Protokoll

Ks 1241/2014

Kommunfullmäktige
Datum: 2015-01-28
Klockan: 09.00 – 17.00, ajournering kl. 10.00 – 10.30
Plats: Sessionssalen, Rådhuset
Närvarande ledamöter
Agneta Blom (S)
Jan Zetterqvist (S)
Ulf Södersten (M)
Lena Baastad (S)
Björn Sundin (S)
Torgny Larsson (S)
Linda Smedberg (S)
Fisun Yavas (S)
Jessica Ekerbring (S)
Camilla Andersson (S)
Per Lilja (S)
Karin Sundin (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)
Per-Åke Sörman (C)
Rasmus Persson (C)
Charlotte Edberger Jangdin (C)
Behcet Barsom (KD)
Susanne Lindholm (KD)
Lennart Bondeson (KD)
Anders Hagström (KD)
Murad Artin (V)
Martha Wicklund (V)
Jessica Carlqvist (V)
Cecilia Lönn Elgstrand (V)
Anders Åhrlin (M)
Johanna Reimfelt (M)
Stefan Stark (M)
Jimmy Bucher (M)
Linn Andersson (M)
Maria Haglund (M)

§§ 1-6, 9-34

§§ 1-7, 9-34

§§ 1-7

§§ 1-8

§§ 1-8

§§ 1-17

§§ 1-8

§§ 1-14
1

Daniel Granqvist (M)
Sara Ishak (M)
Johan Kumlin (M)
Sebastian Haraldsson (M)
Ronnie Palmén (M)
Niclas Persson (MP)
Magnus Lander (MP)
Sara Richert (MP)
Ia Malmqvist (MP)
Gabriela Velasquez (MP)
Anna Spiik (SD)
Jimmy Larsson (SD)
Daniel Spiik (SD)
Sigvard Blixt (SD)
Daniel Edström (SD)
Karolina Wallström (FP)
Ulrica Solver-Gustavsson (FP)
Azita Iranipour (FP)
Tjänstgörande ersättare
Inger Carlsson (S)

Ersätter Allan Armaghan (S),
§§ 9-34
Ersätter Yusuf Abdow (S)
Ersätter Oskar Ragnarsson (S)
Ersätter Lars Johansson (C)
Ersätter Lennart Bondeson (KD),
§§ 18-34
Ersätter Cecilia Lönn Elgstrand (V),
§§ 9-34
Ersätter Per-Åke Sörman (C),
§§ 9-34
Ersätter Jennie Bergström (S)
Ersätter Henrik Leandersson (FP)
Ersätter Karin Sundin (S), §§ 8-34
Ersätter Thomas Esbjörnsson (S)
Ersätter Malin Bjarnefors (MP)
Ersätter Eva Leitzler (M)
Ersätter Maria Haglund (M),
§§ 15-34
Ersätter Jonas Millard (SD)

Elisabeth Karlsson Zuaw (S)
Pell Uno Larsson (S)
Hannah Ljung (C)
Lars O Molin (KD)
Stefan Nilsson (V)
Elisabeth Malmqvist (C)
Victor Silwerfeldt (S)
Patrik Jämtvall (FP)
Anna Hedström (S)
Martin Andersson (S)
Marcus Willén (MP)
Hossein Azeri (M)
Maria Hedwall (M)
Habib Brini (SD)
Närvarande ersättare
Sara Dicksen (M)
Lars Elamson (M)
Hans Holberg (V)
Eghbal Kamran (M)
Lasse S Lorentzon (S)
Gunilla Olofsson (M)
Laszlo Petrovics (SD)
Emelie Jaxell (M)
Marlene Jörhag (KD)
Inger Carlsson (S)

§§ 1-8
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Lars O Molin (KD)
Stefan Nilsson (V)
Anna Hedström (S)
Maria Hedwall (M)

§§ 9-17
§§ 1-8
§§ 1-7
§§ 1-14

Lena Claeson, sekreterare
Justerat den 2 februari 2015.

Agneta Blom (S), ordförande
§§ 1-6, 9-34

Jan Zetterqvist (S), ordförande
§§7-8

Marie Brorson (S), justerare

Linn Andersson (M), justerare

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 3 februari 2015.
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§ 1 Val av protokollsjusterare och bestämmande av tid för
justering av protokollet
Ärendebeskrivning
På förslag av ordförande Agneta Blom (S) uppdras åt Marie Brorson (S) och
Linn Andersson (M) med Kenneth Nilsson (S) och Jimmy Larsson (SD)
som ersättare, att jämte ordföranden justera protokollet. Justeringen äger
rum på Kommunledningskontoret den 2 februari 2015 kl. 13.00.

§ 2 Utdelning av uppsatsstipendier
Ärendenummer: Ks 404/2014
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 kronor. Syftet är att öka intresset
för C- 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 2014 års stipendier inkom 16 uppsatser, varav
samtliga godkända och 15 inom stipendiets målgrupp, (en av uppsatserna
inkom från Umeå universitet).
Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt beslutade den 18
november 2014 att sex av uppsatserna ska belönas år 2014 och delas ut vid
Kommunfullmäktiges sammanträde i januari 2015.

§ 3 Enkel fråga från Stefan Stark (M) till kommunalråd
Björn Sundin (S) om försäkringsersättning för branden på
Eyrabadet
Ärendenummer: Ks 1303/2014
Ärendebeskrivning
Stefan Stark (M) har inkommit med en enkel fråga till kommunalrådet Björn
Sundin (S) om försäkringsersättning för branden på Eyrabadet.
Ärendet bordlades vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 17 december
2014.
Beslutsunderlag
Enkel fråga från Stefan Stark (M), 2014-12-11

4

Kommunfullmäktiges behandling
Stefan Stark (M) ställer sin fråga.
Björn Sundin (S) yttrar sig.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Frångå ärendet som därmed är färdigbehandlat.

§ 4 Enkel fråga från Daniel Edström (SD) till
kommunalrådet Björn Sundin (S) om konsekvenser av att
stänga av en gata i centrum för biltrafik
Ärendenummer: Ks 153/2015
Ärendebeskrivning
Daniel Edström (SD) har inkommit med en enkel fråga till kommunalrådet
Björn Sundin (S) om konsekvenser av att stänga av en gata i centrum för
biltrafik.
Beslutsunderlag
Enkel fråga från Daniel Edström, 2015-01-26
Kommunfullmäktiges behandling
Daniel Edström (SD) ställer sin fråga.
Björn Sundin (S) 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
kommunalrådet Kenneth Nilsson (S) om när uttaget av
avgifter i våra grundskolor kommer att upphöra
Ärendenummer: Ks 154/2015
Ärendebeskrivning
Cecilia Lönn Elgstrand (V) har inkommit med en enkel fråga till
kommunalrådet Kenneth Nilsson (S) om när uttaget av avgifter i våra
grundskolor kommer att upphöra.
Beslutsunderlag
Enkel fråga från Cecilia Lönn Elgstrand (V), 2015-01-26
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Kommunfullmäktiges behandling
Cecilia Lönn Elgstrand (V) ställer sin fråga.
Kenneth Nilsson (S) yttrar sig.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Frågan får ställas.
2. Frångå ärendet som därmed är färdigbehandlat.

§ 6 Enkel fråga från Daniel Granqvist (M) till
kommunalrådet Björn Sundin (S) om korsningen
Rudbecksgatan-Trädgårdsgatan
Ärendenummer: Ks 152/2015
Ärendebeskrivning
Daniel Granqvist (M) har inkommit med en enkel fråga till kommunalrådet
Björn Sundin (S) om korsningen Rudbecksgatan-Trädgårdsgatan.
Beslutsunderlag
Enkel fråga från Daniel Granqvist (M), 2015-01-26
Kommunfullmäktiges behandling
Daniel Granqvist (M) ställer sin fråga.
Björn Sundin (S) yttrar sig.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Frågan får ställas.
2. Frångå ärendet som därmed är färdigbehandlat.

§ 7 Riktlinjer för markanvisning
Ärendenummer: Ks 1200/2014
Ärendebeskrivning
Riksdagen beslutade den 24 juni 2014 om en ny lag om riktlinjer för
kommunala markanvisningar (SFS 2014:899) som har betydelse för
kommunerna när det gäller markanvisningar. De nya reglerna gäller från
den 1 januari 2015, med vissa övergångsbestämmelser. En kommun som
genomför markanvisningar ska anta riktlinjer för denna verksamhet. Lagen
definierar inte hur arbetet med markanvisning ska gå till utan det står
kommunen fritt att själv forma sina processer så länge dessa beskrivs i
fastslagna riktlinjer.
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Ärendet behandlades av Programnämnd samhällsbyggnad den 2 december
2014 och av Kommunstyrelsen den 16 december 2014.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2014-12-16, § 307
Protokollsutdrag från Programnämnd samhällsbyggnad, 2014-12-02, § 162
Stadsbyggnads tjänsteskrivelse, 2014-11-25
Riktlinjer för markanvisning, 2014-11-25
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
- Godkänna riktlinjer för markanvisning.
Yrkande
Björna Sundin (S) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Proposition
Ordförande Jan Zetterqvist (S) finner att det endast finns ett förslag till
beslut, det vill säga Kommunstyrelsens förslag, och att Kommunfullmäktige
beslutar enligt detta.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Godkänna riktlinjer för markanvisning.

