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Ks 1495/2016

Protokoll

ÖREBRO

Kommunfullmäktige
2017-01-25
Datum:
Klockan: 09:00 - 17:00
Plats:
Sessionssalen, Rådhuset
Närvarande ledamöter
Agneta Blom (S)
Jan Zetterqvist (S)
Ulf Södersten (M)
Björn Sundin (S)
Torgny Larsson (S)
Linda Smedberg (S)
Yusuf Abdow (S)
Fisun Yavas (S)
Jennie Nises (S)
Camilla Andersson (S)
Per Lilja (S)
Ameer Sachet (S)
Marie Brorson (S)
Susann Wallin (S)
Allan Armaghan (S)
Carina Toro Hartman (S)
Kenneth Nilsson (S)
Ida Eklund (S)
Frederick Axewill (S)
Inger Carlsson (S)
Hanna Altunkaynak (S)
Eva Eriksson (S)
Roger Andersson (S)
Per-Åke Sörman (C)
Lars Johansson (C)
Charlotte Edberger Jangdin (C)
Behcet Barsom (KD)
Lennart Bondeson (KD)
Anders Hagström (KD)
Marlene Jörhag (KD)
Murad Artin (V)
Martha Wicklund (V)
Jessica Carlqvist (V)

§§ 1-10

§§ 1-12
§§ 11-21

§§ 1-18
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Cecilia Lönn Elgstrand (V)
Anders Åhrlin (M)
Johanna Reimfelt (M)
Stefan Stark (M)
Ewa Leitzler (M)
Linn Andersson (M)
Maria Haglund (M)
Daniel Granqvist (M)
Johan Kumlin (M)
Hossein Azeri (M)
Maria Hedwall (M)
Lars Elamson (M)
Niclas Persson (MP)
Sara Richert (MP)
Marcus Willén Ode (MP)
Gunnar Oest (MP)
Jesper Räftegård (MP)
Anna Spiik (SD)
Jimmy Larsson (SD)
Daniel Spiik (SD)
Sigvard Blixt (SD)
Daniel Edström (SD)
Karolina Wallström (L)
Ulrica Solver-Gustavsson (L)
Åsa Johansson (L)
Patrik Jämtvall (L)
Tjänstgörande ersättare
Elisabeth Karlsson Zuaw (S)
Lasse S Lorentzon (S)
Gunilla Olofsson (M)
Habib Brini (SD)
Anna Hedström (S)
Stefan Nilsson (V)
Pell Uno Larsson (S)
Elvy Wennerström (S)
Julia Leanderson (MP)
Hannah Ljung (C)

ersätter Jessica Ekerbring (S) §§ 1-14
ersätter John Johansson (S)
ersätter Sara Ishak (M)
ersätter Jonas Millard (SD)
ersätter Kenneth Nilsson (S) §§ 1-10 och Björn Sundin (S) §§ 11-21

ersätter Murad Artin (V) §§ 19-21
ersätter Jessica Ekerbring (S) §§ 15-21
ersätter Carina Toro Hartman (S) §§ 13-21
ersätter Per Folkesson (MP)
ersätter Elisabeth Malmqvist (C)

Närvarande ersättare
Eghbal Kamran (M)
Hans Holberg (V)
Laszlo Petrovics (SD)
Sara Dicksen (M)
Emelie Jaxell (M)
Martin Mestanza Haro (L)
Anders Fensby (M)
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Sten Lang (MP)
Ulf Nilsson (SD)
Jonas Håård (S)
Per-Ove Karlsson (S)
Gun Carlestam Lewin (S)
Sara Maxe (KD)

Paragraf 1-21

Mats Guldbrand, sekreterare
Justerat den 1 februari 2017.

Agneta Blom, ordförande

Stefan Stark, justerare

Fisun Yavas, justerare

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 2 februari 2017.
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§ 1 Val av protokollsjusterare och bestämmande av tid för
justering av protokollet
Ärendebeskrivning
På förslag av ordföranden Agneta Blom (S) uppdras åt Stefan Stark (M)
och Fisun Yavas (S), med Habib Brini (SD) och Marcus Willén Ode (MP)
som ersättare, att jämte ordföranden justera protokollet.
Justeringen äger rum på Kommunstyrelseförvaltningen den 1 februari
2017, kl. 08.30.

§ 2 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.
Frågan bordlades vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 14 december
2016.
Beslutsunderlag
Enkel fråga från Daniel Granqvist (M), Ks 1405/2016
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Bordlägga ärendet.

§ 3 Enkel fråga från Martha Wicklund (V) till 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.
Frågan bordlades vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 14 december
2016.
Beslutsunderlag
Enkel fråga från Martha Wicklund (V), Ks 1466/2016
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Kommunfullmäktiges behandling
Martha Wicklund (V) ställer sin fråga.
Per-Åke Sörman (C) yttrar sig.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Frångå ärendet, som därmed är färdigbehandlat.

§ 4 Enkel fråga från Murad Artin (V) till Lennart Bondeson
(KD) om dövkompetens i kommunen
Ärendenummer: Ks 115/2017
Ärendebeskrivning
Murad Artin (V) har inkommit med en enkel fråga till Lennart Bondeson
(KD) om dövkompetens i kommunen.
Beslutsunderlag
Enkel fråga från Murad Artin (V), Ks 115/2017
Kommunfullmäktiges behandling
Murad Artin (V) ställer sin fråga.
Lennart Bondeson (KD) yttrar sig.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Frågan får ställas.
2. Frångå ärendet, som därmed är färdigbehandlat.

