Ks 1419/2016

Protokoll

Kommunfullmäktige
2016-12-14
Datum:
Klockan: 09:00 - 15:30
Plats:
Sessionssalen, Rådhuset
Närvarande ledamöter
Agneta Blom (S), ordförande
Jan Zetterqvist (S)
Ulf Södersten (M)
Björn Sundin (S)
Torgny Larsson (S)
Fisun Yavas (S)
Jessica Ekerbring (S)
Jennie Nises (S)
Camilla Andersson (S)
Per Lilja (S)
Ameer Sachet (S)
Marie Brorson (S)
John Johansson (S)
Susann Wallin (S)
Allan Armaghan (S)
Carina Toro Hartman (S)
Kenneth Nilsson (S)
Ida Eklund (S)
Frederick Axewill (S)
Inger Carlsson (S)
Eva Eriksson (S)
Per-Åke Sörman (C)
Lars Johansson (C)
Elisabeth Malmqvist (C)
Charlotte Edberger Jangdin (C)
Behcet Barsom (KD)
Marlene Jörhag (KD)
Lennart Bondeson (KD)
Anders Hagström (KD)
Murad Artin (V)
Jessica Carlqvist (V)
Cecilia Lönn Elgstrand (V)
Anders Åhrlin (M)

§§ 304-313

§§ 304-313

§§ 314-319
§§ 304-313
§§ 304-313

§§ 304-316
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Johanna Reimfelt (M)
Stefan Stark (M)
Ewa Leitzler (M)
Linn Andersson (M)
Maria Haglund (M)
Sara Ishak (M)
Johan Kumlin (M)
Hossein Azeri (M)
Maria Hedwall (M)
Niclas Persson (MP)
Per Folkeson (MP)
Gunnar Oest (MP)
Jesper Räftegård (MP)
Anna Spiik (SD)
Jimmy Larsson (SD)
Daniel Spiik (SD)
Sigvard Blixt (SD)
Daniel Edström (SD)
Karolina Wallström (L)
Ulrica Solver-Gustavsson (L)
Patrik Jämtvall (L)
Tjänstgörande ersättare
Roger Andersson (S)
Lars Elamson (M)
Elisabeth Karlsson Zuaw (S)
Hannah Ljung (C)
Lasse S Lorentzon (S)
Stefan Nilsson (V)
Åsa Johansson (L)
Seydou Bahngoura (C)
Sten Lang (MP)
Anna Hedström (S)
Sara Maxe (KD)
Habib Brini (SD)
Martin Mestanza Haro (L)

§§ 304-313

Ersätter Linda Smedberg (S)
Ersätter Sebastian Cehlin (M)
Ersätter Thomas Esbjörnsson (S)
Ersätter Lars Johansson (C) §§ 304-313 och
Charlotte Edberger Jangdin §§ 314-319
Ersätter Kenneth Nilsson (S) §§ 314-319
Ersätter Martha Wicklund (V)
Ersätter Azita Iranipour (L)
Ersätter Elisabeth Malmqvist (C) §§ 314-319
Ersätter Marcus Willén Ode (MP)
Ersätter Hanna Altunkaynak (S)
Ersätter Lennart Bondeson (KD) §§ 317-319
Ersätter Jonas Millard (SD)
Ersätter Karolina Wallström (L) §§ 314-319

Närvarande ersättare
Sara Dicksen (M)
Hans Holberg (V)
Eghbal Kamran (M)
Per-Ove Karlsson (S)
Pell Uno Larsson (S)
Timmy Leijen (S)
Elvy Wennerström (S)
Emelie Jaxell (M)
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Gun Carlestam Lewin (S)
Anders Fensby (M)

Paragraf 304-319

Mats Guldbrand, sekreterare
Justerat den 21 december 2016.

Agneta Blom, ordförande §§ 304-313

Jan Zetterqvist, ordförande §§ 314-319

Ulrica Solver-Gustavsson, justerare

Anna Hedström, justerare

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 22 december
2016.

