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Ks 40/2015

Protokoll

ÖREBRO

Kommunfullmäktige
2015-09-30
Datum:
Klockan: 9:00 - 17:00, ajournering mellan 12:00-13:30 och 14:30-14:50
Plats:
Sessionssalen, Rådhuset
Närvarande ledamöter
Agneta Blom (S), ordförande
Jan Zetterqvist (S)
Ulf Södersten (M)
Lena Baastad (S)
Björn Sundin (S)
Torgny Larsson (S)
Linda Smedberg (S)
Yusuf Abdow (S)
Fisun Yavas (S)
Jessica Ekerbring (S)
Jennie Bergström (S)
Per Lilja (S)
Ameer Sachet (S)
Marie Brorson (S)
Allan Armaghan (S)
Carina Toro Hartman (S)
Kenneth Nilsson (S)
Ida Eklund (S)
Frederick Axewill (S)
Per-Åke Sörman (C)
Lars Johansson (C)
Charlotte Edberger Jangdin (C)
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)
Linn Andersson (M)

§§ 174-202

§§ 166-174
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Maria Haglund (M)
Daniel Granqvist (M)
Sara Ishak (M)
Johan Kumlin (M)
Sebastian Haraldsson (M)
Hossein Azeri (M)
Niclas Persson (MP)
Magnus Lander (MP)
Sara Richert (MP)
Marcus Willén Ode (MP)
Per Folkeson (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)
Patrik Jämtvall (FP)
Tjänstgörande ersättare
Elisabeth Karlsson Zuaw (S)
Roger Andersson (S)
Eva Eriksson (S)
Lasse S Lorentzon (S)
Gunilla Olofsson (M)
Lars Elamson (M)
Nourouz Wanli (S)
Habib Brini (SD)
Maria Hedwall (M)
Hannah Ljung (C)
Marlene Jörhag (KD)
Anna Hedström (S)
Pell Uno Larsson (S)
Åsa Johansson (FP)
Gunnar Oest (MP)
Närvarande ersättare
Eghbal Kamran (M)
Hans Holberg (V)
Sara Dicksen (M)
Lars O Molin (KD)
Emelie Jaxell (M)
Stefan Nilsson (V)

§§ 174-202

§§ 172-202

Ersätter Victor Silwerfeldt (S)
Ersätter John Johansson (S)
Ersätter Karin Sundin (S)
Ersätter Camilla Andersson (S)
Ersätter Eva Leitzler (M)
Ersätter Hossein Azeri (M)§§ 166-173
Ersätter Fisun Yavas (S) §§ 166-174
och Kenneth Nilsson (S) §§ 175-202
Ersätter Jonas Millard (SD)
Ersätter Jimmy Bucher (M)
Ersätter Rasmus Persson (C)
Ersätter Behcet Barsom (KD)
Ersätter Thomas Esbjörnsson (S)
Ersätter Susann Wallin (S)
Ersätter Patrik Jämtvall (FP)
§§ 166-171
Ersätter Gabriela Velasquez (MP)

§§ 166-176

2

Anders Fensby (M)
Jesper Räftegård (MP)
Sten Lang (MP)
Lars Elamson (M)
Åsa Johansson (FP)

§§ 173-202
§§ 172-202

Paragraf 166-202

Jenni Hermansson, sekreterare

Justerat den 9 oktober 2015

Agneta Blom (S), ordförande

Jennie Bergström (S), justerare

Jimmy Larsson (SD), justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 9 oktober 2015.
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§ 166 Val av protokollsjusterare och bestämmande av tid
för justering av protokollet
Ärendebeskrivning
På förslag av ordförande Agneta Blom (S) uppdras åt Jennie Bergström (S)
och Jimmy Larsson (SD), med Lasse S Lorentzon (S) och Sara Richet
(MP) som ersättare, att jämte ordföranden justera protokollet.
Justeringen äger rum på Kommunledningskontoret den 9 oktober 2015 kl.
9.00.

§ 167 Enkel fråga från Azita Iranipour (FP) till
kommunalråd Rasmus Persson (C) om stöd och hjälp för
barn och ungdomar som bevittnar våld i nära relationer
Ärendenummer: Ks 1089/2015
Ärendebeskrivning
Azita Iranipour (FP) har inkommit med en enkel fråga till kommunalråd
Rasmus Persson (C) om stöd och hjälp för barn och ungdomar som
bevittnar våld i nära relationer.
Beslutsunderlag
Enkel fråga från Azita Iranipour (FP)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Den enkla frågan får ställas.
2. Bordlägga ärendet.

§ 168 Enkel fråga från Johanna Reimfelt (M) till
kommunalråd Rasmus Persson (C) om hur antalet
sjukskrivningar ska minska?
Ärendenummer: Ks 1088/2015
Ärendebeskrivning
Johanna Reimfelt (M) har inkommit med en enkel fråga till kommunalråd
Rasmus Persson (C) om hur antalet sjukskrivningar ska minska?
Beslutsunderlag
Enkel fråga från Johanna Reimfelt (M)
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Den enkla frågan får ställas.
2. Bordlägga ärendet.

§ 169 Interpellation från Jessica Carlqvist (V) till
kommunalråd Lennart Bondeson (KD) om hur bemöts
HBTQ-personer i Örebro?
Ärendenummer: Ks 742/2015
Ärendebeskrivning
Jessica Carlqvist (V) har inkommit med en interpellation till kommunalråd
Lennart Bondeson (KD) om hur bemöts HBTQ-personer i Örebro?
Interpellationen anmäldes till Kommunfullmäktige den 27 maj och
bordlades vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 17 juni 2015.
Beslutsunderlag
Interpellation från Jessica Carlqvist (V)
Svar från Lennart Bondeson (KD)
Kommunfullmäktiges behandling
Jessica Carlqvist (V) ställer sina frågor i interpellationen.
Lennart Bondeson (KD) yttrar sig och hänvisar till sitt skriftliga svar.
Daniel Spiik (SD), Ulrica Solver-Gustavsson (FP), Niclas Persson (MP),
Susanne Lindholm (KD), Cecilia Lönn Elgstrand (V), Azita Iranipour (FP),
Kenneth Nilsson (S), Gunnar Oest (MP), Pell-Uno Larsson (S), Linn
Andersson (M) och Linda Smedberg (S) yttrar sig under
interpellationsdebatten.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Frångå interpellationen, som därmed är besvarad.
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§ 170 Enkel fråga från Cecilia Lönn Elgstrand (V) till
kommunalråd Kenneth Nilsson (S) om hur ser ansvarigt
kommunalråd till att barn i ekonomiskt utsatta hushåll inte
drabbas av avgifter i skolan?
Ärendenummer: Ks 1006/2015
Ärendebeskrivning
Cecilia Lönn Elgstrand (V) har inkommit med en enkel fråga till
kommunalråd Kenneth Nilsson (S) om hur ser ansvarigt kommunalråd till
att barn i ekonomiskt utsatta hushåll inte drabbas av avgifter i skolan?
Beslutsunderlag
Enkel fråga från Cecilia Lönn Elgstrand (V)
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.

§ 171 Enkel fråga från Daniel Edström (SD) till
kommunalråd Lennart Bondeson (KD) om företagsklimatet
i Örebro kommun
Ärendenummer: Ks 1087/2015
Ärendebeskrivning
Daniel Edström (SD) har inkommit med en enkel fråga till kommunalråd
Lennart Bondeson (KD) om företagsklimatet i Örebro kommun.
Beslutsunderlag
Enkel fråga från Daniel Edström (SD)
Kommunfullmäktiges behandling
Daniel Edström (SD) ställer sin fråga.
Lennart Bondeson (KD) yttrar sig.
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Frågan får ställas.
2. Frångå ärendet som därmed är färdigbehandlat.

