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Paragraf 139-172

Jenni Hermansson, sekreterare
Justerat den 17 juni 2016.

Kenneth Nilsson (S), ordförande

Johan Kumlin (M), justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 17 juni 2016.
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§ 139 Delårsrapport med prognos 1 2016 Örebro kommun
Ärendenummer: Ks 519/2016
Handläggare: Susanne Högling
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelseförvaltningen har sammanställt en delårsrapport till och
med den 30 april och helårsprognos 1 för 2016 för Örebro kommun. I
rapporten görs en uppföljning av Kommunfullmäktiges finansiella mål.
Resultatet efter årets fyra första månader visar ett resultat på 134 mnkr.
Kommunens samlade resultat för helåret 2016 prognostiseras till 268 mnkr,
vilket är ett överskott på 160 mnkr i förhållande till budget. Exklusive
jämförelse-störande poster blir resultatet 140 mnkr.
Nämnderna redovisar sammantaget ett prognostiserat underskott på 41
mnkr. Skatteintäkterna och generella statsbidrag beräknas ge 67 mnkr mer
än budgeterat. Helårsprognosen för finansverksamheten visar ett
underskott mot budget på 17 mnkr.
Årets resultat efter balanskravsjusteringar prognostiseras till 281 mnkr, och
kommunen beräknas därmed inte ha något balanskravsresultat att reglera
vid årets slut.
Beslutsunderlag
Delårsrapport med prognos 1, 2016
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Delårsrapport med prognos 1 för 2016 godkänns.
2. Samtliga nämnder som redovisar prognostiserat underskott för år 2016
ska genomföra åtgärder för att klara att bedriva verksamheten inom
beslutade budgetramar.
3. Genomlysningen av kommunens IT-kostnader tas med som underlag i
arbetet med Övergripande strategier med budget 2017.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige den 15 juni 2016 för beslut.
Yrkande
Maria Haglund (M) yrkar om att få lämna ett särskilt yttrande till
protokollet.
Proposition
Ordförande Kenneth Nilsson (S) finner att det finns ett förslag till beslut,
det vill säga Kommunstyrelseförvaltningens förslag och finner att
Kommunstyrelsen beslutar enligt det.
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Delårsrapport med prognos 1 för 2016 godkänns.
2. Samtliga nämnder som redovisar prognostiserat underskott för år 2016
ska genomföra åtgärder för att klara att bedriva verksamheten inom
beslutade budgetramar.
3. Genomlysningen av kommunens IT-kostnader tas med som underlag i
arbetet med Övergripande strategier med budget 2017.
4. Maria Haglund (M) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Karolina Wallström (L), Yngve Alkman (L) och Murad Artin (V) deltar
inte i beslutet.
Maria Haglund (M) och Johan Kumlin (M) deltar inte i beslutet avseende
beslutspunkterna 1 och 2.
Beslutspunkterna 1-3 ska vidare till Kommunfullmäktige den 15 juni 2016
för beslut.

§ 140 Revideringar i de kommunövergripande
indikatorerna 2016
Ärendenummer: Ks 603/2016
Handläggare: Susanne Högling
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige fastställer årligen kommunövergripande indikatorer i
"Övergripande strategier och budget". Dessa indikatorer ska säkerställa att
den kommunala verksamheten utvecklas i önskvärd riktning. De utgör
också kommunens mål för god ekonomisk hushållning samt ingår i
Kommunstyrelsens uppsiktsplikt enligt kommunallagen. På uppdrag av
kommundirektören påbörjades hösten 2015 en översyn av
uppföljningsprocessen och som en del i denna ingår revidering av de
kommunövergripande indikatorerna.
Förslag till revideringar av de kommunövergripande indikatorerna har
tagits fram i samverkan med berörda verksamheter och redovisas i bilagor.
För Kommunstyrelsens egen verksamhet, programnämnder och
driftsnämnder kommer dessa revideringar innebära motsvarande ändringar,
vilka redovisas i Delårsrapport med prognos 2, 2016.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-05-04
Förslag på revideringar i kommunövergripande indikatorerna för 2016
Detaljerad beskrivning av föreslagna ändringar
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Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Förslagna ändringar av kommunövergripande indikatorer för år 2016
fastställs.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige den 15 juni 2016 för beslut.
Yrkande
Maria Haglund (M) yrkar om att få lämna ett särskilt yttrande till
protokollet.
Proposition
Ordförande Kenneth Nilsson (S) finner att det finns ett förslag till beslut,
det vill säga Kommunstyrelseförvaltningens förslag och finner att
Kommunstyrelsen beslutar enligt det.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Förslagna ändringar av kommunövergripande indikatorer för år 2016
fastställs.
2. Maria Haglund (M) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Maria Haglund (M), Johan Kumlin (M), Karolina Wallström (L), Yngve
Alkman (L) och Murad Artin (V) deltar inte i beslutet.
Beslutspunkt 1 ska vidare till Kommunfullmäktige den 15 juni 2016 för
beslut.

§ 141 Budgetdirektiv 2017-2019
Ärendenummer: Ks 550/2016
Handläggare: Marie Hellgren
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram budgetdirektiv för 2017-2019.
Budgetdirektivet innehåller befolkningsprognos samt ekonomiska
förutsättningar för perioden.
Beslutsunderlag
Budgetdirektiv 2017-2019
Synpunkter från Vårdförbundet genom Gunilla Werme, 2016-05-31
Synpunkter från Vårdförbundet genom Christina Köhlström, 2016-05-31
Protokoll Central samverkan, 2016-06-01
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Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Anta budgetdirektiv för år 2017-2019.
Yrkande
Karolina Wallström (L) yrkar att 1) Budgetdirektiven 2017-2019 ändras till
Budgetförutsättningar 2017-2019 och 2) att sidan 15 med tydliga politiska
direktiv stryks.
Maria Haglund (M) yrkar om att få lämna ett särskilt yttrande till
protokollet.
Proposition
Ordförande Kenneth Nilsson (S) finner att det finns två förslag till beslut,
det vill säga Kommunstyrelseförvaltningens förslag och Karolina
Wallströms (L) yrkande att 1) Budgetdirektiven 2017-2019 ändras till
Budgetförutsättningar 2017-2019 och 2) att sidan 15 med tydliga politiska
direktiv stryks.
Ordföranden ställer dessa mot varandra och finner att Kommunstyrelsen
beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Anta budgetdirektiv för år 2017-2019.
2. Maria Haglund (M) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Maria Haglund (M), Johan Kumlin (M) och Murad Artin (V) deltar inte i
beslutet.
Reservation
Karolina Wallström (L) och Yngve Alkman (L) reserverar sig skriftligt
mot beslutet till förmån för Karolina Wallströms (L) yrkande om att 1)
Budgetdirektiven 2017-2019 ändras till Budgetförutsättningar 2017-2019
och 2) att sidan 15 med tydliga politiska direktiv stryks.

§ 142 Investeringsprogram med revideringar för 2016
Ärendenummer: Ks 585/2016
Handläggare: Marie Hellgren
Ärendebeskrivning
I och med beslut om Övergripande strategi och budget för 2016 beslutades
även om investeringsprogram för perioden 2016-2019. Sedan beslutet har
behov av revideringar av år 2016 års investeringsprogram uppkommit.
6

Handlingen är avsedd att utgöra underlag för den fortsatta processen inför
budget och ekonomisk plan för åren 2017-2020.
Investeringsprogrammet baseras på programnämndernas, Vuxenutbildning
och arbetsmarknadsnämnden samt kommunsstyrelseförvaltningens
underlag till investeringsprogram.
Revideringarna för 2016 uppgår till 309,7 mnkr i minskad
investerings-budgetram totalt för Örebro kommun varav -147,7 mnkr inom
skatte-finansierad verksamheten och -162,2 inom taxefinansierad
verksamhet. Revideringar för investeringar inom de kommunala bolagen
uppgår till -161,1 mnkr. Se bilaga 1.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-05-20
Reviderat investeringsprogram 2016 med plan för 2017-2020
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Reviderat investeringsprogram för år 2016 godkänns.
2. Driftskostnadskompensationer för år 2016 för reviderat
investerings-program godkänns. Finansiering sker ur anslaget för generella
kostnads-ökningar.
3. Redovisat förslag till reviderat investeringsprogram godkänns att utgöra
underlag för det fortsatta arbetet med ekonomisk plan för åren 2017-2020.
Yrkande
Karolina Wallström (L) yrkar avslag på Kommunstyrelseförvaltningens
förslag till förmån för Liberalernas eget förslag till budget som lades fram
vid Kommunfullmäktige 20 oktober 2015.
Maria Haglund (M) yrkar om att få lämna ett särskilt yttrande till
protokollet.
Sara Richert (MP) yrkar om att få lämna ett särskilt yttrande till
protokollet.
Proposition
Ordförande Kenneth Nilsson (S) finner att det finns två förslag till
beslut, det vill säga Kommunstyrelseförvaltningens förslag och Karolina
Wallströms yrkande om avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag
till förmån för Liberalernas eget förslag till budget som lades fram vid
Kommunfullmäktige 20 oktober 2015. Ordföranden ställer förslagen mot
varandra och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt
Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Reviderat investeringsprogram för år 2016 godkänns.
2. Driftskostnadskompensationer för år 2016 för reviderat
investerings-program godkänns. Finansiering sker ur anslaget för generella
kostnads-ökningar.
3. Redovisat förslag till reviderat investeringsprogram godkänns att utgöra
underlag för det fortsatta arbetet med ekonomisk plan för åren 2017-2020.
4. Maria Haglund (M) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
5. Sara Richert (MP) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Sara Richert (MP) och Murad Artin (V) deltar inte i beslutet.
Maria Haglund (M) och Johan Kumlin (M) deltar inte i beslutet avseende
beslutspunkterna 1 och 2.
Reservation
Karolina Wallström (L) och Yngve Alkman (L) reserverar sig mot beslutet
till förmån för Karolina Wallströms (L) yrkande om avslag på
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till förmån för Liberalernas eget
förslag till budget som lades fram vid Kommunfullmäktige 20 oktober
2015.