3

§ 304 Val av protokollsjusterare och bestämmande av tid
för justering av protokollet
Ärendebeskrivning
På förslag av ordförande Agneta Blom (S) uppdras åt Anna Hedström (S)
och Ulrica Solver-Gustafsson (L), med Behcet Barsom (KD) och Maria
Hedwall (M) som ersättare, att jämte ordföranden justera protokollet.
Justeringen äger rum på Kommunstyrelseförvaltningen den 21 december
2016, kl. 8.30.

§ 305 Enkel fråga från Daniel Granqvist (M) till Jessica
Ekerbring (S) om hur många skolpliktiga barn i Örebro
fullgör sin skolplikt
Ärendenummer: Ks 1405/2016
Ärendebeskrivning
Daniel Granqvist (M) har inkommit med en enkel fråga till kommunalråd
Jessica Ekerbring (S) om hur många skolpliktiga barn i Örebro som inte
fullgör sin skolplikt.
Beslutsunderlag
Enkel fråga från Daniel Granqvist (M), Ks 1405/2016
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Frågan får ställas.
2. Bordlägga ärendet.

§ 306 Enkel fråga från Cecilia Lönn Elgstrand (V) till
kommunalråd Jessica Ekerbring (S) om vilka får gå i
skolan
Ärendenummer: Ks 1468/2016
Ärendebeskrivning
Cecilia Lönn Elgstrand (V) har inkommit med en enkel fråga till
kommunalråd Jessica Ekerbring (S) om vilka får gå i skolan.
Beslutsunderlag
Enkel frågan från Cecilia Lönn Elgstrand, Ks 1468/2016
Kommunfullmäktiges behandling
Cecilia Lönn Elgstrand (V) ställer sin fråga.
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Jessica Ekerbring (S) yttrar sig.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Frågan får ställas.
2. Frångå ärendet, som därmed är färdigbehandlat.

§ 307 Enkel fråga från Jessica Carlqvist (V) till
kommunalråd Björn Sundin (S) om tillgänglighet till
Rådhuset och Servicecenter
Ärendenummer: Ks 1467/2016
Ärendebeskrivning
Jessica Carlqvist (V) har inkommit med en enkel fråga till kommunalråd
Björn Sundin (S) om tillgänglighet till Rådhuset och Servicecenter.
Beslutsunderlag
Enkel fråga från Jessica Carlqvist (V), Ks 1467/2016
Kommunfullmäktiges behandling
Jessica Carlqvist (V) ställer sin fråga.
Björn Sundin (S) yttrar sig.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Frågan får ställas.
2. Frångå ärendet, som därmed är färdigbehandlat.

§ 308 Enkel fråga från Martha Wicklund (V) till
kommunalråd Per-Åke Sörman (C) om varför det betalas ut
mer än vad som beviljats
Ärendenummer: Ks 1466/2016
Ärendebeskrivning
Martha Wicklund (V) har inkommit med en enkel fråga till kommunalråd
Per-Åke Sörman (C) om varför det betalas ut mer än vad som beviljats
Beslutsunderlag
Enkel fråga från Martha Wicklund (V), Ks 1466/2016
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Frågan får ställas.
2. Bordlägga ärendet.

§ 309 Interpellation från Anders Åhrlin (M) till Kenneth
Nilsson (S) om den ekonomiska situationen för
Biogasbolaget i Karlskoga AB
Ärendenummer: Ks 1402/2016
Ärendebeskrivning
Anders Åhrlin (M) har inkommit med en interpellation till kommunalråd
Kenneth Nilsson (S) om den ekonomiska situationen för Biogasbolaget i
Karlskoga AB.
Beslutsunderlag
Interpellation från Anders Åhrlin (M), Ks 1402/2016
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Bordlägga ärendet.