§ 172 Vätternvattenprojektet, begäran om kommunens
ställningstagande
Ärendenummer: Ks 393/2012
Handläggare: Lars Ferbe
Ärendebeskrivning
Örebro saknar idag alternativ i sin vattenförsörjning. Två alternativ har
studerats sedan 2006. Mogetorp utreddes fram till 2009. Resultatet av
utredningen och tester/provpumpningar m.m. blev inte det förväntade.
Förutsättningarna för en storskalig vattenproduktion var mycket
begränsade främst på grund av åsens beskaffenhet.
Vätternprojektet tog vid 2009 där Örebro kommun tog initiativ till att
Länsstyrelsen Örebro länskulle vara samordnare då flera kommuner var
intresserade av projektet.
Förstudien var klar 2011 och därefter har kompletterande utredningar
genomförts. Främst har alternativet med bergtunnel utretts som det mest
intressanta. En systemhandling som ska beskriva delmomenten för ett
genomförande är under framtagande. Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)
och tillståndsfrågor är det som behöver genomföras härnäst.
Ärendet behandlades av Programnämnden samhällsbyggnad den 5 maj och
av Kommunstyrelsen den 16 juni 2015.
Vid Kommunfullmäktiges sammanträde föredras ärendet av enhetschef
Lars Ferbe, Tekniska Förvaltningen.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2015-06-16, § 136
Protokollsutdrag från programnämnd Samhällsbyggnad, 2015-05-05, § 61
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, 2015-04-09
Förslag från Länsstyrelsen Örebro län, 2015-02-03
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
1. Fortsätta utredningen 2015-2016 med fokus på försörjning från Vättern
med tunnel och nytt vattenverk, alternativ 4 i förstudien och försörjning
från Vättern med tunnel till nuvarande vattenverk (för behandling i
befintliga anläggningar initialt i avvaktan på nytt verk).
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2. Ta fram underlag och handla upp en miljökonsekvensbeskrivning och
förbereda en tillståndsansökan för projektet.
3. Bidra med medel till projektet enligt kostnadsfördelningen i utredningen,
vilket för Örebro innebär 1 528 472 kronor för 2015 enligt Länsstyrelsen
Örebro läns redovisning samt en motsvarande insats om ca 2 000 000 för
2016. Medlen finns avsatta i budgeten för VA.
Yrkande
Sara Richert (MP) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag samt att få
lägga ett särskilt yttrande till protokollet.
Karolina Wallström (FP), Charlotte Edberger-Jangdin (C), Patrik Jämtvall
(FP), Björn Sundin (S), Daniel Granqvist (M), Marcus Willén (MP), Habib
Brini (SD), Murad Artin (V) och Lennart Bondeson (KD) yrkar bifall till
Kommunstyrelsens förslag.
Proposition
Ordförande Agneta Blom (S) finner att det finns ett förslag till beslut, det
vill säga bifall till Kommunstyrelsens förslag och att Kommunfullmäktige
beslutar enligt det.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Fortsätta utredningen 2015-2016 med fokus på försörjning från Vättern
med tunnel och nytt vattenverk, alternativ 4 i förstudien och försörjning
från Vättern med tunnel till nuvarande vattenverk (för behandling i
befintliga anläggningar initialt i avvaktan på nytt verk).
2. Ta fram underlag och handla upp en miljökonsekvensbeskrivning och
förbereda en tillståndsansökan för projektet.
3. Bidra med medel till projektet enligt kostnadsfördelningen i utredningen,
vilket för Örebro innebär 1 528 472 kronor för 2015 enligt Länsstyrelsen
Örebro läns redovisning samt en motsvarande insats om ca 2 000 000 för
2016. Medlen finns avsatta i budgeten för VA.
4. Sara Richert (MP) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.

§ 173 Reservationsavtal med Gustavsviks
Utvecklingsbolag AB för kv. Piloten (Stenbackevägen)
Ärendenummer: Ks 700/2015
Ärendebeskrivning
I slutet av 2011 undertecknades en överenskommelse om utveckling av
Gustavsviksområdet till förmån för Örebroporten. Överenskommelsen
innebär bland annat att kommunen förbinder sig att överlåta mark i
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Gustavsviksområdet till Örebroporten.
Örebroporten har sedan bildat ett bolag, Gustavsvik Utvecklingsbolag AB
(GUAB), tillsammans med de privatägda bolaget Gustavsviks Intressenter
AB. Örebroporten är dock fortfarande majoritetsägare i GUAB.
Reservationsavtalen innebär att aktuella områdena reserveras fram till den
31 december och kommunen avser sedan att överlåta området till
Gustavsvik Utvecklingsbolag AB under förutsättning att bygglov erhållits
och att byggnadsarbeten påbörjats under reservationstiden.
Ärendet behandlades av Programnämnden samhällsbyggnad den 2 juni och
av Kommunstyrelsen den 16 juni 2015.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2015-06-16, § 138
Protokollsutdrag från programnämnd Samhällsbyggnad, 2015-06-02, § 82
Stadsbyggnads tjänsteskrivelse, 2015-05-18
Reservationsavtal, del av Nikolai 3:65 ca 7100 kvm, med bilaga
Reservationsavtal, del av Nikolai 3:65 ca 6500 kvm, med bilaga
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
1. Godkänna föreliggande reservationsavtal mellan Örebro kommun och
Gustavsvik Utvecklingsbolag AB.
2. Uppdra åt Programnämnd samhällsbyggnads ordförande att för
kommunens del godkänna och underteckna överlåtelseavtal avseende del
av Nikolai 3:65 (kv. Piloten) när villkoren i reservationsavtalet är
uppfyllda.
3. Programnämnd samhällsbyggnad får i uppdrag att, inom ramen för
gällande nämndreglemente för Örebro kommun, besluta om avyttring av
resterande del av kv. Piloten.
4. Programnämnd samhällsbyggnad får i uppdrag att justera befintlig
överenskommelse mellan Örebro kommun och Örebroporten Fastigheter
AB enligt förslag.
Yrkande
Björn Sundin (S) och Karolina Wallström (FP) yrkar bifall till
Kommunstyrelsens förslag.
Sara Richert (MP) yrkar avslag på Kommunstyrelsens förslag.
Proposition
Ordförande Agneta Blom (S) finner att det finns två förslag till beslut, det
vill säga bifall till Kommunstyrelsens förslag respektive Sara Richerts
(MP) yrkande om avslag på Kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att
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Kommunfullmäktige beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Godkänna föreliggande reservationsavtal mellan Örebro kommun och
Gustavsvik Utvecklingsbolag AB.
2. Uppdra åt Programnämnd samhällsbyggnads ordförande att för
kommunens del godkänna och underteckna överlåtelseavtal avseende del
av Nikolai 3:65 (kv. Piloten) när villkoren i reservationsavtalet är
uppfyllda.
3. Programnämnd samhällsbyggnad får i uppdrag att, inom ramen för
gällande nämndreglemente för Örebro kommun, besluta om avyttring av
resterande del av kv. Piloten.
4. Programnämnd samhällsbyggnad får i uppdrag att justera befintlig
överenskommelse mellan Örebro kommun och Örebroporten Fastigheter
AB enligt förslag.
Reservation
Sara Richert (MP), Niclas Persson (MP), Per Folkeson (MP), Magnus
Lander (MP), Marcus Willén Ode (MP), Gunnar Oest (MP) reserverar sig
mot Kommunfullmäktiges beslut till förmån för Sara Richerts (MP)
yrkande om avslag på Kommunstyrelsens förslag.

§ 174 Aktieägartillskott till Kumbro utveckling AB
Ärendenummer: Ks 864/2015
Handläggare: Tina Hillding
Ärendebeskrivning
KumBro Utveckling AB med dotterbolag har växt under de senaste åren
och står inför ett ambitiöst investeringsprogram framåt, speciellt för
KumBro Vind AB. Görs investeringarna som planerat kommer koncernens
tillgångar uppgå till knappt 770 mnkr i slutet av 2016. Trots gjorda
investeringar har koncernens egna kapital inte ökats och ligger i dagsläget
på knappt 2 mnkr. För att ha en sund kapitalstruktur och vara
motståndskraftiga mot risker och förändrade tillgångsvärden bör soliditeten
(andelen eget kapital av tillgångarna) vara c:a 10 %. Därför föreslås ett
aktiekapitaltillskott på totalt 70 mnkr uppdelat på 40 mnkr 2015 och 30
mnkr 2016. Eftersom bolaget ägs till 80 % av Örebro kommun och 20 %
av Kumla kommun kommer Örebros andel av kapitaltillskottet vara 32
mnkr för 2015 och 24 mnkr 2016.
Ett kapitaltillskott från ägarna ersätter lån och borgensåtaganden och skall
inte ses som någon ytterligare belastning för kommunen utan blir en del av
den finansiering som bolagen ändå behöver för att klara sina planer.
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Ärendet behandlades av Kommunstyrelsen den 25 augusti 2015.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2015-08-25, § 169
Skriftlig reservation från Anders Åhrlin (M), 2015-08-25
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2015-06-26
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
1. Örebro Rådhus AB tillskjuter 32 miljoner kronor som ovillkorat
aktieägartillskott till KumBro Utveckling AB under 2015 och ytterligare 24
miljoner kronor under 2016.
2. Aktieägartillskottet enligt punkt 1 finansieras genom att Örebro Rådhus
AB:s låneram ökas till 600 miljoner kronor vilket ryms inom beslutad
koncernlåneram.
3. Örebro kommun ingår borgen såsom för egen skuld för Örebro Rådhus
AB:s låneförpliktelser för högst 600 miljoner kronor jämte därmed löpande
ränta och kostnader.