§ 5 Enkel fråga från Cecilia Lönn Elgstrand (V) till Per-Åke
Sörman (C) om ensamkommandes rätt till gode man
Ärendenummer: Ks 114/2017
Ärendebeskrivning
Cecilia Lönn Elgstrand (V) har inkommit med en enkel fråga till Per-Åke
Sörman (C) om ensamkommandes rätt till gode man.
Beslutsunderlag
Enkel fråga från Cecilia Lönn Elgstrand, Ks 114/2017
Kommunfullmäktiges behandling
Cecilia Lönn Elgstrand (V) ställer sin fråga.
Per-Åke Sörman (C) yttrar sig.
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Frågan får ställas.
2. Frångå ärendet, som därmed är färdigbehandlat.

§ 6 Enkel fråga från Daniel Edström (SD) till Lennart
Bondeson (KD) om att stå fast vid beslutet att utöka
biogasproduktionen trots att efterfrågan minskar
Ärendenummer: Ks 113/2017
Ärendebeskrivning
Daniel Edström (SD) har inkommit med en enkel fråga till Lennart
Bondeson (KD) om att stå fast vid beslutet att utöka biogasproduktionen
trots minskad efterfrågan.
Beslutsunderlag
Enkel fråga från Daniel Edström (SD), 2017-01-23
Kommunfullmäktiges behandling
Daniel Edström (SD) ställer sin fråga.
Lennart Bondeson (KD) yttrar sig.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Frågan får ställas.
2. Frångå ärendet, som därmed är färdigbehandlat.

§ 7 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 i Örebro kommun efterlevs.
Interpellationen bordlades vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 14
december 2016.
Beslutsunderlag
Interpellation från Daniel Granqvist (M), Ks 1403/2016
Svar från Jessica Ekerbring (S)
6

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Bordlägga ärendet.

§ 8 Interpellation från Daniel Granqvist (M) till Anders
Hagström (KD) om ansökan om försörjningsstöd via
internet
Ärendenummer: Ks 1401/2016
Ärendebeskrivning
Daniel Granqvist (M) har inkommit med en interpellation till Anders
Hagström (KD) om ansökan om försörjningsstöd via internet.
Interpellationen bordlades vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 14
december 2016.
Beslutsunderlag
Interpellation från Daniel Granqvist (M), Ks 1401/2016
Svar från Anders Hagström (KD)
Kommunfullmäktiges behandling
Daniel Granqvist (M) ställer sin fråga i interpellationen. Anders Hagström
(KD) yttrar sig och hänvisar till sitt skriftliga svar.
Johan Kumlin (M) och Murad Artin (V) yttrar sig under
interpellationsdebatten.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Frångå interpellationen, som därmed är besvarad.

§ 9 Interpellation från Johanna Reimfeldt (M) till Per-Åke
Sörman (C) om höjd maxtaxa för äldre i Örebro
Ärendenummer: Ks 1529/2016
Ärendebeskrivning
Johanna Reimfeldt (M) har inkommit med en interpellation till Per-Åke
Sörman om höjd maxtaxa för äldre i Örebro.
Interpellationen anmäldes vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 14
december 2016.
Beslutsunderlag
Interpellation från Johanna Reimfeldt (M), Ks 1529/2016
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Kommunfullmäktiges behandling
Johanna Reimfeldt (M) ställer sina frågor i interpellationen. Per-Åke
Sörman (C) yttrar sig och hänvisar till sitt skriftliga svar.
Åsa Johansson (L), Habib Brini (SD), Niclas Persson (MP), Åsa Johansson
(L), Karolina Wallström (L), Marie Brorson (S), Fisun Yavas (S)
och Martha Wicklund (V) yttrar sig i interpellationsdebatten.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Frångå interpellationen, som därmed är besvarad.

§ 10 Interpellation från Johanna Reimfeldt (M) till Björn
Sundin (S) om broar på landsbygden
Ärendenummer: Ks 1523/2016
Ärendebeskrivning
Johanna Reimfeldt (M) har inkommit med en interpellation till Björn
Sundin (S) om broar på landsbygden.
Interpellationen anmäldes vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 14
december 2016.
Beslutsunderlag
Interpellation från Johanna Reimfeldt (M), Ks 1523/2016
Svar från Björn Sundin (S)
Kommunfullmäktiges behandling
Johanna Reimfeldt (M) ställer sina frågor i interpellationen. Björn Sundin
(S) yttrar sig och hänvisar till sitt skriftliga svar.
Hannah Ljung (C), Patrik Jämtvall (L), Johan Kumlin (M), Anders Åhrlin
(M), Karolina Wallström (L), Lennart Bondeson (KD) och Daniel Spiik
(SD) yttrar sig under interpellationsdebatten.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Frångå interpellationen, som därmed är besvarad.

§ 11 Utdelning av uppsatsstipendier 2016
Ärendenummer: Ks 286/2016
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslöt den 27 november 2007 att avsätta 50 000 kr
årligen för stipendier som kan sökas av studenter vid Örebro universitet.
Högsta belopp per stipendium är 25 000. Syftet är att öka intresset för C
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och D-uppsatser inom det kommunala verksamhetsområdet, såväl bland
universitetets studenter som företrädare för kommunens verksamheter.
Dessa arbeten ska behandla frågor som kan användas i den kommunala
verksamheten eller rör kommunala frågor i olika aspekter som innovativt
bidrar till kommunens utveckling.
Inom ansökningstiden för 2016 års stipendier har fyra uppsatser inkommit,
varav samtliga godkända och inom stipendiets målgrupp.
Kommunstyrelseförvaltningen har gjort bedömningen att två av
uppsatserna ska belönas år 2016; "Övningsskolan - Ett växthus för lärare?"
av Anders Hallman samt "Att skapa förövare och offer - En diskursanalys
med ett normkritiskt genusperspektiv om hur unga flickor och pojkar
beskrivs i vård- och genomförandeplaner" av Anna Karlén och Nathalié
Käck.

