadsrevisionen.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.

§ 49 Ändrade stadgar för en medlemskommuns
kapitalinsats i Kommuninvest
Ärendenummer: Ks 992/2014
Handläggare: Mats Rodenfelt
Ärendebeskrivning
Skärpta EU-regler innebär att Kommuninvest liksom övriga banker och
finansinstitut inom EU måste stärka sitt eget kapital för att leva upp till det
nya bruttosoliditetskravet. Föreningsstyrelsen i Kommuninvest har tagit
fram ett förslag till hur den befintliga modellen för kapitaluppbyggnad kan
vidareutvecklas. Vilket innebär att medlemskommunerna går in med extra
kapital. För Örebro kommuns del innebär det att kommunen behöver göra
en extra medlemsinsats på ca 90 mnkr. Slutligt belopp fastställs utifrån
kommunens befolkning och årsinsats för år 2015.
Föreningsstyrelsens förslag har diskuteras på medlemssamråden januari
2014 och januari 2015. Därefter godkände föreningsstämman i april 2014
förslaget. Eftersom den nya modellen innebär stadgeändringar krävs att
beslut fattas på två på varandra följande stämmor. Definitivt beslut fattas
därför på föreningsstämman i april 2015.
Kommunledningskontoret konstaterar att Kommuninvest i Sverige AB är
en mycket viktig finansiell samarbetspartner och långivare för Örebro
kommun och kommunens bolag. Kommunen får en årlig avkastning på
medlemsinsatsen som kan ses som en långsiktig placering. Insatsen
finansieras genom uttag ur den långfristiga likviditetsportföljen.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2015-02-27
Information om insatskapital och de nya stadgarna 2014-10-31 från
Kommuninvest ekonomiska förening
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Material inför 2015 års medlemssamråd
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen:
1. De föreslagna stadgeändringarna i Kommuninvest ekonomisk förening
godkänns och stämmoombudet får i uppdrag att rösta för förslaget på
föreningsstämma.
2. Örebro kommun betalar in en extra medlemsinsats till Kommuninvest
ekonomisk förening med det belopp som motsvaras av högsta
medlemsinsats enligt stadgarna för Kommuninvest ekonomisk förening.
3. Inbetalningen av medlemsinsatsen finansieras via uttag från den
långfristiga likviditetsportföljen.
4. Kommunledningskontoret får i uppdrag att betala in den extra
medlemsinsatsen efter föreningsstämman 2015 i enlighet med fullmäktiges
beslut.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige 25 mars 2015 för beslut.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige 25 mars 2015 för beslut.

§ 50 Redogörelse löneskulder
Ärendenummer: Ks 81/2015
Handläggare: Robert Hedström, Karin Nilsson, Carina Sandell och
Karolina Samuelsson
Ärendebeskrivning
Vid Kommunstyrelsens sammanträde den 18 november redovisades
avskrivningar av 2013 års fodringar. Kommunledningskontoret fick i
samband med denna redovisning i uppdrag att återkomma till
Kommunstyrelsen med en redogörelse för hur en löneskuld uppstår och hur
Kommunledningskontoret arbetar med att förebygga löneskulder.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2015-01-26
Löneskulder för anställda inom Örebro kommun, 2015-01-26
Ansvarsfördelning i löneprocessen, 2014-12-03
Protokollsutdrag Kommunstyrelsen, 2014-11-18 § 259
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Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen:
- Lägga informationen till handlingarna.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.