Vid Kommunstyrelsens sammanträde reserverade sig Anders Åhrlin (M),
Maria Haglund (M) och Johanna Reimfeldt (M) skriftligt mot
Kommunstyrelsens beslut till förmån för Anders Åhrlins (M) yrkande om
avslag på Kommunledningskontorets förslag.
Karolina Wallström (FP) och Daniel Edström (SD) reserverade sig mot
Kommunstyrelsens beslut till förmån för sina yrkanden om avslag på
Kommunledningskontorets förslag.
Ajournering
Kommunfullmäktige ajournerar sig för lunch och omstart av det
mötestekniska systemet klockan 12.00. Sammanträdet återupptas klockan
13.30
Yrkande
Lena Baastad (S), Lennart Bondeson (KD), Eva Eriksson (S), Charlotte
Edberger Jangdin (C), Roger Andersson (S), Murad Artin (V), Kenneth
Nilsson (S), och Sara Richert (MP) yrkar bifall till Kommunstyrelsens
förslag.
Anders Åhrlin (M), Daniel Edström (SD), Johan Kumlin (M), Karolina
Wallström (FP), Daniel Granqvist (M), Patrik Jämtvall (FP), Johanna
Reimfeldt (M) och Daniel Spiik (SD) yrkar avslag på Kommunstyrelsens
förslag.
Proposition
Ordförande Agneta Blom (S) finner att det finns två förslag till beslut, det
vill säga bifall till Kommunstyrelsens förslag respektive Anders Åhrlin (M)
m fl yrkande om avslag på Kommunstyrelsens förslag.
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Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att
Kommunfullmäktige beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Örebro Rådhus AB tillskjuter 32 miljoner kronor som ovillkorat
aktieägartillskott till KumBro Utveckling AB under 2015 och ytterligare 24
miljoner kronor under 2016.
2. Aktieägartillskottet enligt punkt 1 finansieras genom att Örebro Rådhus
AB:s låneram ökas till 600 miljoner kronor vilket ryms inom beslutad
koncernlåneram.
3. Örebro kommun ingår borgen såsom för egen skuld för Örebro Rådhus
AB:s låneförpliktelser för högst 600 miljoner kronor jämte därmed löpande
ränta och kostnader.
Reservation
Anders Åhrlin (M), Maria Haglund (M), Johan Kumlin (M), Johanna
Reimfeldt (M), Linn Andersson (M), Maria Hedwall (M), Daniel Granqvist
(M), Sebastian Haraldsson (M), Sara Ishak (M), Gunilla Olofsson (M),
Stefan Stark (M), Ulf Södersten (M), Hossein Azeri (M), Daniel Edström
(SD), Daniel Spiik (SD), Sigvard Blixt (SD), Jimmy Larsson (SD), Anna
Spiik (SD), Habib Brini (SD), Karolina Wallström (FP), Patrik Jämtvall
(FP), Ulrica Solver-Gustavsson (FP), och Azita Iranipour (FP) reserverar
sig mot Kommunfullmäktiges beslut till förmån för Anders Åhrlins (M) m
fl yrkande om avslag till Kommunstyrelsens förslag.

§ 175 Förvärv av sex vindkraftverk i Ryssbol, Hylte
kommun, Halland
Ärendenummer: Ks 803/2015
Handläggare: Tina Hillding
Ärendebeskrivning
Enligt övergripande strategier och budget 2015 som beslutats av
Kommunfullmäktige i Örebro den 18 december 2014 har KumBro Vind
AB som verksamhetsmål att bedriva produktion och försäljning av 120
GWh el i egna vindkraftverk vid slutet av år 2018.
Styrelsen i KumBro Vind AB har den 25 juni 2015 beslutat att förvärva sex
nyckelfärdiga vindkraftverk av modell Vestas V 110 vid Ryssbol i Hylte
kommun i Hallands län för en maximal köpeskilling om 175 miljoner
kronor.
Beslutet måste enligt KumBro Vind AB:s bolagsordning underställas
kommunfullmäktige i Örebro och Kumla.
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Ärendet behandlades av Kommunstyrelsen den 25 augusti 2015.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2015-08-25, § 170
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2015-06-15
Kalkyl, 2015-06-12
Känslighetsanalys, 2015-06-12
Pristro, 2015-06-03
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
1. Örebro kommun godkänner att KumBro Vind AB förvärvar sex
nyckelfärdiga vindkraftverk i Ryssbol, Hylte kommun, för en maximal
köpeskilling om 175 miljoner kronor.
2. Örebro kommun ingår borgen såsom för egen skuld för KumBro Vind
AB:s låneförpliktelser för investeringar i vindkraftverk på högst 140
miljoner kronor jämte därmed löpande ränta och kostnader.
Vid Kommunstyrelsens sammanträde reserverade sig Anders Åhrlin (M),
Maria Haglund (M) och Johanna Reimfeldt (M) skriftligt mot
Kommunstyrelsens beslut till förmån för Anders Åhrlins (M) yrkande om
att ärendet återremitteras med motiveringen att Kumbro vinds kalkyler
utifrån 2014 års genomsnittlig kapacitetsfaktor för aktuella verk räknas om
och i andra hand att avslå Kommunledningskontorets förslag.
Karolina Wallström (FP) och Daniel Edström (SD) reserverade sig mot
Kommunstyrelsens beslut till förmån för sina yrkanden om att avslå
Kommunledningskontorets förslag.
Ajournering
Kommunfullmäktige ajournerar sig för fikapaus klockan 14.30.
Sammanträdet återupptas klockan 14.50.
Yrkande
Lena Baastad (S), Murad Artin (V), Charlotte Edberger-Jangdin (C),
Niclas Persson (MP), Roger Andersson (S), Björn Sundin (S), Hannah
Ljung (C), Lasse S Lorentzon (S), Sara Richert (MP), Lennart Bondeson
(KD) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Daniel Edström (SD) yrkar i första hand att ärendet återremitteras till
Kommunledningskontoret med motiveringen att det inte är tillräckligt
tydligt i beslutsunderlagets beräkningar vad det faktiska resultatet av
förvärvet blir. I andra hand yrkar Daniel Edström (SD) avslag på
Kommunstyrelsens förslag. Daniel Spiik (SD) yrkar bifall till Daniel
Edströms (SD) yrkanden.
Anders Åhrlin (M), Patrik Jämtvall (FP), Johan Kumlin (M), Karolina
Wallström (FP), Daniel Granqvist (M), Johanna Reimfeldt (M), Linn
Andersson (M), Hossein Azeri (M) och Maria Haglund (M) yrkar avslag
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på Kommunstyrelsens förslag.
Proposition
Ordförande Agneta Blom (S) ställer först Daniel Edströms (SD) yrkande
om återremiss under proposition och finner att Kommunfullmäktige
beslutar att ärendet ska avgöras idag.
Därefter finner ordföranden att det finns två förslag till beslut, det vill säga
bifall till Kommunstyrelsens förslag respektive Anders Åhrlins (M) m fl
yrkande om avslag på Kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att
Kommunfullmäktige beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Örebro kommun godkänner att KumBro Vind AB förvärvar sex
nyckelfärdiga vindkraftverk i Ryssbol, Hylte kommun, för en maximal
köpeskilling om 175 miljoner kronor.
2. Örebro kommun ingår borgen såsom för egen skuld för KumBro Vind
AB:s låneförpliktelser för investeringar i vindkraftverk på högst 140
miljoner kronor jämte därmed löpande ränta och kostnader.
Reservation
Daniel Edström (SD), Daniel Spiik (SD), Sigvard Blixt (SD), Jimmy
Larsson (SD), Anna Spiik (SD) och Habib Brini (SD) reserverar sig mot
Kommunfullmäktiges beslut till förmån för Daniel Edströms (SD) och
Daniel Edströms (SD) yrkanden om att i första hand återremittera
ärendet till Kommunledningskontoret med motiveringen att det i
beslutsunderlagets beräkningar inte är tillräckligt tydligt vad det faktiska
resultatet av förvärvet blir och i andra hand avslag på Kommunstyrelsens
förslag.
Anders Åhrlin (M), Maria Haglund (M), Johan Kumlin (M), Johanna
Reimfeldt (M), Linn Andersson (M), Maria Hedwall (M), Daniel Granqvist
(M), Sebastian Haraldsson (M), Sara Ishak (M), Gunilla Olofsson (M),
Stefan Stark (M), Ulf Södersten (M), Hossein Azeri (M), Karolina
Wallström (FP), Patrik Jämtvall (FP), Ulrica Solver-Gustavsson (FP), och
Azita Iranipour (FP) reserverar sig mot Kommunfullmäktiges beslut till
förmån för Anders Åhrlins (M) m fl yrkande om avslag på
Kommunstyrelsens förslag.
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§ 176 Nya avgiftsnivåer för maxtaxa - programområde
Barn och utbildning
Ärendenummer: Ks 938/2015
Handläggare: Liselott Nöjd
Ärendebeskrivning
Förordningen om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom
förskola och fritidshem har ändrats och ändringen innebär att inkomsttaket
indexeras. De nya högsta avgiftsnivåerna för maxtaxa föreslås tillämpas i
Örebro kommun från och med 2015-10-01.
Ärendet behandlades av Programnämnd barn- och utbildning den 2
september och av Kommunstyrelsen den 22 september 2015.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2015-08-11
Protokollsutdrag från Programnämnd barn och utbildning, 2015-09-02, §
105
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2015-08-13
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
1. Följa de av Skolverket föreslagna högsta avgiftsnivåerna för maxtaxa
inom förskola och fritidshem.
2. Avgiftsnivåerna tillämpas från och med 2015-10-01.
Yrkande
Lena Baastad (S) och Lennart Bondeson (KD) yrkar bifall till
Kommunstyrelsens förslag.
Proposition
Ordförande Agneta Blom (S) finner att det finns ett förslag till beslut, det
vill säga bifall till Kommunstyrelsens förslag och att Kommunfullmäktige
beslutar enligt det.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Följa de av Skolverket föreslagna högsta avgiftsnivåerna för maxtaxa
inom förskola och fritidshem.
2. Avgiftsnivåerna tillämpas från och med 2015-10-01.
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§ 177 Ändring av bolagsordning och ägardirektiv för
Örebroregionen Science Park
Ärendenummer: Ks 852/2015
Handläggare: Rickard Samuelsson
Ärendebeskrivning
Ärendet utgår från Kommunstyrelsens sammanträde den 22 september och
kan följaktligen inte behandlas av Kommunfullmäktige den 30 september
2015.