§ 8 Förvärv av tre vindkraftverk i Ullavi, Hallsberg
Ärendenummer: Ks 1224/2014
Ärendebeskrivning
KumBro Vind AB har är ett helägt dotterbolag till KumBro Utveckling AB,
vilket ägs av Örebro kommun genom Örebro Rådhus AB med 80 % och av
Kumla kommun med 20 %. Bolaget har som verksamhetsmål att äga
vindkraft motsvarande en årlig produktion på 100 GWh år 2020. Beslut har
tidigare tagits på förvärv av totalt 10 vindkraftverk vilka håller på att
genomföras. Enligt framtagen utbyggnadsplan ska bolaget äga 10
vindkraftverk vid utgången av 2014 och 16 vindkraftverk vid utgången av
2015.
Bolagets styrelse har den 26 november 2014 beslutat att förvärva tre
nyckelfärdiga vindkraftverk i Ullavi, Hallsbergs kommun, för en maximal
köpeskilling av 77 miljoner kr. Detta beslut måste enligt bolagets
bolagsordning underställas kommunfullmäktige i Örebro och Kumla. För att
genomföra köpet begärs av leverantören att Örebro kommun utfärdar en
betalningsgaranti motsvarande 80 % av köpeskillingen som säkerhet för
KumBro Vind AB:s betalningsförpliktelser gentemot leverantören.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet på sitt sammanträde den 27 januari
2015.
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Beslutsunderlag
Skriftlig reservation från Anders Åhrlin (M), 2015-01-27
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2014-12-04
Känslighetsanalys Ullavi
Kalkyl Ullavi, 2014-10-29
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
1. Örebro kommun godkänner att KumBro Vind AB förvärvar tre
nyckelfärdiga vindkraftverk i Ullavi, Hallsbergs kommun, för en maximal
köpeskilling på 77 miljoner kronor.
2. Örebro kommun ingår borgen såsom för egen skuld för KumBro Vind
AB:s låneförpliktelser för investeringar i vindkraftverk på högst 61,6
miljoner kronor jämte därmed löpande ränta och kostnader.
3. I samband med KumBro Vind AB:s förvärv av tre nyckelfärdiga
vindkraftverk i Ullavi, Hallsbergs kommun, utfärdar Örebro kommun en
betalningsgaranti om maximalt 61,6 miljoner kronor till leverantören som
säkerhet för KumBro Vind AB:s betalningsförpliktelser. Betalningsgarantin
undertecknas av Kommunstyrelsens ordförande Lena Baastad och
ekonomidirektören Anne Andersson.
Mot Kommunstyrelsens beslut reserverade sig Anders Åhrlin (M), Maria
Haglund (M) och Johanna Reimfeldt (M) skriftligt till förmån för Anders
Åhrlins (M) yrkande om avslag på Kommunledningskontorets förslag.
Mot Kommunstyrelsens beslut reserverade sig även Karolina Wallström
(FP) och Daniel Edström (SD) till förmån för sina yrkanden om avslag på
Kommunledningskontorets förslag.
Yrkande
Björn Sundin (S), Lennart Bondeson (KD), Charlotte Edberger Jangdin (C),
Sara Richert (MP), Murad Artin (V) och Rasmus Persson (C), yrkar bifall
till Kommunstyrelsens förslag.
Anders Åhrlin (M), Karolina Wallström (FP), Johan Kumlin (M), Daniel
Edström (SD), Daniel Spiik (SD), Daniel Granqvist (M), och Ronnie
Palmén (M) yrkar avslag på Kommunstyrelsens förslag.
Ajournering
Kommunfullmäktige ajournerar sig för paus i 30 minuter. Sammanträdet
återupptas klockan 10.30.
Proposition
Ordförande Jan Zetterqvist (S) finner att det finns två förslag till beslut, det
vill säga bifall till respektive avslag på Kommunstyrelsens förslag, och
ställer dessa mot varandra.
Ordföranden finner att Kommunfullmäktige beslutar enligt
Kommunstyrelsens förslag.
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Örebro kommun godkänner att KumBro Vind AB förvärvar tre
nyckelfärdiga vindkraftverk i Ullavi, Hallsbergs kommun, för en maximal
köpeskilling på 77 miljoner kronor.
2. Örebro kommun ingår borgen såsom för egen skuld för KumBro Vind
AB:s låneförpliktelser för investeringar i vindkraftverk på högst 61,6
miljoner kronor jämte därmed löpande ränta och kostnader.
3. I samband med KumBro Vind AB:s förvärv av tre nyckelfärdiga
vindkraftverk i Ullavi, Hallsbergs kommun, utfärdar Örebro kommun en
betalningsgaranti om maximalt 61,6 miljoner kronor till leverantören som
säkerhet för KumBro Vind AB:s betalningsförpliktelser. Betalningsgarantin
undertecknas av Kommunstyrelsens ordförande Lena Baastad och
ekonomidirektören Anne Andersson.
Reservation
Anders Åhrlin (M), Maria Haglund (M), Johan Kumlin (M), Johanna
Reimfelt (M), Linn Andersson (M), Jimmy Bucher (M), Daniel Granqvist
(M), Sebastian Haraldsson (M), Sara Ishak (M), Hossein Azeri (M), Ronnie
Palmén (M), Stefan Stark (M), Ulf Södersten (M), Daniel Spiik (SD),
Daniel Edström (SD), Sigvard Blixt (SD), Jimmy Larsson (SD), Anna Spiik
(SD), Habib Brini (SD), Karolina Wallström (FP), Azita Iranipour (FP),
Patrik Jämtvall (FP) och Ulrica Solver-Gustavsson (FP) reserverar sig mot
beslutet till förmån för Anders Åhrlins (M), Karolina Wallströms (FP),
Johan Kumlins (M), Daniel Edströms (SD), Daniel Spiiks (SD), Daniel
Granqvists (M), och Ronnie Palméns (M) yrkande om avslag på
Kommunstyrelsens förslag.

§ 9 Köpekontrakt och köpebrev avseende överlåtelser av
fastigheter till ÖBO omsorgsfastigheter AB
Ärendenummer: Ks 32/2015
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 25 april 2012 § 95 att de fastigheter som
framgår av köpekontrakt i bilaga 1 ska överlåtas till ÖBO
Omsorgsfastigheter AB. Den 20 juni 2012 § 185 beslutade
Kommunfullmäktige att uppdra till ordföranden i Programnämnd
samhällsbyggnad Björn Sundin och tillförordnade programdirektören för
samma programnämnd Petter Arneback att underteckna köpekontrakt och
köpebrev för överlåtelserna. Fastigheterna överläts till ÖBO
Omsorgsfastigheter AB den 1 juli 2012 i enlighet med det köpekontrakt som
framgår av bilaga 1.
I enlighet med avsnitt 4.3 "Fastighetsreglering och stämpelskatt" i
Kommunledningskontorets slutrapport 2011-10-31 om bolagisering av
kommunens rörelsefastigheter, infördes ett villkor i köpekontraktet, punkt 8,
med följande lydelse: För de enskilda fastighetsöverlåtelser där det inte,
inom två år från den dag köpehandlingen upprättades, föreligger antingen ett
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beslut om befrielse från stämpelskatt enligt 42 § lagen (1984:404) om
stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter eller ett lagakraftvunnet beslut
som innebär att minst det huvudsakliga markområdet av respektive fastighet
överförts till Köparen genom fastighetsreglering ska köpet av sådana
fastigheter gå åter till Säljaren. Skälet till att ovannämnda villkor skulle ha
varit uppfyllt inom två år från det att köpehandlingen upprättades är att
lagen, 4 kap. 4 § jordabalken, inte tillåter att ett köps fullbordan görs
beroende av villkor under längre tid än två år.
Örebro kommun och ÖBO Omsorgsfastigheter AB har avseende
fastighetsöverlåtelserna ansökt hos kammarkollegiet om befrielse från den
stämpelskatt som föreskrivs i lagen (1984:404) om stämpelskatt vid
inskrivningsmyndigheter. Beloppet som ansökan avser uppgår till 14 367
012 kr. I ansökan har bl.a. åberopats att syftet med överlåtelserna är att
bostadsförvaltningen inom kommunkoncernen ska kunna bedrivas på ett
mer ändamålsenligt sätt och att det därför bör anses föreligga sådana
synnerliga skäl för befrielse av stämpelskatt som avses i 42 § lagen om
stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter.
Kammarkollegiet beslutade den 24 oktober 2014 att avslå ansökan. Örebro
kommun och ÖBO Omsorgsfastigheter AB har överklagat ärendet till
regeringen, där ärendet nu ligger för prövning. Med anledning av en
förhållandevis lång handläggningstid vid kammarkollegiet har längre tid än
två år gått sedan köpehandlingen upprättades, vilket innebär att
fastigheterna i enlighet med avtalsvillkoret i punkt 8 återgått till kommunen.
I enlighet med Kommunfullmäktiges beslut den 25 april 2012 § 95 ska ett
nytt köpekontrakt upprättas. Petter Arneback är inte längre tillförordnad
programdirektör för Programnämnd Samhällsbyggnad. Skäl föreligger att
utse ordföranden vid Programnämnd Samhällsbyggnad Björn Sundin och
programdirektören vid samma nämnd Åsa Bellander att underteckna
köpekontrakt och köpebrev.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet på sitt sammanträde den 27 januari
2015.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2014-12-16
Protokollsutdrag Kommunfullmäktige, 2011-12-14, § 119
Protokollsutdrag Kommunfullmäktige, 2012-04-25, § 95
Protokollsutdrag Kommunfullmäktige, 2012-12-20, § 185
Bilaga 1, Köpekontrakt undertecknat 2012-09-19
Bilaga 2
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
- Ordföranden i Programnämnd samhällsbyggnad får i uppdrag att
tillsammans med programdirektören vid Programnämnd samhällsbyggnad
underteckna köpekontrakt och köpebrev avseende överlåtelser till ÖBO
Omsorgs-fastigheter AB, 556800-5432, av de fastigheter som framgår av
köpekontrakt i bilaga 1.
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Enligt Kommunstyrelsens förslag.