§ 12 Utdelning av interna miljöpriset 2016
Ärendenummer: Ks 1288/2016
Ärendebeskrivning
Örebro kommun delar varje år ut två miljöpris, ett internt och ett externt.
Det interna miljöpriset tilldelas en person, verksamhet eller bolag inom den
kommunala organisationen som bedriver ett framgångsrikt miljöarbete och
som kan inspirera andra. Syftet är att miljöpriset ska lyfta fram goda
förebilder och ge ökad uppmärksamhet åt miljöfrågorna.
En jury bestående av Lennart Bondeson, ordförande, Margareta Rosengren,
vinnare av externa priset 2015, Sara Andersson, planerare Kommunikation
och samhällsutveckling, Julia Runesson, planerare Kommunikation och
samhällsutveckling, har haft i uppdrag att utse vinnare av det interna
miljöpriset 2016.
Det interna miljöpriset delas av tradition ut i samband med att
Kommunfullmäktige sammanträder och för 2016 tilldelas priset
förskolapedagogerna Camilla Lundqvist och Barbro Fehrm-Friberg på
Rynningeåsens förskola.

§ 13 Placeringspolicy för Örebro kommuns
kapitalförvaltning
Ärendenummer: Ks 1285/2016
Handläggare: Mats Rodenfelt
Ärendebeskrivning
Här redovisas förslag till reviderade placeringspolicy och
placeringsriktlinje för kommunens medel och för de stiftelsemedel som
kommunen förvaltar. Nuvarande placeringspolicy/riktlinje antogs i juni
2014. Med ett nytt ränteläge med förväntade låga och även negativa
marknadsräntor finns ett behov av revidering av
placeringspolicy/riktlinjen.
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Revideringen består främst av ändring av avkastningsmålet för den
långsiktiga kapitalförvaltningen på grund av förändring av
diskonteringsräntan för pensionsskulden. Som en följd av det görs även
ändringar i fördelningar mellan tillgångsslagen i den långsiktiga
kapitalförvaltningen. Avsnittet om ansvarfulla och hållbara investeringar
har uppdaterats enligt målen i Klimatstrategin.
Ärendet behandlades av Kommunstyrelsen vid sitt sammanträde den 17
januari 2017.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2017-01-17, § 4
Skriftlig reservation från Sara Richert (MP), 2017-01-17
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-12-22
Förslag till placeringspolicy för Örebro kommuns kapitalförvaltning,
reviderad 2017-01-17
Förslag till placeringspolicy för Örebro kommun KF ändringsmarkerad
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
- Placeringspolicy för Örebro kommuns kapitalförvaltning fastställs i
enlighet med Kommunstyrelsens reviderade förslag, daterat 17 januari
2017. Denna placeringspolicy ska tillämpas från och med 2017-02-01.
Murad Artin (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande
om att utesluta aktier som placeringsalternativ för Örebro kommuns medel
samt att ge Kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att återkomma med
förslag till ny placeringspolicy för Örebro kommuns kapitalförvaltning.
Anders Åhrlin (M), Maria Haglund (M) och Johan Kumlin (M) reserverar
sig mot beslutet till förmån för Kommunstyrelseförvaltningens
ursprungliga förslag.
Sara Richert (MP) reserverar sig skriftligt mot del av beslutet till förmån
för eget yrkande om att placeringspolicyn tydligare och aktivt prioriterar
investeringar i företag vars klimatavtryck är lågt och minskar successivt.
Yrkande
Lennart Bondeson (KD), Per-Åke Sörman (C) och Kenneth Nilsson (S)
yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Niclas Persson (MP) ändringsyrkar att fotnot 2 på sida 5 läggs in i texten i
slutet av stycke 3 under rubriken "Hållbara och ansvarsfulla placeringar" i
Kommunstyrelsens förslag till Placeringspolicy för Örebro kommuns
kapitalförvaltning.
Sara Richert (MP) och Lennart Bondeson (KD) yrkar bifall till Niclas
Perssons (MP) yrkande om att fotnot 2 på sida 5 läggs in i texten i slutet av
stycke 3 under rubriken "Hållbara och ansvarsfulla placeringar" i
Kommunstyrelsens förslag till Placeringspolicy för Örebro kommuns
kapitalförvaltning.
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Anders Åhrlin (M) yrkar att på sidan 5 i Kommunstyrelsens förslag till
Placeringspolicy för Örebro kommuns kapitalförvaltning stryka meningen
"Kommunen ska sträva efter att på sikt inte placera i företag vars
verksamhet till någon del omfattar produktion och distribution av tobak,
alkohol, droger, kommersiell spelverksamhet, krigsmateriel och
pornografi" samt att fastställa Kommunstyrelsens förslag till
Placeringspolicy för Örebro kommuns kapitalförvaltning med ovan
ändring.
Murad Artin (V) yrkar att utesluta aktier som placeringsalternativ för
Örebro kommuns medel samt att ge Kommunstyrelseförvaltningen i
uppdrag att återkomma med förslag till ny Placeringspolicy för Örebro
kommuns kapitalförvaltning.
Daniel Spiik (SD) yrkar bifall till Anders Åhrlins (M) yrkande om att på
sidan 5 i Kommunstyrelsens förslag till Placeringspolicy för Örebro
kommuns kapitalförvaltning stryka meningen "Kommunen ska sträva efter
att på sikt inte placera i företag vars verksamhet till någon del omfattar
produktion och distribution av tobak, alkohol, droger, kommersiell
spelverksamhet, krigsmateriel och pornografi" samt att fastställa
Kommunstyrelsens förslag till Placeringspolicy för Örebro kommuns
kapitalförvaltning med ovan ändring.
Proposition
Ordförande Agneta Blom (S) finner att det finns tre förslag till beslut, det
vill säga bifall till Kommunstyrelsens reviderade förslag om att fotnot 2 på
sidan 5 läggs in i texten i slutet av stycke 3 under rubriken "Hållbara och
ansvarsfulla placeringar" i förslag till Placeringspolicy för Örebro
kommuns kapitalförvaltning, Anders Åhrlins (M) yrkande om att på sidan
5 i Kommunstyrelsens förslag till placeringspolicy för Örebro kommuns
kapitalförvaltning stryka fotnot 2 samt att fastställa Kommunstyrelsens
förslag till placeringspolicy för Örebro kommuns kapitalförvaltning
med föreslagen ändring samt Murad Artins (V) yrkande om att utesluta
aktier som placeringsalternativ för Örebro kommuns medel samt att ge
Kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att återkomma med förslag till ny
placeringspolicy för Örebro kommuns kapitalförvaltning.
Ordföranden redovisar sitt förslag till propositionsordning som
Kommunfullmäktige godkänner och behandlar förslagen ett i taget och
finner att Kommunfullmäktige beslutar enligt Kommunstyrelsens
reviderade förslag om att fotnot 2 på sida 5 läggs in i texten i slutet av
stycke 3 under rubriken "Hållbara och ansvarsfulla placeringar" i förslag
till Placeringspolicy för Örebro kommuns kapitalförvaltning.
Votering begärs och verkställs.
Ordföranden redovisar följande förslag till propositionsordning:
Kommunstyrelsens reviderade förslag om att fotnot 2 på sida 5 läggs in i