§ 178 Fastighetsförsäljning av Örebro Speditören 7 och 8,
Örebroporten
Ärendenummer: Ks 865/2015
Handläggare: Rickard Samuelsson
Ärendebeskrivning
Örebroporten Fastigheter AB har för avsikt att överlåta fastigheterna
Örebro Speditören 7 & 8. Försäljningen ska eventuellt ske genom att
fastigheterna först överlåts till ett av Örebroporten Förvaltning AB nybildat
helägt dotterbolag (aktiebolag) som sedan överlåts till köparen.
Enligt Örebro kommuns bolagspolicy ska Kommunfullmäktige fastställa
bolagsordningen för samtliga bolag där kommunen äger aktier av
verksamhetsskäl.
Ärendet behandlades av Kommunstyrelsen den 22 september 2015.
Beslutsunderlag
Skriftlig reservation från Sara Richert (MP), 2015-09-22
Skriftlig reservation från Murad Artin (V), 2015-09-22
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2015-09-03
Förslag på bolagsordning 2015-06-30
Karta utvisande fastigheterna Örebro Speditören 7 och 8
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
1. Örebro kommun har ingen erinran mot att Örebroporten Förvaltning AB
bildar ett dotterbolag genom förvärv av ett s.k. lagerbolag (aktiebolag) för
försäljning av fastigheterna Örebro Speditören 7 & 8.
2. Förslag på bolagsordning 2015-06-30 godkänns.
3. Örebroporten Förvaltning AB ges i uppdrag att besluta om lämpligt
namn samt att göra sådana andra justeringar i punkt 2 angiven
bolagsordning som kan komma att krävas enligt lag för att registrering ska
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kunna ske.
Sara Richert (MP) reserverade sig skriftligt mot Kommunstyrelsens beslut
till förmån för sitt yrkande om avslag på Kommunledningskontorets
förslag.
Murad Artin (V) reserverade sig skriftligt mot Kommunstyrelsens beslut
till förmån för sitt yrkande om avslag på Kommunledningskontorets
förslag gällande bolagsbildningen.
Yrkande
Lennart Bondeson (KD), Jimmy Larsson (SD) och Anders Åhrlin (M)
yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Murad Artin (V) och Sara Richert (MP) yrkar avslag på
Kommunstyrelsens förslag.
Proposition
Ordförande Agneta Blom (S) finner att det finns två förslag till beslut, det
vill säga bifall till Kommunstyrelsens förslag respektive Anders Åhrlin (M)
m fl yrkande om avslag på Kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att
Kommunfullmäktige beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Örebro kommun har ingen erinran mot att Örebroporten Förvaltning AB
bildar ett dotterbolag genom förvärv av ett s.k. lagerbolag (aktiebolag) för
försäljning av fastigheterna Örebro Speditören 7 & 8.
2. Förslag på bolagsordning 2015-06-30 godkänns.
3. Örebroporten Förvaltning AB ges i uppdrag att besluta om lämpligt
namn samt att göra sådana andra justeringar i punkt 2 angiven
bolagsordning som kan komma att krävas enligt lag för att registrering ska
kunna ske.
Reservation
Murad Artin (V), Jessica Carlqvist (V), Cecilia Lönn-Elgstrand (V) Martha
Wicklund (V), Sara Richert (MP), Niclas Persson (MP), Per Folkeson
(MP), Magnus Lander (MP), Marcus Willén Ode (MP) och Gunnar Oest
(MP) reserverar sig Kommunfullmäktiges beslut till förmån för Murad
Artins (V) och Sara Richerts (MP) yrkande om avslag på
Kommunstyrelsens förslag.
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§ 179 Sammanträdestider för Kommunfullmäktige 2016
Ärendenummer: Ks 638/2015
Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till sammanträdestider för
år 2016.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 22 september 2015. För egen
del beslutade Kommunstyrelsen:
1. Ordinarie beslutssammanträden med Kommunstyrelsen ska under år
2016 hållas tisdagar klockan 14.15 den 19 januari, 9 februari, 8 mars, 5
april, 10 maj, 7 juni, 23 augusti, 20 september, 11 oktober (beslut - budget
2016), 8 november och 6 december med beredningssammanträden tisdagar
klockan 09.00-12.00 den 12 januari, 2 februari, 1 mars, 29 mars, 3 maj, 31
maj, 16 augusti, 6 september, 4 oktober, 25 oktober och 29 november.
2. Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt sammanträder
under år 2016 tisdagar kl. 09.00-12.00 den 19 januari, 9 februari, 8 mars, 5
april, 10 maj, 7 juni, 23 augusti, 20 september, 11 oktober, 8 november och
6 december.
3. Programnämnderna rekommenderas att under år 2016 förlägga sina
sammanträden till veckorna 2, 5, 9, 13, 18, 22, 33, 36, 40, 45, 48.
Programnämnderna rekommenderas att under år 2016 undvika att förlägga
sina sammanträden under tisdag förmiddag, då dessa tillfällen krockar med
Kommunstyrelsens beredningssammanträden, samt undvika beredningar
på onsdagsförmiddagar och om möjligt även onsdagseftermiddagar.
4. Driftnämnderna rekommenderas att under år 2016 förlägga sina
sammanträden till veckorna 3, 6, 11, 15, 20, 23, 35, 38, 42, 46, 50.
Driftnämnderna rekommenderas att under år 2016 undvika att förlägga sina
sammanträden och beredningar på onsdagsförmiddagar och om möjligt
även onsdagseftermiddagar.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2015-09-22
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
- Ordinarie sammanträden med Kommunfullmäktige ska under år 2016
hållas klockan 09.00- ca 17.00 den 27 januari, 17 februari, 30 mars, 27
april, 25 maj, 15 juni, 28 september, 26-27 oktober, 23 november och 14
december.
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Enligt Kommunstyrelsens förslag.

§ 180 Beslut som inte är verkställda enligt
socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till
vissa funktionshindrade (LSS), kvartal 4 2014
Ärendenummer: Ks 689/2015
Ärendebeskrivning
Enligt 4 kapitlet 1 § socialtjänstlagen (SoL) och 9 § i lagen om stöd och
service till vissa funktionshindrade (LSS) har kommunerna en
rapporteringsskyldighet över beslut i verksamheterna vård och omsorg,
socialtjänst och stöd till funktionshindrade. Gynnande beslut som inte
verkställts inom tre månader från beslutsdatum ska rapporteras till
Inspektionen för vård och omsorg (fr.o.m. 2013-06-01, tidigare
Socialstyrelsen), kommunens revisorer och Kommunfullmäktige.
Programnämnden får informationen för kännedom. Sanktionsavgift kan
utdömas för de beslut som inte verkställts inom skälig tid. Avgiften är lägst
10 tkr och högst 1 mnkr.
Förvaltningskontor vård och stöd ansvarar för sammanställning av
nämndernas statistikrapporter till Kommunfullmäktige och för
informationen till programnämnden.
Antal biståndsbeslut för vård och omsorg som ej verkställts inom tre
månader är 47 stycken, 2 fler än kvartal 3:2014. Alla beslut avser precis
som vid tidigare rapporteringar permanent plats på särskilt boende.
Totalt rapporterar socialnämnderna 16 beslut, som inte verkställts inom tre
månader från beslutet, under kvartal 4:2014, vilket är två fler än kvartal
3:2014.
Nämnden för funktionshindrade rapporterade tre SoL-beslut som ej
verkställt inom tre månader kvartal 4:2014. Under kvartal 3:2014 var
siffran sex. Nämnden rapporterar 29 ej verkställda beslut enligt LSS
kvartal 4:2014, vilket är sex färre än vid det förra rapporteringstillfället.
Ärendet behandlades av Programnämnd social välfärd den 7 maj och av
Kommunstyrelsen den 25 augusti 2015.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2015-08-25, § 160
Protokollsutdrag från Programnämnd social välfärd, 2015-05-07, § 51
Statistikrapport ej verkställda beslut för kvartal 4 2014
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Statistik kvartal 4 2014
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Enligt Kommunstyrelsens förslag.

§ 181 Beslut som inte är verkställda enligt
socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till
vissa funktionshindrade (LSS), kvartal 1 2015
Ärendenummer: Ks 690/2015
Ärendebeskrivning
Enligt 4 kapitlet 1 § socialtjänstlagen (SoL) och 9 § i lagen om stöd och
service till vissa funktionshindrade (LSS) har kommunerna en
rapporteringsskyldighet över beslut i verksamheterna vård och omsorg,
socialtjänst och stöd till funktionshindrade. Gynnande beslut som inte
verkställts inom tre månader från beslutsdatum ska rapporteras till
Inspektionen för vård och omsorg (fr.o.m. 2013-06-01, tidigare
Socialstyrelsen), kommunens revisorer och Kommunfullmäktige.
Programnämnden får informationen för kännedom. Sanktionsavgift kan
utdömas för de beslut som inte verkställts inom skälig tid. Avgiften är lägst
10 tkr och högst 1 mnkr.
Förvaltningskontor vård och stöd ansvarar för sammanställning av
nämndernas statistikrapporter till Kommunfullmäktige och för
informationen till programnämnden.
Antal biståndsbeslut för vård och omsorg som ej verkställts inom tre
månader är 34 stycken, 13 färre än kvartal 4:2014. Alla beslut avser precis
som vid tidigare rapporteringar permanent plats på särskilt boende.
Totalt rapporterar socialnämnderna 22 beslut, som inte verkställts inom tre
månader från beslutet, under kvartal 1:2015, vilket är sex fler än kvartal
4:2014.
Nämnden för funktionshindrade rapporterade ett SoL-beslut som ej
verkställt inom tre månader kvartal 1:2015. Under kvartal 4:2014 var
siffran tre. Nämnden rapporterar 32 ej verkställda beslut enligt LSS kvartal
1:2015, vilket är tre fler än vid det förra rapporteringstillfället.
Ärendet behandlades av Programnämnd social välfärd den 7 maj och av
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Kommunstyrelsen den 25 augusti 2015.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2015-08-25, § 161
Protokollsutdrag från Programnämnd social välfärd, 2015-05-07, § 552
Statistikrapport ej verkställda beslut för kvartal 1 2015
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Enligt Kommunstyrelsens förslag.