§ 143 Tilläggsanslag och ombudgeteringar 2016
Ärendenummer: Ks 204/2016
Handläggare: Marie Hellgren
Ärendebeskrivning
I ärendet redovisas tilläggsanslag för kostnadsökningar och
indexupp-räkningar för 2016 samt ombudgeteringar.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-06-02
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Tilläggsanslag beviljas med 31,2 mnkr i enlighet med
Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
2. Tilläggsanslag för höjt ungdoms PO-påslag beviljas med 32 mnkr i
enlighet med Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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3. Ombudgeteringar genomförs enligt Kommunstyrelseförvaltningens
förslag.
Yrkande
Maria Haglund (M) yrkar avslag på den del av förslaget som rör att justera
ner budgetramen för Programnämnd social välfärd med 900 000 kronor för
andra halvåret 2016. I övrigt yrkar Maria Haglund (M) bifall till
Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Karolina Wallström (L) yrkar avslag på den del av tilläggsanslaget som rör
maxtaxan för äldre och vill istället låta maxavgiften i vård- och
omsorgstaxan samt taxan för serviceinsatser vara oförändrad. Den ökade
kostnaden för uteblivna statsbidrag ska istället tillskjutas av
Kommunstyrelsen. I övrigt yrkar Karolina Wallström (L) bifall till
Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Murad Artin (V) yrkar bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Proposition
Ordförande Kenneth Nilsson (S) finner att det finns tre förslag till beslut,
det vill säga Kommunstyrelseförvaltningens förslag, Maria Haglunds (M)
yrkande och Karolina Wallströms (L) yrkande och redovisar sitt förslag till
propositionsordning som Kommunstyrelsen godkänner.
Ordföranden ser Kommunstyrelseförvaltningens förslag som huvudförslag.
För att utse motförslag till huvudförslaget ställer ordföranden först Maria
Haglunds (M) yrkande mot Karolina Wallströms (L) yrkande. Ordföranden
finner att Kommunstyrelsen beslutar att utse Maria Haglunds (M) yrkande
som motförslag.
Ordförande ställer Kommunstyrelseförvaltningens förslag mot Maria
Haglunds (M) yrkande och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt
Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Tilläggsanslag beviljas med 31,2 mnkr i enlighet med
Kom-mun-styrelseförvaltningens förslag.
2. Tilläggsanslag för höjt ungdoms PO-påslag beviljas med 32 mnkr i
enlighet med Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
3. Ombudgeteringar genomförs enligt Kommunstyrelseförvaltningens
förslag.
Sara Richert (MP) avstår från att delta i beslutet.
Reservation
Maria Haglund (M) och Johan Kumlin (M) reserverar sig skriftligt mot
Kommunstyrelsens beslut att avslå Maria Haglunds (M) yrkande om avslag
på den del av förslaget som rör att justera ner budgetramen
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för Programnämnd social välfärd med 900 000 kronor för andra halvåret
2016.
Karolina Wallström (L) och Yngve Alkman (L) reserverar
sig skriftligt mot Kommunstyrelsens beslut att avslå Karolina Wallströms
(L) yrkande om avslag på den del av tilläggsanslaget som rör maxtaxan för
äldre och vill istället låta maxavgiften i vård- och omsorgstaxan samt taxan
för serviceinsatser vara oförändrad. Den ökade kostnaden för uteblivna
statsbidrag ska istället tillskjutas av Kommunstyrelsen.

§ 144 Ekonomiskt stöd till Örebro Fredskonferens 2016
Ärendenummer: Ks 505/2016
Handläggare: Anne Andersson
Ärendebeskrivning
Den 21 oktober 2016 planeras en fredskonferens i Örebro – Örebro
Fredskonferens 2016.
Med anledning av fredskonferensen har Lars O. Molin, ordförande för
fredskonferensens styrgrupp, inkommit med en ansökan om ett ekonomiskt
stöd från Örebro kommun på 150 000 kronor.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-05-10
Ansökan från Örebro fredskonferens 2016
Förslag till program för Örebro Fredskonferens 21 oktober 2016
Budget Örebro Fredskonferens 2016
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Örebro kommun bidrar med 150 000 kronor till Örebro Fredskonferens
2016. Medel tas ur Kommunstyrelsens anslag för oförutsedda kostnader.
Nämndens behandling
Maria Haglund (M) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av
jäv.
Yrkande
Karolina Wallström (L) yrkar i första hand att ärendet återremitteras till
Kommunstyrelseförvaltningen så att ärendet kan följa de nya rutiner och
riktlinjer som ska gälla för evenemangsstöd samt att det fastslås till vem
utbetalning ska ske. Om återremissyrkandet faller avstår Karolina
Wallström (L) från att delta i beslutet.
Sara Richert (MP), Murad Artin (V) och Johan Kumlin (M) yrkar bifall till
Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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Proposition
Ordförande Kenneth Nilsson (S) ställer först Karolina Wallströms (L)
yrkande om återremiss under proposition och finner att Kommunstyrelsen
beslutar att ärendet ska avgöras idag.
Därefter finner ordföranden att det endast finns ett förslag till beslut, det
vill säga bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag och att
Kommunstyrelsen beslutar enligt det.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Örebro kommun bidrar med 150 000 kronor till Örebro Fredskonferens
2016. Medel tas ur Kommunstyrelsens anslag för oförutsedda kostnader.
Karolina Wallström (L) och Yngve Alkman (L) deltar inte i beslutet.