§ 310 Interpellation från Daniel Granqvist (M) till Jessica
Ekerbring (S) om hur skolplikten i Örebro kommun
efterlevs
Ärendenummer: Ks 1403/2016
Ärendebeskrivning
Daniel Granqvist (M) har inkommit med en interpellation till kommunalråd
Jessica Ekerbring (S) om hur skolplikten efterlevs.
Beslutsunderlag
Interpellation från Daniel Granqvist (M), Ks 1403/2016
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Bordlägga ärendet.
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§ 311 Interpellation från Daniel Granqvist (M) till Kenneth
Nilsson (S) om ansökan om försörjningsstöd via internet
Ärendenummer: Ks 1401/2016
Ärendebeskrivning
Daniel Granqvist (M) har inkommit med en interpellation till kommunalråd
Kenneth Nilsson (S) om ansökan om försörjningsstöd via internet.
Beslutsunderlag
Interpellation från Daniel Granqvist (M), Ks 1401/2016
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Bordlägga ärendet.

§ 312 Låne- och borgensramar för kommunkoncernen och
bolagen för år 2017-2019
Ärendenummer: Ks 1266/2016
Ärendebeskrivning
Enligt den koncerngemensamma finanspolicyn ska Kommunfullmäktige
årligen fastställa en ram för externa lån till kommunkoncernen.
Kommunstyrelsen ska varje år besluta om ramar för koncerninterna lån
och/eller borgen för varje bolag inom den totala låneramen för
kommunkoncernen.
Kommunstyrelsen ska varje år besluta om hur stort belopp som ska
avsättas från den långfristiga likviditetsportföljen till den kortfristiga
likviditetsportföljen för att täcka årets likviditetsbehov.
Kommunstyrelsen har enligt sitt reglemente rätt att ingå borgen till stöd för
bostadsförsörjningen inom kommunen. Varje år fastställer
kommunstyrelsen en beloppsram för borgen till Örebrobostäder AB som
säkerhet för bolagets lån till bostadsfastigheter.
Ärendet behandlades av Kommunstyrelsen den 6 december 2016.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen 2016-12-06
Skriftlig reservation från Anders Åhrlin (M), 2016-12-06
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-11-03
Investeringsplan för bolagen och kommunen bilaga 1
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
- Ramen för kommunkoncernens samlade externa låneskuld fastställs till
17 500 miljoner kronor för perioden 2017-2019.
Yrkande
Lennart Bondeson (KD), Björn Sundin (S), John Johansson (S), Roger
Andersson (S) och Gunnar Oest (MP) yrkar bifall till Kommunstyrelsens
förslag.
Anders Åhrlin (M) och Maria Haglund (M) yrkar att ramen för
kommunkoncernens samlade externa låneskuld fastställs till 17 390
miljoner kronor för perioden 2017-2019.
Murad Artin (V) yrkar att ramen för kommunkoncernens samlade externa
låneskuld fastställs till 17 492 miljoner kr samt att koncerninterna
låneramar för kommunens bolag fastställs enligt Vänsterpartiets förslag.
Daniel Edström och Daniel Spiik (SD) yrkar avslag på Kommunstyrelsens
förslag.
Proposition
Ordförande Agneta Blom (S) finner att det finns fyra förslag till beslut, det
vill säga Lennart Bondesons (KD) m.fl. yrkande om bifall till
Kommunstyrelsens förslag, Anders Åhrlin (M) m.fl. yrkande om att ramen
för kommunkoncernens samlade externa låneskuld fastställs till 17 390
miljoner kronor för perioden 2017-2019, Murad Artins (V) yrkande om att
ramen för kommunkoncernens samlade externa låneskuld fastställs till 17
492 miljoner kr samt att koncerninterna låneramar för kommunens bolag
fastställs enligt Vänsterpartiets förslag samt Daniel Edströms (SD) m.fl.
yrkade om avslag på Kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden redovisar sitt förslag till propositionsordning som
Kommunfullmäktige godkänner och behandlar förslagen ett i taget och
finner att Kommunfullmäktige beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Ramen för kommunkoncernens samlade externa låneskuld fastställs till
17 500 miljoner kronor för perioden 2017-2019.
Reservation
Anders Åhrlin (M), Maria Haglund (M), Johan Kumlin (M), Johanna
Reimfeldt (M), Gunilla Olofsson (M), Linn Andersson (M), Maria Hedwall
(M), Lars Elamson (M), Sara Ishak (M), Eva Leitzler (M), Hossein Azeri
(M), Stefan Stark (M) och Ulf Södersten (M) reserverar sig mot beslutet till
förmån för Anders Åhrlins (M) m.fl. yrkande om att ramen för
kommunkoncernens samlade externa låneskuld fastställs till 17 390
miljoner kronor för perioden 2017-2019.
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Jessica Carlqvist (V), Cecilia Lönn-Elgstrand (V), Stefan Nilsson (V) och
Murad Artin (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för Murad Artins
(V) yrkande om att ramen för kommunkoncernens samlade externa
låneskuld fastställs till 17 492 miljoner kr samt att koncerninterna
låneramar för kommunens bolag fastställs enligt Vänsterpartiets förslag.
Daniel Spiik (SD), Daniel Edström (SD), Sigvard Blixt (SD), Jimmy
Larsson (SD), Anna Spiik (SD) och Habib Brini (SD) reserverar sig mot
beslutet till förmån för Daniel Edströms (SD) m.fl. yrkande om avslag på
Kommunstyrelsens förslag.