§ 51 Årsredovisning för Örebro Rådhus AB och
dotterbolagen
Ärendenummer: Ks 233/2015
Handläggare: Rickard Samuelsson och 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 Örebrobostäder AB,
Örebroporten Fastigheter AB, Futurum Fastigheter i Örebro AB,
Örebrokompaniet AB och Närkefrakt Fastigheter Mosås 9:1 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 % i Länsteatern i
Örebro AB. Dessa aktier har ett bokfört värde på totalt 1 790 mnkr i
moderbolagets bokslut för 2014.
De tre bolagen Örebrokompaniet AB, Länsteatern i Örebro AB samt
Närkefrakt Fastigheter Mosås 9:1 köptes av Örebro Rådhus AB från
Örebro kommun under 2014.
Samtliga aktier i Kilsbergen i Örebro AB såldes i september 2014 till
Branäsgruppen AB. Ägarbytet skedde den 1 januari 2014.
Moderbolagets resultat för år 2014 är en vinst på 4,5 mnkr efter bokslutsdispositioner och skatt. Det totala resultatet för Örebro Rådhuskoncernen
är en vinst på 130 mnkr efter skatt.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2015-02-24
Årsredovisning 2014 för Örebro Rådhus AB
Årsredovisning Örebro Rådhus AB 2
Årsredovisning ÖrebroBostäder AB 3
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Årsredovisning ÖBO Omsorgsfastigheter AB (dotterbolag till
ÖrebroBostäder)
Årsredovisning ÖBO Husaren AB (dotterbolag till ÖrebroBostäder)
Årsredovisning Örebroporten Fastigheter AB 6
Årsredovisning Örebroporten Förvaltning AB (dotterbolag till
Örebroporten Fastigheter)
Årsredovisning Gustavsviks Utvecklingsbolag AB (dotterbolag till
Örebroporten Förvaltning)
Årsredovisning Västerporten Fastigheter i Örebro AB (dotterbolag till
Örebroporten Förvaltning)
Årsredovisning Marieberg Utvecklings AB (dotterbolag till Örebroporten
Förvaltning)
Årsredovisning Futurum Fastigheter i Örebro AB
Årsredovisning Länsmusiken i Örebro AB
Årsredovisning KumBro Utveckling AB
Årsredovisning KumBro Stadsnät AB (dotterbolag till KumBro
Utveckling)
Årsredovisning KumBro Vind AB (dotterbolag till KumBro Utveckling)
Årsredovisning Biogasbolaget i Mellansverige AB (dotterbolag till
KumBro Vind)
Årsredovisning Örebroregionen Science Park AB
Årsredovisning Örebrokompaniet AB
Årsredovisning Närkefrakt Fastigheter Mosås 9:1 AB
Årsredovisning Örebro Läns Flygplats AB
Årsredovisning Örebroläktaren AB (dotterbolag till Örebroporten
Fastigheter)
Årsredovisning Gustavsvik Resorts AB (dotterbolag till Örebroporten
Fastigheter)
Årsredovisning Länsteatern i Örebro AB
Årsredovisning Förvaltnings AB Brunnävan (dotterbolag till
ÖrebroBostäder)
Årsredovisning Stadsnät i Kumla AB (dotterbolag till KumBro Utveckling)
Årsredovisning Fastigheten Bottenhavet i Örebro AB (intressebolag till
ÖrebroBostäder)
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen:
1. Årsredovisning 2014 för Örebro Rådhus AB och de dotterbolag,
intressebolag och dotterdotterbolag som ingår i Örebro Rådhuskoncernen
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;
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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 2014-09-24 beslutade bestämmelser
om arvoden och ersättningar till förtroendevalda samt att arvode till revisor
ska utgå enligt godkänd räkning.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige 29 april 2015 för beslut.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.
Murad Artin (V) och Jessica Carlqvist (V) avstår från att delta i beslutet.