§ 145 Utökning av Finanskommittén med VD för Kumbro
Utveckling AB
Ärendenummer: Ks 625/2016
Handläggare: Mats Rodenfelt
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 2010-01-27 § 5 om utökat finansiell
samordning mellan kommunen och kommunens bolag. Samtidigt
beslutades om organisation av finansverksamheten i kommunkoncernen
där Kommunstyrelsen inrättade en koncerngemensam finanskommitté med
uppgift att pröva behovet av och utarbeta förslag till ändringar i
finanspolicyn till kommunstyrelsen. Finanskommittén har vidare i uppdrag
att årligen fastställa strategi för kapitalanskaffning och övergripande
modell för ränteriskhantering inom kommunkoncernen. Finanskommittén
ska årligen utvärdera effekten av det finansiella samarbetet inom
kommunkoncernen.
Finanskommittén utses av kommunstyrelsen och består av kommunens
Kommundirektör, ordförande, VD för Örebrobostäder, VD för
Örebroporten och VD för Futurum.
Eftersom Kumbro utveckling med dotterbolag har en växande andel av
kommunkoncerns låneskuld så föreslår Finanskommittén att den ska
utökas med att VD för Kumbro Utveckling ingår i Finanskommittén.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-05-17
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Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Finanskommittén utökas från och med 2016-07-01 med VD för Kumbro
utveckling AB och består av kommunens Kommundirektör, ordförande,
VD för Örebrobostäder AB, VD för Örebroporten AB, VD för Futurum
fastigheter i Örebro AB samt VD för Kumbro Utveckling AB.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 146 Finanssamarbete med Västerås stad
Ärendenummer: Ks 485/2016
Handläggare: Mats Rodenfelt
Ärendebeskrivning
Örebro kommun har en stor del av upplåningen genom
kapitalmarknadsprogram. Att hantera kapitalmarknadsprogrammen kräver
att man har en god marknadsuppfattning om vad rådande pris är på en
kommunobligation och kommuncertifikat. I Örebro kommun är det två
personer inom internbanken som hanterar kommunens
kapitalmarknadsprogram. För att skapa bättre förutsättningar för att alltid
ha personal med god kunskap om penningmarknaden som kan vara backup
till de två personer som idag hanterar kommunens upplåning via
kapitalmarknadsprogrammen har diskussioner förts med Västerås Stads
internbank om att agera backuppfunktion till respektive kommuns
internbank vid akuta behov. Detta sker genom att kommundirektören i
Örebro kommun skriver under en fullmakt som ger namngivna personer
inom internbanken i Västerås stad rätten att företräda Örebro kommun vid
omsättning av låneförfall av i första hand kommuncertifikat och i andra
hand obligationer enligt fastställda rutiner.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-05-18
Bilaga 1, Fullmakt
Bilaga 2, Emissionsuppdrag kommuncertifikat
Bilaga 3, Emissionsuppdrag obligation
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Samarbete mellan Örebro och Västerås internbanker godkänns.
2. Kommunstyrelsen delegerar till Kommundirektören Anne Andersson att
vid behov utfärda samt teckna fullmakt som ger namngivna personer inom
Västerås stads internbank rätten att företräda Örebro kommun vid
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emittering av kommunobligation eller kommuncertifikat.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 147 Förvärv och samverkansprojekt mellan
Örebroporten Förvaltning AB och Törsjö Logistik AB
Ärendenummer: Ks 602/2016
Handläggare: Rickard Samuelsson
Ärendebeskrivning
Fastigheten Örebro Törsjö 13:2 ("Fastigheten") ägs av AB Lokalhusman i
Örebro genom bolaget Törsjö Logistik AB ("Bolaget"). Örebroporten
Fastigheter AB:s helägda dotterbolag Örebroporten Förvaltning AB
("Örebroporten") har fört förhandlingar med Catena AB och AB
Lokalhusman i Örebro om att gemensamt äga och utveckla Fastigheten.
Fastigheten omfattar ett område på 72 ha och avsikten är planlägga
Fastigheten och möjliggöra uppförande av logistiklokaler inom
Fastigheten, med inriktning särskilt på sådan logistik som kräver tillgång
till järnvägsspår.
Parterna har kommit överens om att äga och utveckla Fastigheten genom
gemensamt ägande av Bolaget. Avsikten är att aktierna i Bolaget ska ägas
av Örebroporten med 33 %, av Catena Logistik AB med 34 % och av AB
Lokalhusman i Örebro 2 med 33 %. Örebroporten ska således förvärva 33
% av aktierna i Bolaget och ingå ett aktieägaravtal med de övriga parterna.
För Örebroportens del är avsikten att vara delaktig i samarbetet fram till
det att Fastigheten har detaljplanelagts och innan någon byggnation har
utförts.
Det föreslagna aktieförvärvet är ett sådant beslut som enligt Örebroportens
bolagsordning ska underställas Kommunfullmäktige. Enligt Örebro
kommuns bolagspolicy ska också bolagsordningen godkännas av
Kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-05-24
Sammanställning huvudsakliga villkor för aktieöverlåtelseavtal och
aktieägaravtal, 2016-05-06
Förslag till bolagsordning, 2016-05-06
Karta som utvisar Fastigheten
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Örebro kommun godkänner att Örebroporten Förvaltning AB förvärvar
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33 % av aktierna i Törsjö Logistik AB och ingår aktieägaravtal med övriga
ägare på villkor huvudsakligen enligt sammanställning 2016-05-06.
2. Förslag till bolagsordning 2016-05-06 godkänns.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige den 15 juni 2016 för beslut.
Yrkande
Sara Richert (MP) och Karolina Wallström (L) yrkar avslag på
Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Proposition
Ordförande Kenneth Nilsson (S) finner att det finns två förslag till beslut,
det vill säga bifall till respektive avslag på Kommunstyrelseförvaltningens
förslag. Ordföranden ställer dessa mot varandra och finner att
Kommunstyrelsen beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Örebro kommun godkänner att Örebroporten Förvaltning AB förvärvar
33 % av aktierna i Törsjö Logistik AB och ingår aktieägaravtal med övriga
ägare på villkor huvudsakligen enligt sammanställning 2016-05-06.
2. Förslag till bolagsordning 2016-05-06 godkänns.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige den 15 juni 2016 för beslut.
Murad Artin (V) deltar inte i beslutet.
Reservation
Sara Richert (MP) reserverar sig skriftligt mot Kommunstyrelsens beslut
till förmån för sitt yrkande om avslag på Kommunstyrelseförvaltningens
förslag.
Karolina Wallström (L) och Yngve Alkman (L) reserverar sig skriftligt
mot Kommunstyrelsens beslut till förmån för Karolina Wallströms (L)
yrkande om avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 148 Överlåtelse av Region Örebro läns aktier i Örebro
läns flygplats AB och i Örebroregionen Science Park AB
(under namnändring till Alfred Nobel Science Park AB) till
helägt bolag
Ärendenummer: Ks 591/2016
Handläggare: Rickard Samuelsson
Ärendebeskrivning
Regionfullmäktige i Region Örebro län har 2016-04-26 beslutat att Region
Örebro län ska överlåta sina aktier i Örebro läns Flygplats AB och i
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Örebroregionen Science Park AB (under namnändring till Alfred Nobel
Science Park AB) till regionens helägda bolag Region Örebro läns
förvaltnings AB samt att godkänna tilläggsavtal till befintliga
aktieägaravtal avseende ägandet i dessa bolag med anledning av partsbytet.
Överlåtelserna förutsätter att övriga delägare i bolagen, däribland Örebro
Rådhus AB, godkänner överlåtelserna och tilläggsavtalen till
aktieägaravtal.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-05-19
Protokollsutdrag från Regionfullmäktige i Region Örebro län 2016-04-26
Förslag till aktieöverlåtelseavtal avseende överlåtelse av aktier i Örebro
läns Flygplats AB (beslutsunderlag till regionfullmäktiges beslut)
Förslag till tilläggsavtal till aktieägaravtal avseende Örebro läns Flygplats
AB (beslutsunderlag till regionfullmäktiges beslut)
Förslag till aktieöverlåtelseavtal avseende överlåtelse av aktier i
Örebroregionen Science Park AB under namnändring till Alfred Nobel
Science Park AB (beslutsunderlag till regionfullmäktiges beslut)
Förslag till tilläggsavtal till aktieägaravtal avseende Örebroregionen
Science Park AB under namnändring till Alfred Nobel Science Park AB
(beslutsunderlag till regionfullmäktiges beslut)
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Örebro Rådhus AB får i uppdrag att godkänna Region Örebro läns
överlåtelse av dess aktier i Örebro läns Flygplats AB till Region Örebro
läns förvaltnings AB och ingå tilläggsavtal till aktieägaravtal
huvudsakligen i enlighet med förslag.
2. Örebro Rådhus AB får i uppdrag att godkänna Region Örebro läns
överlåtelse av dess aktier i Örebroregionen Science Park AB (under
namnändring till Alfred Nobel Science Park AB) till Region Örebro läns
förvaltnings AB och ingå tilläggsavtal till aktieägaravtal huvudsakligen i
enlighet med förslag.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige den 15 juni 2016 för beslut.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige den 15 juni 2016 för beslut.
Murad Artin (V) deltar inte i beslutet.
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§ 149 Örebroporten Fastigheters AB försäljning av
fastigheten Örebro Atomen 1 till Fortifikationsverket
Ärendenummer: Ks 598/2016
Handläggare: Rickard Samuelsson
Ärendebeskrivning
Örebroporten Fastigheter AB har för avsikt att sälja fastigheten Örebro
Atomen 1 ("Fastigheten") till Fortifikationsverket. Fortifikationsverket hyr
över 90 % av ytan inom den byggnad som finns på Fastigheten.
Fortifikationsverket äger också intilliggande fastighet.
Fastigheten är den enda kvarvarande fastigheten som Örebroporten äger i
området och Örebroporten bedömer att det är lämpligt att sälja Fastigheten
till Fortifikationsverket.
Köpeskillingen har bestämts till 28 mkr baserat på värderingar som gjorts
baserat på externa värderingar. Tillträde beräknas ske den 30 september i
år. Övriga villkor framgår av förslag till köpeavtal 2016-05-02
Beslutet att sälja Fastigheten är ett sådant beslut som enligt Örebroporten
Fastigheter AB:s bolagsordning ska underställas kommunfullmäktige i
Örebro. Försäljningen är också från Fortifikationsverkets sida villkorad av
godkännande av Sveriges regering.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-05-06
Förslag på köpeavtal 2016-05-02
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Örebro kommun godkänner att Örebroporten Fastigheter AB överlåter
fastigheten Örebro Atomen 1 till Fortifikationsverket för en köpeskilling
om 28 mkr och med övriga villkor huvudsakligen i överensstämmelse med
förslag till köpeavtal 2016-05-02.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige den 15 juni för beslut.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige den 15 juni 2016 för beslut.
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§ 150 Försäljning av icke planlagd mark i Boglundsängen
till Fortifikationsverket
Ärendenummer: Ks 683/2016
Ärendebeskrivning
Örebro garnison, företrätt av Försvarsmaktens telenät- och markteleförband
(FMTM), bedriver verksamhet i Boglundsängen. Hela området utgör
skyddsobjekt. Verksamheten håller på att expandera och
Fortifikationsverket har inkommit med förfrågan om att få förvärva mark
av kommunen österut. Expansionen av försvarets verksamhet i Örebro är
viktig ur ett nationellt perspektiv. Aktuellt området är inte planlagt men
ingår i den fördjupade översiktsplanen för Vivalla-Boglundsängen. Det
finns inte några specifika ställningstaganden kring det aktuella området
men det är en del av ett grönstråk och en länk till andra grönområden.
Fortifikationsverket åtar sig, utöver markpriset, att flytta den befintliga
stigen som går genom området samt plantera en trädridå utanför
anläggningens stängsel, i intilliggande naturreservatet. Överenskommet
markpris är 25kr/kvm. Förslaget är att sälja efterfrågat område till
Fortifikationsverket samt avtala om kompensationsåtgärderna i reservatet.
Överlåtelsen av marken är av principiell beskaffenhet och av större vikt,
vilket medför att ärendet ska beslutas i Kommunfullmäktige.
Ärendet behandlades av Programnämnd samhällsbyggnad den 2 juni 2016.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2016-05-16
Upprättat köpekontrakt (bilaga 1)
Bilaga "Överföring av fast egendom" från fortifikationsverket (bilaga 2)
Förslag till beslut
Programnämnd samhällsbyggnads förslag till Kommunstyrelsen:
- Godkänna upprättat köpekontrakt avseende fastigheten Örebro Mikael
2:96 och del av Örebro Mikael S:14 mellan Örebro kommun och
Fortifikationsverket.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige den 15 juni 2016 för beslut.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Programnämnd samhällsbyggnads förslag.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige den 15 juni 2016 för beslut.
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§ 151 Bedömning av verksamheterna i Örebro kommuns
hel- och delägda aktiebolag under 2015
Ärendenummer: Ks 607/2016
Handläggare: Rickard Samuelsson
Ärendebeskrivning
Enligt kommunallagen 6:1a§ ska 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 lekmannarevisorerna
och den information som Kommunstyrelseförvaltningen i övrigt har
tillgång till bedöms att bolagens verksamheter under år 2015 har varit
förenligt med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen
för de kommunala befogenheterna.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-04-25
Förteckning över bolag som avses i 6:1a§ kommunallagen, 2016-04-25
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Verksamheterna under år 2015 för de aktiebolag som anges i förteckning
daterad 2016-04-25 har varit förenligt med det fastställda kommunala
ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 152 Kommunalt parkeringsbolag för ett attraktivare
Örebro - styrinstrument i stadsplaneringen
Ärendenummer: Ks 684/2016
Ärendebeskrivning
Programnämnd samhällsbyggnad gav den 2 maj 2013 Stadsbyggnad i
uppdrag att utföra utredning enligt projektdirektiv "Samordning och
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effektivisering av kommunala parkeringsplatser i Örebro". Efter
upphandlingsförfarande fick Retail & Shopping Centre Development AB i
uppdrag att genomföra "Utredning rörande parkeringsorganisation i Örebro
kommun". Utredarna anser att Örebro kommun bör starta och driva ett
kommunalt parkeringsbolag. De förordar att parkeringsbolaget läggs direkt
under Rådhus AB, framförallt på grund av att en sådan organisatorisk
placering ger de bästa förutsättningarna för direkt ägarstyrning från
kommunledning och Kommunstyrelse.
Beslutsunderlag
Stadsbyggnads tjänsteskrivelse, 2016-05-27
Utredning rörande parkeringsorganisation i Örebro kommun
Flexibla parkeringstal. Parkeringsnorm för Örebro kommun. Projektplan
Kommunalt parkeringsbolag
Projektdirektiv Samordning och effektivisering av kommunala
parkeringsplatser i Örebro
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att ta fram ägardirektiv och
förslag till finansiering för ett parkeringsbolag.
Yrkande
Murad Artin (V) och Sara Richert (MP) yrkar bifall till
Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Maria Haglund (M) yrkar i första hand att ärendet ska återremitteras till
Kommunstyrelseförvaltningen för att utreda andra lösningar. I andra hand
yrkar Maria Haglund (M) avslag på Kommunstyrelseförvaltningens
förslag.
Karolina Wallström (L) yrkar i första hand att ärendet ska återremitteras till
Kommunstyrelseförvaltningen för att utreda andra lösningar. I andra hand
yrkar Karolina Wallström (L) avslag på Kommunstyrelseförvaltningens
förslag.
Proposition
Ordförande Kenneth Nilsson (S) ställer först Maria Haglund (M) och
Karolina Wallströms (L) 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, bifall till
respektive avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag. Ordföranden
ställer dessa mot varandra och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt
Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att ta fram ägardirektiv och
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förslag till finansiering för ett parkeringsbolag.
Reservation
Maria Haglund (M) och Johan Kumlin (M) reserverar sig skriftligt mot
Kommunstyrelsens beslut till förmån för Maria Haglunds (M) yrkande om
att ärendet i första hand ska återremitteras till
Kommunstyrelseförvaltningen för att utreda andra lösningar och i andra
hand avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Karolina Wallström (L) och Yngve Alkman (L) reserverar sig skriftligt
mot Kommunstyrelsens beslut till förmån för Karolina Wallström
(L) yrkande om att ärendet i första hand ska återremitteras till
Kommunstyrelseförvaltningen för att utreda andra lösningar och i andra
hand avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 153 Klimatstrategi för Örebro kommun, mål och delmål
för 2020
Ärendenummer: Ks 433/2014
Handläggare: Sara Andersson
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelseförvaltningen har under hösten 2015 haft i uppdrag att ta
fram ett förslag till en ny Klimatstrategi för Örebro kommun. Strategin har
varit ute på remiss och de synpunkter som kommit in har hanterats.
Förslaget till beslut är att anta klimatstrategin med de förändringar som
arbetats in.
Kommunstyrelsens utskott för Näringsliv och tillväxt beredde ärendet på
sitt sammanträde den 10 maj 2016.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens utskott för Näringsliv och
tillväxt, 2016-05-10, § 25
Särskilt yttrande från Johanna Reimfelt (M), 2016-05-10
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-05-09
Förslag till Klimatstrategi för Örebro kommun, mål och delmål för 2020
och 2030, 2016-05-09
Underlagsrapport till klimatstrategin, daterad 2016-05-09
Sammanställning av remissvar med kommentarer
Utdrag från sammanställning av remissvar med kommentarer
Utredning närproducerade livsmedel.
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Klimatstrategin med inarbetade synpunkter antas.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige 15 juni för beslut.
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Yrkande
Karolina Wallström (L) och Maria Haglund (M) yrkar avslag på
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Klimatstrategi och istället bifall
till att anta Nya Moderaternas och Liberalernas Klimatstrategi för Örebro
kommun och Matstrategi för Örebro kommun.
Sara Richert (MP) yrkar bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag
samt att få lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Lennart Bondeson (KD) yrkar bifall till Kommunstyrelseförvaltningens
förslag med följande revideringar: 1) Delmål Geo6c på sidan 15
ändras från "Kommunen ska årligen förmedla minst 20 GWh förnybar
elproduktion till företag och organisationer" till "Kommunen ska verka för
att förmedla förnybar elproduktion till företag och organisationer". 2)
Fotnot 18 på sidan 24 gällande Delmål Org3d: Alla inköp av kaffe, te,
bananer, kakao och drickchoklad samt 50 procent av chokladkonfektyr ska
vara etiskt märkta 2020 ändras från "Målet är beslutat i Kommunstyrelsen i
april 2014 (anslagsdatum i maj)" till "Målet om etiska inköp, som är
beslutat i Kommunstyrelsen i april 2014 (anslagsdatum i maj), skiljer sig
till viss del åt från klimatstrategins delmål Org3d. Kondisbitar/kakor har
tagits bort och målåret har ändrats från 2017 till 2020". Omformuleringarna
påverkar även tillhörande stycken som ändras i enlighet med revideringen.
Murad Artin (V) yrkar bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag
med Lennart Bondesons (KD) revideringar.
Proposition
Ordförande Kenneth Nilsson (S) finner att det finns två förslag till beslut,
det vill säga Karolina Wallströms (L) och Maria Haglunds (M) yrkande om
att anta Nya Moderaternas och Liberalernas gemensamma förslag
till Klimatstrategi för Örebro kommun och Matstrategi för Örebro
kommun, och Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Klimatstrategi
med Lennart Bondesons (KD) revideringar. Ordföranden ställer förslagen
mot varandra och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt
Kommunstyrelseförvaltningens justerade förslag.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Klimatstrategin med inarbetade synpunkter antas med följande
revideringar: 1) Delmål Geo6c på sidan 15 ändras från "Kommunen ska
årligen förmedla minst 20 GWh förnybar elproduktion till företag och
organisationer" till "Kommunen ska verka för att förmedla förnybar
elproduktion till företag och organisationer". 2) Fotnot 18 på sidan 24
gällande Delmål Org3d: Alla inköp av kaffe, te, bananer, kakao och
drickchoklad samt 50 procent av chokladkonfektyr ska vara etiskt märkta
2020 ändras från "Målet är beslutat i Kommunstyrelsen i april 2014
(anslagsdatum i maj)" till "Målet om etiska inköp, som är beslutat i
Kommunstyrelsen i april 2014 (anslagsdatum i maj), skiljer sig till viss del
åt från klimatstrategins delmål Org3d. Kondisbitar/kakor har tagits bort
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och målåret har ändrats från 2017 till 2020". Omformuleringarna påverkar
även tillhörande stycken som ändras i enlighet med revideringen.
2. Sara Richert (MP) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Beslutspunkt 1 ska vidare till Kommunfullmäktige den 15 juni för beslut.
Reservation
Maria Haglund (M), Johan Kumlin (M), Karolina Wallström (L) och
Yngve Alkman (L) reserverar sig mot Kommunstyrelsens beslut till förmån
för Maria Haglunds (M) och Karolina Wallströms (L) yrkande om avslag
på Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Klimatstrategi och istället
bifall till att anta Nya Moderaternas och Liberalernas Klimatstrategi för
Örebro kommun och Matstrategi för Örebro kommun.