§ 313 Ändring av bolagsordning för Biogasbolaget i
Mellansverige AB och beslut om borgen
Ärendenummer: Ks 1218/2016
Ärendebeskrivning
Biogasbolaget i Mellansverige AB (nedan benämnt Bolaget) ägs till 50 %
av KumBro Utveckling AB och till 50 % av Karlskoga Energi & Miljö AB
som ägs till 100 % av Karlskoga kommun genom Karlskoga Kommunhus
AB. KumBro Utveckling AB ägs till 80 % av Örebro Kommun genom
Örebro Rådhus AB och till resterande 20 % av Kumla kommun.
Till följd av Bolagets ekonomiska situation har Bolaget och dess aktieägare
bl.a. fattat beslut om att hemställa hos ägarkommunerna om att minska
aktiekapitalet i Bolaget med 20 mkr och att ingå borgen för Bolagets
låneförpliktelser med ett sammanlagt belopp om 24 mkr, varav Örebro
kommuns del utgör 40 % dvs. 9,6 mkr. Inför beslutet måste
bolagsstämman anta en ny bolagsordning där gränserna för aktiekapitalet
ändras. I samband med detta bör bolagsordningen uppdateras för att
överensstämma med gällande lagstiftning.
Kommunstyrelseförvaltningen gör bedömningen att nu föreslagna åtgärder
är nödvändiga för att säkerställa Bolagets överlevnad på kort sikt. För att
säkerställa Bolagets överlevnad på längre sikt kommer ytterligare åtgärder
att behöva genomföras enligt vad som närmare framgår av
ärendebeskrivningen.
Ärendet behandlades av Kommunstyrelsen den 6 december 2016.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen 2016-12-06
Skriftlig reservation från Anders Åhrlin (M), 2016-12-06
Skriftlig reservation från Daniel Edström (SD), 2016-12-06
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-11-22
Kopia av styrelseprotokoll i Bolaget 2016-10-31 med tillhörande
beslutsunderlag, inklusive handling benämnd "Beslut om nedskrivning,
nedsättning av aktiekapital och hemställan om borgen m.m.", 2016-10-31
Kopia av styrelseprotokoll i KumBro Utveckling AB, 2016-10-31
Förslag till ny bolagsordning i Bolaget, 2016-10-31, med kommentarer till
föreslagna ändringar
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
1. Stämmoombudet för Biogasbolaget i Mellansverige AB får i uppdrag att
vid bolagsstämma i bolaget rösta för att anta ny bolagsordning enligt
förslag daterat 2016-10-31.
2. Stämmoombudet för Biogasbolaget i Mellansverige AB får i uppdrag att
rösta för att minska aktiekapitalet i bolaget med högst 20 mkr för att göra
avsättning till fritt eget kapital och/eller för att täcka förluster i bolaget i
enlighet med styrelsens förslag.
3. Styrelsen för Biogasbolaget i Mellansverige AB får i uppdrag att i
samråd med Kommunstyrelseförvaltningen i Örebro, Kumla och Karlskoga
göra sådana eventuella mindre ändringar i bolagsstämmans beslut som kan
erfordras enligt lag för registrering av besluten enligt 1 och 2 vid
Bolagsverket.
4. Örebro kommun ingår borgen såsom för egen skuld för Biogasbolaget i
Mellansveriges AB:s låneförpliktelser för högst 9,6 miljoner kronor jämte
därpå löpande ränta och kostnader.
Yrkande
Kenneth Nilsson (S), Charlotte Edberger Jangdin (C), Niclas Persson
(MP), Murad Artin (V), Lasse S Lorentzon (S), Björn Sundin (S) och Sten
Lang (MP) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Anders Åhrlin (M), Patrik Jämtvall (L), Linn Andersson (M), Hossein
Azeri (M) och Lars Elamson (M) yrkar att ge styrelsen för Biogasbolaget i
Mellansverige AB i uppdrag att medverka till företagets försäljning.
Daniel Edström och Daniel Spiik (SD) yrkar avslag på Kommunstyrelsens
förslag.
Proposition
Ordförande Agneta Blom (S) finner att det finns tre förslag till beslut, det
vill säga Kenneth Nilssons (S) m.fl. yrkande om bifall till
Kommunstyrelsens förslag, Anders Åhrlins (M) m.fl. yrkande om att ge
styrelsen för Biogasbolaget i Mellansverige AB i uppdrag att medverka till
företagets försäljning samt Daniel Edström (SD) m.fl. yrkande om avslag
på Kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden redovisar sitt förslag till propositionsordning som
Kommunfullmäktige godkänner och behandlar förslagen ett i taget och
finner att Kommunfullmäktige beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag.
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Stämmoombudet för Biogasbolaget i Mellansverige AB får i uppdrag att
vid bolagsstämma i bolaget rösta för att anta ny bolagsordning enligt
förslag daterat 2016-10-31.
2. Stämmoombudet för Biogasbolaget i Mellansverige AB får i uppdrag att
rösta för att minska aktiekapitalet i bolaget med högst 20 mkr för att göra
avsättning till fritt eget kapital och/eller för att täcka förluster i bolaget i
enlighet med styrelsens förslag.
3. Styrelsen för Biogasbolaget i Mellansverige AB får i uppdrag att i
samråd med Kommunstyrelseförvaltningen i Örebro, Kumla och Karlskoga
göra sådana eventuella mindre ändringar i bolagsstämmans beslut som kan
erfordras enligt lag för registrering av besluten enligt 1 och 2 vid
Bolagsverket.
4. Örebro kommun ingår borgen såsom för egen skuld för Biogasbolaget i
Mellansveriges AB:s låneförpliktelser för högst 9,6 miljoner kronor jämte
därpå löpande ränta och kostnader.
Reservation
Anders Åhrlin (M), Maria Haglund (M), Johan Kumlin (M), Johanna
Reimfeldt (M), Gunilla Olofsson (M), Linn Andersson (M), Maria Hedwall
(M), Lars Elamson (M), Sara Ishak (M), Eva Leitzler (M), Hossein Azeri
(M), Stefan Stark (M), Ulf Södersten (M), Martin Mestanza (L), Åsa
Johansson (L), Patrik Jämtvall (L) och Ulrica Solver-Gustafsson (L)
reserverar sig mot beslutet till förmån för Anders Åhrlins (M) m.fl.
yrkande om att ge styrelsen för Biogasbolaget i Mellansverige AB i
uppdrag att medverka till företagets försäljning.
Daniel Spiik (SD), Daniel Edström (SD), Sigvard Blixt (SD), Jimmy
Larsson (SD), Anna Spiik (SD) och Habib Brini (SD) reserverar sig mot
beslutet till förmån för Daniel Edströms (SD) m.fl. yrkande om avslag på
Kommunstyrelsens förslag.