§ 182 Svar på motion från Johan Kumlin (M) om hjälp fler
örebroare att komma i arbete
Ärendenummer: Ks 275/2014
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade den 22 april att överlämna nya moderaternas
motion, "Hjälp fler örebroare att komma i arbete", till Vuxen- och
arbetsmarknadsnämnden för yttrande. Yttrandet överlämnas senast den 14
november 2014.
I motionen föreslås sammanfattningsvis att vuxenutbildnings- och
arbetsmarknadsförvaltningen ska stärka upp sin verksamhet ytterligare för
att få ut fler i egen försörjning. En stor utmaning kommunen kämpar med
idag är att hitta företag och arbetsgivare som vill anställa någon som har
varit arbetslös länge. Motionen föreslår därför att kommunen ska anställa
personer med särskild kompetens om arbetsmarknaden, näringslivet och
som har ett stort kontaktnät inom dessa områden. De här personerna ska ha
som särskilt uppdrag att hitta fler företag som vill anställa örebroare eller
erbjuda dem en praktikplats. Genom att samverka med exempelvis
kommunens arbetskonsulenter kommer förutsättningarna att öka för att fler
ska få en egen försörjning.
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden behandlade ärendet den
13 november 2014 och Kommunstyrelsen den 24 februari 2015.
Ärendet bordlades av Kommunfullmäktige den 25 mars, den 29 april, den
27 maj och den 17 juni 2015.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2015-02-24, § 33
Reservation (M), 2015-02-24
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Protokollsutdrag från Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden,
2014-11-13, § 117
Yttrande från Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, 2014-11-13
Motion från Johan Kumlin (M) om hjälp fler örebroare att komma i arbete,
2014-02-26
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
- Motionen tillgodosedd.
Vid Kommunstyrelsens sammanträde reserverade sig Anders Åhrlin (M),
Maria Haglund (M) och Johanna Reimfelt (M) skriftligt mot beslutet till
förmån för Anders Åhrlins (M) yrkande om bifall till motionen.
Karolina Wallström (FP), Sara Richert (MP) och Daniel Edström (SD)
reserverade sig mot Kommunstyrelsens beslut till förmån för sina yrkanden
om bifall till motionen.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Bordlägga ärendet.

§ 183 Svar på motion från Murad Artin (V) m.fl. om ÖBO:s
ägardirektiv
Ärendenummer: Ks 590/2014
Ärendebeskrivning
Vänsterpartiet föreslår i en motion att bolagsordningen i Örebrobostäder
AB ska ändras på så sätt att "Kommunfullmäktige ska beredas möjlighet att
ta ställning till försäljning av fastigheter med bostäder med befintliga
hyresgäster som har kontrakt med Öbo".
Enligt nu gällande bolagsordning för Örebrobostäder AB ska beslut som är
av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt underställas
fullmäktige. Det framgår vidare att bl.a. beslut om förvärv och överlåtelse
av fastigheter för en köpeskilling som överstiger ett belopp motsvarande 1
000 prisbasbelopp och beslut om åtgärder som innebär ny inriktning eller
verksamhet inom nytt affärsområde ska anses vara sådana beslut som är av
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.
Ärendet behandlades av Kommunstyrelsen den 24 februari 2015.
Ärendet bordlades av Kommunfullmäktige den 25 mars, den 29 april, den
27 maj och den 17 juni 2015.

22

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2015-02-24, § 34
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2014-12-22
Motion från Murad Artin m.fl. (V) om ÖBO:s ägardirektiv, 2014-03-12
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
- Motionen avslås.
Vid Kommunstyrelsens sammanträde reserverade sig Murad Artin (V) och
Daniel Edström (SD) mot beslutet till förmån för sina yrkanden om bifall
till motionen.
Yrkande
Lena Baastad (S), Karolina Wallström (FP), Niclas Persson (MP) och
Anders Åhrlin (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Murad Artin (V) och Daniel Edström (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 Murad Artins (V)
yrkande om bifall till motionen.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att
Kommunfullmäktige beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Motionen avslås.
Reservation
Murad Artin (V), Jessica Carlqvist (V), Cecilia Lönn-Elgstrand (V) och
Martha Wicklund (V) reserverar sig mot Kommunfullmäktiges beslut till
förmån för Murad Artins (V) yrkande om bifall till motionen.

§ 184 Svar på motion från Jonas Millard (SD) m.fl. om att
belöna kommuninvånare som visat civilkurage
Ärendenummer: Ks 509/2014
Ärendebeskrivning
Sverigedemokraterna har inkommit med en motion som anmäldes i
Kommunfullmäktige den 22 april 2014.
Motionen innehåller ett förslag om att Örebro kommun ska inrätta ett pris
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till personer som visat civilkurage.
Ärendet behandlades av Kommunstyrelsen den 24 februari 2015.
Ärendet bordlades av Kommunfullmäktige den 25 mars, den 29 april, den
27 maj och den 17 juni 2015.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2015-02-24, § 36
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2015-02-11
Motion från Jonas Millard (SD) m.fl. om att belöna kommuninvånare som
visat civilkurage
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
- Motionen är tillgodosedd.
Vid Kommunstyrelsens sammanträde reserverade sig Daniel Edström (SD)
till förmån för sitt yrkande om bifall till motionen.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Bordlägga ärendet.

§ 185 Svar på motion från Daniel Granqvist (M) om
översyn av området i centrala Örebro där alkohol inte får
konsumeras på allmän plats
Ärendenummer: Ks 126/2014
Ärendebeskrivning
En motion har inkommit från Moderaterna och remitterats till Tekniska
nämnden. Moderaterna föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att
kommunen snarast ska göra en ny översyn av vilka områden i kommunen
där konsumtion av alkohol på allmän plats ska vara förbjuden och att
grönområdet vid Svartån där Faktorigatan börjar ska omfattas av förbud
mot alkoholkonsumtion på allmän plats.
Tekniska nämnden behandlade sitt yttrande på deras sammanträde 21
augusti 2014. Tekniska nämnden anger i sitt yttrande att de har tagit emot
klagomål och synpunkter, både från kommunmedlemmar och från andra
myndigheter, vilka pekar på behovet av en översyn av området där
alkoholförtäring är förbjuden och då särskilt området runt
Faktorigatan/USÖ. Tekniska förvaltningen inledde därför, på uppdrag av
Tekniska nämndens presidium, en utredning angående detta. När
Kommunfullmäktige den 17 december 2014 beslutade om en revidering av
lokala ordningsföreskrifter för Örebro kommun ingår numera det område
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motionären hänvisar till i det område inom vilket alkoholförtäring är
förbjudet enligt de lokala ordningsföreskrifterna.
Ärendet behandlades av Tekniska nämnden den 21 augusti 2014 och av
Kommunstyrelsen den 24 mars 2015.
Ärendet bordlades av Kommunfullmäktige den 29 april, den 27 maj och
den 17 juni 2015.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2015-03-24, § 60
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2015-03-04
Protokollsutdrag från Tekniska nämnden, 2014-08-21
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2014-08-07
Motion "Översyn av området i centrala Örebro där alkohol inte får
konsumeras på allmän plats"
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
- Motionen är tillgodosedd.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Bordlägga ärendet.

§ 186 Svar på motion från Johan Kumlin (M) om en väg till
jobb
Ärendenummer: Ks 125/2014
Ärendebeskrivning
Johan Kumlin (M) har lämnat in en motion som anmäldes till
Kommunfullmäktige den 29 januari 2014, § 48. I motionen föreslås att
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden får i uppdrag att verka för
en samlokalisering av Örebro kommuns försörjningsstöd,
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.
Ärendet behandlades av Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
den 8 maj 2014 och Kommunstyrelsen den 21 april 2015.
Ärendet bordlades av Kommunfullmäktige den 27 maj och den 17 juni
2015.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2015-04-21, § 83
Reservation från Anders Åhrlin m.fl. (M), 2015-04-21
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2014-09-08
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Protokollsutdrag från Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden,
2014-05-08, § 60
Yttrande från Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, 2014-05-08
Motion från Johan Kumlin (M) om en väg till jobb, 2014-01-29
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
- Motionen är besvarad.
Vid Kommunstyrelsens sammanträde reserverade sig Anders Åhrlin (M),
Maria Haglund (M) och Johanna Reimfelt (M) skriftligt mot beslutet till
förmån för Anders Åhrlins (M) yrkande om bifall till motionen.
Karolina Wallström (FP) reserverade sig mot beslutet till förmån för sitt
yrkande om bifall till motionen.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Bordlägga ärendet.