§ 154 Riktlinjer för exploateringsavtal i Örebro kommun
Ärendenummer: Ks 657/2016
Ärendebeskrivning
Programnämnd samhällsbyggnad har ansvar för exploateringsfrågorna i
Örebro kommun. Några av de uppgifter som ingår i nämndens ansvar är att
förvärva mark, genomföra detaljplaner och sedan sälja eller upplåta mark
för olika ändamål.
Enligt lagstiftning som gäller från den 1 januari 2015 ska kommunerna
anta två nya typer av riktlinjer, dels riktlinjer för markanvisningar och dels
riktlinjer för exploateringsavtal. Kommunfullmäktige antog riktlinjer för
markanvisningar 28 januari 2015.
När Örebro kommun, genom Programnämnd samhällsbyggnad, avser att
ingå ett exploateringsavtal ska dessa riktlinjer gälla
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Programnämnd samhällsbyggnad, 2016-05-04, § 45
Stadsbyggnads tjänsteskrivelse, 2016-04-15
Riktlinjer för exploateringsavtal, 2016-04-01
Förslag till beslut
Programnämnd samhällsbyggnads förslag till Kommunstyrelsen:
- Riktlinjer för exploateringsavtal antas.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige den 15 juni för beslut.
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Programnämnd samhällsbyggnads förslag.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige den 15 juni 2016 för beslut.