§ 314 Årsredovisning Finsam Lekeberg och Örebro
Ärendenummer: Ks 1274/2016
Ärendebeskrivning
Finsam Lekeberg och Örebro är ett samordningsförbund med samverkan
inom arbetslivsinriktad rehabilitering. Medlemmarna är Försäkringskassan,
Arbetsförmedlingen i Örebro, Örebro läns landsting, Lekebergs kommun
och Örebro kommun. Örebro kommun bidrar med 25 % av finansieringen.
Förbundets totala bidrag för 2015 var 4,85 miljoner kronor. Tillsammans
med resultat från tidigare år hade Finsam 9,688 miljoner kronor till sitt
förfogande under 2015.
Verksamheten regleras i Lagen om finansiell samordning av
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rehabiliteringsinsatser (2003:1210). Verksamheten syftar till att personer
som behöver samordnade rehabiliteringsinsatser ska uppnå eller förbättra
sin förmåga att utföra förvärvsarbete.
Under 2015 har nio aktiviteter finansierats av Finsam, däribland Unga
vuxna 19-29 år med aktivitetsersättning, Intensifierad samverkan och
projektet Individual Placement Support. 109 personer har deltagit i någon
av dessa insatser och kostanden har varit i genomsnitt 35 157 kronor per
deltagare. Kostnad och deltagare i Rehabiliteringsmässan, projektet KUR
2, Införandeprojekt Samverkansteam och Miljövårdscentrum är inte
inräknade.
Årsbokslutet visar på ett överskott i årets budget med 2 014 128 kronor.
Orsaken till överskottet beror dels på att verksamheterna inte använt hela
det beviljade beloppet, dels att de samverkande myndigheterna ännu inte
format verksamhet som motsvarar behov av insats eller aktivitet i
samverkan. Av totalt 15 mål är 12 uppfyllda och de resterande tre är delvis
uppfyllda.
Revisorerna tillstyrker att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för
2015 års verksamhet.
Ärendet behandlades av Kommunstyrelsen den 6 december 2016.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen 2016-12-06
Protokollsutdrag från Programnämnd social välfärd, 2016-10-07 § 156
Finsam Lekeberg och Örebro årsredovisning 2015
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
- Finsams styrelse och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhet
år 2015.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Enligt Kommunstyrelsens förslag.
Anders Hagström (KD) och Ulf Södersten (M) deltar ej i beslutet.

