Ks 760/2017

Protokoll

Kommunfullmäktige
2017-11-22
Datum:
Klockan: 09:00 - 16:45
Plats:
Sessionssalen, Rådhuset
Närvarande ledamöter
Agneta Blom (S)
Jan Zetterqvist (S)
Ulf Södersten (M)
Torgny Larsson (S)
Linda Smedberg (S)
Yusuf Abdow (S)
Fisun Yavas (S)
Jessica Ekerbring (S)
Camilla Andersson (S)
Per Lilja (S)
Ameer Sachet (S)
Marie Brorson (S)
John Johansson (S)
Susann Wallin (S)
Allan Armaghan (S)
Carina Toro Hartman (S)
Kenneth Nilsson (S)
Ida Eklund (S)
Frederick Axewill (S)
Inger Carlsson (S)
Hanna Altunkaynak (S)
Eva Eriksson (S)
Roger Andersson (S)
Per-Åke Sörman (C)
Lars Johansson (C)
Charlotte Edberger Jangdin (C)
Elisabeth Malmqvist (C)
Lennart Bondeson (KD)
Anders Hagström (KD)
Sara Maxe (KD)
Murad Artin (V)
Martha Wicklund (V)
Jessica Carlqvist (V)

§§ 263-270
§§ 263-269, del av § 270

§§ 263-269, del av § 270
§§ 271-292
§§ 263-269, del av § 270
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Cecilia Lönn Elgstrand (V)
Anders Åhrlin (M)
Stefan Stark (M)
Ewa Leitzler (M)
Linn Andersson (M)
Maria Haglund (M)
Daniel Granqvist (M)
Johan Kumlin (M)
Hossein Azeri (M)
Maria Hedwall (M)
Lars Elamson (M)
Niclas Persson (MP)
Sara Richert (MP)
Marcus Willén Ode (MP)
Gunnar Oest (MP)
Jesper Räftegård (MP)
Jimmy Larsson (SD)
Daniel Spiik (SD)
Sigvard Blixt (SD)
Daniel Edström (SD)
Habib Brini (SD)
Laszlo Petrovics (SD)
Karolina Wallström (L)
Ulrica Solver-Gustavsson (L)
Patrik Jämtvall (L)
Åsa Johansson (L)
Tjänstgörande ersättare
Elisabeth Karlsson Zuaw (S)
Eghbal Kamran (M)
Lasse S Lorentzon (S)
Sara Dicksen (M)
Gunilla Olofsson (M)
Emelie Jaxell (M)
Anna Hedström (S)
Pell Uno Larsson (S)
Sten Lang (MP)
Julia Leanderson (MP)
Per-Ove Karlsson (S)
Hannah Ljung (C)
Seydou Bahngoura (C)
Marie Magnusson (KD)

§§ 263-269, del av § 270

§§ 271-292

ersätter Jennie Nises (S)
ersätter Maria Hedwall (M), §§ 263-270
ersätter Björn Sundin (S)
ersätter Johanna Reimfelt (M)
ersätter Sara Ishak (M)
ersätter Ewa Leitzler (M), §§ 271-292
ersätter Yusuf Abdow (S), §§ 271-292
ersätter Torgny Larsson (S) §§ 271-292
ersätter Jesper Räftegård (MP) §§ 271-292
ersätter Per Folkesson (MP)
ersätter Kenneth Nilsson (S) §§ 276-292
ersätter Lars Johansson (C) §§ 263-270,
ersätter Elisabeth Malmqvist (C) §§ 271-292
ersätter Per-Åke Sörman (C) §§ 271-292
ersätter Marlene Jörhag (KD)
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Närvarande ersättare
Hans Holberg (V)
Martin Mestanza Haro (L)
Per Hofstedt (SD)
Övriga
Ullis Sandberg (S)

kommualråd

Paragraf 263-292

Mats Guldbrand, sekreterare
Justerat den 29 november 2017

Agneta Blom, ordförande

Murad Artin, justerare

Inger Carlsson, justerare

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 30 november
2017.
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§ 263 Val av protokollsjusterare och bestämmande av tid
för justering av protokollet
Ärendebeskrivning
På förslag av ordförande Agneta Blom (S) uppdras åt Inger Carlsson (S)
och Murad Artin (V), med Ida Eklund (S) och Hossein Azeri (M) som
ersättare, att jämte ordföranden justera protokollet. Justeringen äger rum på
Kommunstyrelseförvaltningen i Rådhuset den 29 november 2017 kl. 13.00.