§ 155 Riktlinjer för bostadsförsörjningen i Örebro kommun
Ärendenummer: Ks 685/2016
Ärendebeskrivning
Stadsbyggnad har tagit fram nya riktlinjer för bostadsförsörjningen i
Örebro i syfte att uppfylla lagen om kommunernas
bostadsförsörjningsansvar, efter en ändring av lagen 2013.
Ärendet behandlades av Programnämnd samhällsbyggnad den 2 juni 2016.
Beslutsunderlag
Stadsbyggnads tjänsteskrivelse, 216-05-16
Bostadsförsörjning - Riktlinjer för Örebro kommun, 2016-05-10
Förslag till beslut
Programnämnd samhällsbyggnads förslag till beslut:
- Godkänna Riktlinjer för bostadsförsörjningen i Örebro kommun.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige 15 juni 2016 för beslut.
Yrkande
Murad Artin (V) yrkar bifall till Programnämnd samhällsbyggnads förslag
samt att få lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Godkänna Riktlinjer för bostadsförsörjningen i Örebro kommun.
2. Murad Artin (V) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige den 15 juni 2016 för beslut.
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§ 156 Revidering av kommungemensam arkiveringsplan
Ärendenummer: Ks 600/2016
Handläggare: Ingmarie Wiggh
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen är arkivmyndighet i Örebro kommun. I enlighet med
arkivreglemente antaget av Örebro Kommunfullmäktige tar
arkivmyndigheten beslut om handlingar tillhörande samtliga
nämndområden och kommunala bolag. För vissa handlingstyper finns
styrande lagkrav. Revidering sker kontinuerligt på grund av nya,
förändrade eller borttagna rutiner hos kommunens verksamheter.
I den kommungemensamma arkiveringsplanen redovisas handlingar,
oavsett media, för alla Örebro kommuns olika verksamheter och de av
arkivmyndigheten antagna beslut som gäller för bevarande och gallring av
dessa handlingar.
Stadsarkivets revideringsförslag till Örebro kommuns
kommungemensamma arkiveringsplan omfattar 85 handlingstyper.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltnings tjänsteskrivelse, 2016-05-03
Förslag till revidering av kommungemensam arkiveringsplan, 2016-05-03
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Revidering av kommungemensam arkiveringsplan för Örebro kommun
antas.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 157 Revideringar av nämndreglementen för Örebro
kommun mandatperioden 2015-2018
Ärendenummer: Ks 1063/2014
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 17 december 2014, § 392, att anta nya
nämndreglementen för Örebro kommun för åren 2015-2018.
Reglementena behöver nu revideras i vissa delar, både för att nya lagar trätt
i kraft och för att tydliggöra oklarheter i ansvarsfördelningen mellan
nämnder. De nämnder som berörs av revideringarna är Programnämnd
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social välfärd, Vård- och omsorgsnämnd öster, Byggnadsnämnden,
Miljönämnden, Fritidsnämnden, Kulturnämnden samt Kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2016-05-03
Nämndreglementen för Örebro kommun 2015-2018 med
ändringsmarkeringar
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Revideringar avseende Programnämnd social välfärd och Vård- och
omsorgsnämnd öster ändras i enlighet med Kommunstyrelseförvaltningens
förslag.
2. Revideringar avseende Miljönämnden ändras i enlighet med
Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
3. Revideringar avseende Byggnadsnämnden ändras i enlighet med
Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
4. Revideringar avseende Landsbyggnadsnämnden ändras i enlighet med
Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
5. Revideringar avseende Fritidsnämnden ändras i enlighet med
Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
6. Revideringar avseende Kulturnämnden ändras i enlighet med
Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
7. Revideringar avseende Kommunstyrelsen ändras i enlighet med
Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige 15 juni för beslut.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 158 Tillämpningsföreskrifter för Arvoden och
ersättningar till förtroendevalda i Örebro kommun
Ärendenummer: Ks 689/2014
Handläggare: Inga-Greta Carneland Hörnström
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 24 september om arvoden och
ersättningar till förtroendevalda samt om partigruppsresurser och partistöd
genom att anta "Arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Örebro
kommun och partigruppsresurser för mandatperioden 2014/2015-2018
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samt partistöd".
Med förtroendevald avses enligt kommunallagen ledamöter och ersättare i
Kommunfullmäktige, fullmäktigeberedningar, Kommunstyrelsen,
nämnder, kommunalförbund samt revisorer. Även ledamöter i kommunala
bolagsstyrelser omfattas av relevanta delar av dokumentet. I dokumentet
fastställs att Kommunstyrelsen avgör frågor om tolkning och tillämpning
av dessa bestämmelser. Tolkning och tillämpning av frågeställningar som
ställs inom de olika avsnitten i arvodesreglerna föreslås enligt underlaget.
Beslutsunderlag
Tolkning och tillämpning av "Arvoden och ersättningar till förtroendevalda
i Örebro kommun och partigruppsresurser för mandatperioden 2014/2015
2018 samt partistöd", 2015-06-18
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Tillämpningsföreskrifter för Arvoden och ersättningar till förtroendevalda
i Örebro kommun godkänns.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 159 Tillsättning av näringslivsdirektör
Ärendenummer: Ks 642/2016
Handläggare: Lena Larsson
Ärendebeskrivning
Rekrytering av ny näringslivsdirektör har genomförts och Fredrik Forsberg
föreslås förordnas som näringslivsdirektör från och med den 15 augusti
2016 till och med den 14 augusti 2020.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-05-18
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Fredrik Forsberg förordnas som näringslivsdirektör från den 15 augusti
2016 till den 14 augusti 2020.
Finansiering sker inom Kommunstyrelseförvaltningens befintliga
budgetram.
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 160 Svar på remiss av Statskontorets rapport 
uppdaterad indelningsgrund i delmodellen för barn- och
ungdomar med utländsk bakgrund
Ärendenummer: Ks 369/2016
Handläggare: Marie Hellgren
Ärendebeskrivning
Finansdepartementet har gett Örebro kommun möjlighet att inkomma med
synpunkter på Statskontorets undersökning Uppdaterad indelningsgrund i
delmodellen för barn och ungdomar med utländsk bakgrund (Statskontoret
2015:19). Remissvar ska lämnas till Finansdepartementet senast den 10
juni 2016.
Statskontoret har i uppdrag av regeringen att följa upp systemet för
kommunalekonomisk utjämning. Statskontoret har inom ramen för
uppdraget överlämnat undersökningen Upp-daterad indelningsgrund i
delmodellen för barn och ungdomar med utländsk bakgrund.
Statskontoret föreslår att beräkningarna i delmodellen för barn och
ungdomar med utländsk bakgrund i kostnadsutjämningen ska baseras på
distrikt i stället för nuvarande indelningsgrund församling då dessa
uppgifter bygger på befolkningsunderlag från år 2009 och inte uppdateras.
Distrikt som indelningsgrund i delmodellen innebär att beräkningarna får
en godtagbar precision när det gäller att utjämna mellan kommuner för de
mer-kostnader som kan följa av att vissa kommuner har stadsdelar med en
hög koncentration av barn och ungdomar med utländsk bakgrund. Distrikt
är även en officiell indelning som kommer att finnas i folkbokföringen.
Delmodellen kan i och med detta försörjas med uppdaterade
befolkningsuppgifter på distriktsnivå.
Örebro kommun delar Statskontorets bedömning och positiv till att distrikt
blir ny indel-nings-grund.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-05-06
Yttrande, 2016-05-06
Finansdepartementets följebrev, 2016-03-10
Statskontorets remiss "Uppdaterad indelningsgrund i delmodellen för barn
och ungdomar med utländsk bakgrund", 2015:19
Beräknade utfall, kr/inv, för enskilda kommuner med olika
indelningsgrunder, utjämningsår 2017
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Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Remissvaret över Uppdaterad indelningsgrund i delmodellen för barn och
unga med utländsk bakgrund antas och överlämnas till
Finansdepartementet.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 161 Ansökan inom sociala investeringar 
Utomhuspedagogikens inverkan på lärande
Ärendenummer: Ks 572/2016
Handläggare: Aina Rundgren
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelseförvaltningen ansöker tillsammans med Förvaltningen
förskola och skola, Socialförvaltningen och Förvaltningen för utbildning,
försörjning och arbete om att genomföra en satsning inom ramen för
sociala investeringar. Satsningen, som går under namnet
Utomhuspedagogikens inverkan på lärande, genomförs från och med
hösten 2016 och två år framåt.
Antalet asylsökande har ökat markant de senaste åren och därigenom
kommer också ett stort antal barn till Örebro kommun som ska tas emot i
skolans verksamhet så snart det är möjligt. Idag uppnår endast 20-30
procent av de nyanlända i Örebro kommun behörighet till minst
yrkesförberedande gymnasieprogram. Som nyanländ räknas den som varit i
Sverige kortare än fyra år. En tydlig koppling finns mellan antalet år i
Sverige och behörighet till gymnasieskolan. För elever som anlänt till
Sverige i årskurs 1-5 är behörighetsandelen cirka 70 procent, medan elever
som är inflyttade till Sverige innan skolstart uppnår behörighet till 80
procent. Studier visar att det tar längre tid att lära sig ett skolspråk än att
lära sig ett vardagsspråk, ofta uppemot fem år. Skolan behöver därför hitta
kompletterande metoder för undervisning än det traditionella, som
möjliggör ett lärande för eleverna där kunskaperna i det svenska språket
inte blir lika avgörande.
Genom att utveckla metoder för att tillämpa utomhuspedagogik och
upplevelsebaserat lärande som ett komplement till den traditionella
undervisningsformen syftar satsningen till att få fler elever att bli behöriga
till gymnasieskolan. Målgruppen för satsningen är nyanlända elever i
förberedelseklasserna på Västra Engelbrektskolan och eleverna som
höstterminen 2016 börjar i årskurserna 5-8 på samma skola. Västra
Engelbrektskolan har valts ut som målgrupp utifrån att de tar emot ett
förhållandevis stort antal nyanlända elever, har en låg andel elever som är
behöriga till minst yrkesförberedande gymnasieprogram efter årskurs 9 och
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har en stor andel elever med utländsk bakgrund. Det gör skolan lämplig för
att utveckla metoder som möjliggör ett lärande som inte är lika avhängigt
goda kunskaper i det svenska språket.
Totalt tar satsningen 3,4 miljoner kronor i anspråk från reservationen för
sociala investeringar (3 250 000 kronor till satsningen plus fem procent till
utvärdering, motsvarande 162 000 kronor). Satsningen förväntas generera
kostnadsreduceringar för Grundskolenämnden, Programnämnd barn och
utbildning, Socialnämnderna och Vuxenutbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden i varierande utsträckning och under olika
tidsperioder.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-05-08
Ansökan Utomhuspedagogikens inverkan på lärande, 2016-05-08
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Kommunstyrelsen godkänner ansökan Utomhuspedagogikens inverkan
på lärande. Satsningen genomförs från och med hösten 2016 och två år
framåt. Vid lyckat utfall sker därefter implementering i ordinarie
verksamhet.
2. Kommunstyrelsen godkänner att reservationen för sociala investeringar
belastas med 3,4 miljoner kronor för satsningen Utomhuspedagogikens
inverkan på lärande.
3. Kommunstyrelsen ålägger Grundskolenämnden, Programnämnd barn
och utbildning, Socialnämnderna och Vuxenutbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden 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 rapportering per januari och september.
5. Kommunstyrelsen ger Kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att följa
upp och utvärdera satsningen.
Yrkande
Karolina Wallström (L) yrkar bifall till Kommunstyrelseförvaltningens
förslag avseende beslutspunkterna 1-2, 4-5 och avslag på beslutspunkt 3.
Karolina Wallström (L) yrkar istället på följande formulering av
beslutspunkt 3: "Kommunstyrelsen ålägger Grundskolenämnden,
Programnämnd Barn- och utbildning, Socialnämnderna och
Vuxenutbildning- och arbetsmarknadsnämnden att vid ett positivt resultat
av de sociala investeringarna upprätta en återbetalningsplan.
Sara Richert (MP) yrkar bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag
samt att få lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
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Murad Artin (V) yrkar bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Proposition
Ordförande Kenneth Nilsson (S) finner att det finns ett förslag till beslut
avseende beslutspunkterna 1-2 och 4-5, det vill säga
Kommunstyrelseförvaltningens förslag och att Kommunstyrelsen beslutar
enligt det.
Därefter finner ordföranden att det finns två förslag avseende beslutspunkt
3, det vill säga Kommunstyrelseförvaltningens förslag respektive Karolina
Wallströms (L) yrkande. Ordföranden ställer dessa mot varandra och finner
att Kommunstyrelsen beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens
förslag.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Kommunstyrelsen godkänner ansökan Utomhuspedagogikens inverkan
på lärande. Satsningen genomförs från och med hösten 2016 och två år
framåt. Vid lyckat utfall sker därefter implementering i ordinarie
verksamhet.
2. Kommunstyrelsen godkänner att reservationen för sociala investeringar
belastas med 3,4 miljoner kronor för satsningen Utomhuspedagogikens
inverkan på lärande.
3. Kommunstyrelsen ålägger Grundskolenämnden, Programnämnd barn
och utbildning, Socialnämnderna och Vuxenutbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden 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 rapportering per januari och september.
5. Kommunstyrelsen ger Kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att följa
upp och utvärdera satsningen.
6. Sara Richert (MP) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Reservation
Karolina Wallström (L) och Yngve Alkman (L) reserverar sig skriftligt
mot beslutspunkt 3 i Kommunstyrelsens beslut till förmån för Karolina
Wallström (L) yrkande om att den istället ska lyda "Kommunstyrelsen
ålägger Grundskolenämnden, Programnämnd Barn- och utbildning,
Socialnämnderna och Vuxenutbildning- och arbetsmarknadsnämnden att
vid ett positivt resultat av de sociala investeringarna upprätta en
återbetalningsplan".
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§ 162 Information om arbetet mot våldsbejakande
extremism
Ärendenummer: Ks 687/2016
Handläggare: Mats Brantsberg och Sven-Göran Wetterberg
Ärendebeskrivning
Sven-Göran Wetterberg är sedan 2 december 2015 anställd som
samordnare för arbetet mot våldsbejakande extremism i Örebro kommun.
Samordningen lokalt sker mellan socialtjänst, bostadsbolag,
det brottsförebyggande rådets arbete och det drogförebyggande arbetet. På
nationell nivå är Örebro kommun tillsammans med Stockholm, Göteborg
och Borlänge pilotstäder för Kunskapshus.
Syftet med kunskapshus är att:
- Skapa lokala expertteam med sakkunniga från polis, socialtjänst och
hälso- och sjukvård
- Samordna förebyggande resurser för att tillgodose behovet av stöd för
anhöriga och avhoppare
- Identifiera och nå ut med riktade insatser tillsammans med civilsamhället
- Ta emot samtal som kommit till den nationella stödtelefonen och som
behöver slussas vidare till olika kommunala verksamheter
- Samordna omvärldsbevakning, utbildning och kunskapsutveckling för
alla former av våldsbejakande miljöer
- Främja lokalt demokratiarbete med exempelvis medborgardialog,
temadagar eller föräldramöten
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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§ 163 Information om förebyggande arbete mot social oro
Ärendenummer: Ks 686/2016
Ärendebeskrivning
Sören Svensson och Patrik Wallin informerar om arbetet mot social oro
utifrån de händelser som den senaste tiden präglat vissa bostadsområden i
Örebro. På kort sikt i det förebyggande arbetet ses ett stort behov av en
ökad lokalnära professionell vuxennärvaro på plats i våra
partnerskapsområden, men det är också viktigt att mer långsiktigt diskutera
ett längre förebyggande arbete kopplat till sommaren och höstens arbete.
Gemensamma diskussioner kring detta förs av före-trädare från Örebro
kommun, ÖrebroBostäder AB och lokalpolisområde Örebro. Hos dessa
företrädare finns det en samsyn kring problem- och lägesbilden i Örebro.
Det finns också en samsyn kring vikten av att det förebyggande arbetet i
våra bostadsområden både på kort och lång sikt måste fördjupas och
problematiseras.
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 164 Vuxennärvaro sommaren 2016
Ärendenummer: Ks 621/2016
Handläggare: Sören Svensson
Ärendebeskrivning
Utifrån den sociala oro som den senaste tiden präglat vissa bostadsområden
i Örebro ser vi att det finns ett stort behov av en ökad lokalnära
professionell vuxennärvaro på plats i våra partnerskapsområden. I första
hand beskrivs här behovet av det kortsiktiga förebyggande arbetet i Örebro.
Det är även viktigt att diskutera ett längre förebyggande arbete kopplat till
sommaren och höstens arbete.
Gemensamma diskussioner kring denna beslutsskrivelse har förts av
före-trädare från Örebro kommun, ÖrebroBostäder AB och
lokalpolisområde Örebro. Hos dessa företrädare finns det en samsyn kring
problem- och lägesbilden i Örebro. Det finns också en samsyn kring vikten
av att det förebyggande arbetet i våra bostadsområden både på kort och
lång sikt måste fördjupas och problematiseras.
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Utmaningen inför sommaren 2016 är att genom korta anställningar öka
när-varon av vuxna trygga förebilder/professionella i våra bostadsområden,
särskilt i Vivalla/Baronbackarna, Varberga/Oxhagen och Brickebacken.
Dessa an-ställda ska arbeta på ett uppsökande/relationsskapande plan, i
nära sam-verkan med kommun, myndigheter, fastighetsägare och
civilsamhälle. Syftet med dessa anställningar är sålunda att skapa kontakt
och upprätthålla trygghet och lugn i våra bostadsområden över
sommarmånaderna och en bit in på hösten.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-05-24
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. För ökad professionell vuxennärvaro i partnerskapsområdena med
särskilt fokus på lokalt områdesarbete anslås totalt 2 mnkr för sommaren
2016. Finansiering sker ur anslaget till Kommunstyrelsens förfogande.
2. Fritidsnämnden blir anställande myndighet.
3. Kommundirektören uppdras återkomma till Kommunstyrelsen i
september med förslag på plan för ett längre förebyggande arbete med
berörda verksamheter.
Yrkande
Maria Haglund (M) yrkar bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag
samt med ett tillägg om att anställa fem fältassistenter med syfte att öka
fältgruppens närvaro.
Kenneth Nilsson (S) yrkar avslag på Maria Haglunds (M) tilläggsyrkande
om att anställa fem fältassistenter med syfte att öka fältgruppens närvaro.
Sara Richert (MP) yrkar bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Proposition
Ordförande Kenneth Nilsson (S) finner först att det finns ett förslag till
beslut avseende beslutspunkterna 1-3, det vill säga
Kommunstyrelseförvaltningens förslag och att Kommunstyrelsen beslutar
enligt det.
Därefter finner ordföranden att det finns ett förslag till tilläggsyrkande från
Maria Haglund (M) och ställer det under proposition. Ordföranden finner
att Kommunstyrelsens beslutar att avslå Maria Haglunds (M)
tilläggsyrkande.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. För ökad professionell vuxennärvaro i partnerskapsområdena med
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särskilt fokus på lokalt områdesarbete anslås totalt 2 mnkr för sommaren
2016. Finansiering sker ur anslaget till Kommunstyrelsens förfogande.
2. Fritidsnämnden blir anställande myndighet.
3. Kommundirektören uppdras återkomma till Kommunstyrelsen i
september med förslag på plan för ett längre förebyggande arbete med
berörda verksamheter.
Reservation
Maria Haglund (M) och Johan Kumlin (M) reserverar sig skriftligt mot
Kommunstyrelsens beslut att avslå Maria Haglunds (M) tilläggsyrkande
om att anställa fem fältassistenter med syfte att öka fältgruppens närvaro.