§ 10 Utökning av ägarna till Landstingshälsan –
Gemensam nämnd för företagshälsovård samt tolk- och
översättarservice
Ärendenummer: Ks 1140/2014
Ärendebeskrivning
Örebro kommun har tillsammans med Kumla kommun och Örebro läns
landsting en gemensam nämnd för företagshälsovård samt tolk- och
översättarservice. Den gemensamma nämnden har vid sitt sammanträde den
17 september 2014 tillstyrkt en anslutning av ytterligare kommuner till
nämndens verksamhetsområde. Intresse finns från Hallsbergs kommun och
Laxå kommun att ingå. För att utökningen och ett nytt samverkansavtal
omfattande de nya ägarna ska träda i kraft krävs samstämmiga beslut i
samtliga ägares fullmäktige.
Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde 17 december 2014 att:
1. Förtydliga samverkansavtalet genom att i § 2 ersätts med följande text:
"Landstinget ska genom sin förvaltning ha ansvaret för beredning och
verkställighet av nämndens beslut. Landstinget i samverkan med ett utpekat
ägarråd gemensamt för parterna ansvarar för planering, kvalitetssäkring,
uppföljning av den verksamhet som nämnden ansvarar för. Ägarrådet utgörs
av huvudumännen som utser var sin företrädare. Respektive
ägarorganisation gör en separat överenskommelse med Landstingshälsan där
leveransen av företagshälsovårdstjänsterna specificeras".
2. I övrigt godkänns för egen del samverkansavtalet mellan Örebro läns
landsting, Örebro kommun, Kumla kommun, Hallsbergs kommun och Laxå
kommun avseende samverkan angående företagshälsovård samt tolk- och
översättarservice med giltighet from 2015-01-01. Tidigare samverkansavtal
mellan Örebro läns landsting, Örebro kommun och Kumla kommun upphör
när det nya samverkansavtalet träder i kraft.
3. Från 2015-01-01 antas reglemente för den gemensamma nämnden för
företagshälsovård samt tolk- och översättarservice. tidigare reglemente för
den gemensamma nämnden för företagshälsovård samt tolk- och
översättarservice upphör när det nya reglementet träder i kraft.
Då övriga parter i ärendet har beslutat enligt det ursprungliga förslaget finns
anledning att ompröva ärendet så att den gemensamma nämnden kan
påbörja sitt arbete.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet på sitt sammanträde den 27 januari
2015.
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Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Kommunfullmäktige, 2014-12-17, § 394
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2014-11-18, § 267
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2014-10-29
Föredragnings-PM från Landstingsstyrelsen, Örebro län, 2014-10-30
Förslag till nytt samverkansavtal
Förslag till nytt reglemente
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
1. För egen del godkänna samverkansavtal mellan Örebro läns landsting,
Örebro kommun, Kumla kommun, Hallsbergs kommun och Laxå kommun
avseende samverkan angående företagshälsovård samt tolk- och
översättarservice med giltighet fr.o.m. 2015-01-01. Tidigare
samverkansavtal mellan Örebro läns landsting, Örebro kommun och Kumla
kommun upphör när det nya samverkansavtalet träder i kraft.
2. Reglemente för den gemensamma nämnden för företagshälsovård samt
tolk- och översättarservice antas att gälla från och med 2015-01-01. Tidigare
reglemente för den gemensamma nämnden för företagshälsovård samt tolkoch översättarservice upphör när det nya reglementet träder i kraft.
3. Örebro kommun ska inför nästa revidering av samverkansavtalet och
reglementet verka för att dessa förtydligas avseende ägarråd och
ägarorganisation.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Enligt Kommunstyrelsens förslag.

§ 11 Val av lekmannarevisorer och
lekmannarevisorssuppleanter i Örebro kommuns bolag
2015-2018
Ärendenummer: Ks 1209/2014
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har till uppgift att utse ledamöter, suppleanter,
lekmannarevisorer och lekmannarevisorssuppleanter till Örebro kommuns
bolag för mandatperioden 2015-2018.
Kommunfullmäktige beslutade den 17 december 2014 att utse ledamöter
och suppleanter till Örebro kommuns bolag till och med till och med slutet
av den ordinarie bolagsstämma som hålls närmast efter att val till
Kommunfullmäktige hölls, samt ombud till respektive bolags
bolagsstämma. '
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Stadsrevisionen har den 23 januari 2015 inkommit med förslag på namn till
lekmannarevisorer och lekmannarevisorssuppleanter till Örebro kommuns
bolag för mandatperioden 2015-2018.
Beslutsunderlag
Bilaga 1, Sammanställning över lekmannarevisorer och lekmannarevisorssuppleanter i Örebro kommuns bolag för mandatperioden 2015-2018
Förslag till beslut
Valberedningens förslag till Kommunfullmäktige:
1. Som lekmannarevisorer och lekmannarevisorssuppleanter till Örebro
kommuns bolag, med undantag av Örebrokompaniet, utses de personer som
anges i bilaga 1, för tiden från och med slutet av respektive bolags ordinarie
bolagsstämma år 2015 till och med slutet av den ordinarie bolagsstämma
som hålls närmast efter att val till Kommunfullmäktige hölls.
2. Som lekmannarevisorer och lekmannarevisorssuppleanter till
Örebrokompaniet utses de personer som anges i bilaga 1, för tiden från och
med den 28 januari 2015 till och med slutet av den ordinarie bolagsstämma
som hålls närmast efter att val till Kommunfullmäktige hölls.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Enligt Valberedningens förslag.

§ 12 Val av lekmannarevisorer och
lekmannarevisorssuppleanter i övriga organ 2015-2018
Ärendenummer: Ks 1212/2014
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har till uppgift att utse ledamöter, ersättare och i vissa
fall lekmannarevisorer och lekmannarevisorssuppleanter i diverse organ för
mandatperioden 2015-2018.
Kommunfullmäktige beslutade den 17 december 2014 att utse ledamöter
och ersättare i diverse organ till och med den 31 december 2018.
Stadsrevisionen har den 23 januari 2015 inkommit med förslag på namn till
lekmannarevisorer och lekmannarevisorssuppleanter i diverse organ för
mandatperioden 2015-2018.
Beslutsunderlag
Bilaga 1, Sammanställning över lekmannarevisorer och lekmannarevisorssuppleanter i övriga organ för mandatperioden 2015-2018
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Förslag till beslut
Valberedningens förslag till Kommunfullmäktige:
- Som lekmannarevisorer och lekmannarevisorssuppleanter utses de
personer som anges i bilaga 1, för tiden 28 januari 2015 - 31 december
2018.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Enligt Valberedningens förslag.

§ 13 Motion från Murad Artin (V) om ett nytt
bostadspolitiskt program i Örebro kommun
Ärendenummer: Ks 1076/2012
Ärendebeskrivning
Murad Artin (V) har inkommit med en motion som anmäldes till
Kommunfullmäktige den 25 oktober 2012, § 298. Motionen innehåller ett
förslag om att tillsätta en parlamentarisk programgrupp för att arbeta fram
ett bostadspolitiskt program för Örebro kommun.
Motionen har behandlats av Programnämnd samhällsbyggnad den 3
september 2013 samt beretts av kommunledningskontoret och behandlats av
kommunstyrelsen den 22 oktober 2013.
Ärendet bordlades vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 25
november, 18 december 2013, 29 januari, 26 februari, 19 mars, 23 april, 21
maj, 18 juni och den 24 november 2014.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen 2013-10-22, § 254
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2013-09-22
Protokollsutdrag och tjänsteskrivelse från Programnämnd samhällsbyggnad
2013-09-03, § 91
Murad Artins (V) motion "Nytt bostadspolitiskt program"
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
- Motionen är besvarad.
Murad Artin (V) reserverade sig mot Kommunstyrelsens beslut till förmån
för bifall till motionen. Staffan Werme och Karolina Wallström, båda (FP)
reserverade sig mot Kommunstyrelsens beslut till förmån för avslag på
motionen.
Yrkande
Björn Sundin (S), Hannah Ljung (C), Bechet Barsom (KD) och Carina Toro
Hartman (S) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
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Murad Artin (V), Daniel Edström (SD) och Sara Richert (MP) yrkar bifall
till motionen.
Karolina Wallström (FP) yrkar avslag på motionen.
Proposition
Ordförande Agneta Blom (S) finner att det finns tre förslag till beslut, det
vill säga Kommunstyrelsens förslag samt bifall till respektive avslag på
motionen.
Ordföranden ställer först Kommunstyrelsens förslag mot yrkandet om bifall
till motionen. Om yrkandet om bifall till motionen vinner ställer
ordföranden detta mot yrkandet om avslag på motionen.
Ordföranden finner att Kommunfullmäktige beslutar enligt
Kommunstyrelsens förslag. Därmed faller yrkandet om avslag på motionen.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Motionen är besvarad.
Reservation
Daniel Spiik (SD), Daniel Edström (SD), Sigvard Blixt (SD), Jimmy
Larsson (SD), Anna Spiik (SD), Habib Brini (SD), Niclas Persson (MP),
Sara Richert (MP), Marcus Willén (MP), Magnus Lander (MP), Ia
Malmqvist (MP), Gabriela Velasquez (MP), Murad Artin (V), Martha
Wicklund (V), Stefan Nilsson (V) och Jessica Carlqvist (V) reserverar sig
mot beslutet till förmån för Murad Artins (V), Daniel Edströms (SD) och
Sara Richerts (MP) yrkande om bifall till motionen.
Karolina Wallström (FP), Azita Iranipour (FP), Patrik Jämtvall (FP) och
Ulrica Solver-Gustavsson (FP) reserverar sig mot beslutet till förmån för
Karolina Wallströms (FP) yrkande om avslag på motionen.

§ 14 Motion från Murad Artin (V) om att ta bussen till
återvinningscentralen
Ärendenummer: Ks 1131/2012
Ärendebeskrivning
Murad Artin (V) har inkommit med en motion som anmäldes i
Kommunfullmäktige den 21 november 2012, § 339. Motionen innehåller
förslag om att kommunen inför mobila återvinningscentraler som några
gånger om året kommer ut i bostadsområden för att ta hand om möbler,
material och så kallat vått miljöfarligt avfall. Motionären vill även att
kommunledningskontoret ger i uppdrag till Regionala
kollektivtrafikmyndigheten RKM, att undersöka möjligheten att ha en
kollektivtrafiklinje till någon eller några av kommunens
återvinningscentraler.
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Motionen har behandlats av Tekniska nämnden den 20 september 2013,
Miljönämnden den 13 maj 2013 samt beretts av Kommunledningskontoret
och Kommunstyrelsen den 17 december 2013.
Ärendet bordlades vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 29 januari,
26 februari, 19 mars, 23 april, 21 maj, 18 juni och den 24 november 2014.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen 2013-12-17, § 322
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2013-10-31
Yttrande och protokollsutdrag från Tekniska nämnden 2013-09-20, § 92
Yttrande och protokollsutdrag från Miljönämnden, 2013-05-13, § 77
Murad Artins (V) motion om att ta bussen till återvinningscentralen 201211-21, § 339
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
- Motionen är besvarad.
Yrkande
Charlotte Edberger Jangdin (C) och Björn Sundin (S) yrkar bifall till
Kommunstyrelsens förslag.
Jessica Carlqvist (V), Marcus Willén (MP) och Murad Artin (V) yrkar bifall
till motionen.
Jimmy Larsson (SD) och Karolina Wallström (FP) yrkar avslag på
motionen.
Proposition
Ordförande Agneta Blom (S) finner att det finns tre förslag till beslut, det
vill säga bifall till Kommunstyrelsens förslag samt bifall till respektive
avslag på motionen.
Ordföranden behandlar dessa ett i taget och finner att Kommunfullmäktige
beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Motionen är besvarad.
Reservation
Niclas Persson (MP), Sara Richert (MP), Marcus Willén (MP), Magnus
Lander (MP), Ia Malmqvist (MP), Gabriela Velasquez (MP), Murad Artin
(V), Martha Wicklund (V), Stefan Nilsson (V) och Jessica Carlqvist (V)
reserverar sig mot beslutet till förmån för Jessica Carlqvists (V), Marcus
Willéns (MP) och Murad Artins (V) yrkande om bifall till motionen.
Daniel Spiik (SD), Daniel Edström (SD), Sigvard Blixt (SD), Jimmy
Larsson (SD), Anna Spiik (SD), Habib Brini (SD), Karolina Wallström
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(FP), Azita Iranipour (FP), Patrik Jämtvall (FP) och Ulrica SolverGustavsson (FP) reserverar sig mot beslutet till förmån för Jimmy Larssons
(SD) och Karolina Wallströms (FP) yrkande om avslag på motionen.