§ 187 Svar på motion från Murad Artin (V) m fl om att
upphäva utmaningsrätten
Ärendenummer: Ks 741/2013
Ärendebeskrivning
Vänsterpartiet har i en gruppmotion med rubriken "Upphäv
utmaningsrätten" föreslagit att utmaningsrätten upphävs för kommunens
samtliga nämnder och verksamheter.
Ärendet behandlades av Kommunstyrelsen den 21 april 2015.
Ärendet bordlades av Kommunfullmäktige den 27 maj och den 17 juni
2015.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2015-04-21, § 84
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2014-04-28
Motion från Murad Artin (V), Hans Holberg (V), Malin Tinjan (V) och
Öystein Thorsen (V), 2013-06-26
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
- Motionen avslås.
Vid Kommunstyrelsens sammanträde reserverade sig Murad Artin (V) mot
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beslutet till förmån för sitt yrkande om bifall till motionen.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Bordlägga ärendet.

§ 188 Svar på motion från Daniel Edström (SD) och Jonas
Millard (SD) om aktivitetspark för äldre
Ärendenummer: Ks 733/2014
Ärendebeskrivning
Daniel Edström (SD) och Jonas Millard (SD), har inkommit med en
motion som anmäldes till Kommunfullmäktige den 18 juni 2014, § 295.
Motionen innehåller ett förslag om att upprätta minst en aktivitetspark för
äldre, att möjligheten att få sponsring för aktivitetsparken ska ses över av
kommunen samt att pensionärsföreningarna ska få komma med sina
synpunkter gällande frågan.
Motionen har beretts av Kommunledningskontoret.
Ärende behandlades av Kommunstyrelsen den 21 april 2015.
Ärendet bordlades av Kommunfullmäktige den 27 maj och den 17 juni
2015.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2015-04-21, § 85
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2015-03-25.
Motion från Daniel Edström (SD) och Jonas Millard (SD) om
aktivitetspark för äldre, 2014-06-12.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
- Motionen är besvarad.
Vid Kommunstyrelsens sammanträde reserverade sig Daniel Edström (SD)
mot beslutet till förmån för sitt yrkande om bifall till motionen.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Bordlägga ärendet.
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§ 189 Svar på motion från Jonas Millard (SD) m fl om
handlingsplan mot politiskt våld och hot
Ärendenummer: Ks 1030/2013
Ärendebeskrivning
Jonas Millard, Daniel Edström och Daniel Spiik har inkommit med en
motion som anmälts 2013-10-18. Motionärerna reagerar på vad de
uppfattar som våld och skadegörelse riktade mot politiska partier, enskilda
politiker och företag. Man menar att detta utgör en fara för demokratin och
att det alltför ofta möts med tystnad hos ledande politiker på kommunal 
och riksnivå. Motionärerna önskar att Örebro kommun via hemsidan
fördömer och informerar kommuninnevånarna om grupperingar som kan
anses vara ett hot mot den lokala demokratin. Samtidigt vill man att
kommunen upprättar en handlingsplan mot våld, hot och trakasserier
riktade mot förtroendevalda och deras familjer eller anhöriga.
Ärendet behandlades av Kommunstyrelsen den 21 april 2015.
Ärendet bordlades av Kommunfullmäktige den 27 maj och den 17 juni
2015.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2015-04-21, § 86
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2014-05-30
Motion från Jonas Millard, Daniel Edström och Jonas Spiik, samtliga (SD)
om upprättande av handlingsplan mot politiskt våld och hot, 2013-10-01
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
1. Motionen avslås i den del som berör information på Örebro kommuns
hemsida.
2. Motionen är tillgodosedd i den del som rör förslag om att upprätta
handlingsplan mot hot, våld och trakasserier riktat mot förtroendevalda och
deras familjer eller anhöriga.
Vid Kommunstyrelsens sammanträde reserverade sig Daniel Edström (SD)
mot beslutet till förmån för sitt yrkande om bifall till motionen.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Bordlägga ärendet.
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§ 190 Svar på motion från Ia Malmqvist (MP) m fl om att
bygga laddstolpar för eldrivna fordon i hela Örebro
kommun
Ärendenummer: Ks 749/2014
Ärendebeskrivning
Ia Malmqvist (MP), Fredrik Persson (MP), Lotta Sörman (MP) och Gunnar
Oest (MP) har inkommit med en motion till Kommunfullmäktige 17 juni
2014. I motionen framförs yrkandet att Örebro kommun ska upprätta
laddstolpar för eldrivna fordon.
Yttranden har inhämtats från Tekniska nämnden och Programnämnd
samhällsbyggnad. Kommunledningskontorets bedömning är att kommunen
bör ta fram en strategi för utveckling av laddningsmöjligheter för eldrivna
fordon. Ett sådant uppdrag finns med i ÖSB 2015, varför motionen kan
anses tillgodosedd.
Ärendet behandlades av Kommunstyrelsen den 21 april 2015.
Ärendet bordlades av Kommunfullmäktige den 27 maj och den 17 juni
2015.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2015-04-21, § 87
Reservation från Sara Richert (MP), 2015-04-21
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2015-03-10
Protokollsutdrag från Programnämnd samhällsbyggnad, 2015-03-04, § 29
Stadsbyggnads tjänsteskrivelse, 2015-03-02
Protokollsutdrag från Tekniska nämnden, 2015-01-15, § 7
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, 2015-01-07
Motion från Ia Malmqvist (MP), Fredrik Persson (MP), Lotta Sörman
(MP) och Gunnar Oest (MP), 2014-06-17
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
- Motionen anses tillgodosedd.
Vid Kommunstyrelsens sammanträde reserverade sig Sara Richert (MP)
skriftligt mot beslutet till förmån för sitt yrkande om bifall till motionen.
Karolina Wallström (FP), Anders Åhrlin (M), Maria Haglund (M) och
Johanna Reimfelt (M) reserverade sig mot beslutet till förmån för Karolina
Wallströms (FP) och Anders Åhrlins (M) yrkande om bifall till motionen.
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Bordlägga ärendet.

§ 191 Svar på motion från Jonas Millard (SD) m fl om att
inte särbehandla vid anställning
Ärendenummer: Ks 1040/2013
Ärendebeskrivning
Sverigedemokraterna föreslår i sin motion att all rekrytering till lediga
tjänster inom Örebro kommun ska ske utifrån kompetens och inga andra
faktorer som kön, religiös tillhörighet eller etnisk bakgrund ska ligga
tillgrund för positiv särbehandling eller kvotering.
Örebro kommun arbetar idag med en kompetensbaserad
rekryteringsprocess som innebär att den sökande med bäst meriter för
uppdraget erbjuds anställning. I enlighet med Örebro kommuns
jämställdhet- och ickediskrimineringsplan 2012-2015 finns möjlighet att i
de fall de sökande har lika meriter erbjuda anställningen till en sökande av
underrepresenterat kön, d.v.s. positiv särbehandling i strävan efter en
jämnare könsfördelning i yrkesgruppen.
Ärendet behandlades av Kommunstyrelsen den 21 april 2015.
Ärendet bordlades av Kommunfullmäktige den 27 maj och den 17 juni
2015.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2015-04-21, § 88
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2015-03-18
Motion från Jonas Millard m.fl. (SD) om att inte särbehandla vid
anställning, 2013-10-01
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
- Motionen avslås.
Vid Kommunstyrelsens sammanträde reserverade sig Daniel Edström (SD)
mot beslutet till förmån för sitt yrkande om bifall till motionen.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Bordlägga ärendet.
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§ 192 Svar på motion från Ia Malmqvist (MP) m.fl om att
göra Örebro till en mer bivänlig kommun
Ärendenummer: Ks 524/2014
Ärendebeskrivning
Ia Malmqvist, Fredrik Persson, Lotta Sörman och Helena Bosved
Miljöpartiet föreslår i motionen Gör Örebro till en mer bivänlig kommun!
daterad 23 april 2014 att Örebro kommun inleder ett arbete för att främja
pollineringen i kommunens närområde genom att finansiera en eller flera
tjänster som "kommunal biodlare" samt "köper in kommunala bin". I
motionen föreslås även att ”i det kommande översiktsplanerarbetet vidta
nödvändiga åtgärder för att göra Örebro till en mer bifrämjande kommun.
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden behandlade ärendet den
13 november 2014 och av Kommunstyrelsen den 19 maj 2015.
Ärendet bordlades av Kommunfullmäktige den 17 juni 2015.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2015-05-19, § 108
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2015-03-03
Synpunkter från Naturvårdsenheten, Stadsbyggnad, 2015-03-31
Protokollsutdrag från Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden,
2014-11-13
Yttrande från Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, 2014-10-09
Motion från Miljöpartiet "Gör Örebro till en mer bivänlig kommun!",
2014-04- 23
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
1. Miljöpartiets motion "Gör Örebro till en mer bivänlig kommun" anses
besvarad.
2. Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ges i uppdrag att
genomföra en arbetsmarknadsinsats med biodling och utifrån detta försöka
bedöma om en yrkesutbildning inom ämnet bör startas.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Bordlägga ärendet.
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§ 193 Svar på motion från Daniel Granqvist (M) om att
förbättra tryggheten i Örebro
Ärendenummer: Ks 1306/2013
Ärendebeskrivning
Daniel Granqvist (M) har inkommit med en motion som anmäldes i
Kommunfullmäktige 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.
Då Kommunfullmäktige skulle behandla ärendet vid sitt sammanträde 25
februari 2015 framkom att Moderaterna ville höja ambitionen i skrivelsen
och ge Programnämnd samhällsbyggnad i uppdrag att åtgärda trasig
belysning och klotter inom 24 timmar efter att det anmälts på utpekade
platser i kommunen. Med anledning av detta beslutade
Kommunfullmäktige att motionssvaret skulle återremitteras till
Kommunledningskontoret med motiveringen att ärendet ska beredas på
nytt med de ändringar som framkommit.
Ärendet behandlades av Kommunstyrelsen den 19 maj 2015.
Ärendet bordlades av Kommunfullmäktige den 17 juni 2015.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2015-05-19
Skriftlig reservation från Anders Åhrlin (M), 2015-05-19
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2015-04-09
Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige, 2015-02-25, § 48
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2014-08-26, § 204
Skriftlig reservation från Anders Åhrlin (M), 2014-08-26
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.