§ 165 Fyllnadsval till Jämställdhetsdelegationen
Ärendenummer: Ks 1312/2014
Ärendebeskrivning
Jämställdhetsdelegationen är en delegation underställd Kommunstyrelsen
och samordnar jämställdhetsfrågorna i Örebro kommun. Delegationen ska
utveckla arbetet för jämställdhet ur ett medborgar-, brukar- och
arbetsgivarperspektiv. Delegationen ska vara en pådrivande aktör i
jämställdhetsarbetet, inom den egna organisationen, men också i
kommunen och regionen i stort.
Kommunstyrelsen har till uppgift att utse ledamöter till
jämställdhetsdelegationen. Kommunstyrelsen utsåg den 16 december 2014,
§ 320, en ledamot per parti för tiden 1 januari 2015 - 31 december 2018.
I ett fyllnadsval den 22 september 2015, § 195, utsågs Ewa Ottonius
(MP) till ny representant för Miljöpartiet. Då Ewa Ottonius (MP) har
avsagt sig sin plats i delegationen behöver Kommunstyrelsen utse en ny
ledamot.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Kommunstyrelsen utser Sara Richert (MP) till ledamot i
Jämställdhetsdelegationen, till och med den 31 december 2018.

§ 166 Remittering av motioner
Ärendenummer: Ks 15/2016
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har den 25 maj 2016 överlämnat följande motioner
till Kommunstyrelsen för beredning:
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- Motion från Maria Haglund (M) om aktivt skolval
- Motion från Daniel Edström (SD) om att upprusta Örebros vägnät
- Motion från Jessica Carlqvist (V), Murad Artin (V), Martha Wicklund
(V) och Cecilia Lönn Elgstrand (V) om att kartlägga tillgång på odlingsbar
mark
- Motion från Murad Artin (V), Martha Wicklund (V), Jessica Carlqvist
(V) och Cecilia Lönn Elgstrand (V) om långsiktigt bemanningsarbete
Beslutsunderlag
Motion från Maria Haglund (M) om aktivt skolval inkommit, Ks 640/2016
Motion från Daniel Edström (SD) om att upprusta Örebros vägnät, Ks
680/2016
Motion från Jessica Carlqvist (V), Murad Artin (V), Martha Wicklund (V)
och Cecilia Lönn Elgstrand (V) om att kartlägga tillgång på odlingsbar
mark, Ks 697/2016
Motion från Murad Artin (V), Martha Wicklund (V), Jessica Carlqvist (V)
och Cecilia Lönn Elgstrand (V) om långsiktigt bemanningsarbete, Ks
696/2016
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Motion från Maria Haglund (M) om aktivt skolval remitteras till
Programnämnd barn- och utbildning.
2. Motion från Daniel Edström (SD) om att upprusta Örebros vägnät
remitteras till Programnämnd samhällsbyggnad.
3. Motion från Jessica Carlqvist (V), Murad Artin (V), Martha Wicklund
(V) och Cecilia Lönn Elgstrand (V) om att kartlägga tillgång på odlingsbar
mark remitteras till Programnämnd samhällsbyggnad.
4. Motion från Murad Artin (V), Martha Wicklund (V), Jessica Carlqvist
(V) och Cecilia Lönn Elgstrand (V) om långsiktigt bemanningsarbete
remitteras till Kommunstyrelseförvaltningen.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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§ 167 Kommundirektörens rapport
Ärendenummer: Ks 16/2016
Handläggare: Anne Andersson
Ärendebeskrivning
Kommundirektören redogör i en rapport för nyheter inom förvaltningen.
Beslutsunderlag
Kommundirektörens rapport maj 2016
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
-Rapporten läggs till handlingarna.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 168 Ekonomiska månadsrapporter från nämnder i
Örebro kommun april år 2016
Ärendenummer: Ks 407/2016
Ärendebeskrivning
Ärendet utgår från Kommunstyrelsens sammanträde den 7 juni 2016.

§ 169 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt, månadsrapporter
mars-maj
Ärendenummer: Ks 6/2016
Ärendebeskrivning
Ärendet utgår från Kommunstyrelsens sammanträde den 7 juni 2016.

§ 170 Rapport över finansverksamheter under maj år 2016
Ärendenummer: Ks 7/2016
Handläggare: Mats Rodenfelt
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelseförvaltningen redovisar i rapport finansverksamheten
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under maj år 2016.
Beslutsunderlag
Rapport över Finansverksamheten under maj år 2016.
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
-Rapporten läggs till handlingarna.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 171 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Ks 646/2016
Handläggare: Jenni Hermansson
Ärendebeskrivning
Alla beslut fattade med stöd av delegation av tjänsteman, ordförande eller
utskott ska anmälas till Kommunstyrelsen på närmast följande 27
sammanträdeenligt 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
9 februari 2016 redovisar Kommunstyrelseförvaltningen beslut som tagits
med stöd av delegation under maj 2016.
Beslutsunderlag
Sammanställning över delegationsbeslut inom övrig verksamhet under
perioden 1 maj - 31 maj 2016.
Sammanställning över delegationsbeslut inom finansverksamheten under
perioden 1 maj - 31 maj 2016.
Protokoll från Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt, 2016
05-10.
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Anmälan av delegationsbeslut läggs till handlingarna.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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§ 172 Anmälan av handlingar
Ärendenummer: Ks 5/2016
Handläggare: Jenni Hermansson
Ärendebeskrivning
Varje månad anmäler Kommunstyrelseförvaltningen handlingar som
inkommit och bedöms relevanta för Kommunstyrelsen att få kännedom
om.
Beslutsunderlag
Kallelse till Regionalt samverkansråd 2016-05-20, Ks 605/2016
Minnesanteckningar från arbetsgruppen "Samarbete, samordning och
planering kring flyktingmottagning", 2016-05-13
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Anmälan läggs till handlingarna.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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~ moderaterna
Särskilt yttrande
Ärende 2
Ks 519/2016
"Delårsrapport med prognos 1 kommunstyrelsen"

Kommunstyrelsen
Örebro kommun
7 juni 2016

Ett Örebro för alla
Genom ansvarsfull ekonomisk planering och omfördelning av resurser från
onödiga utgifter till nödvändig välfärd kan vi stärka välfärden utan att behöva
ta mer pengar från öre broarna.
En kommuns centrala uppdrag är att säkra medborgarnas välfärd genom att
nyttja skattemedel på ett ansvarsfullt och kostnadseffektivt sätt. Nya
Moderaterna har lagt en budget som prioriterar vård, skola och omsorg.
Med hänvisning till ovanstående deltar vi inte i beslutspunktema ett och två.

För Nya Moderaternas grupp i kommunstyrelsen

"-t6:ilYL
Maria I-laglund (M)

160607_KS02_SY _Delårsrapport 1.doc

~ moderaterna
Särskilt yttrande
Ärende 3
Ks 603/2016
"Revidering i de kommunövergripande indikatorerna 2016"

Kommunstyrelsen
Örebro Kommun
7juni2016

Välfärden först
De kommunövergripande indikatorerna är delvis bundna till den styrande budgeten,
Övergripande strategier och budget. Nya Moderaterna presenterade ett eget
budgetförslag för 2016 med ett tydligare välfärdsfokus.
Med hänvisning till ovanstående avstår vi från att delta i beslutet.

~

:2:iernas grupp i Kommunstyrelsen

Maria Haglund (M)

160607_ KS03_SY_ Revideringar.doc

~ moderaterna
Särskilt yttrande
Ärende 4
Ks 550/2016
"Budgetdirektiv 2017-2019"

Kommunstyrelsen
Örebro Kommun
7juni2016

Ett Örebro som alla känner sig trygga i.
De effektiviseringskrav som anges i budgetdirektiven har fastställts i den
styrande budgeten, Övergripande strategier och budget. Nya Moderaterna
yrkade på andra effektiviseringskrav i paitiets egna budgetförslag för 2016.
Med hänvisning till ovanstående väljer vi att inte delta i beslutet.

För Nya Moderaternas grupp i Kommunstyrelsen

Maria Haglund (M)

160607_ KS04_SY_ Budgetdirektiv.doc

Liberalerna

YRKANDE
Kommunstyrelsen 7 juni 2016
Ärende 4
Ärende: Ks 550/2016

Budgetdirektiv för 2017-2019
Budgetförutsättningar är viktiga. Beslut behöver tas om vilka omständigheter som
finns och vilka faktorer som spelar in när vi politiker ska besluta om budgetramar och
mål för Örebro kommuns alla verksamheter.

Liberaler hade velat att det var just Budgetförutsättningar som skulle tas i
kommunstyrelsen och inte re dan nu politiska prioriteringar. På sidan 15 i dokumente t
i ärendet så framkommer tydliga p olitiska prioriteringar. Varför d e t blir omöjligt för
Liberalerna att yrka på bifall till ärende t.
Självklart är den omvärldsbeva kninge n som ingår i ärendet viktigt och Liberalerna
är ta c ksamma för d e n d ele n a v äre ndet oc h kommer att använda d e t sig av d et
när liberala prioriteringar ska sättas.
Liberalerna yrkar att:
1) Budge tdirekten 2017-2019 ändras till Budgetförutsättningar 201 7-2019

2) Att sidan 15 me d tydliga p olitiska direktiv stryks.

Faller Liberalernas yrkande om ändringar är detta tillika en reservation till förmån för
de ändringsyrkanden Liberalerna lämnat.

Yn g ve Alkman (L)

Liberalerna Örebro • Mats-Olof Liljegren • Pressekreterare • Tel. 070 360 19 19 • e-post: mats-olof.liljegren@liberalerna.se

vv.lf"'
moderaterna
Särskilt yttrande
Ärende 5
Ks 585/2016
"Investeringsprogram med revideringar för 2016"

Kommunstyrelsen
Örebro kommun
7 juni 2016

En långsiktigt ansvarsfull ekonomi
Örebro står inför omfattande ekonomiska utmaningar de kommande åren. Det
kommer att kräva en noggrann hushållning med skattemedlen för att
prioritera nödvändig välfärd framför onödiga utgifter.
Prioriteringarna behöver även göras i planeringen av kommunens långsiktiga
investeringar. Dessa ska spegla kommunens kärnuppdrag: att tillhandahålla
välfärd till örebroarna.
Nya Moderaterna har tillsammans med Liberalerna presenterat ett eget
investeringsprogram för Örebro för de kommande åren som skilj er sig i
väsentliga delar från de styrande partiernas.
Med hänvisning till ovanstående deltar vi inte i beslutspunkterna ett och två.
För Nya Moderaternas grupp i kommunstyrelsen

~

'4,{riA

Maria Haglund (M)

miljöpartiet de gröna
Särskilt yttrande
Ärende: lnvesteringsprogram med revideringar för 2016
Ärendenummer: KS 585/2016

I ärendet "Reviderat investeringsprogram för 2016" finns en rad förändringar i de investeringar
som beslutades vid fullmäktige i oktober 2015. En av förändringarna är ett tidigareläggande av
anpassningar av bandyhallen på Eyrafältet. Det handlar om en investering på 4,6 miljoner
kronor som tidigare skulle göras under 2018. Dessutom lägger kommunledningen på ytterligare
5,4 miljoner kronor för en fördyring av det anpassningsarbete som ska göras under 2016. Det
blir totalt 10 miljoner kronor i investeringar som Miljöpartiet menar kan och bör göras på annat
sätt.
De senaste åren har mycket stora summor investerats i utvecklingen av Eyrafältet
(fotboll/hockey/bandy) där både idrottsutövare och åskådare är i stor majoritet män. Under
samma period har nödvändiga investeringar it ex rid- och gymnastikanläggningar och simhallar
uteblivit. Vi tycker att det är dags att börja styra investeringarna till idrotter och aktiviteter som i
större utsträckning utövas av tjejer/kvinnor samt aktiviteter som i större grad bygger på
deltagande och inte åskådande. Det har positiva effekter både för jämställdhet och förbättrad
folkhälsa.
Miljöpmtiet avstår från att delta i beslutet då vi lagt fram en egen investeringsbudget för
2016-2018. Vi vill dock ändå lämna detta särsldlda yttrande för att tydliggöra vår ståndpunkt
kring inriktningen på kommunens investeringar.