§ 264 Enkel fråga från Daniel Granqvist (M) till Ullis
Sandberg (S) om den tillfälliga avstängningen av
Olaigatan
Ärendenummer: Ks 1413/2017
Ärendebeskrivning
Daniel Granqvist (M) har inkommit med en enkel fråga till Ullis Sandberg
(S) om den tillfälliga avstängningen av Olaigatan.
Beslutsunderlag
Fråga från Daniel Granqvist (M)
Nämndens behandling
Daniel Granqvist (M) ställer sin fråga.
Ullis Sandberg (S) yttrar sig.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Frågan får ställas.
2. Frångå ärendet som därmed är färdigbehandlat.

§ 265 Enkel fråga från Jessica Carlqvist (V) till Ullis
Sandberg (S) om när det blir ljust i parken
Ärendenummer: Ks 1404/2017
Ärendebeskrivning
Jessica Carlqvist (V) har inkommit med en enkel fråga till Ullis Sandberg
(S) om när det blir ljust i parken.
Beslutsunderlag
Enkel fråga från Jessica Carlqvist (V)
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Fullmäktiges behandling
Jessica Carlqvist (V) ställer sin fråga.
Ullis Sandberg (S) yttrar sig.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Frågan får ställas.
2. Frångå ärendet som därmed är färdigbehandlat.

§ 266 Enkel fråga från Åsa Johansson (L) till Per-Åke
Sörman (C) om att sjukfrånvaron inom hemtjänsten ökar
Ärendenummer: Ks 1405/2017
Ärendebeskrivning
Åsa Johansson (L) har inkommit med en enkel fråga från Per-Åke Sörman
(C) om att sjukfrånvaron inom hemtjänsten ökar.
Beslutsunderlag
Enkel fråga från Åsa Johansson (L)
Fullmäktiges behandling
Åsa Johansson (L) ställer sin fråga.
Per-Åke Sörman (C) yttrar sig.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Frågan får ställas.
2. Frångå ärendet som därmed är färdigbehandlat.

§ 267 Interpellation från Cecilia Lönn Elgstrand (V) till
Jessica Ekerbring (S) om hur Örebro prioriterar när det
gäller modersmålsundervisningen
Ärendenummer: Ks 1141/2017
Ärendebeskrivning
Cecilia Lönn Elgstrand (V) har inkommit med en interpellation till Jessica
Ekerbring (S) om modersmålsundervisning.
Interpellationen anmäldes vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 27
september 2017 och bordlades vid sammanträdet den 26 oktober 2017.
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Beslutsunderlag
Interpellation från Cecilia Lönn Elgstrand (V)
Svar från Jessica Ekerbring (S)
Fullmäktiges behandling
Cecilia Lönn Elgstrand (V) ställer sina frågor i interpellationen. Jessica
Ekerbring (S) yttrar sig och hänvisar till sitt skriftliga svar.
Linda Smedberg (S), Maria Haglund (M), Kenneth Nilsson (S), Allan
Armaghan (S), Karolina Wallström (L), Niclas Persson (MP), Elisabeth
Malmqvist (C), Eva Eriksson (S) och Stefan Stark (M) yttrar sig under
interpellationsdebatten.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Frångå interpellationen som därmed är besvarad.