§ 315 Utbyggnadsplan för bredband i Örebro kommun,
2016-2017
Ärendenummer: Ks 1127/2016
Ärendebeskrivning
I styrdokument "Kommunledningen i Örebros övergripande strategier och
budget 2016 med plan för 2017-2018" anges att kommunen ska verka för
en ökad bredbandsutbyggnad. Därför har ett arbete pågått med att ta fram
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en bredbandsstrategi samt en utbyggnadsplan. Bredbandsstrategin anger att
målet är att 90 procent av alla hushåll och 90 procent av alla företag i såväl
tätorter som i glesbygd senast under år 2020 ska kunna erbjudas en
överförings-hastighet på minst 100 Mbit/s. Prioriterade geografiska delar
för utbyggnad föreslås under år 2016-2017 vara projektområde nordost del
A och B, Filipshyttan/Blackstahyttan, Närkes Kil med omnejd,
Västernärke, Stora Mellösas omnejd, Odensbackens omnejd, Norra Bro
med omnejd, Arvaby samt Ervalla/Klysna.
Ansökan om bidrag från offentligt stöd för utbyggnad av fibernät från EU:s
Landsbygdsprogram har sökts av Örebro kommun för närområden till
Stora Mellösa, Norra Bro och Odensbacken samt Närkes Kil. Bidrag
kommer inte beviljas eftersom att medlen är slut. Förutsättningen för att
projekten ska komma igång är att Kommunstyrelsen beslutar om åtgärder
för att underlätta utbyggnationen. Att skapa en infrastruktur för utbyggnad
av stamnät i närområden till Stora Mellösa, Norra bro och Odensbacken
samt Närkes Kil. innebär ökade driftkostnader för Örebro kommun på 2,6
miljoner kronor/år. Medel för finansiering av projektet finns avsatta i
budget för åren 2016-2017. Projekten ger en möjlighet för ca 1800 hushåll
och ett antal företag att ansluta sig.
Ärendet behandlades av Kommunstyrelsen den 6 december 2016.
Vid Kommunstyrelsens sammanträde beslutade Kommunstyrelsen för egen
del att Anders Åhrlin (M) fick lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen 2016-12-06
Särskilt yttrande från Anders Åhrlin (M), 2016-12-06
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-11-02
Utbyggnadsplan för bredband i Örebro kommun 2016-2017, 2016-10-12
Bilaga 1
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
- Tekniska nämndens reglemente kompletteras med följande tillägg:
Tekniska nämnden äger och ansvarar för utbyggnaden av infrastrukturen, i
form av tomrör, för att möjliggöra utbyggnation av stamnät.
Yrkande
Per-Åke Sörman (C), Patrik Jämtvall (L), Hossein Azeri (M) och Jimmy
Larsson (SD) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Proposition
Ordföranden Jan Zetterqvist (S) finner att det finns ett förslag till beslut,
det vill säga Per-Åke Sörmans (C) yrkande om bifall till
Kommunstyrelsens förslag, och att Kommunfullmäktige beslutar enligt det.
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Tekniska nämndens reglemente kompletteras med följande tillägg:
Tekniska nämnden äger och ansvarar för utbyggnaden av infrastrukturen, i
form av tomrör, för att möjliggöra utbyggnation av stamnät.