Sara Riche1t
Kommunalråd
Miljöpmtiet de gröna

Niclas Persson
Kommunalråd
Miljöpartiet de gröna

~ moderaterna
Yrkande

Ärende 6
Ärendenummer: Ks 204/20 16
"Tilläggsanslag och ombudgeteringar 2016"

Kommunstyrelsen
Örebro kommun
7juni2016

Straffa inte Örebros äldre med höjd maxtaxa
Socialdemokraterna har valt att höja skatten för Örebros äldre och vill nu även höja
maxtaxan med 220 kronor i månaden. Det skulle, enligt kommunens egna uträkningar,
drabba en fjärdedel av Örebros äldre.
Nya Moderaternas ambition är att Örebro ska ha Sveriges bästa äldrevård. Därför
avvisar vi nedskärningar inom äldrevården som riskerar att försämrar välfärden.
Örebros äldre ska leva i trygghet och värdighet.
I ljuset av den kraftigt misskötta ekonomin inom programområde Social välfärd ser vi
att den ökade kostnaden kan täckas upp genom Kommunstyrelsens medel för
oförutsedda händelser.

Med hänvisning till ovanstående föreslår Nya Moderaterna att nämnden beslutar
att

avslå förslaget om att justera ner budgetramen för programnämnd Social
välfärd med 900 000 kronor för andra halvåret 2016, samt

att

bifalla förslaget i övrigt.

Om Kommunstyrelsen beslutar annat gäller ovanstående som reservation till förmån för
eget förslag.

~ :~;t••
Maria Haglund (M)

grupp i Kommunstyrelsen

Liberalerna

YRKANDE
Kommunstyrelsen 7 juni 2016
Ärende 6 ( del av ärendet)
Ärende: Ks 204/2016

Straffa inte Örebros äldre med höjd maxtaxa
Minoritetstyret med S, C och KD har valt att höja skatten i Örebro kommun
samtidigt som man föreslår höjning av maxtaxan inom äldreomsorgen . Våra äldre
ska b etal a över 10 % högre avgifter, 220 kronor i månaden, det maximalt till å tna
beloppet. Det skulle, enligt kommun ens egna uträkningar, drabba en fjärdedel av
Örebros invånare som omfattas av vård- och omsorgstaxan.

Vår ambition är att alla ska ha den bästa äldreomsorgen som är värdig våra äldre.
Därför avvisar vi nedskärningar inom äldreomsorg som riskerar a tt försämra
vä lfärden. Vi vill att kommun en ska ta större ekonomisk ansvar för d en enskilda
medborgaren. V6ra äldre ska leva i en ekonomisk trygghet och värdighet.
Med anled ning av vårat ställningstagande i rörande maxtaxehöjningen för de
äldre så yrkar Liberalerna
att
avslå d en del av tilläggsanslaget som rör maxtaxan för ä ldre och låta
maxavgifte n i vård- och omsorgstaxan samt taxan för serviceinsatser vara
oförändrad. Den ökade kostn aden för uteblivna stadsbidrag tillskjuts av
Kommunstyrelsen
att

i övrigt bifalla övriga d elar av ärendet

Om Liberalernas yrkande faller i nämnd är detta tillika en reservation

Yngve Alkman (L)

Liberalerna Örebro • Mats-Olof Liljeg ren • Pressekreterare • Tel. 070 360 19 19 • e-post: m ats-olof.liljegren@liberalerna.se

miljöpartiet de gröna

Qi

Yrkande:
Örebroporten Förvaltning AB samverkansprojekt
Törsjö
Ärende Ks 602/2016
Örebro växer och behöver en hållbar näringslivsutveckling. Fler arbetstillfällen är viktiga för örebroarna.
Entreprenörer är viktiga för utvecklingen av Örebro, och kommunen behöver skapa goda och gynnsamma
förutsättningar för företag att utvecklas. Men vi politiker måste prioritera vilka delar av näringslivet
kommunen ska stötta aktivt när resurserna är begränsade. Om vi på olika sätt engagerar oss i
gemensamma bolagsbildningar som i praktiken kan innebära att vi erbjuder förmånliga län och gratis
arbetskraft så anser vi i Miljöpa1tiet att det krävs en mycket tydlig politisk prioritering. Om kommunen
går in i gemensamma engagemang med privata bolag måste de arbetstillfällen som engagemanget
fö1väntas leda till vara långsiktigt hållbara och inte annars ha kommit till stånd.
Miljöpartiet ser inte varför två privata bolag - experter i sina respektive branscher - behöver hjälp av
Örebros skattebetalare genom ett kommunalt bolag för att utveckla en kommersiell fastighet. Vi ser
ärendet som principiellt viktigt då tillvägagångssättet med kommunalt stöd för etableringar är relativt
vanligt förekommande. Stödet bör användas där resurser saknas och där en önskad näringslivsutveckling
annars inte skulle komma till stånd. Miljöpartiet anser inte att Örebro kommun behöver vara en aktör i ett
gemensamt bolag vid planerandet och projekterandet av fastigheterna i Törsjö då vi är övertygade om att
de här kommersiella bolagen har kompetens och resurser att klara detta utan skattebetalarnas medverkan
och att kommunen kan agera inom ramen för planprocessen utan gemensam bolagsbildning.
Miljöpartiet i Örebro kommun yrkar dä1för att:
•

Ärendet avslås

Om yrkandet inte vinner bifall är detta Miljöpmtiets skriftliga rese1vation i ärendet.

Örebro 7 juni 2016

Sara Riche1t
Kommunalråd
Miljöpa1tiet de gröna

Niclas Persson
Kommunalråd
Miljöpartiet de gröna

YRKANDE

Liberalerna

Kommunstyrelsen 7 juni 2016
Ärende 10
Ärende: Ks 602/2016

Nej till förvärv av aktier och samverkansprojekt
Örebro kommun är en till växtkommun och det är bra . Vi Liberaler tycker det är bra
när näringslivet satsar på Örebromark. I detta fall ser vi dock inte varför kommunen
ska inves tera i privat mark eller att ÖrebroPorten har m er att tillföra de redan
ru tin erade två företagen.

Liberal erna yrkar därför avslag på
att

förvärva aktier i Törsjö Logistik AB.

Faller Libera lernas avslagsyrkande är detta tillika en reservati on

«-j'U-L4-I~a.,

n~ve Alkman (L}

Liberalerna Örebro • Mats-Olof Liljeg ren • Pressekreterare • Tel. 070 360 19 19 • e-post: mats-olof.liljegren@liberalerna.se

YRKANDE

Liberalerna

Kommunstyrelsen 7 juni 2016
Ärende 15
Ärende: Ks 684/2016

Örebro ska inte starta ett nytt bolag igen
Örebro kommun behöver inte ett nytt kommunalt bolag för att hantera
parkeringssituationen i Örebro.

Liberal erna ifrågasä tter att bolagsform en är lösningen
parkering slösning ar för Örebroarna och pendlarna.

på

att

tillh anda

Den kommunala parkeringsnormen anger a tt varj e byggherre måste tillhandahålla
utrymme för parkering till fastighe ten.
Liberalerna ser ett behov av både ökad samordnin g och delaktighe t från Örebro
kommun för a tt lösa fl er parkeringar och nya parkering sformer. Liberalerna ser dock
inte behovet av att göra detta i e tt kommunaltbola g.
Liberalerna ser gärn a att Örebro kommun stimul erar andra aktörer att driva
parkeringar i kommunen och vill inte se ytterligare illojal konkurre ns med näringslivet.
Liberalerna yrkar:
1) Att återre mittera ä rendet till kommunstyrelseförvaltningen för utredning a v
andra lösningar.

2) Beslutar inte Kommunstyrelsen att inte remittera ärendet yrkar Liberal erna på
avslag.
Om yrkandet faller i nämnd är detta tillika en reservation till förmån för eget yrkande

Yngve Alkman (L)

Liberalerna Örebro • Mats-Olof Liljegren • Pressekreterare • Tel. 070 360 19 19 • e-post: mats-olof. liljegren@ liberale rna.se

~ moderaterna
Yrkande

Ärende 15
Ärendenummer: Ks 684/2016
"Kommunalt parkeringsbolag"

Kommunstyrelsen
Örebro kommun
7juni2016

Örebro kommun ska inte äga parkeringsbolag
Örebro kommun har ett uppdrag att leverera välfärd till örebroarna. Kommunen har
även ett ansvar att samordna utbyggnaden av infrastruktur och förvalta vissa
grönområden i Örebro. Ett kommunalt parkeringsbolag är inte förenligt med någon av
dessa uppgifter.
Den kommunala parkeringsnormen anger redan att vaije byggheITe måste tillhandahålla
utrymme för parkering på den egna fastigheten. Vid platsbrist finns möjlighet att friköpa
parkeringsutrymme på en närliggande fastighet. Dessa två förutsättningar bör räcka för
att hantera parkeringsplatser inom Örebro kommun. Ansvaret vilar på bygghe1Tarna att
följa de regelverk som kommunen beslutat om.
Behovet av samordning kan lösas på andra sätt en genom att kommunalt
parkeringsbolag.

Med hänvisning till ovanstående föreslår Nya Moderaterna att Kommunstyrelsen
beslutar
att

återremittera ärendet till kommunstyrelseförvaltningen för utredning av
andra lösningar.

Om Kommunstyrelsen beslutar att inte remittera ärendet åter till förvaltningen enligt
ovan beslutspunkt föreslår vi att Kommunstyrelsen beslutar
att

avslå förslaget.

Om Kommunstyrelsen beslutar annat gäller ovanstående som reservation till förmån för
eget förslag.