§ 52 Gemensamt bolag mellan Västerporten Fastigheter i
Örebro AB och NA Bygg AB
Ärendenummer: Ks 275/2015
Handläggare: Rickard Samuelsson
Ärendebeskrivning
Västerporten Fastigheter i Örebro AB ("Västerporten") är ett helägt
dotterbolag till Örebroporten Förvaltning AB. Bolagets ändamål är –
enligt dess bolagsordning – att äga, förvalta och utveckla fastigheter för att
tillgodose behovet av affärs- och verksamhetslokaler i Örebros västra
stadsdelar för kommunen, näringslivet och nyföretagare. Bolaget ska i
samverkan med Örebro kommun och andra aktörer bidra till att fler
arbetstillfällen skapas i de västra stadsdelarna samt att människorna som
bor där blir aktiva i sin utveckling av sina närområden.
Västerporten har genom offentlig upphandling kontrakterat en
samarbetspartner, NA Bygg AB, för att genomföra viss byggnation av
verksamhetslokaler/affärslokaler, bostäder och en förskola inom del av
fastigheten Örebro Rörströmsälven 2 i Vivalla. Projektet benämns
"Författaren".
Projektet ska genomföras genom ett aktiebolag som ägs till 50 % av
Västerporten och till 50 % av ett befintligt eller nybildat bolag inom
samma koncern som NA Bygg AB. Bolaget ska äga den fastighet där
byggnationen ska uppföras. Syftet med projektet är att en ny aktör ska
kunna verka som fastighetsägare inom det aktuella området på sikt. Syftet
är också att projektet ska kunna tillgodose ett behov av lokaler och
bostäder i Örebros västra stadsdelar samt bidra till att fler arbetstillfällen
skapas i de västra stadsdelarna. Genom det gemensamt ägda bolaget delas
också risken och ansvaret för byggnationen.
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Den föreslagna bolagsbildningen förutsätter godkännande av
Kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2015-02-23
Förslag till bolagsordning, 2015-02-20
Riktlinjer för aktieägaravtal 2015-02-20
Skiss av planerad byggnation
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen:
1. Örebro kommun har inget att erinra mot att Västerporten Fastigheter i
Örebro AB bildar ett gemensamt bolag tillsammans med ett bolag inom
NA Bygg koncernen i vilket Västerporten Fastigheter i Örebro AB äger 50
% av aktierna, för genomförandet av projektet "Författaren".
2. Förslag till bolagsordning 2015-02-20 för det gemensamt ägda bolaget
godkänns.
3. Västerporten får i uppdrag att ingå aktieägaravtal för det gemensamt
ägda bolaget enligt föreslagna riktlinjer 2015-02-20.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige 29 april 2015 för beslut.
Yrkande
Lennart Bondeson (KD) yrkar bifall till Kommunledningskontorets
justerade förslag och med tillägget av en fjärde beslutspunkt om att ge
Kommunledningskontoret i uppdrag att ta fram en policy för kommunens
hel- och delägda dotterbolag.
Johanna Reimfelt (M) yrkar avslag på Kommunledningskontorets justerade
förslag samt att Kommunstyrelsen istället ska få i uppdrag att inleda "Ett
Örebro 2035" (i enlighet med vad som beskrivs i den skriftliga
reservationen).
Yngve Alkman (FP) yrkar i första hand att ärendet återremitteras med
motiveringen att policyn för kommunens hel- och delägda dotterbolag ska
tas fram före övriga beslutspunkter behandlas. I andra hand yrkar Yngve
Alkman (FP) avslag på Kommunledningskontorets justerade förslag.
Niclas Persson (MP) yrkar bifall till Kommunledningskontorets justerade
förslag samt att få lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Proposition
Ordförande Lennart Bondeson (KD) ställer först Yngve Alkmans (FP)
yrkande om återremiss under proposition och finner att Kommunstyrelsen
beslutar att ärendet ska avgöras idag.
Därefter finner ordföranden att det finns två förslag till beslut, det vill säga
bifall till respektive avslag på Kommunledningskontorets justerade förslag.
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Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att
Kommunstyrelsen beslutar enligt Kommunledningskontorets justerade
förslag.
Beslut
Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen:
1. Örebro kommun har inget att erinra mot att Västerporten Fastigheter i
Örebro AB bildar ett gemensamt bolag tillsammans med ett bolag inom
NA Bygg koncernen i vilket Västerporten Fastigheter i Örebro AB äger 50
% av aktierna, för genomförandet av projektet "Författaren".
2. Förslag till bolagsordning 2015-02-20 för det gemensamt ägda bolaget
godkänns.
3. Västerporten får i uppdrag att ingå aktieägaravtal för det gemensamt
ägda bolaget enligt föreslagna riktlinjer 2015-02-20.
4. Kommunledningskontoret får i uppdrag att ta fram en policy för
kommunens hel- och delägda dotterbolag.
5. Niclas Persson (MP) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Beslutspunkterna 1-4 ska vidare till Kommunfullmäktige 29 april 2015 för
beslut.
Reservation
Yngve Alkman (FP) reserverar sig mot Kommunstyrelsens beslut till
förmån för sina yrkanden om att ärendet i första hand återremitteras med
motiveringen att policyn för kommunens hel- och delägda dotterbolag ska
tas fram före övriga beslutspunkter behandlas och i andra hand avslag på
Kommunledningskontorets justerade förslag.
Johanna Reimfelt (M) och Johan Kumlin (M) reserverar sig skriftligt mot
Kommunstyrelsens beslut till förmån för Johanna Reimfeldts (M) yrkande
om avslag på Kommunledningskontorets förslag samt att istället ge
Kommunstyrelsen i uppdrag att inleda "Ett Örebro 2035" i enlighet med
den vad som framkommer i den skriftliga reservationen.