§ 15 Motion från Azita Iranipour (FP) med rubriken
”Centrum mot våld i nära relationer”
Ärendenummer: Ks 533/2013
Ärendebeskrivning
Azita Iranipour (FP) har inkommit med en motion som anmäldes i
Kommunfullmäktige 24 april 2013. Kommunstyrelsen beslutade den 21 maj
2013 att överlämna motionen till Kommunledningskontoret för förslag till
yttrande.
Motionen innehåller förslag om att inrätta en fast tjänst som barnpedagog
för att ersätta den som förut var projektanställd i arbetet att motverka våld
mot kvinnor och barn.
Ärendet behandlades av Kommunstyrelsen den 28 januari 2014. Ärendet
bordlades vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 26 februari, 19 mars,
23 april, 21 maj, 18 juni och den 24 november 2014.
Beslutsunderlag
Skriftlig reservation från Anders Åhrlin (M)
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2014-01-28, § 12
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2013-12-04
Motion från Azita Iranipour (FP), med rubriken "Centrum mot våld i nära
relation"
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
- Motionen är besvarad.
Karolina Wallström (FP), Fredrik Persson (MP) och Murad Artin (V)
reserverade sig mot Kommunstyrelsens beslut till förmån för bifall till
motionen.
Anders Åhrlin, Maria Haglund, Ronnie Palmén och Johanna Reimfelt,
samtliga (M), reserverade sig skriftligt mot kommunstyrelsens beslut till
förmån för bifall till motionen.
Yrkande
Rasmus Persson (C) yrkar att motionen återremitteras med motiveringen att
se över att stödet till de barn som utsätts för våld i nära relationer säkerställs.
Azita Iranipour (FP), Anders Åhrlin (M), Martha Wicklund (V), Anna Spiik
(SD) och Gabriela Velasquez (MP) yrkar bifall till Rasmus Perssons (C)
yrkande om att motionen återremitteras med motiveringen att se över att
stödet till de barn som utsätts för våld i nära relationer säkerställs.
17

Proposition
Ordförande Agneta Blom (S) finner att det endast finns ett förslag till beslut,
det vill säga Rasmus Perssons (C) yrkande om att motionen återremitteras
med motiveringen att se över att stödet till de barn som utsätts för våld i
nära relationer säkerställs, och att Kommunfullmäktige beslutar enligt detta.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Motionen återremitteras med motiveringen att se över att stödet till de barn
som utsätts för våld i nära relationer säkerställs.

§ 16 Motion från Murad Artin (V) med rubriken ”Lek
säkrare i Örebro kommun”
Ärendenummer: Ks 1074/2012
Ärendebeskrivning
Murad Artin (V) har inkommit med en motion som anmäldes i
Kommunfullmäktige den 25-26 oktober 2012.
Motionen innehåller ett förslag om att alla lekplatser i kommunens regi får
en skylt med säkerhetsinformation.
Motionen har beretts av Tekniska nämnden, den 12 december 2013 och av
Kommunstyrelsen den 25 februari 2014.
Ärendet bordlades av Kommunfullmäktige vid sammanträdet den 19 mars,
23 april, 21 maj, 18 juni och den 24 november 2014.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen 2014-02-25, § 42
Yttrande och protokollsutdrag från Tekniska nämnden 2013-12-12, § 137
Bilaga Allmänna säkerhetsåtgärder
Murad Artins (V) motion "Lek säkrare i Örebro kommun"
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
- Motionen är tillgodosedd.
Yrkande
Charlotte Edberger Jangdin (C) och Jessica Carlqvist (V) yrkar bifall till
Kommunstyrelsens förslag.
Proposition
Ordförande Agneta Blom (S) finner att det endast finns ett förslag till beslut,
det vill säga Kommunstyrelsens förslag, och att Kommunfullmäktige
beslutar enligt detta.
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Motionen är tillgodosedd.

§ 17 Motion från Johan Åqvist (FP) med rubriken ”Skydda
Örebros gröna stråk”
Ärendenummer: Ks 534/2013
Ärendebeskrivning
Johan Åqvist har inkommit med en motion som väcktes i
Kommunfullmäktige den 24 april 2013.
Motionen innehåller förslag om att Kommunfullmäktige utreder
förutsättningarna för ett utökat skydd av stadens gröna värdekärnor och att
Kommunfullmäktige beslutar om förstärkning av skyddet genom bildande
av naturreservat eller liknande.
Motionen har beretts av Programnämnd samhällsbyggnad den 3 december
2013 och av Kommunstyrelsen den 25 februari 2014.
Ärendet bordlades vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 19 mars, 23
april, 21 maj, 18 juni och den 24 november 2014.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen 2014-02-25, § 43
Yttrande och protokollsutdrag från Programnämnd samhällsbyggnad 201312-03, § 160
Johan Åqvists (FP) motion "Skydda Örebros gröna stråk"
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
- Motionen är besvarad.
Yrkande
Björn Sundin (S) och Hannah Ljung (C) yrkar bifall till Kommunstyrelsens
förslag.
Patrik Jämtvall (FP), Marcus Willén (MP) och Habib Brini (SD) yrkar bifall
till motionen.
Proposition
Ordförande Agneta Blom (S) finner att det finns två förslag till beslut, det
vill säga bifall till Kommunstyrelsens förslag respektive bifall till motionen,
och ställer dessa mot varandra.
Ordföranden finner att Kommunfullmäktige beslutar enligt
Kommunstyrelsens förslag.
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Motionen är besvarad.
Reservation
Daniel Spiik (SD), Daniel Edström (SD), Sigvard Blixt (SD), Jimmy
Larsson (SD), Anna Spiik (SD), Habib Brini (SD), Niclas Persson (MP),
Sara Richert (MP), Marcus Willén (MP), Magnus Lander (MP), Ia
Malmqvist (MP), Gabriela Velasquez (MP), Karolina Wallström (FP), Azita
Iranipour (FP), Patrik Jämtvall (FP) och Ulrica Solver-Gustavsson (FP)
reserverar sig mot beslutet till förmån för Patrik Jämtvalls (FP), Marcus
Willéns (MP) och Habib Brinis (SD) yrkande om bifall till motionen.

§ 18 Motion från Johan Åqvist (FP), Fredrik Persson (MP),
Henrik Elamson (M) med rubriken ”Viktbaserad debitering
för restavfall”
Ärendenummer: Ks 615/2013
Ärendebeskrivning
Johan Åqvist (FP), Fredrik Persson (MP) och Henrik Elamson (M) har
kommit in med en motion som anmäldes i Kommunfullmäktige den 15 maj
2013.
Motionen innehåller förslag om att Örebro kommun utreder
förutsättningarna och utformningen av ett nytt avgiftssystem för restavfall
och att Örebro kommun snarast inför ett viktbaserat debiteringssystem för
restavfall.
Motionen har behandlats av Tekniska nämnden den 12 december 2013 och
av Kommunstyrelsen den 25 februari 2014.
Ärendet bordlades vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 19 mars, 23
april, 21 maj, 18 juni och den 24 november 2014.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen 2014-02-25, § 44
Yttrande och protokollsutdrag från Tekniska nämnden 2013-12-12, § 134
Motion "Viktbaserad debitering för restavfall"
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
- Anse motionen besvarad utifrån att avvakta den kommande
Kretsloppspropositionen som kan komma att påverka utformandet av
framtida insamlingssystem för hushållsavfall som i sin tur kan göra
viktbaserad avfallstaxa irrelevant.
Fredrik Persson (MP) och Karolina Wallström (FP) reserverade sig mot
Kommunstyrelsens beslut till förmån för bifall till motionen.
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Yrkande
Charlotte Edberger Jangdin (C), Daniel Granqvist (M), Daniel Spiik (SD)
och Karolina Wallström (FP) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Ia Malmqvist (MP) yrkar bifall till motionen.
Proposition
Ordförande Agneta Blom (S) finner att det finns två förslag till beslut, det
vill säga bifall till Kommunstyrelsens förslag respektive bifall till motionen,
och ställer dessa mot varandra.
Ordföranden finner att Kommunfullmäktige beslutar enligt
Kommunstyrelsens förslag.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Anse motionen besvarad utifrån att avvakta den kommande
Kretsloppspropositionen som kan komma att påverka utformandet av
framtida insamlingssystem för hushållsavfall som i sin tur kan göra
viktbaserad avfallstaxa irrelevant.
Reservation
Niclas Persson (MP), Sara Richert (MP), Marcus Willén (MP), Magnus
Lander (MP), Ia Malmqvist (MP) och Gabriela Velasquez (MP) reserverar
sig mot beslutet till förmån för Ia Malmqvists (MP) yrkande om bifall till
motionen.