texten i slutet av stycke 3 under rubriken "Hållbara och ansvarsfulla
placeringar" i förslag till Placeringspolicy för Örebro kommuns
kapitalförvaltning ställs mot Anders Åhrlins (M) yrkande att på sidan 5 i
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Kommunstyrelsens förslag till Placeringspolicy för Örebro kommuns
kapitalförvaltning stryka meningen "Kommunen ska sträva efter att på sikt
inte placera i företag vars verksamhet till någon del omfattar produktion
och distribution av tobak, alkohol, droger, kommersiell spelverksamhet,
krigsmateriel och pornografi" samt att fastställa Kommunstyrelsens förslag
till Placeringspolicy för Örebro kommuns kapitalförvaltning med ovan
ändring. Därefter kommer ordföranden att ställa det vinnande yrkandet av
dessa mot Murad Artins (V) yrkande om att utesluta aktier som
placeringsalternativ för Örebro kommuns medel samt att ge
Kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att återkomma med förslag till ny
placeringspolicy för Örebro kommuns kapitalförvaltning.
Kommunfullmäktige godkänner propositionsordningen.
Ordföranden ställer först Kommunstyrelsens reviderade förslag mot
Anders Åhrlins (M) yrkande. Ja-röst innebär bifall till Kommunstyrelsens
reviderade förslag och nej-röst innebär bifall till Anders Åhrlins (M)
yrkande.
Ja-röster lämnas av: Agneta Blom (S), Allan Armaghan (S), Ameer Sachet
(S), Anna Hedström (S), Camilla Andersson (S), Elvy Wennerström (S),
Eva Eriksson (S), Fisun Yavas (S), Frederick Axewill (S), Hanna
Altunkaynak (S), Ida Eklund (S), Inger Carlsson (S), Jan Zetterqvist (S),
Jennie Nises (S), Kenneth Nilsson (S), Lasse Lorentzon (S), Linda
Smedberg (S), Marie Brorson (S), Per Lilja (S), Roger Andersson (S),
Susann Wallin (S), Torgny Larsson (S), Yusuf Abdow (S), Anders
Hagström (KD), Behcet Barsom (KD), Lennart Bondeson (KD), Marlene
Jörhag (KD), Charlotte Edberger Jangdin (C), Hannah Ljung (C), Lars
Johansson (C), Per-Åke Sörman (C), Julia Leandersson (MP), Marcus
Willén Ode (MP), Niclas Persson (MP), Sara Richert (MP), Karolina
Wallström (L), Patrik Jämtvall (L), Ulrica Solver-Gustafsson (L) och Åsa
Johansson (L).
Nej-röster lämnas av: Anders Åhrlin (M), Daniel Granqvist (M), Ewa
Leitzler (M), Gunilla Olofsson (M), Hossein Azeri (M), Johan Kumlin
(M), Johanna Reimfeldt (M), Lars Elamson (M), Linn Andersson (M),
Maria Haglund (M), Maria Hedwall (M), Stefan Stark (M), Ulf Södersten
(M), Anna Spiik (SD), Daniel Edström (SD), Daniel Spiik (SD), Habib
Brini (SD), Jimmy Larsson (SD) och Sigvard Blixt (SD).
Följande ledamöter avstår från att rösta: Cecilia Lönn Elgstrand (V),
Jessica Carlqvist (V), Marta Wicklund (V) och Murad Artin (V).
Ordföranden finner med resultatet 40 ja-röster och 19 nej-röster att
Kommunfullmäktige utser Kommunstyrelsens reviderade förslag till att
ställas mot Murad Artins (V) yrkande. 4 ledamöter avstår från att rösta.
Ordföranden ställer därefter Kommunstyrelsens reviderade förslag mot
Murad Artins (V) yrkande. Ja-röst innebär bifall till Kommunstyrelsens
reviderade förslag och nej-röst innebär bifall till Murad Artins (V) yrkande.
Ja-röster lämnas av: Agneta Blom (S), Allan Armaghan (S), Ameer Sachet
(S), Anna Hedström (S), Camilla Andersson (S), Elvy Wennerström (S),
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Eva Eriksson (S), Fisun Yavas (S), Frederick Axewill (S), Hanna
Altunkaynak (S), Ida Eklund (S), Inger Carlsson (S), Jan Zetterqvist (S),
Jennie Nises (S), Kenneth Nilsson (S), Lasse Lorentzon (S), Linda
Smedberg (S), Marie Brorson (S), Per Lilja (S), Roger Andersson (S),
Susann Wallin (S), Torgny Larsson (S), Yusuf Abdow (S), Anders
Hagström (KD), Behcet Barsom (KD), Lennart Bondeson (KD), Marlene
Jörhag (KD), Charlotte Edberger Jangdin (C), Hannah Ljung (C), Lars
Johansson (C), Per-Åke Sörman (C), Julia Leandersson (MP), Marcus
Willén Ode (MP), Niclas Persson (MP), Sara Richert (MP), Karolina
Wallström (L), Patrik Jämtvall (L), Ulrica Solver-Gustafsson (L) och Åsa
Johansson (L).
Nej-röster lämnas av: Cecilia Lönn Elgstrand (V), Jessica Carlqvist (V),
Marta Wicklund (V), Murad Artin (V), Anna Spiik (SD), Daniel Edström
(SD), Daniel Spiik (SD), Habib Brini (SD), Jimmy Larsson (SD) och
Sigvard Blixt (SD).
Följande ledamöter avstår från att rösta: Anders Åhrlin (M), Daniel
Granqvist (M), Ewa Leitzler (M), Gunilla Olofsson (M), Hossein Azeri
(M), Johan Kumlin (M), Johanna Reimfeldt (M), Lars Elamson (M), Linn
Andersson (M), Maria Haglund (M), Maria Hedwall (M), Stefan Stark (M)
och Ulf Södersten (M).
Ordföranden finner med resultatet 40 ja-röster och 10 nej-röster att
Kommunfullmäktige beslutar enligt Kommunstyrelsens reviderade förslag
om att fotnot 2 på sida 5 läggs in i texten i slutet av stycke 3 under rubriken
"Hållbara och ansvarsfulla placeringar" i förslag till Placeringspolicy för
Örebro kommuns kapitalförvaltning. 13 ledamöter avstår från att rösta.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Placeringspolicy för Örebro kommuns kapitalförvaltning fastställs i
enlighet med Kommunstyrelsens reviderade förslag, daterat 25 januari
2017. Denna placeringspolicy ska tillämpas från och med 2017-02-01.
Reservation
Anders Åhrlin (M), Daniel Granqvist (M), Ewa Leitzler (M), Gunilla
Olofsson (M), Hossein Azeri (M), Johan Kumlin (M), Johanna Reimfeldt
(M), Lars Elamson (M), Linn Andersson (M), Maria Haglund (M), Maria
Hedwall (M), Stefan Stark (M) och Ulf Södersten (M) reserverar sig
skriftligt mot beslutet till förmån för Anders Åhrlins (M) yrkande om att på
sidan 5 i Kommunstyrelsens förslag till Placeringspolicy för Örebro
kommuns kapitalförvaltning stryka meningen "Kommunen ska sträva efter
att på sikt inte placera i företag vars verksamhet till någon del omfattar
produktion och distribution av tobak, alkohol, droger, kommersiell
spelverksamhet, krigsmateriel och pornografi" samt att fastställa
Kommunstyrelsens förslag till Placeringspolicy för Örebro kommuns
kapitalförvaltning med ovan ändring.
Anna Spiik (SD), Daniel Edström (SD), Daniel Spiik (SD), Habib Brini
(SD), Jimmy Larsson (SD) och Sigvard Blixt (SD) reserverar sig mot
beslutet till förmån för Anders Åhrlins (M) yrkande om att på sidan 5 i
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Kommunstyrelsens förslag till Placeringspolicy för Örebro kommuns
kapitalförvaltning stryka meningen "Kommunen ska sträva efter att på sikt
inte placera i företag vars verksamhet till någon del omfattar produktion
och distribution av tobak, alkohol, droger, kommersiell spelverksamhet,
krigsmateriel och pornografi" samt att fastställa Kommunstyrelsens förslag
till Placeringspolicy för Örebro kommuns kapitalförvaltning med ovan
ändring.