§ 53 Verksamhetsberättelse 2014 för Kommunstyrelsens
Jämställdhetsdelegation
Ärendenummer: Ks 1189/2013
Handläggare: Johanna Ek
Ärendebeskrivning
Jämställdhetsdelegationen är en delegation under Kommunstyrelsen och
samordnar jämställdhetsfrågorna i Örebro kommun. Årligen redovisar
Jämställdhetsdelegationen en verksamhetsberättelse till Kommunstyrelsen.
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Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2015-02-23
Kommunstyrelsens Jämställdhetsdelegations verksamhetsberättelse 2014
Bilaga 1, Mandatperiodsrapport och Jämställdhetsdelegationens
rekommendationer, 2014-12-04
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen:
- Verksamhetsberättelse 2014 för Jämställdhetsdelegationen fastställs.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.

§ 54 Verksamhetsplan för Kommunstyrelsens
Jämställdhetsdelegation 2015
Ärendenummer: Ks 66/2015
Handläggare: Johanna Ek
Ärendebeskrivning
Jämställdhetsdelegationen är en delegation under Kommunstyrelsen och
samordnar jämställdhetsfrågorna i Örebro kommun.
Jämställdhetsdelegationen redovisar varje år en verksamhetsplan för
Kommunstyrelsen.
För Jämställdhetsdelegationens kostnader finns 50.000 kr per år avsatt.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2015-02-23
Kommunstyrelsens Jämställdhetsdelegations verksamhetsplan 2015
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen:
- Verksamhetsplan 2015 för Jämställdhetsdelegationen fastställs.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.
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§ 55 Sociala investeringar - NP-samverkan
Ärendenummer: Ks 73/2015
Handläggare: Aina Rundgren
Ärendebeskrivning
Förvaltningen för funktionshindrade ansöker tillsammans med
Gymnasieförvaltningen, Förvaltning förskola och skola,
Socialförvaltningen samt Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen om att genomföra en satsning inom ramen för sociala
investeringar. Satsningen, som är döpt till NP-samverkan, genomförs från
och med våren 2015 och tre år framåt och grundar sig i behovet av
samordnade insatser för personer med neuropsykiatrisk problematik, en
grupp som ökar framför allt bland unga vuxna.
Målgruppen för satsningen är ungdomar och unga vuxna 15-24 år som
upplever svårigheter i vardagen på grund av neuropsykiatrisk problematik
eller funktionsnedsättning. Inom målgruppen innefattas både de individer
som har någon diagnos inom spektret, exempelvis ADHD, Aspergers
syndrom, Autism, OCD och Tourettes syndrom, och individer utan diagnos
men med problematik som liknar de inom diagnoserna. Hur många som
har dessa typer av svårigheter och därmed innefattas i målgruppen är
omöjligt att uppskatta, men enligt brukarorganisationen Attention har 3-7
% av befolkningen ADHD/ADD, 1-2 % Aspergers syndrom och 1-2 %
någon form av OCD (tvångssyndrom).
Ett team bildas, med syfte att erbjuda riktade insatser till målgruppen, men
också till deras närstående och personal som möter målgruppen och som
behöver stöd i bemötande och förhållningssätt. Teamet kommer erbjuda
alltifrån individuella stödsamtal med kartläggning av individens
livssituation och vägledning till rätt stöd, kurser och utbildningar som
bidrar till att skapa strukturer för målgruppen, samt stöd och utbildningar
till närstående och personal. En viktig del av satsningen syftar till att
tillsammans med Virginska gymnasiet och Tullängsgymnasiet arbeta fram
och utveckla arbetssätt som skapar förbättrade förutsättningar för elever
inom målgruppen att nå målen i skolan och slutföra sina studier.
Det är av stor vikt att man inom ramen för satsningen hittar
samarbetsformer med de redan befintliga stödfunktionerna som finns inom
exempelvis Centralt skolstöd. Teamet måste ha förståelse för och ta tillvara
på den kunskap och de arbetssätt som redan finns etablerade för att
undvika att parallella strukturer byggs upp. På samma sätt krävs ett tätt
samarbete med habiliterings- och psykiatriverksamheterna inom
sjukvården.
Totalt tar satsningen 6,5 miljoner kronor i anspråk från reservationen för
sociala investeringar (6,2 miljoner kronor till satsningen plus fem procent
till utvärdering, motsvarande 310 000 kronor). Satsningen förväntas
generera kostnadsreduceringar för samtliga involverade förvaltningar, men
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i varierande utsträckning och under olika tidsperioder.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2015-02-26
Ansökan NP-samverkan, 2015-02-11
Bilaga 1 - Utvärderingsschema för NP-samverkan, daterad 2015-02-23
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen:
1. Kommunstyrelsen godkänner ansökan NP-samverkan. Satsningen
genomförs med start under våren 2015 och tre år framåt. Vid lyckat utfall
sker därefter implementering i ordinarie verksamhet.
2. Kommunstyrelsen godkänner att reservationen för sociala investeringar
belastas med 6,5 miljoner kronor för satsningen NP-samverkan.
3. Kommunstyrelsen ålägger Förvaltningen för funktionshindrade,
Gymnasieförvaltningen, Förvaltningen förskola och skola,
Socialförvaltningen samt Vuxenutbildnings- och
arbetsmarknadsförvaltningen att stå för återföring av medel i enlighet med
den utarbetade återföringsplanen, inklusive medel för utvärdering av
satsningarna motsvarande fem procent av ansökta medel.
4. Kommunstyrelsen ålägger projektledaren för satsningen att inkomma
med delårsrapport per april och augusti, samt en helårsrapport vid årets
slut.
5. Kommunstyrelsen ger Kommunledningskontoret i uppdrag att följa upp
och utvärdera satsningen.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.