Vid Kommunstyrelsens sammanträde reserverade sig Anders Åhrlin (M)
reserverade sig skriftligt mot Kommunstyrelsens beslut till förmån för sitt
yrkande om bifall till motionen.
Karolina Wallström (FP) reserverade sig mot Kommunstyrelsen beslut till
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förmån för sitt yrkande om bifall till motionen.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Bordlägga ärendet.

§ 194 Svar på motion från Henrik Leandersson (FP) om att
installera 800 laddningsstolpar i Örebro
Ärendenummer: Ks 1192/2014
Ärendebeskrivning
Henrik Leandersson (FP) har inkommit med en motion daterad den 10
november 2014. Motionen innehåller yrkande om att:
- utreda möjligheten och fastställa planer för att uppföra 800
laddningsstolpar till 2018.
- utreda var laddstolpar bäst placeras med tanke på tillgänglighet,
trafikflöden och pendling
- el till laddstolpar produceras med förnybar energi, genom upphandling,
egen produktion eller en kombination.
Stadsbyggnads bedömning är att kommunen bör ta fram en strategi för
utveckling av laddningsmöjligheter för eldrivna fordon. Uppdrag om
framtagande av strategi finns med i ÖSB för 2015. Kumbro Utveckling AB
ska utreda utformningen av laddinfrastruktur för elbilar inom kommunen
med mål att under 2015, i samarbete med andra intressenter, uppföra en
eller två snabbladdningsstationer. I och med detta anses motionen vara
tillgodosedd.
Ärendet behandlades av Kommunstyrelsen den 25 augusti 2015.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2015-08-25, § 162
Protokollsutdrag från Programnämnd samhällsbyggnad, 2015-06-02, § 75
Stadsbyggnads tjänsteskrivelse med svar på motion, 2015-05-12
Henrik Leandersson (FP) motion om att installera 800 laddningsstolpar i
Örebro, 2014-11-10
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
- Motionen är tillgodosedd.
Vid Kommunstyrelsens sammanträde reserverade sig Karolina Wallström
(FP), Anders Åhrlin (M), Maria Haglund (M) och Johanna Reimfeldt (M)
sig mot Kommunstyrelsens beslut till förmån för Karolina Wallströms (FP)
och Anders Åhrlins (M) yrkande om bifall till motionen.
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Bordlägga ärendet.

§ 195 Interpellation från Anders Åhrlin (M) till
kommunalråd Lena Baastad (S) om ett tryggt Örebro utan
missbruk
Ärendenummer: Ks 745/2015
Ärendebeskrivning
Anders Åhrlin (M) har inkommit med en interpellation till kommunalråd
Lena Baastad (S) om ett tryggt Örebro utan missbruk.
Interpellationen anmäldes till Kommunfullmäktige den 27 maj och
bordlades vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 17 juni 2015.
Beslutsunderlag
Interpellation från Anders Åhrlin (M)
Svar från Lena Baastad (S)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Bordlägga ärendet.

§ 196 Interpellation från Johan Kumlin (M) till Anders
Hagström (KD) om varför fick inte utsatta barn det stöd de
har rätt till?
Ärendenummer: Ks 741/2015
Ärendebeskrivning
Johan Kumlin (M) har inkommit med en interpellation till kommunalråd
Anders Hagström (KD) om varför fick inte utsatta barn det stöd de har rätt
till?
Interpellationen anmäldes till Kommunfullmäktige den 27 maj och
bordlades vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 17 juni 2015.
Beslutsunderlag
Interpellation från Johan Kumlin (M)
Svar från Anders Hagström (KD)
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Bordlägga ärendet.

§ 197 Interpellation från Murad Artin (V) till kommunalråd
Lena Baastad (S) om när försvinner de ofrivilliga delade
turerna?
Ärendenummer: Ks 740/2015
Ärendebeskrivning
Murad Artin (V) har inkommit med en interpellation till kommunalråd
Lena Baastad (S) om när försvinner de ofrivilliga delade turerna?
Interpellationen anmäldes till Kommunfullmäktige den 27 maj och
bordlades vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 17 juni 2015.
Beslutsunderlag
Interpellation från Murad Artin (V)
Svar från Lena Baastad (S)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Bordlägga ärendet.

§ 198 Interpellation från Stefan Stark (M) till kommunalråd
Björn Sundin (S) om öppnande av Fabriksgatan förbi
Virginska gymnasiet
Ärendenummer: Ks 847/2015
Ärendebeskrivning
Stefan Stark (M) har inkommit med en interpellation till kommunalråd
Björn Sundin (S) om öppnande av Fabriksgatan förbi Virginska gymnasiet
Interpellationen anmäldes till Kommunfullmäktige den 17 juni 2015.
Beslutsunderlag
Interpellation från Stefan Stark (M)
Svar från Björn Sundin (S)
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Bordlägga ärendet.

§ 199 Interpellation från Sara Ishak (M) till kommunalråd
Kenneth Nilsson (S) om frånvaro av förebyggande arbete
Ärendenummer: Ks 848/2015
Ärendebeskrivning
Sara Ishak (M) har inkommit med en interpellation till kommunalråd
Kenneth Nilsson (S) om frånvaro av förebyggande arbete.
Interpellationen anmäldes till Kommunfullmäktige den 17 juni 2015.
Beslutsunderlag
Interpellation från Sara Ishak (M)
Svar från Kenneth Nilsson (S)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Bordlägga ärendet.

§ 200 Inkomna frågor och interpellationer
Ärendebeskrivning
Vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 30 september 2015 anmäldes
inga frågor eller interpellationer.

§ 201 Anmälan av motioner
Ärendebeskrivning
Från Murad Artin (V), Cecilia Lönn Elgstrand (V), Jessica Carlqvist (V)
och Martha Wicklund (V) har en motion om anlägg en staty av Katarina
Taikon inkommit, Ks 1106/2015
Från Sigvard Blixt (SD) har en motion om gör Örebro kommun till ett
teckenspråkligt administrativt område inkommit, Ks 1102/2015
Från Sara Richert (MP) har en motion om vegetarisk norm på möten och
konferenser inkommit, Ks 1026/2015
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Från Sara Richert (MP) har en motion om bilfria sommargator i Örebro
inkommit, Ks 1007/2015
Från Daniel Spiik (SD) och Habib Brini (SD) har en motion om nyttja MCplatser på vintertid inkommit, Ks 972/2015
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Remittera motionerna till Kommunstyrelsen.

§ 202 Vissa val m.m.
Ärendenummer: Ks 830/2015
Ärendebeskrivning
Valberedningen har den 30 september 2015 inkommit med en valhandling.
Valhandlingen läggs som bilaga till protokollet.
Beslutsunderlag
Valhandling, 2015-09-30
Länsstyrelsens protokoll avseende ny ersättare i Kommunfullmäktige
2015-06-25, Ks 793/2015
Länsstyrelsens protokoll avseende ny ersättare i Kommunfullmäktige
2015-06-25, Ks 825/2015
Länsstyrelsens protokoll avseende ny ersättare i Kommunfullmäktige
2015-06-25, Ks 756/2015
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
-Enligt valberedningens förslag.
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Särskilt yttrande från Miljöpartiet om Vätternvatten
Ärendenummer: KS 393/2012

Ett argument för Vätternvatten är att det är en ren sjö med säker vattenförsörjning . Men det är
samtidigt en sjö under hårt tryck.
Försvaret och krigsindustrin övar ovanför och skjuter i Vättern. Man vill också utöka flygningar på låg
höjd från 20 till 50 dagar om året och skjutningarna från 1000 till 69000 skott, blyammunition rakt
ner i sjön.
Ett företag har fått tillstånd att provborra efter gas i alunskiffer på land, och i Vätterns botten.
Alunskiffer är den giftigaste bergarten som finns. Detta i ett område som innehåller naturreservat
och Natura 2000-skyddat vatten.
Det finns också planer på att starta upp en gruva uppströms Vättern för att bryta och bearbeta malm.
Man tänker sig ett dagbrott på 700 meter i diameter och en 160 hektar stor slammdamm för
restprodukten. Vattnet därifrån skulle rinna över i en mindre damm för att klarna innan det rinner
ner till Vättern. Gruvområdet skulle allt som allt täcka 300 hektar om brytningen pågick i 20 år.
Det finns anledning att påminna om att vi i nutid haft två stora dammolyckor i Skandinavien där
dammar brustit och förgiftat naturen runtomkring.
Att ett samhälle har hög motståndskraft mot kriser och hot är en av våra viktigaste frågor. Men
morgondagens hot är inte desamma som gårdagens.
Framtidens samhällshot handlar kanske främst vår känslighet för förorenat dricksvatten, hackade IT
system eller bristande livsmedelsförsörjning.
Ett robust samhälle förutsätter småskaliga lösningar. Annars riskerar vi att göra oss ännu mer
sårbara. Att skapa ett system där fler miljoner människor är beroende av samma dricksvattentäkt
innebär en stor sårbarhet.
Att gå vidare med utredningen i frågan om Vätternvatten får inte innebära att vi målar in oss i ett
hörn vad gäller vår framtida vattenförsörjning.
Därför finns det anledning att vi ställer oss frågan: Finns det verkligen inte andra, småskaligare
vattenförsörjningssystem vi kan få till lägre kostnad?
Och kanske med mindre ingrepp i naturen än den enorma ledning som ska borras genom berget? Vi
har tidigare tittat på Mogetorp /Järleån, men har vi verkligen lyft på alla stenar?
De frågorna måste vi ta med oss i det fortsatta arbetet.
Det är också oerhört viktigt att en eventuell satsning på Vätternvatten inte blir ett sätt att slippa
ansvaret för en renare Svartå . Den kommer att fortsätta vara en viktig alternativ dricksvattentäkt,
Här har kommunledningen idag en märkligt passiv inställning till frågan om Svartån som
vattenskyddsområde.
Vi måste vara långsiktigt kloka när vi beslutar om vårt framtida vatten!
Sa ra Richert, Kommunalråd Miljöpartiet de gröna