§ 268 Interpellation från Sara Richert (MP) till Ullis
Sandberg (S) om odlas kommunens jordbruksmark
ekologiskt
Ärendenummer: Ks 1284/2017
Ärendebeskrivning
Sara Richert (MP) har inkommit med en interpellation till Ullis Sandberg
(S) om kommunens jordbruksmark odlas ekologiskt.
Interpellationen anmäldes vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 26
oktober 2017.
Beslutsunderlag
Interpellation från Sara Richert (MP)
Svar från Ullis Sandberg (S)
Fullmäktiges behandling
Sara Richert (MP) ställer sina frågor i interpellationen. Ullis Sandberg (S)
yttrar sig och hänvisar till skriftliga svar.
Daniel Spiik (SD), Hannah Ljung (C), Lennart Bondeson (KD), Patrik
Jämtvall (L), Marcus Willén Ode (MP) och Daniel Granqvist (M) yttrar sig
under interpellationsdebatten.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Frångå interpellationen som därmed är besvarad.
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§ 269 Interpellation från Sara Richert (MP) till Kenneth
Nilsson (S) om upphandlingsenheten tillräckliga resurser
för sitt uppdrag
Ärendenummer: Ks 1350/2017
Ärendebeskrivning
Sara Richert (MP) har inkommit med en interpellation till Kenneth Nilsson
(S) om upphandlingsenheten tillräckliga resurser för sitt uppdrag.
Beslutsunderlag
Interpellation från Sara Richert (MP)
Svar från Kenneth Nilsson (MP)
Fullmäktiges behandling
Sara Richert (MP) ställer sina frågor i interpellationen. Kenneth Nilsson
(S) yttrar sig och hänvisar till sitt skriftliga svar.
Niclas Persson (MP) yttrar sig under interpellationsdebatten.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Interpellationen får ställas.
2. Frångå interpellationen som därmed är besvarad.