§ 56 Arbetsordning och delegation för Kommunstyrelsens
utskott för näringsliv och tillväxt
Ärendenummer: Ks 183/2015
Handläggare: Lena Claeson och Jenni Hermansson
Ärendebeskrivning
Av Nämndreglemente för Örebro kommun framgår att Kommunstyrelsen
får utse de utskott som krävs för att fullgöra de uppgifter som åvilar
styrelsen (12 §).
Den nuvarande delegationen för Kommunstyrelsens utskott för näringsliv
och tillväxt antogs av Kommunstyrelsen den 20 september 2011. I
samband med att Kommunfullmäktige 17 december antog
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Nämndreglemente för Örebro kommun uppdrogs samtliga nämnder att se
över sina delegationsordningar så att de överensstämmer med reglementet.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2015-03-02
Arbetsordning och delegation för Kommunstyrelsens utskott för näringsliv
och tillväxt, 2015-03-02
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen:
1. Arbetsordning och delegation för Kommunstyrelsens utskott för
näringsliv och tillväxt antas.
2. Arbetsordning och delegation för Kommunstyrelsens utskott för
näringsliv och tillväxt gäller från och med 2015-03-25 och ersätter tidigare
arbetsordning och delegation.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.

§ 57 Svar till Stadsrevisionen på granskning av
trygghetslarm
Ärendenummer: Ks 124/2015
Handläggare: Mats Brantsberg
Ärendebeskrivning
Stadsrevisionen i Örebro kommun har genomfört en granskning avseende
kommunens trygghetslarm. Uppdraget ingår i revisionsplanen för 2014.
Stadsrevisionen vill ha svar senast den 31 mars från berörda nämnder om
vilka åtgärder som ska vidtas.
Uppfattningen från Stadsrevisionen är att Vård- och omsorgsnämnd Öster i
allt väsentligt bedriver en ändamålsenlig verksamhet avseende
trygghetslarm och åtgärdandet av larm, även om granskningen påvisar
vissa utvecklingsområden. Stadsrevisionen har också lämnat
rekommendationer till kommunen för det fortsatta arbetet.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2015-03-10
Yttrande, 2015-02-26
Stadsrevisionens granskningsrapport och missiv, 2015-01-13
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen:
- Yttrandet över revisionsrapporten om granskning av trygghetslarm antas
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och överlämnas till Stadsrevisionen.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.