§ 14 Arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Örebro
kommun avseende socialnämnderna
Ärendenummer: Ks 689/2014
Handläggare: Inga-Greta Carneland Hörnström
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 27 april 2016, § 125, om en revidering
av arvoden för delegater inom socialnämnderna som har jour med
anledning av behov av snabba beslut i ärenden om omedelbart
omhändertagande enligt LVU och LVM. Dessa beslut kan nämnden
delegera till ordförande, annan förtroendevald eller utskott. Delegaterna
måste vara tillgängliga under dygnets alla timmar under den vecka de har
"jour" och därför beslutades att ett särskilt arvode ska utgå för uppgiften.
Fullmäktige beslutade den 28 september 2016, § 248, att förlänga beslutet
att gälla till och med 31 januari 2017.
I avvaktan på ställningstagande kring pågående översyn av
socialnämndernas organisering för att uppnå en bättre funktionalitet för
socialnämndernas verksamhet föreslås att det tidigare tidsbegränsade
beslutet rörande arvodering för delegater inom socialnämnderna förlängs
att gälla mandatperiodens slut.
Den utökade kostnaden för socialnämnderna med anledning av utökat
arvode finansieras ur Kommunstyrelsens anslag för oförutsedda kostnader.
Ärendet behandlades av Kommunstyrelsen vid sitt sammanträde den 17
januari 2017.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2017-01-17, § 10
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-12-05
Arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Örebro kommun och
partigruppsresurser för mandatperioden 2014/2015-2018 samt partistöd
(med ändringsmarkering)
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
1. Den revidering som Kommunfullmäktige beslutade den 27 april 2016
och den 28 september 2016 angående "Arvoden och ersättningar till
förtroendevalda i Örebro kommun och partigruppsresurser för
mandatperioden 2014-2018 samt partistöd" förlängs att gälla
mandatperioden ut.
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2. Socialnämnd väster och Socialnämnd öster beviljas ett tilläggsanslag för
ökade arvodeskostnader för år 2017 med 172 000 kronor respektive 119
000 kronor. Finansiering sker genom ianspråktagande ur
Kommunstyrelsens anslag för oförutsedda kostnader.
3. Frågan om finansiering av kostnader för år 2018 får hanteras i samband
med budgetberedning för år 2018.
Yrkande
Kenneth Nilsson (S) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Enligt Kommunstyrelsens förslag.