2015-09-30

Ks 830/2015

Kommunfullmäktige

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

Jimmy Bucher (M), Ks 990/2015

Ledamot i
Kommunfullmäktige, ledamot
i Vård- och omsorgsnämnd
Öster

Tomas Runnqvist (M), Ks 1080/2015

Ledamot i
Landsbygdsnämnden

Klara Olander (V), Ks 984/2015

Ersättare i Kulturnämnden

Jane Carlsson (V), Ks 1103/2015

Ledamot i Vuxenutbildningsoch arbetsmarknadsnämnden

Christer Johansson (C), Ks 916/2015

Ersättare i Socialnämnd öster

Gabriela Velasquez (MP), Ks 711/2015
Ks 935/2015

Ledamot i
Kommunfullmäktige och
ersättare i Kumbro Stadsnät
AB

Robert Sjöström (MP) Ks 987/2015

Ledamot i Vård- och
omsorgsnämnd öster

Peter Krejci (MP), Ks 1008/2015

Ersättare i
Överförmyndarnämnden

Faisa Maxamed (MP), Ks 1018/2015

Ledamot i Kulturnämnden

Sara Richert (MP); Ks 1061/2015

Ersättare i Miljönämnden

Gunnar Oest (MP), Ks 1081/2015

Ersättare i
Grundskolenämnden

Per Folkesson (MP) Ks 1085/2015

Ledamot i Socialnämnd Öster

Sofia Märkel (S), Ks 940/2015

Ersättare i
Kommunfullmäktige

Karin Sundin (S), Ks 950/2015

Ledamot i
Kommunfullmäktige och
ledamot och förste vice
ordförande i
Vuxenutbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden

Disa Chrapkowska (S), Ks 1055/2015

Ersättare i
Grundskolenämnden

Oskar Ragnarsson (S), Ks 1054/2015

Ersättare i
Landsbygdsnämnden

Victor Silwerfeldt (S), Ks 1068/2015

Ledamot och förste vice
ordförande i Vård och
omsorgsnämnd Väster och
ledamot i Programnämnd
social välfärd

Gun Carlestam Lewin (S) Ks 1101/2015

Ledamot i Stadsrevisionen,
lekmannarevisor i Futurum
fastigheter i Örebro AB,
lekmannarevisor i Länsteatern
i Örebro AB, lekmannarevisorssuppleant i Örebro
Rådhus AB och lekmanna
revisor i Stiftelsen
Jeremiasfonden

Kommunfullmäktige föreslås besluta följande:
1. Begärda entlediganden beviljas.
2. Hos länsstyrelsen begära att ny ledamot efter Jimmy Bucher (M) utses
genom ny sammanräkning.
3. Hos länsstyrelsen begära att ny ledamot efter Gabriela Velasquez (MP)
utses genom ny sammanräkning.
4. Hos länsstyrelsen begära att ny ersättare efter Sofia Märkel (S) utses
genom ny sammanräkning.
5. Hos länsstyrelsen begära att en ny ledamot efter Karin Sundin (S) utses
genom ny sammanräkning.
6. Tomas Runnqvist (M) utses till ledamot och andre vice ordförande i
Miljönämnden efter Ronnie Palmén (M).
7. Anette Carlsson (M) tidigare ersättare i Vård- och omsorgsnämnd
väster, utses till ledamot i samma nämnd efter Per Anders Lundin (M).

8. Cecilia Askeskär Philipsson (M), utses till ledamot och andre vice
ordförande i Överförmyndarnämnden efter Per Anders Lundin (M).
9. Monica Skålberg (M) utses till ledamot i Vård- och omsorgsnämnd
Öster efter Jimmy Bucher (M)
10. Carina Börjesson (M) tidigare ersättare i Landsbygdsnämnden, utses till
ledamot i samma nämnd efter Tomas Runnqvist (M).
11. Tomas Runnqvist (M) utses till ersättare i Landsbygdsnämnden efter
Carina Börjesson (M)
12. Emma Lilja (V) utses till ersättare i Kulturnämnden efter Klara Olander
(V).
13. Marie Krantz (V) tidigare ersättare i Vuxenutbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden, utses till ny ledamot i samma nämnd efter
Jane Carlsson (V).
14. Andreas Lupieri (V) utses till ny ersättare i Vuxenutbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden efter Marie Krantz (V).
15. Johan Skillstedt (C) utses till ny ersättare i Socialnämnd öster efter
Christer Johansson (C).
16. Christina Hjulström (MP) utses till ersättare i Överförmyndarnämnden
efter Peter Krejci (MP).
17. Anna Uhlin Landh (MP), utses till ledamot i Kulturnämnden efter Faisa
Maxamed (MP).
18. Melissa Mia (MP) utses till ersättare i Miljönämnden efter Sara Richert
(MP).
19. Carl-Mikael Bergström (MP) utses till ersättare i Grundskolenämnden
efter Gunnar Oest (MP).
20. Lea Strandberg (MP), utses till ledamot i Socialnämnd Öster efter Per
Folkesson (MP). Lea Strandberg (MP) tillträder uppdraget den 3 oktober
2015.
21. Elmar Jehle (S), utses till ledamot och förste vice ordförande i
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden efter Karin Sundin (S).
22. Izabelle Arvegård (S) utses till ersättare i Grundskolenämnden efter Disa
Chrapkowska (S). Izabelle Arvegård (S) tjänstgör som andre ersättare.
23. Susann Wallin (S), utses till ersättare i Landsbygdsnämnden efter Oscar
Ragnarsson (S). Susann Wallin (S) tjänstgör som förste ersättare.
24. Gun Carlestam Lewin (S) utses till ledamot och förste vice ordförande i
Vård och omsorgsnämnd väster efter Victor Silwerfeldt (S).

25. Gun Carlestam Lewin (S) utses till ledamot i programnämnd Social
välfärd efter Victor Silwerfeldt (S).
26. Kerstin Nilsson (S) utses till ledamot i Stadsrevisionen efter Gunn
Carlestam Lewin (S).
27. Till handlingarna läggs inkommet protokoll, vari länsstyrelsen den 25
juni 2015 beslutat utse Ulf Nilsson (SD) till ny ersättare efter Leif
Persson (SD), (Ks 756/2015).
28. Till handlingarna läggs inkommet protokoll, vari länsstyrelsen den 25
juni 2015 beslutat utse Sofia Märkel (S) till ny ersättare efter Semsa
Popaja (S), (Ks 793/2015).
29. Till handlingarna läggs inkommet protokoll, vari länsstyrelsen den 25
juni 2015 beslutat utse Victor Silwerfeldt (S) till ny ledamot och Jonas
Håård (S) till ny ersättare efter Oscar Ragnarsson (S), (Ks 825/2015).
30. Jesper Räftegård (MP) utses till ersättare i Kumbro Stadsnät AB efter
Gabriela Velasquez (MP). Valet avser tiden t.o.m. slutet av den
ordinarie bolagsstämma som hålls närmast efter att val till
Kommunfullmäktige hölls.
31. Till bolaget Rörströmsälven Fastighets AB väljs som styrelseledamöter
Jeanette Berggren (-) och Andreas Landerdahl (-). Till
styrelsesuppleanter utses Michael Blixt (-) och Erica Qvist Lindeberg (
). Till lekmannarevisor för Rörsströmsälven AB väljs Fredrik Persson
(MP) och till lekmannarevisorsuppleant väljs Nils Gunnarsson (SD).
Valet avser tiden t.o.m. slutet av den ordinarie bolagsstämma som hålls
närmast efter att val till Kommunfullmäktige hölls.
32. Till bolaget Mariebergs Utvecklings AB utses Jeanette Berggren (-) till
ny styrelseledamot efter Per Cardesjö (-). Till suppleant för Mariebergs
Utvecklings AB utses efter Lars-Erik
Gustavsson (-). Valet avser tiden t.o.m. slutet av den ordinarie
bolagsstämma som hålls närmast efter att val till Kommunfullmäktige
hölls.
33. Valen under punkterna 2-26 avser tiden t.o.m. den 31 december 2018.

För valberedningen
Jan Zetterqvist
Ordförande valberedningen
Jenni Hermansson
Kommunsekreterare