§ 58 Svar till Stadsrevisionen på granskning av rutiner
avseende hantering av anläggningsregister för materiella
anläggningstillgångar
Ärendenummer: Ks 125/2015
Handläggare: Karin Nilsson
Ärendebeskrivning
Stadsrevisionen har i sin granskningsrapport avseende hantering av
anläggningsregister för materiella anläggningstillgångar, uppmanat
Kommunstyrelsen att redovisa åtgärder som ska vidtas för att komma till
rätta med de brister som påtalats i rapporten.
Åtgärder ska vidtas av de brister som framkommit: Riktlinjer och
anvisningar ska kompletteras och uppdateras, hantering av utrangeringar av
tillgångar ska tydliggöras, rutin för inventering av anläggningstillgångar
ska skapas och en genomgång av anläggningsregistret för inventarier ska
göras och utrangera de tillgångar som inte längre finns kvar i kommunens
ägo. Ekonomidirektören kommer även att fastställa reviderade
redovisningsriktlinjer för investering och Kommunledningskontoret arbetar
med att uppdatera tillämpningsanvisningar och rutiner för att tydliggöra
inventering och utrangering.
Beslutsunderlag
Stadsrevisionens rapport Granskning av rutiner avseende hantering av
anläggningsregister för materiella anläggningstillgångar, 2015-01-13.
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2015-02-19
Förslag till yttrande, 2015-02-17
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen:
1. Yttrandet över revisionsrapporten om granskning av rutiner avseende
hantering av anläggningsregister för materiella anläggningstillgångar antas
och överlämnas till Stadsrevisionen.
2. Kommunledningskontoret får i uppdrag att:
a) komplettera och uppdaterar redovisningsriktlinje och anvisningar
avseende utrangering av materiella anläggningstillgångar, där även
inventering och utrangering av konst ingår.
b) göra en grundlig genomgång av anläggningsregistret av inventarier, och
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utrangera de tillgångar som inte längre finns i kommunens ägo.
c) utarbeta en rutin för inventering av tillgångar där det framgår när olika
typer av tillgångar ska inventeras.
d) slutföra arbetet med att uppdatera riktlinjer utifrån
komponentredovisning som börjar tillämpas inom kommunen 2015
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.

§ 59 Upphävande av beslut att meddela parkeringstillstånd
för miljöbilar
Ärendenummer: Ks 1301/2014
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige fattade 17 december 2003 ett beslut om gratis
parkering för miljöbilar. Den 8 oktober 2014 meddelade Högsta
förvaltningsdomstolen att ett sådant beslut strider mot 2 § i lag (1957:259)
om rätt för kommun att ta ut avgift för vissa upplåtelser av offentlig plats,
m.m. Enligt bestämmelsen tillåts endast avgiftsfrihet för rörelsehindrade.
Under perioden 2014-01-01 och 2014-10-10 har 360 ansökningar om
parkeringstillstånd för miljöbilar inkommit och 250 tillstånd har beviljats.
Enligt förslaget ska inga nya parkeringstillstånd utfärdas för miljöbilar från
och med att beslut därom fattats i Kommunfullmäktige. Parkeringstillstånd
som redan utfärdats gäller tills de går ut.
Ärendet behandlades av Tekniska nämnden den 4 november 2014 och av
Programnämnd samhällsbyggnad den 2 december 2014.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Programnämnd samhällsbyggnad, 2014-12-02, § 167
Protokollsutdrag från Tekniska nämnden, § 95, 2014-11-20
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, 2014-11-04
Dom från Högsta förvaltningsdomstolen, 2014-10-08
Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige, § 221, 2003-12-17
Förslag till beslut
Programnämnd samhällsbyggnads förslag till Kommunstyrelsen:
1. Upphäva beslut fattat i Kommunfullmäktige den 17 december 2003, §
221, om att befria miljöbilar från parkeringsavgift.
2. Redan utfärdade tillstånd gäller tills de går ut.
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Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige den 29 april 2015 för beslut.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige den 29 april 2015 för beslut.

§ 60 Svar på motion från Daniel Granqvist (M) om översyn
av området i centrala Örebro där alkohol inte får
konsumeras på allmän plats
Ärendenummer: Ks 126/2014
Ärendebeskrivning
En motion har inkommit från Moderaterna och remitterats till Tekniska
nämnden. Moderaterna föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att
kommunen snarast ska göra en ny översyn av vilka områden i kommunen
där konsumtion av alkohol på allmän plats ska vara förbjuden och att
grönområdet vid Svartån där Faktorigatan börjar ska omfattas av förbud
mot alkoholkonsumtion på allmän plats.
Tekniska nämnden behandlade sitt yttrande på deras sammanträde 21
augusti 2014. Tekniska nämnden anger i sitt yttrande att de har tagit emot
klagomål och synpunkter, både från kommunmedlemmar och från andra
myndigheter, vilka pekar på behovet av en översyn av området där
alkoholförtäring är förbjuden och då särskilt området runt
Faktorigatan/USÖ. Tekniska förvaltningen inledde därför, på uppdrag av
Tekniska nämndens presidium, en utredning angående detta. När
Kommunfullmäktige den 17 december 2014 beslutade om en revidering av
lokala ordningsföreskrifter för Örebro kommun ingår numera det område
motionären hänvisar till i det område inom vilket alkoholförtäring är
förbjudet enligt de lokala ordningsföreskrifterna.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2015-03-04
Protokollsutdrag från Tekniska nämnden, 2014-08-21
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2014-08-07
Motion "Översyn av området i centrala Örebro där alkohol inte får
konsumeras på allmän plats" (Ks 126/2014)
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen:
- Motionen är tillgodosedd.
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.