§ 19 Motion från Malin Tinjan (V) m.fl. med rubriken "Gör
Sveaparken till Örebros motsvarighet till New Yorks Central
Park"
Ärendenummer: Ks 523/2013
Ärendebeskrivning
Malin Tinjan (V) m.fl. för Vänsterpartiets fullmäktigegrupp har inkommit
med en motion som anmäldes i Kommunfullmäktige den 24 april 2013, §
118.
Motionen har rubriken Gör Sveaparken till Örebros motsvarighet till New
Yorks Central Park och innehåller flera förslag på åtgärder som syftar till att
göra Sveaparken till en mötesplats och en levande park för alla kvinnor och
män i Örebro, unga och gamla, under årets alla årstider.
Motionen har behandlats av Programnämnd samhällsbyggnad den 3
december 2013 och har även beretts av Stadsbyggnad och Tekniska
förvaltningen.
Motionen behandlades av Kommunstyrelsen den 18 mars 2014. Ärendet
bordlades vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 23 april, 21 maj, 18
juni och den 24 november 2014.
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Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen 2014-03-18, § 63
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2014-01-23
Yttrande och protokollsutdrag från Programnämnd samhällsbyggnad, 201312-03
Motion från Malin Tinjan (V) om att göra Sveaparken till Örebros
motsvarighet till New Yorks Central Park
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
1. Motionen är besvarad.
2. Programnämnd samhällsbyggnad får i uppdrag att utreda om Sveaparken
är en bra plats för ett nytt utegym.
3. Programnämnd samhällsbyggnad får i uppdrag att utreda om mängden
offentlig konst i Sveaparken kan ökas.
Murad Artin (V) och Fredrik Persson (MP) reserverar sig mot
Kommunstyrelsens beslut till förmån för bifall till motionen.
Yrkande
Björn Sundin (S) och Charlotte Edberger Jangdin (C) yrkar bifall till
Kommunstyrelsens förslag.
Jessica Carlqvist (V), Sara Richert (MP), Murad Artin (V) och Marcus
Willén (MP) yrkar bifall till motionen.
Proposition
Ordförande Agneta Blom (S) finner att det finns två förslag till beslut, det
vill säga bifall till Kommunstyrelsens förslag respektive bifall till motionen,
och ställer dessa mot varandra.
Ordföranden finner att Kommunfullmäktige beslutar enligt
Kommunstyrelsens förslag.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Motionen är besvarad.
2. Programnämnd samhällsbyggnad får i uppdrag att utreda om Sveaparken
är en bra plats för ett nytt utegym.
3. Programnämnd samhällsbyggnad får i uppdrag att utreda om mängden
offentlig konst i Sveaparken kan ökas.
Reservation
Niclas Persson (MP), Sara Richert (MP), Marcus Willén (MP), Magnus
Lander (MP), Ia Malmqvist (MP), Gabriela Velasquez (MP), Murad Artin
(V), Martha Wicklund (V), Stefan Nilsson (V) och Jessica Carlqvist (V)
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reserverar sig mot beslutet till förmån för Jessica Carlqvists (V), Sara
Richerts (MP), Murad Artins (V) och Marcus Willéns (MP) yrkande om
bifall till motionen.

§ 20 Motion från Murad Artin (V) med rubriken "Säkrare
cykel- och gångvägar"
Ärendenummer: Ks 401/2013
Ärendebeskrivning
Murad Artin (V) har inkommit med en motion som anmäldes i
Kommunfullmäktige 28 mars 2013.
Motionen innehåller förslag om att ge Tekniska nämnden i uppdrag att i
samråd med medborgarna och Örebrobostäder välja ut gång- och cykelbanor
i bostadsområden där all mopedåkning ska förbjudas samt att Tekniska
förvaltningen påbörjar skyltning av förbudssträckor under innevarande år.
Ärendet har behandlats av Tekniska nämnden den 12 december 2013 och av
Kommunstyrelsen den 18 mars 2014.
Ärendet bordlades vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 23 april, 21
maj, 18 juni och den 24 november 2014.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen 2014-03-18 Ks § 66
Protokollsutdrag och yttrande från Tekniska nämnden, 2013-12-12 § 136
Murad Artins (V) motion "Säkrare cykel- och gångvägar"
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
- Motionen är besvarad.
Murad Artin (V) reserverar sig mot Kommunstyrelsens beslut, till förmån
för bifall till motionen.
Yrkande
Björn Sundin (S) och Daniel Spiik (S) yrkar bifall till Kommunstyrelsens
förslag.
Stefan Nilsson (V) yrkar bifall till motionen.
Proposition
Ordförande Agneta Blom (S) finner att det finns två förslag till beslut, det
vill säga bifall till Kommunstyrelsens förslag respektive bifall till motionen,
och ställer dessa mot varandra.
Ordföranden finner att Kommunfullmäktige beslutar enligt
Kommunstyrelsens förslag.

23

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Motionen är besvarad.
Reservation
Murad Artin (V), Martha Wicklund (V), Stefan Nilsson (V) och Jessica
Carlqvist (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för Stefan Nilssons (V)
yrkande om bifall till motionen.

§ 21 Motion från Murad Artin (V), Fredrik Persson (MP) och
Staffan Werme (FP) med rubriken ”Decentralisera ÖBO:s
huvudkontor till Vivalla”
Ärendenummer: Ks 627/2013
Ärendebeskrivning
Murad Artin (V), Fredrik Persson (MP) och Staffan Werme (FP) har
inkommit med en motion som anmäldes i Kommunfullmäktige den 24 maj
2013.
Motionen innehåller förslag om:
1. Ge Kommunledningskontoret i uppdrag att undersöka på vilket sätt som
de kommunala bolagen kan flytta ut kontor och verksamheter i
bostadsområdena.
2. Ge kommunledningskontoret i uppdrag att förbereda för Örebrobostäders
flytt av sitt huvudkontor till Vivalla.
Ärendet behandlades av Kommunstyrelsen den 22 april 2014.
Ärendet bordlades vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 21 maj, 18
juni och den 24 november 2014.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2014-04-22, § 106
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2014-03-17
Motion "Decentralisera - flytta ÖBO:s huvudkontor till Vivalla", 2013-0524
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
1. Förslag 1 i motionen är tillgodosett.
2. Förslag 2 i motionen avslås.
Yrkande
Lena Baastad (S), Rasmus Persson (C), Hannah Ljung (C) och Behcet
Barsom (KD) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
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Murad Artin (V), Niclas Persson (MP), Karolina Wallström (FP), Daniel
Edström (SD) och Ia Malmqvist (MP) yrkar bifall till motionen.
Proposition
Ordförande Agneta Blom (S) finner att det finns två förslag till beslut, det
vill säga bifall till Kommunstyrelsens förslag respektive bifall till motionen,
och ställer dessa mot varandra.
Ordföranden finner att Kommunfullmäktige beslutar enligt
Kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs och verkställs.
Ja-röst innebär bifall till Kommunstyrelsens förslag och nej-röst innebär
bifall till motionen.
Ja-röster lämnas av Camilla Andersson (S), Martin Andersson (S), Frederick
Axewill (S), Lena Baastad (S), Agneta Blom (S), Marie Brorson (S), Inger
Carlsson (S), Jessica Ekerbring (S), Ida Eklund (S), Anna Hedström (S),
John Johansson (S), Elisabeth Karlsson Zuaw (S), Pell-Uno Larsson (S),
Torgny Larsson (S), Per Lilja (S), Kenneth Nilsson (S), Ameer Sachet (S),
Victor Silwerfeldt (S), Linda Smedberg (S), Björn Sundin (S), Carina Toro
Hartman (S), Fisun Yavas (S), Susanne Wallin (S), Jan Zetterqvist (S),
Behcet Barsom (KD), Lars O Molin (KD), Anders Hagström (KD), Susanne
Lindholm (KD), Charlotte Edberger Jangdin (C), Hannah Ljung (C),
Elisabeth Malmqvist (C), Rasmus Persson (C), Linn Andersson (M),
Hossein Azeri (M), Jimmy Bucher (M), Daniel Granqvist (M), Sebastian
Haraldsson (M), Maria Hedwall (M), Sara Ishak (M), Johan Kumlin (M),
Ronnie Palmén (M), Johanna Reimfelt (M), Stefan Stark (M), Ulf Södersten
(M) och Anders Åhrlin (M),
Nej-röster lämnas av Sigvard Blixt (SD), Habib Brini (SD), Daniel Edström
(SD), Jimmy Larsson (SD), Anna Spiik (SD), Daniel Spiik (SD), Magnus
Lander (MP), Ia Malmqvist (MP), Niclas Persson (MP), Sara Richert (MP),
Gabriela Velasques (MP), Marcus Willén (MP), Azita Iranipour (FP), Patrik
Jämtvall (FP), Ulrica Solver-Gustavsson (FP) Karolina Wallström (FP),
Murad Artin (V), Jessica Carlqvist (V), Stefan Nilsson (V) och Martha
Wicklund (V).
Ordföranden finner att Kommunfullmäktige med resultatet 45 ja-röster och
20 nej-röster beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Förslag 1 i motionen är tillgodosett.
2. Förslag 2 i motionen avslås.
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Reservation
Daniel Spiik (SD), Daniel Edström (SD), Sigvard Blixt (SD), Jimmy
Larsson (SD), Anna Spiik (SD), Habib Brini (SD), Niclas Persson (MP),
Sara Richert (MP), Marcus Willén (MP), Magnus Lander (MP), Ia
Malmqvist (MP), Gabriela Velasquez (MP), Murad Artin (V), Martha
Wicklund (V), Stefan Nilsson (V), Jessica Carlqvist (V), Karolina
Wallström (FP), Azita Iranipour (FP), Patrik Jämtvall (FP) och Ulrica
Solver-Gustavsson (FP) reserverar sig mot beslutet till förmån för Murad
Artins (V), Niclas Perssons (MP), Karolina Wallströms (FP), Daniel
Edströms (SD) och Ia Malmqvists (MP) yrkande om bifall till motionen.

§ 22 Motion från Staffan Werme (FP) med rubriken ”Bejaka
staden”
Ärendenummer: Ks 404/2012
Ärendebeskrivning
Staffan Werme (FP) har för Folkpartiet liberalernas fullmäktigegrupp
inkommit med en motion, Bejaka staden. Den anmäldes till
Kommunfullmäktige den 28 mars 2012, § 82.
Motionen innehåller förslag om att ändra kommunens nuvarande restriktiva
hållning till reklam på fasader och byggnader till att bli mer tillåtande och
att denna nya hållning stadfästs i en ny policy för reklam i stadsmiljö.
Ärendet behandlades av Byggnadsnämnden den 23 januari och av
Kommunstyrelsen den 20 maj 2014.
Ärendet bordlades vid Kommunfullmäktiges sammanträden den 18 juni och
den 24 november 2014.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Kommunstyrelsen, 2014-05-20, § 137
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2014-04-23
Protokollsutdrag Byggnadsnämnden, 2014-01-23, § 13
Yttrande från Byggnadsnämnden, 2012-11-30
Staffan Wermes (FP) motion om att bejaka staden, 2012-03-28
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
- Motionen är besvarad.
Karolina Wallström (FP), Anders Åhrlin (M), Maria Haglund (M), Ronnie
Palmén (M) och Johanna Reimfelt (M) reserverar sig mot
Kommunstyrelsens beslut till förmån för Karolina Wallströms (FP) och
Anders Åhrlins (M) yrkanden om bifall till motionen.
Fredrik Persson (MP) och Murad Artin (V) reserverar sig mot
Kommunstyrelsens beslut till förmån för sina yrkanden om avslag på
motionen
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Bordlägga ärendet.