§ 316 Beslut som inte är verkställda enligt
socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till
vissa funktionshindrade (LSS), kvartal 3 2016
Ärendenummer: Ks 1326/2016
Ärendebeskrivning
En rapporteringsskyldighet för ej verkställda gynnande beslut enligt 4
kapitlet 1 § socialtjänstlagen (SoL) infördes den 1 juli 2006.
Rapporteringsskyldigheten gäller beslut i verksamheterna vård och
omsorg, socialtjänst och stöd till funktionshindrade.
Från och med den 1 juli 2008 infördes samma rapporteringsskyldighet för
beslut enligt 9 § i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
(LSS) som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum.
En särskild avgift så kallad sanktionsavgift, kan enligt ändringar i samma
lagar, utdömas för de beslut som inte verkställts inom skälig tid. Avgiften
är lägst 10 tkr och högst 1 mnkr.
Rapportering av ej verkställda gynnande beslut ska göras till Inspektionen
för vård och omsorg (fr o m 2013-06-01 tidigare Socialstyrelsen),
kommunens revisorer och Kommunfullmäktige.
Ärendet behandlades av Programnämnd social välfärd den 1 december
2016.
Ärendet behandlades av Kommunstyrelsen den 6 december 2016.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen 2016-12-06
Protokollsutdrag från Programnämnd social välfärd 2016-12-01
Statistikrapport kvartal 3
Statistik för samtliga nämnder
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
- Informationen tas till protokollet.
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Enligt Kommunstyrelsens förslag.

§ 317 Anmälan av enkla frågor och interpellationer till
kommande sammanträde
Ärendebeskrivning
Anders Åhrlin (M) har inkommit med en interpellation till kommunalråd
Kenneth Nilsson (S) om Örebro kommuns krisberedskap, Ks 1524/2016.
Johanna Reimfeldt (M) har inkommit med en interpellation till
kommunalråd Per-Åke Sörman (C) om höjd maxtaxa för äldre i Örebro, Ks
1529/2016.
Johanna Reimfeldt (M) har inkommit med en interpellation till
kommunalråd Björn Sundin (S) om broar på landsbygden, Ks 1523/2016.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Interpellationerna får ställas.