§ 61 Remittering av motioner
Ärendenummer: Ks 171/2015
Handläggare: Jenni Hermansson
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har den 25 februari 2015 överlämnat följande
motioner till Kommunstyrelsen för beredning:
Motion från Sara Richert (MP) och Marcus Willén (MP) om en
träbyggnadsstrategi för Örebro kommun, Ks 292/2015
Motion från Cecilia Lönn Elgstrand (V), Murad Artin (V), Jessica
Carlqvist (V) och Martha Wicklund (V) om Låt barnen växa upp utan
tvingande könsnormer, Ks 298/2015
Motion från Karolina Wallström (FP) om försöksverksamhet med betyg
från årskurs 4, Ks 310/2015
Motion från Azita Iranipour om inrätta karriärtjänster för socialsekreterare,
Ks 318/2015
Beslutsunderlag
Motion från Sara Richert (MP) och Marcus Willén (MP) om en
träbyggnadsstrategi för Örebro kommun, Ks 292/2015
Motion från Cecilia Lönn Elgstrand (V), Murad Artin (V), Jessica
Carlqvist (V) och Martha Wicklund (V) om Låt barnen växa upp utan
tvingande könsnormer, Ks 298/2015
Motion från Karolina Wallström (FP) om försöksverksamhet med betyg
från årskurs 4, Ks 310/2015
Motion från Azita Iranipour om inrätta karriärtjänster för socialsekreterare,
Ks 318/2015
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen:
1. Motion från Sara Richert (MP) och Marcus Willén (MP) om en
träbyggnadsstrategi för Örebro kommun remitteras till Programnämnd
samhällsbyggnad.
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2. Motion från Cecilia Lönn Elgstrand (V), Murad Artin (V), Jessica
Carlqvist (V) och Martha Wicklund (V) om Låt barnen växa upp utan
tvingande könsnormer remitteras till Programnämnd barn- och utbildning.
3. Motion från Karolina Wallström (FP) om försöksverksamhet med betyg
från årskurs 4 remitteras till Programnämnd barn- och utbildning.
4. Motion från Azita Iranipour om inrätta karriärtjänster för
socialsekreterare remitteras till Kommunledningskontoret.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.

§ 62 Obesvarade motioner
Ärendenummer: Ks 305/2015
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.
Kommunledningskontoret har upprättat en förteckning över motioner som
inte är slutligt färdigberedda.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets sammanställning över ej färdigberedda
motioner april 2015
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen:
- Anmälan läggs till handlingarna.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige 29 april 2015 för beslut.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige 29 april 2015 för beslut.
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§ 63 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt, månadsrapport
Ärendenummer: Ks 76/2015
Handläggare: Olle Kylensjö
Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har sammanställt en rapport över utvecklingen
inom ekonomi, personal och verksamhet under januari och februari 2015.
Beslutsunderlag
Månadsrapport ekonomi, personal och verksamhet Örebro kommun,
januari-februari 2015.
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen:
- Rapporten läggs till handlingarna.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.

§ 64 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
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
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Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen:
-Rapporten läggs till handlingarna.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.

§ 65 Rapport över finansverksamheter under februari 2015
Ärendenummer: Ks 77/2015
Handläggare: Mats Rodenfelt
Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret redovisar i rapport finansverksamheten under
februari 2015.
Beslutsunderlag
Rapport över Finansverksamheten under februari 2015
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen:
- Rapporten läggs till handlingarna.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.

§ 66 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Ks 346/2015
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.
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Inför Kommunstyrelsens sammanträde den 24 mars redovisar
Kommunledningskontoret beslut som tagits med stöd av delegation under
februari 2015.
Beslutsunderlag
Sammanställning över delegationsbeslut under perioden 1 februari - 28
februari 2015
Sammanställning över delegationsbeslut inom finansverksamheten under
perioden 1 februari - 28 februari 2015
Protokoll från Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt, 201502-24
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen:
- Anmälan av delegationsbeslut läggs till handlingarna.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.