§ 23 Motion från Murad Artin (V) med rubriken ”Öppna en
fritidsgård för gymnasieungdomar i Vivalla”
Ärendenummer: Ks 656/2013
Ärendebeskrivning
Murad Artin (V) har inkommit med en motion som anmäldes i
Kommunfullmäktige den 19 juni 2013, § 166.
Motionen innehåller ett förslag om att Kommunledningskontoret får i
uppdrag att tillse att en fritidsgård för ungdomar i åldern 16-19 år öppnas i
Vivalla och att fritidsgården finansieras och drivs av kommunen i
samverkan med lokala föreningar.
Ärendet har beretts av Kultur- och medborgarnämnden den 12 mars 2014, §
40.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 20 maj 2014.
Ärendet bordlades vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 18 juni och
den 24 november 2014.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Kommunstyrelsen, 2014-05-20 § 140
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2014-03-21
Protokollsutdrag och yttrande från Kultur- och medborgarnämnden, 201403-12
Motion "Öppna en fritidsgård för gymnasieungdomar i Vivalla"
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
- Motionen är besvarad.
Murad Artin (V) reserverar sig mot Kommunstyrelsens beslut till förmån för
sitt yrkande om bifall till motionen.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Bordlägga ärendet.
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§ 24 Motion från Ia Malmqvist (MP) mfl om solcellsbolag
Ärendenummer: Ks 1328/2012
Ärendebeskrivning
Fredrik Persson (MP), Helena Bosved (MP), Ia Malmqvist (MP) och Lotta
Sörman (MP) har inkommit med en motion som anmäldes i
kommunfullmäktige den 19 december 2012, § 379.
Motionen handlar om att Örebro kommun genom utvecklingsbolaget
KumBro, samägt av Örebro och Kumla kommun, bör starta ett bolag för att
utveckla solkraftsverksamhet.
Programnämnd Samhällsbyggnad beslutade vid sammanträde den 7 maj
2013, § 38 att genomföra ett projekt med syfte att utreda förutsättningarna
för Örebro kommun att, tillsammans med andra aktörer i regionen,
producera förnybar el genom installation av solceller.
Kommunledningskontoret har på uppdrag av programnämnd
Samhällsbyggnad utrett förutsättningar för främjande av solelproduktion i
Örebro kommun. Slutsatsen är att det finns goda skäl att satsa på
elproduktion från solceller och att de investeringar som föreslås är
lönsamma utifrån ett livscykelperspektiv.
I underlaget ges förslag till beslut om att kommunens företrädare ska verka
för markbaserad solelsproduktion i det delägda bolaget KumBro.
Ärendet behandlades av Kommunstyrelsen den 26 augusti 2014.
Ärendet bordlades vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 24 november
2014.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2014-08-26, § 201
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2014-08-13
Motion om solcellsbolag från Miljöpartiet, 2012-12-19
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
- Motion om solcellsbolag i Örebro är besvarad.
Anders Åhrlin (M), Maria Haglund (M), Ronnie Palmén (M) och Johanna
Reimfelt (M) deltog inte i Kommunstyrelsens beslut.
Fredrik Persson (MP) och Murad Artin (V) reserverade sig mot
Kommunstyrelsens beslut till förmån för sitt yrkande om bifall till
motionen.
Karolina Wallström (FP) reserverade sig mot Kommunstyrelsens beslut till
förmån för sitt yrkande om avslag på motionen.
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Bordlägga ärendet.

§ 25 Motion från Daniel Granqvist (M) om Transeuropeiskt
transportnätverk
Ärendenummer: Ks 901/2013
Ärendebeskrivning
Daniel Granqvist (M), har inkommit till fullmäktige med motion om Örebro
och det Transeuropeiska transportnätverket. Motionen har av
kommunstyrelsen remitterats till programnämnd Samhällsbyggnad för
yttrande. Motionen lyfter fram E20 betydelse mellan Göteborg och Örebro
och motionen föreslår att Örebro kommun verkar för att vägen blir en del av
det Transeuropeiska transportnätverket, att vägen snarast byggs ut till
motorväg i hela dess längd samt att kommunen samarbetar med andra
kommuner för att nå målet.
Programnämnd samhällsbyggnad samtycker till bilden av E20 betydelse och
verkar långsiktigt för en vägstandard som motsvarar behoven. Kommunen
har i samarbete med regionala och kommunala parter bidragit till
medfinansiering av vägutbyggnad. Vägen har kommit med i regeringens
nationella plan för infrastruktur, perioden 2014-2025, med målet mötesfri
väg.
Ärendet behandlades av Programnämnd samhällsbyggnad den 6 maj 2014
och av Kommunstyrelsen den 26 augusti 2014.
Ärendet bordlades vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 24 november
2014.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2014-08-26, § 202
Skriftlig reservation från (M)
Protokollsutdrag från Programnämnd samhällsbyggnad, 2014-05-06, § 61
Stadsbyggnads tjänsteskrivelse, 2014-04-25
Yttrande, 2014-04-25
Motion från (M) Örebro och det Transeuropeiska transportnätverket, 201309-13
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
- Motionen är besvarad.
Anders Åhrlin (M), Maria Haglund (M), Ronnie Palmén (M) och Johanna
Reimfelt (M) reserverade sig skriftligt mot Kommunstyrelsens beslut till
förmån för Anders Åhrlins (M) yrkande om bifall till motionen.
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Fredrik Persson (MP) reserverade sig mot Kommunstyrelsens beslut till
förmån för sitt yrkande om avslag på motionen.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Bordlägga ärendet.

§ 26 Motion från Murad Artin (V) om att öppna upp stadens
hjärta
Ärendenummer: Ks 710/2013
Ärendebeskrivning
Vänsterpartiets fullmäktigegrupp har den 18 juni 2013 inkommit med
gruppmotionen "Öppna upp stadens hjärta - Open the Heart (of Örebro)".
I motionen föreslår Vänsterpartiet att "Programnämnd Samhällsbyggnad får
i uppdrag att utifrån det som anges i motionen ta fram ett förslag på hur
Open the Heart (of Örebro) ska kunna genomföras. Förslaget ska innehålla
en utredning av möjliga stråk, en tidplan för genomförandet samt förslag på
i vilken regi gestaltning och arbete bäst genomförs."
Problemet med att som besökare i Örebro orientera sig och från resecentrum
finna den bästa vägen till stadskärnan är känd. Inspirationen som i motionen
hämtas från London känns intressant att jobba vidare med i ett pågående
uppdrag att stärka stråket från resecentrum till city. Investeringsmedel finns
kopplade till projektet. Stadsbyggnad kommer under 2014 att komma med
förslag till för hur ett projektupplägg kan se ut och även jobba vidare med
de intressanta idéerna om att med bildspråk och design vägleda besökare i
staden. Öppna stadens hjärta kan vara en bra rubrik för projektet.
Ärendet behandlades av Programnämnd samhällsbyggnad den 3 juni 2014
och av Kommunstyrelsen den 26 augusti 2014.
Ärendet bordlades vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 24 november
2014.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2014-08-26, § 203
Protokollsutdrag från programnämnd Samhällsbyggnad, 2014-06-03, § 85
Stadsbyggnads tjänsteskrivelse, 2014-05-16
Svar på motion, 2014-05-16
Motion från (V) om att öppna upp stadens hjärta - Open the heart (of
Örebro)
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
- Motionen Öppna upp stadens hjärta - Open the heart (of Örebro) bifalles.

30

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Bordlägga ärendet.

§ 27 Motion från Daniel Granqvist (M) om att göra Örebro
tryggare
Ärendenummer: Ks 1306/2013
Ärendebeskrivning
Daniel Granqvist (M) har inkommit med en motion som anmäldes i
kommunfullmäktige den 19 december 2013. Motionen innehåller förslag på
att ge Programnämnd samhällsbyggnad i uppdrag att åtgärda trasig
belysning och klotter inom 48 timmar efter att det anmälts på utpekade
platser i kommunen.
Inom programområde Samhällsbyggnad är det Tekniska nämnden som
svarar för åtgärdande av trasig belysning och klotter. Tekniska förvaltningen
arbetar med en förnyad upphandling av belysningen i Örebro som också
innefattar drift. För klotter och skadegörelse gäller redan idag praxis att
åtgärda inom 48 timmar från att det skada anmälts. På uppdrag från
programnämnd Samhällsbyggnad pågår på Stadsbyggnad ett arbete med att
ta fram ett belysningsprogram. Ett av programmets syften är att öka
tryggheten i Örebro genom en mer medveten belysningsstrategi.
Ärendet behandlades av Programnämnd samhällsbyggnad den 3 juni 2014
och av Kommunstyrelsen den 26 augusti 2014.
Ärendet bordlades vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 24 november
2014.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2014-08-26, § 204
Skriftlig reservation från (M)
Protokollsutdrag Programnämnd samhällsbyggnad, 2014-06-03, § 86
Stadsbyggnads tjänsteskrivelse, 2014-05-19
Svar på motion, 2015-05-19
Motion från Daniel Granqvist (M) om att göra Örebro tryggare
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
- Motionen är besvarad.
Anders Åhrlin (M), Maria Haglund (M), Ronnie Palmén (M) och Johanna
Reimfelt (M) reserverade sig skriftligt mot Kommunstyrelsens beslut till
förmån för Anders Åhrlins (M) yrkande om bifall till motionen.
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Bordlägga ärendet.