§ 15 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.
Interpellationen bordlades vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 14
december 2016.
Beslutsunderlag
Interpellation från Anders Åhrlin (M), Ks 1402/2016
Svar från Kenneth Nilsson (S)
Nämndens behandling
Anders Åhrlin (M) ställer sina frågor i interpellationen. Kenneth Nilsson
(S) yttrar sig och hänvisar till sitt skriftliga svar.
Johan Kumlin (M), Daniel Spiik (SD), Charlotte Edberger Jangdin (C),
Patrik Jämtvall (L), Lennart Bondeson (KD), Niclas Persson (MP),
Hossein Azeri (M), Lasse Lorentzon (S), Lars Elamson (M), Roger
Andersson (S), Sara Richert (MP) och Eva Eriksson (S) yttrar sig i
interpellationsdebatten.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Frångå interpellationen, som därmed är besvarad.
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§ 16 Interpellation från Anders Åhrlin (M) till Kenneth
Nilsson (S) om Örebro kommuns krisberedskap
Ärendenummer: Ks 1524/2016
Ärendebeskrivning
Anders Åhrlin (M) har inkommit med en interpellation till Kenneth
Nilsson (S) om Örebro kommuns krisberedskap.
Interpellationen anmäldes vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 14
december 2016.
Beslutsunderlag
Interpellation från Anders Åhrlin (M), Ks 1524/2016
Svar från Kenneth Nilsson (S)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Bordlägga ärendet.

§ 17 Svar på motion från Murad Artin m.fl. (V) om kräv
kollektivavtal inom lagen om valfrihet
Ärendenummer: Ks 569/2016
Ärendebeskrivning
Murad Artin (V), Martha Wiklund (V), Jessica Carlqvist (V) och Cecilia
Lönn Elgstrand (V) har lämnat en motion som anmäldes i
Kommunfullmäktige den 27 april 2016.
Motionen tar upp behovet av att säkerställa kvalitén hos alla utförare inom
hemvården samt skapa trygga förutsättningar och arbetssituationer för de
anställda. Vänsterpartiet föreslår i motionen att kommunen ska införa krav
på kollektivavtal på alla utförare inom lagen om valfrihetssystem.
Förslaget innebär att samma krav ska gälla för alla utförare inom
äldreomsorgen där målet är att ge Sveriges bästa äldreomsorg.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att motionen avslås då
bedömningen är att förslaget inte har juridiskt stöd då det strider mot det
upphandlingsrättsliga regelverket (LOU).
Ärendet behandlades i Programnämnd social välfärd den 10 november
2016 och av Kommunstyrelsen vid sitt sammanträde den 17 januari 2017.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2017-01-17, § 8
Protokollsutdrag från Programnämnd social välfärd, § 172, 2016-11-10
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-09-14
Motion från Murad Artin m.fl. (V) om kräv kollektivavtal inom lagen om
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valfrihet, 2016-04-27
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
- Motionen avslås.
Murad Artin (V) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget yrkande
om att bifalla motionen.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Bordlägga ärendet.

§ 18 Svar på motion från Cecilia Lönn Elgstrand m.fl. (V)
om vård på hemmaplan
Ärendenummer: Ks 1399/2015
Ärendebeskrivning
Vänsterpartiet har lämnat in en motion om vård på hemmaplan, i vilken
man föreslår att kommunen utreder behovet av olika sätt att utöka vården
för ungdomar genom följande hemmaplanslösningar:
- Utökning av olika typer av förebyggande arbete.
- Öppenvårdsinsatser där individen bor kvar i sitt hem men ingår i någon
form av behandling eller aktivitet som utförs i offentlig regi.
- Hem för vård och boende i kommunal regi. Exempelvis genom utökning
av en ny enhet i samverka med OT-gruppen och Multigruppen eller någon
annan behandlingsform.
Ärendet behandlades av Programnämnd social välfärd den 10 november
2016 och av Kommunstyrelsen vid sitt sammanträde den 17 januari 2017.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2017-01-17, § 9
Protokollsutdrag från Programnämnd social välfärd, § 174, 2016-11-10
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-11-09
Motion från Cecilia Lönn Elgstrand m.fl. (V) om vård på hemmaplan,
2015-12-15
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
- Motionen är tillgodosedd.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
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- Bordlägga ärendet.