§ 67 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
Protokoll Örebro Rådhus AB, 2015-02-11
Minnesanteckningar och presentation från arbetsgruppen "Samarbete,
samordning och planering kring anhöriginvandring/flyktingmottagning"
Ansökan om medel till V.OX-festivalen 22-23 augusti 2015, Ks 223/2015
Slutrapport för uppdrag " Örebro kommuns kvalitetsdagar - planering och
genomförande av nationell kvalitetskonferens", Ks 265/2014
Beslut om tillstånd till allmän kameraövervakning, Örebro Hockey, Ks
852/2014
Utbetalning av statsbidrag till kommuner, Beslut från Länsstyrelsen 201503-02, Ks 232/2015
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Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen:
- Anmälan läggs till handlingarna.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.

§ 68 Fortsatt arbete med tillgänglighet, trygghet och
attraktivitet i Örebro stad - nominering Årets stadskärna
Ärendenummer: Ks 1012/2013
Ärendebeskrivning
I maj 2013 fick Örebro silver i utmärkelsen Årets stadskärna. En
motivering till andraplatsen var att "Ett medvetet och konsekvent arbete
har skett för att förbättra tillgängligheten, tryggheten och attraktionerna i
staden".
I november 2013 beslutade Kommunstyrelsen, som ett led i att fortsätta det
goda samarbetet mellan City Örebros medlemmar och kommunen kring
stadskärnan och befästa tillgängligheten, tryggheten och attraktiviteten i
Örebro stad, att på nytt ansöka om Årets stadskärna 2015. År 2015 sågs
som ett lämpligt år att på nytt ansöka om utmärkelsen med bland annat av
staden firar 750 år. Redan avsatta AFA-medel avsattes till detta.
I januari 2015 ansökte City Örebro om utmärkelsen och i februari fick
Örebro bekräftat att vi är en av tre nominerade städer till utmärkelsen 2015.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2015-02-12
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen:
- Kommunstyrelsen tar informationen om nomineringen och ansökan till
protokollet.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.
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§ 69 Initiativ från Sara Richert (MP) och Niclas Persson
(MP) om bredda utredningsuppdraget om kulturkvarter
Ärendenummer: Ks 474/2015
Ärendebeskrivning
Sara Richert (MP) och Niclas Persson (MP) har lämnat in ett initiativ om
att bredda utredningsuppdraget om kulturkvarter. Av initiativet framgår att
Kommunstyrelsen föreslås ge kommundirektören i uppdrag att även utreda
förutsättningarna för att använda Krämaren och eventuellt andra
närliggande befintliga fastigheter för att samla stadsbibliotek, kulturskola
och annan musik/scenverksamhet centralt.
Beslutsunderlag
Initiativ från Sara Richert (MP) och Niclas Persson (MP), 2015-03-17
Yrkande
Niclas Persson (MP) yrkar bifall till sitt och Sara Richerts (MP) initiativ
om att ge kommundirektören i uppdrag att även utreda förutsättningarna
för att använda Krämaren och eventuellt andra närliggande befintliga
fastigheter för att samla stadsbibliotek, kulturskola och annan
musik/scenverksamhet centralt.
Yngve Alkman (FP) och Johanna Reimfelt (M) yrkar bifall till Sara Richert
(MP) och Niclas Perssons (MP) initiativ.
Björn Sundin (S) och Lennart Bondeson (KD) yrkar avslag på Sara Richert
(MP) och Niclas Perssons (MP) initiativ.
Proposition
Ordförande Lennart Bondeson (KD) finner att det finns två förslag till
beslut, det vill säga bifall till respektive avslag på Sara Richerts (MP) och
Niclas Perssons (MP) initiativ. Ordföranden ställer förslagen mot varandra
och finner att Kommunstyrelsen beslutar att avslå Sara Richerts (MP) och
Niclas Perssons (MP) initiativ.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Avslå Sara Richerts (MP) och Niclas Perssons (MP) initiativ.
Reservation
Niclas Persson (MP), Johanna Reimfelt (M), Johan Kumlin (M) och Yngve
Alkman (FP) reserverar sig mot Kommunstyrelsens beslut till förmån för
Niclas Perssons (MP) m.fl. yrkande om bifall till Sara Richerts (MP) och
Niclas Perssons (MP) initiativ om att ge kommundirektören i uppdrag att
även utreda förutsättningarna för att använda Krämaren och eventuellt
andra närliggande befintliga fastigheter för att samla stadsbibliotek,
kulturskola och annan musik/scenverksamhet centralt.
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