§ 28 Motion från Åsa Kumlin Aspelin (M) om trygghet i
parker och vid gångstråk
Ärendenummer: Ks 124/2014
Ärendebeskrivning
Åsa Kumlin Aspelin (M) har inkommit med en motion som anmäldes i
Kommunfullmäktige 29 januari 2014. Motionen innehåller förslag på att ge
Programnämnd samhällsbyggnad i uppdrag att ta fram en plan för belysning
i parker och vid gångstråk och att utifrån planen sätta upp belysning i parker
och vid gångstråk.
Ärendet behandlades av Programnämnd samhällsbyggnad den 2 september
2014 och av Kommunstyrelsen den 21 oktober 2014.
Ärendet bordlades vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 24 november
2014.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2014-10-21, § 245
Skriftlig reservation från (M)
Protokollsutdrag från Programnämnd samhällsbyggnad, 2014-09-02, § 116
Stadsbyggnads tjänsteskrivelse med yttrande, 2014-08-20
Motion från Åsa Kumlin Aspelin (M) om trygghet i parker och vid
gångstråk, 2014-01-29
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
- Motionen är tillgodosedd.
Fredrik Persson (MP) deltog inte i Kommunstyrelsens beslut.
Anders Åhrlin (M), Maria Haglund (M), Ronnie Palmén (M) och Johanna
Reimfelt (M) reserverade sig skriftligt mot Kommunstyrelsens beslut till
förmån för Anders Åhrlins (M) yrkande om bifall till motionen.
Karolina Wallström (FP) reserverade sig mot Kommunstyrelsens beslut till
förmån för sitt yrkande om bifall till motionen.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Bordlägga ärendet.
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§ 29 Motion från Jonas Millard (SD) mfl. om att införa ett
konst och kulturgalleri på Internet
Ärendenummer: Ks 557/2013
Ärendebeskrivning
Sverigedemokraterna har i sin motion (Ks 557/2013) yrkat att Örebro
kommuns konst och kultur skall göras tillgänglig via ett konst- och
kulturgalleri på Internet. De vill skapa en databas över kommunens konstoch kulturskatter med hänvisning till var dessa finns och på så sätt även ge
uppmärksamhet till mindre kända konstverk, konstnärer och
kulturevenemang.
Kultur- och medborgarnämnden behandlade ärendet den 11 december 2013.
Ärendet har även beretts av Kommunledningskontoret. Ärendet behandlades
av Kommunstyrelsen den 21 oktober 2014.
Ärendet bordlades vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 24 november
2014.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2014-10-21, § 246
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2014-02-04
Protokollsutdrag från Kultur- och medborgarnämnden 2013-12-11, §140
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2013-11-22
Motion från (SD), Inför konst- och kulturgalleri på Internet
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
- Motionen är besvarad.
Fredrik Persson (MP) deltog inte i Kommunstyrelsens beslut.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Bordlägga ärendet.

§ 30 Motion från Daniel Edström (SD) m.fl. om att
subventionera halkskydd till äldre
Ärendenummer: Ks 599/2013
Ärendebeskrivning
Jonas Millard, Daniel Edström, Daniel Spiik och Sigvard Blixt, samtliga
(SD), har inkommit med en motion som anmäldes i kommunstyrelsen den
27 augusti 2013 § 189.
Motionen innehåller förslag om att:
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- Programnämnd Social välfärd får i uppdrag att ta fram en kalkyl över vad
kostnaden skulle vara för Örebro kommun om halkskydd subventionerades
med olika belopp för alla Örebroinvånare över 65 år.
- Programnämnd Social välfärd ser över möjligheten till samarbetspartners
eller sponsorer för att i framtiden kunna erbjuda pensionärer
subventionerade halkskydd.
- Programnämnd Social välfärd får i uppgift att söka kontakt med
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) för att gå igenom hur
kommunen bäst kan öka säkerheten hos äldre i Örebro kommun.
Programnämnd social välfärd behandlade ärendet den 3 april 2014 och
Kommunstyrelsen den 21 oktober 2014.
Ärendet bordlades vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 24 november
2014.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2014-10-21, § 247
Protokollsutdrag från Programnämnd social välfärd, 2014-04-03, § 64
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2014-02-25
Jonas Millards, Daniel Edströms, Daniel Spiiks och Sigvard Blixts, samtliga
(SD), motion "Subventionerade halkskydd till äldre"
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
- Motionen är besvarad.
Fredrik Persson (MP) deltog inte i Kommunstyrelsens beslut.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Bordlägga ärendet.

§ 31 Motion från Jonas Millard m.fl. (SD) om riktlinjer för
kommunalt finansierad kulturverksamhet
Ärendenummer: Ks 1029/2013
Ärendebeskrivning
Sverigedemokraterna har inkommit med en motion angående riktlinjer för
kommunalt finansierad kulturverksamhet. Motionen föreslår i tre attsatser
Att kommunen arbetar fram en policy som definierar vilken sorts
kulturverksamhet som ska stödjas med offentliga medel och som ska
eftersträva en kulturverksamhet som förhåller sig politiskt neutral. Att
policyn klargör att de kommunalt finansierade kulturverksamheterna är
öppna för alla. Att policyn klargör att det vid eventuella kulturyttringar med
politiskt budskap ska framgå vilket politiskt perspektiv det ses ifrån och att
andra synvinklar finns.
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Med detta förslag vill Sverigedemokraterna att offentligt stödd
kulturverksamhet ska vara lokalt förankrad samt vara "värd att satsa på"
som en investering för marknadsföring av Örebro och dess närområde.
Vidare att kulturverksamheter ska vara politiskt neutrala och att stöd till
extrema yttringar, som chockerar eller provocerar bör undvikas.
Förvaltningen skriver bland annat i sitt yttrande att "politiskt neutral" som
ett underlag eller kriterium i bidragsgivningen skulle strida mot den
grundlagsstadgade yttrandefriheten.
Ärendet behandlades av Kultur- och medborgarnämnden den 14 maj 2014
och av Kommunstyrelsen den 21 oktober 2014.
Ärendet bordlades vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 24 november
2014.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2014-10-21, § 248
Protokollsutdrag från Kultur- och medborgarnämnden, 2014-05-14, § 74.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2014-03-31
Motion om Riktlinjer för kommunalt finansierad kulturverksamhet
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
- Motionen avslås.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Bordlägga ärendet.

§ 32 Inkomna frågor och interpellationer
Ärendebeskrivning
Inga frågor eller interpellationer har inkommit.

§ 33 Anmälda motioner
Ärendebeskrivning
Från Sara Richert (MP) har en motion om att starta verksamheten
"Språkvänner" för nyanlända inkommit, Ks 163/2015.
Från Daniel Edström (SD), Jimmy Larsson (SD), Lazlo Petrovics (SD) och
Habib Brini (SD) har en motion om utforma och finansiera ett
informationsutskick om riskerna med drogen Spice till alla hushåll i Örebro
kommun, inkommit, Ks 143/2015.
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Remittera motionerna till Kommunstyrelsen.

§ 34 Vissa val mm
Ärendenummer: Ks 141/2015
Ärendebeskrivning
Valberedningen har den 27 januari 2015 inkommit med en valhandling.
Valhandlingen läggs som bilaga till protokollet.
Beslutsunderlag
Valhandling, 2015-01-27
Anmälan av protokoll från Länsstyrelsen för Miljöpartiet, 2015-01-09
Anmälan av protokoll från Länsstyrelsen för Folkpartiet, 2015-01-09
Kommunfullmäktiges behandling
Valberedningens ordförande Jan Zetterqvist (S) föredrar ärendet.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Enligt Valberedningens förslag.
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2015-01-23

Ks 1209/2014

Kommunfullmäktige

Val av lekmannarevisorer och lekmannarevisorssuppleanter i
Örebro kommuns bolag 2015-2018
Sammanfattning
Kommunfullmäktige har till uppgift att utse ledamöter, suppleanter,
lekmannarevisorer och lekmannarevisorssuppleanter till Örebro kommuns
bolag för mandatperioden 2015-2018.
Kommunfullmäktige beslutade den 17 december 2014 att utse ledamöter
och suppleanter till Örebro kommuns bolag till och med till och med slutet
av den ordinarie bolagsstämma som hålls närmast efter att val till
Kommunfullmäktige hölls, samt ombud till respektive bolags
bolagsstämma.
Stadsrevisionen har den 23 januari 2015 inkommit med förslag på namn till
lekmannarevisorer och lekmannarevisorssuppleanter till Örebro kommuns
bolag för mandatperioden 2015-2018.
Beslutsunderlag
Bilaga 1, Sammanställning över lekmannarevisorer och lekmannarevisorssuppleanter i Örebro kommuns bolag för mandatperioden 2015-2018
Förslag till beslut
1. Som lekmannarevisorer och lekmannarevisorssuppleanter till Örebro
kommuns bolag, med undantag av Örebrokompaniet, utses de personer som
anges i bilaga 1, för tiden från och med slutet av respektive bolags ordinarie
bolagsstämma år 2015 till och med slutet av den ordinarie bolagsstämma
som hålls närmast efter att val till Kommunfullmäktige hölls.
2. Som lekmannarevisorer och lekmannarevisorssuppleanter till
Örebrokompaniet utses de personer som anges i bilaga 1, för tiden från och
med den 28 januari 2015 till och med slutet av den ordinarie bolagsstämma
som hålls närmast efter att val till Kommunfullmäktige hölls.

För valberedningen

Jan Zetterqvist
ordförande
Lena Claeson
Sekreterare

BILAGA 1

Futurum Fastigheter i Örebro AB
2 lekmannarevisorer, 2 lekmannarevisorssuppleanter

Uppdragstyp
Lekmannarevisor
Lekmannarevisor

Namn
Jan Rohlén
Gun Carlestam Lewin

Parti
C
S

Lekmannarevisorssuppleant
Lekmannarevisorsuppleant

Eva Johansson

M

Bengt Wentzel

S

Gustavsvik Resorts AB
1 lekmannarevisor, 1 lekmannarevisorssuppleant från Örebro kommun

Uppdragstyp
Lekmannarevisor

Namn
Britta Bjelle

Parti
FP

Lekmannarevisorssuppleant

Lena Jansson

M

Biogasbolaget i Mellansverige AB
(namnändrat från Karlskoga Biogas AB)
1 lekmannarevisor, 1 lekmannarevisorssuppleant
från Örebro kommun

Uppdragstyp
Lekmannarevisor

Namn
Anders Fredriksson

Lekmannarevisorssuppleant

Vakant

Parti
M

KumBro Utveckling AB
1 lekmannarevisor, 1 lekmannarevisorssuppleant
från Örebro kommun

Uppdragstyp
Lekmannarevisor

Namn
Jan Rohlén

Parti
C

Lekmannarevisorssuppleant

Lars Norling

S

KumBro Vind AB
1 lekmannarevisor, 1 lekmannarevisorssuppleant
från Örebro kommun

Uppdragstyp
Lekmannarevisor

Namn
Bengt Wentzel

Parti
S

Lekmannarevisorssuppleant

Sven Landh

KD

Länsmusiken i Örebro AB
1 lekmannarevisor, 1 lekmannarevisorssuppleant
från Örebro kommun