§ 318 Anmälan av motioner
Ärendebeskrivning
Från Murad Artin (V), Cecilia Lönn-Elgstrand (V), Jessica Carlqvist (V)
och Martha Wicklund (V) har en motion om ta ansvar för sunda könsroller
inkommit, Ks 1535/2016.
Från Maria Haglund (M) har en motion om förbättra undervisningen i
svenska som andraspråk inkommit, Ks 1536/2016.
Från Anders Åhrlin (M) har en motion om införa samhällskunskap för
nyanlända inkommit, Ks 1527/2016.
Från Daniel Spiik (SD) och Anna Spiik (SD) har en motion om att utreda
tillgången till vaktmästare i de kommunala skolorna inkommit, Ks
1404/2016.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Remittera motionerna till Kommunstyrelsen.
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§ 319 Vissa val m.m.
Ärendenummer: Ks 1484/2016
Ärendebeskrivning
Valberedningen har den 14 december 2016 inkommit med en valhandling.
Valhandlingen läggs som en bilaga till protokollet.
Beslutsunderlag
Valhandling, 2016-12-14
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Enligt valberedningens förslag.
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2016-12-14

Ks 1484/2016

Kommunfullmäktige

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

Anna Spiik (SD), Ks 1485/2016

Ledamot i Grundskolenämnden

Kamran Kabinejad (C), Ks 1488/2016

Ersättare i Vuxenutbildnings
och arbetsmarknadsnämnden

Johanna Reimfelt (M), Ks 1490/2016

Ledamot i Kommunstyrelsen
Ledamot i Programnämnd
social välfärd

Sara Ishak (M), Ks 1491/2016

Ledamot i Grundskolenämnden
Ersättare i Programnämnd barn
och utbildning

Hannes Önander (C), Ks 1189/2016

Ersättare i Gymnasienämnden

Sebastian Cehlin (M), Ks 1492/2016

Ledamot i Kommunfullmäktige

Josefin Pettersson (SD), Ks 1494/2016

Ledamot i Vård- och
omsorgsnämnd väster
Ledamot i Socialnämnd väster

Marianne Hamp (M), Ks 1504/2016

Ledamot i Nämnden för
funktionshindrade

Kommunfullmäktige föreslås besluta följande:
1. Begärda entlediganden beviljas
2. Hos länsstyrelsen begära att ny ledamot efter Sebastian Cehlin (M) utses
genom ny sammanräkning.
3. Ronnie Wie (SD) utses till ledamot i Grundskolenämnden efter Anna Spiik
(SD).
4. Abdulrahman Ibrahim Muhammed (C) utses till ersättare i
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden efter Kamran Kabinejad

(C).
5. Sara Ishak (M) tidigare ersättare, utses till ledamot i Programnämnd social
välfärd efter Johanna Reimfelt (M).
6. Anders Brandén (M) utses till ersättare i Programnämnd social välfärd efter
Sara Ishak (M).
7. Johan Kumlin (M) tidigare ersättare, utses till ledamot i Kommunstyrelsen
efter Johanna Reimfelt (M).
8. Cecilia Askeskär Philipsson (M) utses till ny ersättare i Kommunstyrelsen
efter Johan Kumlin (M).
9. Christopher Rydaeus (M) utses till ledamot i Grundskolenämnden efter
Sara Ishak (M).
10. Christopher Rydaeus (M) utses till ny ersättare i Programnämnd barn och
utbildning efter Sara Ishak (M).
11. Terés Björndahl (SD) utses till ledamot i socialnämnd väster efter Josefin
Pettersson (SD).
12. Helena Eklund (SD) utses till ledamot i Vård- och omsorgsnämnd väster
efter Josefin Pettersson (SD).
13. Richard Hedberg (M) utses till ledamot i Nämnden för funktionshindrade
efter Marianne Hamp (M).
14. Sara Richert (MP) tidigare ersättare, utses till ledamot i
Kommunfullmäktiges valberedning.
15. Marcus Willén Ode utses till ersättare i Kommunfullmäktiges valberedning
efter Sara Richert (MP).
16. Valen under punkterna 3-15 avser tiden t.o.m. 31 december år 2018.

För valberedningen
Jan Zetterqvist
Lena Claeson