§ 19 Anmälan av enkla frågor och interpellationer till
kommande sammanträde
Ärendebeskrivning
Jessica Carlqvist (V) har inkommit med en interpellation till Björn Sundin
(S) om vad kommunen gör för att göra Svartån och Hjälmaren badbar, Ks
155/2017.
Cecilia Lönn Elgstrand (V) har inkommit med en interpellation till
Kenneth Nilsson (S) om vad kommunen gör om gränspolisen vill ha ut
papperslösas uppgifter, Ks 156/2017.
Niclas Persson (MP) har inkommit med en interpellation till Jessica
Ekerbring (S) om kommunen gör tillräckligt för att främja fysisk aktivitet i
skolan, Ks 157/2017.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Interpellationerna får ställas.

§ 20 Anmälan av motioner
Ärendebeskrivning
Från Karolina Wallström (L) har en motion om begränsa fyrverkeritillstånd
i Örebro kommun inkommit, Ks 63/2017.
Från Daniel Granqvist (M) har en motion om protokolljustering genom
elektronisk signatur inkommit, Ks 97/2017.
Från Sara Richert (MP) har en motion om att minska hälsoklyftorna
inkommit, Ks 100/2017.
Från Anders Åhrlin (M) har en motion om att utforma en integrationsfond
inkommit, Ks 149/2017.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Remittera motionerna till Kommunstyrelsen.
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§ 21 Vissa val m.m.
Ärendenummer: Ks 56/2017
Ärendebeskrivning
Valberedningen har den 25 januari 2017 inkommit med en valhandling.
Valhandlingen läggs som en bilaga till protokollet.
Beslutsunderlag
Valhandling, 2017-01-23
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Enligt Valberedningens förslag.
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Yrkande
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Kommunfullmäktige
Örebro kommun
25 januari 2017

Placeringspolicy för Örebro kommun
Kommunallagen anger tydligt att kommuner ska förvalta sina - det vill säga medborgarnas 
medel på ett sätt som garanterar god avkastning och betryggande säkerhet. Örebro kommuns
placeringspolicy för kapitalförvaltningen ska därför huvudsakligen syfta till att säkra
kommunens framtida ekonomi och pensionsutbetalningar. Utöver detta är det möjligt för
kommunen att besluta om särskilda värderingsbaserade begränsningar och prioriteringar kring
vilken typ av företag tillgångarna ska placeras i. Det är rimligt att Örebro kommun drar upp
etiska riktlinjer för placeringar i fonder och företag. Dessa ska dock vara konsekventa,
realistiska och inte äventyra framtida möjligheter till god avkastning.
Nya Moderaterna bedömer att den ändring i placeringspolicyn med avseende på hållbara och
ansvarsfulla placeringar som gjordes på kommunstyrelsens sammanträde den I 7 januari 2017
inte uppfyller dessa krav. Att kommunen på sikt inte ska placera i företag vars verksamhet till
någon del omfattar produktion och distribution av tobak, alkohol, droger, kommersiell
spelverksamhet, krigsmateriel och pornografi innebär en kraftig och orimlig begränsning av
placeringsmöjligheterna.
Idag finns ett antal företag på marknaden där delar av verksamheten går att härleda till
exempelvis produktion och/eller distribution av alkohol, bland annat livsmedelsbutiker,
apotekskedjor och läkemedelsbolag. Tåg- och flygbolag serverar alkoholhaltiga drycker på sina
resor och det går att köpa snus och cigaretter på och i anslutning till flygplatser, bland annat
den i Örebro. Förbudet mot kommersiell spelverksamhet riskerar att exkludera såväl
telefonoperatörer som apputvecklare från kommunens placeringsmöjligheter.
Det här är ett urval av exempel på vilka långtgående konsekvenser det reviderade förslaget till
placeringspolicy kommer att ha för Örebro kommuns möjligheter att placera sina tillgångar.
Den kraftiga begräsningen innebär dessutom att kommunen inte längre kommer att kunna
placera i så kallade etiska fonder, som tillåter upp till fem procent av de ovan angivna
verksamheterna, utan kommer att behöva avsätta betydande administrativa resurser utanför
ramen för den kommunala kompetensen för att hantera placeringen av tillgångarna.
Med hänvisning till ovanstående föreslår Nya Moderaterna att fullmäktige beslutar:

att

på sidan 5 i Kommunstyrelsens förslag till Placeringspolicy för Örebro kommuns
kapitalförvaltning stryka meningen "Kommunen ska sträva efter att på sikt inte
placera i företag vars verksamhet till någon del omfattar produktion och
distribution av tobak, alkohol, droger, kommersiell spelverksamhet, krigsmateriel
och pornografi", samt

att

fastställa Kommunstyrelsens förslag till Placeringspolicy för Örebro kommuns
kapitalförvaltning med ovan ändring.