Uppdragstyp
Lekmannarevisor

Namn
Ingemar Karlsson

Parti
S

Lekmannarevisorssuppleant

Sven Landh

KD

Länsteatern i Örebro AB
1 lekmannarevisor, 1 lekmannarevisorssuppleant från Örebro kommun

Uppdragstyp
Lekmannarevisor
Lekmannarevisorssuppleant

Namn
Gun Carlestam Lewin
Bengt Wentzel

Parti
S
S
Bengt Wentzel

Marieberg Utvecklings AB
1 lekmannarevisor, 1 lekmannarevisorssuppleant från Örebro kommun

Uppdragstyp
Lekmannarevisor

Namn
Yvonne Nordström

Parti
S

Lekmannarevisorssuppleant

Lars Norling

S

Stadsnät i Kumla AB
1 lekmannarevisor, 1 lekmannarevisorssuppleant från Örebro kommun

Uppdragstyp
Lekmannarevisor

Namn
Eva Johansson

Parti
M

Lekmannarevisorssuppleant

Gunvor Lindkvist

S

KumBro Stadsnät AB
1 lekmannarevisor, 1 lekmannarevisorssuppleant från Örebro kommun

Uppdragstyp
Lekmannarevisor

Namn
Eva Johansson

Parti
M

Lekmannarevisorssuppleant

Gunvor Lindkvist

S

Fastigheten Bottenhavet i Örebro AB (Tidigare Torrvarpen 1 AB)
1 lekmannarevisor från Örebro kommun

Uppdragstyp
Lekmannarevisor

Namn
Lena Jansson

Parti
M

Västerporten Fastigheter i Örebro AB
2 lekmannarevisorer, 2 lekmannarevisorssuppleanter

Uppdragstyp
Lekmannarevisor
Lekmannarevisor

Namn
Ingemar Karlsson
Britta Bjelle

Parti
S
FP

Lekmannarevisorssuppleant
Lekmannarevisorssuppleant

Lars Norling

S

Sven Landh

KD

ÖBO Omsorgsfastigheter AB
2 lekmannarevisorer, 2 lekmannarevisorssuppleanter

Uppdragstyp
Lekmannarevisor
Lekmannarevisor

Namn
Lena Jansson
Gunvor Lindkvist

Parti
M
S

Lekmannarevisorssuppleant
Lekmannarevisorssuppleant

Eva Johansson

M

Bengt Wentzel

S

Örebro Läns Flygplats AB
1 lekmannarevisor, 1 lekmannarevisorssuppleant från Örebro kommun

Uppdragstyp
Lekmannarevisor

Namn
Eva Johansson

Parti
M

Lekmannarevisorssuppleant

Bengt Wentzel

S

Örebro Läns trädgårdsaktiebolag
2 lekmannarevisorer, 2 lekmannarevisorssuppleanter

Uppdragstyp
Lekmannarevisor
Lekmannarevisor

Namn
Lena Jansson
Yvonne Nordström

Parti
M
S

Lekmannarevisorssuppleant
Lekmannarevisorssuppleant

Anders Fredriksson

M

Vakant

Örebrokompaniet AB
2 lekmannarevisorer, 2 lekmannarevisorssuppleanter
Uppdragstyp
Lekmannarevisor
Lekmannarevisor

Namn
Lars Norling
Lena Jansson

Parti
S
M

Lekmannarevisorssuppleant
Lekmannarevisorssuppleant

Eva Johansson

M

Yvonne Nordström

S

Örebroporten Fastigheter AB
2 lekmannarevisorer, 2 lekmannarevisorssuppleanter

Uppdragstyp
Lekmannarevisor
Lekmannarevisor

Namn
Ingemar Karlsson
Britta Bjelle

Parti
S
FP

Lekmannarevisorssuppleant
Lekmannarevisorssuppleant

Lars Norling

S

Sven Landh

KD

Örebroporten Förvaltning AB
2 lekmannarevisorer, 2 lekmannarevisorssuppleanter

Uppdragstyp
Lekmannarevisor
Lekmannarevisor

Namn
Ingemar Karlsson
Britta Bjelle

Parti
S
FP

Lekmannarevisorssuppleant
Lekmannarevisorssuppleant

Lars Norling

S

Sven Landh

KD

Örebroregionen Science Park AB
1 lekmannarevisor från Örebro kommun

Uppdragstyp
Lekmannarevisor

Namn
Britta Bjelle

Parti
FP

Örebro Rådhus AB
2 lekmannarevisorer, 2 lekmannarevisorssuppleanter

Uppdragstyp
Lekmannarevisor
Lekmannarevisor

Namn
Britta Bjelle
Ingemar Karlsson

Parti
FP
S

Lekmannarevisorssuppleant
Lekmannarevisorssuppleant

Anders Fredriksson

M

Gun Carlestam Lewin

S

Örebrobostäder AB
2 lekmannarevisorer, 2 lekmannarevisorssuppleanter

Uppdragstyp
Lekmannarevisor
Lekmannarevisor

Namn
Lena Jansson
Gunvor Lindkvist

Parti
M
S

Lekmannarevisorssuppleant
Lekmannarevisorssuppleant

Eva Johansson

M

Bengt Wentzel

S

2015-01-23

Ks 1212/2014

Kommunfullmäktige

Val av lekmannarevisorer och lekmannarevisorssuppleanter i
övriga organ 2015-2018
Sammanfattning
Kommunfullmäktige har till uppgift att utse ledamöter, ersättare och i vissa
fall lekmannarevisorer och lekmannarevisorssuppleanter i diverse organ för
mandatperioden 2015-2018.
Kommunfullmäktige beslutade den 17 december 2014 att utse ledamöter
och ersättare i diverse organ till och med den 31 december 2018.
Stadsrevisionen har den 23 januari 2015 inkommit med förslag på namn till
lekmannarevisorer och lekmannarevisorssuppleanter i diverse organ för
mandatperioden 2015-2018.
Beslutsunderlag
Bilaga 1, Sammanställning över lekmannarevisorer och lekmannarevisorssuppleanter i övriga organ för mandatperioden 2015-2018
Förslag till beslut
- Som lekmannarevisorer och lekmannarevisorssuppleanter utses de
personer som anges i bilaga 1, för tiden 28 januari 2015 - 31 december
2018.

För valberedningen

Jan Zetterqvist
ordförande
Lena Claeson
Sekreterare

BILAGA 1

Kommunalförbundet Nerikes Brandkår
1 lekmannarevisor utses av Örebro kommun.

Uppdragstyp
Lekmannarevisor

Namn
Jan Rohlén

Parti
C

Erik Rosenbergs naturvårdsfond
1 lekmannarevisor
Uppdragstyp
Lekmannarevisor

Namn
Lena Jansson

Parti
M

Stiftelsen Jeremiasfonden
1 lekmannarevisor, 1 lekmannarevisorssuppleant
Uppdragstyp
Lekmannarevisor

Namn
Gun Carlestam Lewin

Parti
S

Lekmannarevisorssuppleant

Eva Johansson

M

Samordningsförbundet Finsam i Örebro
1 lekmannarevisor utses av Örebro kommun.
Uppdragstyp
Lekmannarevisor

Namn
Gunvor Lindkvist

Parti
S

Stiftelsen Activa
1 lekmannarevisor utses av Örebro kommun.
Uppdragstyp
Lekmannarevisor

Namn
Gösta Örtensjö

Parti
V

2015-01-27

Ks 141/2015

Kommunfullmäktige

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

Henrik Leandersson (FP)

Ledamot i
Kommunfullmäktige

Johan Pehrson (FP)

Ersättare i
Kommunfullmäktige

Lazlo Petrovics (SD)

Ledamot i Stadsrevisionen

Erik Göök (MP)

Ledamot i Stadsrevisionen

Daniel Edström (SD)

Ledamot i Programnämnd
samhällsbyggnad

Nils Gunnarsson (SD)

Ledamot i Byggnadsnämnden

Josefin Pettersson (SD)

Ledamot i Vård- och
omsorgsnämnd öster

Elisabeth Tegelaar Petersson (SD)

Ledamot i Vård- och
omsorgsnämnd väster

Johan Hultgren (opol)

Ledamot i Stadsnät i Kumla
AB

Kommunfullmäktige föreslås besluta följande:
1. Begärda entlediganden beviljas.
2. Hos länsstyrelsen begära att ny ledamot efter Henrik Leandersson (FP)
utses genom ny sammanräkning.
3. Hos länsstyrelsen begära att ny ersättare efter Johan Pehrson (FP) utses
genom ny sammanräkning.
4. Joakim Sjögren (SD) utses till ledamot i Gymnasienämnden.
5. Fredrik Persson (MP) utses till ledamot i Stadsrevisionen efter Erik
Göök (MP).

6. Helena Ståhl (SD) utses till ledamot i Programnämnd samhällsbyggnad,
efter Daniel Edström (SD).
7. Jimmy Larsson (SD) utses till ledamot i Byggnadsnämnden efter Nils
Gunnarsson (SD).
8. Elisabeth Tegelaar Petersson (SD) utses till ledamot i Vård- och
omsorgsnämnd öster, efter Josefin Pettersson (SD).
9. Josefin Pettersson (SD) utses till ledamot i Vård- och omsorgsnämnd
väster efter Elisabeth Tegelaar Petersson (SD).
10. Eva Strignert (opol), tidigare ersättare i Stadsnät i Kumla AB, utses till
ledamot i samma bolag. Valet gäller intill slutet av den årsstämma som
följer efter nästa val till Kommunfullmäktige.
11. Till handlingarna läggs inkommet protokoll, vari länsstyrelsen den 9
januari 2015 beslutat utse Gabriela Velasquez (MP) till ny ledamot i
Kommunfullmäktige och Per Folkeson (MP) och Malena Bryngelsson
(MP) till nya ersättare i Kommunfullmäktige efter Fredrik Persson
(MP).
12. Till handlingarna läggs inkommet protokoll, vari länsstyrelsen den 9
januari 2015 beslutat utse Johan Pehrson (FP) till ny ersättare i
Kommunfullmäktige efter Marie Brodin (FP).
13. Valen under punkterna 4-9 avser tiden t.o.m. den 31 december 2018.

För valberedningen

Jan Zetterqvist

Lena Claeson