För Nya Moderaternas grupp i Kommunstyrelsen

"T(~1t/A
Maria Haglund (M)

miljöpartiet de gröna

Q

Särskilt yttrande: Klimatstrategi
En ny klimatstrategi ska antas för Örebro kommun. Det är mycket viktigt då klimatet är vår tids
ödesfråga. Vi behöver göra allt vi kan i Örebro för att bidra till att uppnå Parisavtalets mål om
maximalt 2 graders uppvärmning av klimatet men helst högst 1,5 grad. Det är viktigt med
politisk enighet kring hur vi ska nå klimatmålen eftersom det nu krävs handlingskraft och ett
långsiktigt arbete som sträcker sig över flera mandatperioder. Vi måste ta ett gemensamt ansvar
även i kommunpolitiken här i Örebro, vilket kräver samförstånd för hur vi ska möta denna stora
utmaning.
Därför är det olyckligt att den styrande minoriteten inte lyckats skapa poltiisk enighet kring
förslaget till strategi då M och L presenterar egna förslag istället för att vara med på denna
strategi. Miljöpartiet har lagt förslag och försökt hitta kompromisser för att nå bred politisk
enighet såsom att föreslå tillägget att kommunen ska pröva möjligheten att upphandla
uppförande och drift av vindkraftverk istället för att göra det i egen regi. Uppfyllandet av
klimatmålen kan inte tillåtas falla på en konflikt om vem som ska bygga och sköta nya
vindkraftverk.
Klimatstrategin är bra, och i det partiövergripande arbetet för framtagandet av den nya strategin
har vi i Miljöpartiet varit överens med S-C-KD om de mål som nu presenteras. Men Miljöpartiet
vill gå ännu längre för att bemöta klimatutmaningen:
Vi saknar tydliga ambitioner och tydliga mål om hållbar konsumtion och det är allvarligt
eftersom det vi köper lokalt leder till utsläpp i framförallt andra delar av världen.
Vi saknar mål om hållbara byggmaterial, vilket är ett viktigt åtgärdsområde då Örebro
står inför en period av mycket byggande. Betong som är det dominerande byggmaterialet
idag leder till stora klimatutsläpp och är energiineffektivt. Kommunen bör ta en viktig
roll för att främja hållbara byggmaterial såsom trä, då träbyggnader kraftigt minskar
klimatutsläppen och fungerar som en naturlig kolsänka.
Det är viktigt att orden i strategin kan omvandlas till verkstad och stora möjligheter finns att
arbeta med gröna finanser och ägardirektiv för att dessa ska bidra till lägre klimatpåverkan.
Strategin ger goda möjligheter till att bemöta klimatutmaningen, och vi hade gärna sett att fler
steg togs, men fortfarande finns möjligheter att i verksamheterna göra stor skillnad i vardagen.

Sara Richert
Kommunalråd
Miljöpartiet de gröna

Niclas Persson
Kommunalråd
Miljöpartiet de gröna

fil I.
IVU IOU A,tU: l'AM,.Alf l

Yrkande
Ärende 16
Ärendenummer: Ks 433/2014
"Klimatstrategi för Örebro kommun"

Liberalerna

Kommunstyrelsen
Örebro kommun
7juni2016

Miljövård ska vara en del av välfärdsuppdraget
Nya Moderaternas och Liberalernas klimatstrategi utgår från välfärdsuppdraget. En kommuns främsta
uppgift är att leverera välfärd till medborgarna. Eftersom människan är beroende av sin omvärld är en
sund och hållbar miljö grunden för all välfärd. Vi kan inte leva utan luft, mat, vatten och energi från
solen. Därför är det viktigt att Örebro kommun tar ansvar för miljön som en del av kärnuppdraget.
Kommunen har begränsad rådighet över verksamheter utanför den egna organisationen. Styrmedel får
inte försämra det lokala näringslivets konkurrenskraft eller försvåra medborgarnas vardag. Kommunen
ska istället främja örebroarnas och företagens klimatarbete som ett komplement till de egna
åtgärderna. Det i1mebär att kommunen ska göra det enkelt för människor att leva klimatvänligt och
samtidigt ställa ambitiösa miljö- och klimatkrav vid upphandlingen av varor och tjänster som styr
näringslivet mot en mer klimatvänlig utveckling.
Fokus i Nya Moderaternas och Liberalernas klimatarbete ligger på att minska de faktiska utsläppen,
inte dölja dem bakom försäljning av vindkraft. Örebro kommun ska ha en teknikneutral inställning till
klimatvänlig energiproduktion. All el och allt bränsle i Örebro kommuns verksamheter ska på sikt
komma från antingen förnybara källor eller kärnkraft och upphandlas på marknaden. Visionen är att
Örebro kommun ska ha noll i nettoutsläpp senast år 2045.
För att säkerställa att åtgärderna i klimatstrategin har önskad effekt de ska följas upp regelbundet.
Strategin ska revideras löpande utifrån resultatrappo1ter, forskning och omvärldsläge.
Nya Moderaterna och Liberalerna har valt att lyfta ut upphandlingen av livsmedel ut klimatstrategin
och ta fram en separat matstrategi. Örebro kommun köper in stora mängder mat vaij e år och frågan
fö1tjänar därför större uppmärksamhet. Matstrategin innebär en tydlig politisk vi ljeimiktning mot mer
närproducerat. Målet är att 30 procent av all mat som serveras i kommunens kök år 2020 ska vara
närproducerad. För att styra upphandlingen i riktning mot målet har Nya Moderaterna och Liberalerna
arbetat fram en prioriteringsordning för de livsmedel kommunen köper in. Den bygger på ett antal
etiska stä llningstaganden.
Det övergripande målet lyder: "Den mat som serveras i de offentliga verksamheterna är smak- och
näringsrik samt bidrar till ett gott djurskydd och en långsiktigt hållbar påverkan på omvärlden."

Med hänvisning till ovanstående föreslår Nya Moderatema och Liberalerna att
Kommunstyrelsen beslutar:
att

anta Nya Moderaternas och Liberalernas Klimatstrategi för Örebro kommun och
Matstrategi för Örebro kommun, samt

att

avslå kommunstyrelseförvaltningens förslag.

Om Kommunstyrelsen beslutat annat gäller ovanstående som reservation till förmån för eget förs lag.

~
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Maria Haglund (M)

nas och Libe,·alemas grnpp i Koo

Datum: 2016-06-07
Kommunstyrelsen

Särskilt yttrande

18. Riktlinjer för bostadsförsörjningen i
Örebro kommun
Vänsterpartiet har tidigare efterfrågat en handlingsplan för bostadsbyggande
och dessa riktlinjer tillsammans med Bostadssocial handlingsplan uppfyller i
princip det behov som vårt förslag var menat att täcka upp för.
Det är dock viktigt att riktlinjerna utmynnar i praktisk skillnad i kommunens
strategiska samt praktiska arbete kring bostadsfrågor.
Segregationen är ett fortsatt stort problem i våra bostadsområden. Ett ensidigt
byggande under lång tid har gjort att blandningen av boendeformer är dålig i
många områden och likriktningen av vart människor från olika samhällsgrupper
bor cementeras.
Nu börjar man tänka om när man planerar vissa nya områden och olika
boendeformer, med villor, radhus och flerbostadshus planeras blandat. I
tidigare ensidiga områden med uteslutande flerbostadshus sprängs ibland
radhus in bland flerbostadshus. Men vi ser fortfarande ett jätteproblem med
segregation och ensidighet i andra änden av spektret. De glesa villaområdena
förblir allt större, men lika glesa och ensidiga, vilket skapar stora problem för de
boende och för civilsamhället och kommunens ekonomi.
I områden som Ekeby Almby breder villaförorten ut sig allt större.
Markanvändandet är väldigt ineffektiv, med en boendedensitet på knappt
hälften eller en tredjedel av andra områden med samma yta, och nuvarande
och framtida krav på samhällsservice som förskolor, omsorg, VA och annan
infrastruktur blir oproportionerligt dyr för kommunen. Det finns också belägg för
att segregation får negativa konsekvenser för barn och unga även i mer
resursstarka områden.
Det bör vara i kommunens intresse att verka för större blandning av upplåtelse
och boendeformer och att se till att ensidiga villaområden kompletteras med
hyresbostäder. Det ensidiga villabyggandet i Ekeby Almby beror till stor del på
att marken är privat och planerande! av området ligger utanför kommunens
inflytande. Det finns dock kommunala fastigheter i Ekeby Almby (Almby ALMBY
12:154 samt ALM BY 13:208) där kommunen har möjlighet att verkar för
byggandet av flerbostadshus för att till exempel erbjuda fler hyresrätter.
Uppförandet av stora volymer flerbostadshus på nämnda fastigheter och på
andra fastigheter där boendeformerna är seg regerande skulle leda till flera
positiva effekter. I fallet med Ekeby-Almby skulle det också medföra underlaget
för kollektivtrafik i östra Närke.
Riktlinjerna för bostadsförsörjning är bra och har infall kring bostadsfrågor ur
flera vinklar och de måste nu omsättas i praktisk handling.
Murad Artin
Vänsterpartiet
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Ansökan om sociala investeringar - Utomhuspedagogikens inverkan på lärande
Liberala gillar socialinvesteringar och tror på iden att detta både kan utveckla
verksamhet och ge bra resultat.

Det är doc k viktigt för Liberalerna att ta ansvar för Barn o Utbildnings ram för
verksamheten i övrigt.
Återbetalningsupplägget känns därför inte helt bra o c h Liberalerna lägger ett
annat förslag på attsats 3 gällande åläggande t till nämnderna om återföring av
medel.
Liberalerna yrkar på följand e alternativa text på attsats 3
Kommunstyrelsen ålägger Grundskolenämnden, Programämnd Barn o Utbildning,
Socialnämnderna och Vuxenutbildning- och arbetsmarknadsnämnden att vid ett
positivt resultat av de socialinvesteringar upprätta en återbetalningsplan.

Faller Liberalernas avslagsyrkand e är d etta tillika en reservatio n till förmån för eget
försla g på attsats 3.
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Ärende: Ansökan sociala investeringar - Utomhuspedagogikens inverkan på
lärande
Ärendenummer: Ks 572/201 6
Miljöpartiet ser positivt på ansökan om att använda utomhuspedagogik för att
fler elever ska nå målen i skolan. Miljöpartiet tycker att förebyggande åtgärder
och satsningar genom den sociala investeringsfonden är något som bör göras i
större utsträckning.
Samtidigt tycker Miljöpartiet att det behövs tydlighet i hur beslut fattas kring att
skicka in ansökningar och att ta fram återbetalningsplaner till fonden. I den
ansökan som ärendet berör har förvaltningar tagit fram ett förslag på
återbetalningsplan som inte har förankrats i respektive nämnd trots att det i
framtiden innebär påverkan på budget. Att respektive nämnd blir delaktig i att
ta beslut om en ansökan och hur medel från fonden ska återbetalas ökar
ägandeskapet kring insatserna och stärker förutsättningarna att lärdomar om
nya arbetssätt ska kunna implementeras i ordinarie verksamheter.
Hänsyn till detta bör beaktas i kommande revidering av riktlinjer för den sociala
investeringsfonden.

Sara Richert
Kommunalråd
Miljöpartiet de gröna
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Kommunalråd
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Alla stadsdelar i Örebro ska vara trygga
Situationen i vissa av Örebros stadsdelar är idag mycket oroväckande. Nya Moderaterna
har länge lyft behovet av omfattande och skyndsanuna insatser i områden som
Vivalla/Baronbackarna, Varberga/Oxhagen och Brickebacken. Tillfälliga satsningar
över sommarmånaderna är bra, men inte tillräckligt. Det hävs mer långsiktiga åtgärder
för att åter göra dessa stadsdelar trygga.
Fältgruppen har en viktig roll i arbetet med att fånga upp ungdomar och unga vuxna
som är på väg in i kriminalitet. De har även ett uppdrag att motverka radikaliseringen av
unga, ett problem som varit utmärkande för Örebro under en längre tid. Nya
Moderaterna har vid flera tillfällen lyft behovet av ökade satsningar på fältassistenter i
Örebros mer utsatta områden.

Med hänvisning till ovanstående föreslår Nya Moderaterna att Kommunstyrelsen
beslutar
att

anställa fem nya fältassistenter med syfte att öka fältgruppens närvaro,
samt

att

bifalla övriga tre beslutspunkter.

Om Kommunstyrelsen beslutar annat gäller ovanstående som reservation till förmån för
eget förslag.
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