För Nya Moderaterna i Kommunfullmäktige,
Anders Åhrlin (M)

2017-01-23

Ks 56/2017

Kommunfullmäktige

Vissa val m.m.
Nedanstående personer har begärt entledigande från angivna uppdrag:
Josefin Pettersson (SD), Ks 103/2017

Ledamot i Programnämnd
social välfärd

Britta Bjelle (L), Ks 104/2017

Ersättare i Kommunfullmäktige

Liv Byström (M), Ks 105/2017

Ersättare i Kommunfullmäktige

Ali Hassan Ali (MP), Ks 106/2017

Ledamot i Vuxenutbildningsoch arbetsmarknadsnämnden

Jonas Millard (SD), Ks 1566/2016

Ledamot i Kommunfullmäktige

Anna Uhlin Landh (MP), Ks 107/2017

Ledamot i Kulturnämnden

Anna Theodossiou (KD), Ks 108/2017

Ersättare i Programnämnd
samhällsbyggnad

Najibullah Zakhilwal (MP), Ks 126/2017

Ersättare i nämnden för
funktionshindrade

Thomas Nyström (MP), Ks 127/2017

Ersättare i Tekniska nämnden

David Florin (S), Ks 130/2017

Ersättare i Vuxenutbildningsoch arbetsmarknadsnämnden

Ingemar Åhlén (S), Ks 131/2017

Ersättare i Landsbygdsnämnden

Linus Haraldsson (S), Ks 132/2017

Ledamot i nämnden för
funktionshindrade

Shahroz Wanli (S), Ks 133/2017

Ledamot i nämnden för
funktionshindrade

Thomas Esbjörnsson (S), Ks 1359/2016

Ledamot och tillika 1:e vice
ordförande i Kulturnämnden
Ledamot i Programnämnd
samhällsbyggnad

Maria Kaikkonen (C), Ks 135/2017

Ledamot i Vuxenutbildningsoch arbetsmarknadsnämnden

Fredrik Bernhardtz (S), Ks 134/2017

Ledamot i Länsmusiken i
Örebro AB

Kommunfullmäktige föreslås besluta följande:
1. Begärda entlediganden beviljas
2. Hos länsstyrelsen begära att ny ersättare efter Britta Bjelle (L) utses genom
ny sammanräkning.
3. Hos länsstyrelsen begära att ny ersättare efter Liv Byström (M) utses
genom ny sammanräkning.
4. Hos länsstyrelsen begära att ny ledamot efter Jonas Millard (SD) utses
genom ny sammanräkning.
5. David Larsson (SD) utses till ledamot i Programnämnd social välfärd efter
Josefin Pettersson (SD).
6. Lotta Sörman (MP), tidigare ersättare i Vuxenutbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden, utses till ledamot i samma nämnd efter Ali
Hassan Ali (MP).
7. Nannan Lundin (MP) utses till ersättare i Landsbygdsnämnden där (MP)
tidigare haft en vakant plats.
8. Ammi Dahlén (MP), tidigare ersättare i Kulturnämnden, utses till ledamot i
samma nämnd efter Anna Uhlin Landh (MP).
9. Fredrik Welander (MP) utses till ersättare i Kulturnämnden efter Ammi
Dahlén (MP).
10. Anna Andersson (KD) utses till ersättare i Programnämnd
samhällsbyggnad efter Anna Theodossiou (KD).
11. Roland Almqvist (MP) utses till ersättare i nämnden för funktionshindrade
efter Najibullah Zakhilwal (MP).
12. Anneli Weiner (MP) utse till ersättare i Tekniska nämnden efter Thomas
Nyström (MP).
13. Kent Vallén (S) utses till ersättare i Vuxenutbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden efter David Florin (S).
14. Björn Ramstedt (S) utses till ersättare i Landsbygdsnämnden efter Ingemar
Åhlén (S).
15. Dennis Jensen (S), tidigare ersättare i nämnden för funktionshindrade,
utses till ledamot i samma nämnd efter Linus Haraldsson (S).
16. Anders Karlsson (S) utses till ersättare i nämnden för funktionshindrade
efter Dennis Jensen (S).

17. Jan-Eric Borneblad Norman (S), tidigare ersättare i nämnden för
funktionshindrade, utses till ledamot efter Shahroz Wanli (S).
18. Mattias Jacobson (S) utses till ersättare i nämnden för funktionshindrade
efter Jan-Eric Borneblad Norman (S).
19. Carina Svedenberg-Widqvist (S) utses till 1:e vice ordförande i
Kulturnämnden efter Thomas Esbjörnsson (S).
20. Carina Svedenberg-Widqvist (S) utses till ledamot i Programnämnd
samhällsbyggnad efter Thomas Esbjörnsson (S).
21. Andreas Lundgren (C) utses till ledamot i Vuxenutbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden efter Maria Kaikkonen (C).
22. Linus Haraldsson (S) utses till ledamot i Länsmusiken i Örebro AB efter
Fredrik Bernhardtz (S). Valen avser tiden t.o.m. slutet av den ordinarie
bolagsstämma som hålls närmast efter att val till Kommunfullmäktige hölls.
23. Lisbeth Rodefors (S) utses till ny nämndeman efter Teija Pellgaard i
Örebro tingsrätt (S). Valet avses tiden t.o.m. den 31 december 2019.
24. Till handlingarna läggs inkommet protokoll, vari länsstyrelsen den 21
december 2016 beslutat utse Åsa Johansson (L) till ledamot i
kommunfullmäktige efter Azita Iranipour (L) och Britta Bjelle (L) till
ersättare efter Åsa Johansson.
25. Till handlingarna läggs inkommet protokoll, vari länsstyrelsen den 21
december 2016 beslutat utse Roger Andersson (S) till ledamot i
kommunfullmäktige efter Thomas Esbjörnsson (S) och Eva Barrera Glader
(S) till ersättare efter Roger Andersson (S).
26. Till handlingarna läggs inkommet protokoll, vari länsstyrelsen den 29
december 2016 beslutat utse Lars Elamson (M) till ledamot i
kommunfullmäktige efter Sebastian Cehlin (M) och Liv Byström (M) till
ersättare efter Lars Elamson.
27. Valen under punkterna 5-21 avser tiden t.o.m. 31 december år 2018.
För valberedningen
Jan Zetterqvist
Julia Taavela