§ 270 Örebroporten Fastigheter AB:s fastighetsförvärv i
Kulturkvarteret
Ärendenummer: Ks 1189/2017
Handläggare: Rickard Samuelsson, Lars Thornberg och Jeanette Berggren
Ärendebeskrivning
Enligt Övergripande strategier och budget (ÖSB) 2017 med plan för 20182019 (Kommunfullmäktiges beslut 2016-10-26 § 271) och
Kommunstyrelsens igångsättningsbeslut 2016-12-06 § 258 ska
Örebroporten Fastigheter AB (Örebroporten) påbörja genomförandet av
Kulturkvarteret. Förslag på detaljplan för området har ställts ut för samråd.
Inom planområdet ingår fastigheten Örebro Klockaregården 7
(Fastigheten) som inkluderar Riksbankshuset. Det bedöms vara en
väsentlig förutsättning för genomförandet av Kulturkvarteret att
Örebroporten förvärvar Fastigheten.
Örebroporten har fört förhandlingar med nuvarande ägare till Fastigheten
och föreslår att Fastigheten förvärvas genom köp av ett av säljaren helägt
nybildat aktiebolag som kommer att äga Fastigheten när överlåtelsen
slutförs. Förvärvet föreslås ske mot en köpeskilling som baseras på ett
överenskommet värde på Fastigheten om 70 000 000 kr. Örebroporten
avser efter överlåtelsen att fusionera bolaget till Örebroporten.
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Ett beslut att förvärva aktierna i bolaget som äger Fastigheten samt att
därefter fusionera bolaget till Örebroporten är ett sådant beslut som enligt
Örebroportens bolagsordning ska underställas kommunfullmäktige i
Örebro för ställningstagande.
Ärendet behandlades av Kommunstyrelsen vid dess sammanträde den 14
november 2017.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2017-11-14, tillkommer senare
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-11-07
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2016-12-06, § 258
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2017-05-30, § 147
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2017-08-22, § 164
Protokoll från Örebroporten Fastigheter AB, 2017-10-05
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige godkänner att Örebroporten Fastigheter AB, eller
Örebroporten Förvaltning AB, förvärvar samtliga aktier i ett aktiebolag
som per tillträdesdagen äger fastigheten Örebro Klockaregården 7, baserat
på ett överenskommet värde på fastigheten om maximalt 70 000 000 kr.
2. Kommunfullmäktige godkänner att det av Örebroporten Fastigheter AB
förvärvade aktiebolaget fusioneras till Örebroporten Fastigheter AB.
Anders Åhrlin (M), Maria Haglund (M) och Johan Kumlin (M) reserverade
sig mot beslutet till förmån för Anders Åhrlins (M) yrkande om avslag på
Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Daniel Edström (SD) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget
yrkande om avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Karolina Wallström (L) reserverade sig skriftligt mot beslutet att ärendet
skulle avgöras vid Kommunstyrelsens sammanträde den 14 november
2017 till förmån för eget yrkande om återremiss av
Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Yrkande
Lennart Bondeson (KD), Per-Åke Sörman (C), Sara Richert (MP), Kenneth
Nilsson (S), Murad Artin (V), Carina Toro-Hartman (S), Eva Eriksson (S),
Marcus Wilén Ode (MP), Torgny Larsson (S), Susann Wallin (S) yrkar
bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Anders Åhrlin (M), Daniel Edström (SD), Daniel Granqvist (M), Hossein
Azeri (M), Johan Kumlin (M) och Sara Dicksen (M) yrkar avslag på
Kommunstyrelsens förslag.
Karolina Wallström (L) yrkar att ärendet ska återremitteras till
Kommunstyrelsen för att få mer klarhet i både kostnader, men även vilka
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lösningar det behövs för att få ett fungerande kulturkvarter.
Proposition
Ordförande Agneta Blom (S) redovisar förslag till propositionsordning
som Kommunfullmäktige godkänner.
Ordföranden ställer först Karolina Wallströms (L) 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
Lennart Bondesons (KD) m.fl. yrkande om 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.
Votering
Votering begärs och ska verkställas. Ja-röst innebär bifall till
Kommunstyrelsens förslag och nej-röst innebär bifall till Anders Åhrlins
(M) m.fl. yrkande om avslag på Kommunstyrelsens förslag.
Ja-röst lämnas av Agneta Blom (S), Jan Zetterqvist (S), Torgny Larsson
(S), Linda Smedberg (S), Fisun Yavas (S), Roger Andersson (S), Jessica
Ekerbring (S), Camilla Andersson (S), Per Lilja (S), Ameer Sachet (S),
Marie Brorson (S), John Johansson (S), Susann Wallin (S), Allan
Armaghan (S), Carina Toro Hartman (S), Kenneth Nilsson (S), Ida Eklund
(S), Frederick Axewill (S), Inger Carlsson (S), Hanna Altunkaynak (S),
Eva Eriksson (S), Lasse S Lorentzon (S), Elisabeth Karlsson Zuaw (S),
Charlotte Edberger Jangdin (C), Hannah Ljung (C), Sara Maxe (KD),
Lennart Bondeson (KD), Anders Hagström (KD), Marie Magnusson (KD),
Murad Artin (V), Martha Wicklund (V), Jessica Carlqvist (V), Cecilia
Lönn Elgstrand (V), Niclas Persson (MP), Sara Richert (MP), Marcus
Willén Ode (MP), Gunnar Oest (MP), Julia Leandersson (MP), Karolina
Wallström (L), Ulrica Solver-Gustavsson (L), Åsa Johansson (L) och
Patrik Jämtvall (L).
Nej-röster lämnas av Ulf Södersten (M), Anders Åhrlin (M), Stefan Stark
(M), Linn Andersson (M), Maria Haglund (M), Daniel Granqvist (M),
Johan Kumlin (M), Lars Elamson (M), Hossein Azeri (M), Gunilla
Olofsson (M), Eghbal Kamran (M), Sara Dicksen (M), Habib Brini (SD),
Laszlo Petrovics (SD), Jimmy Larsson (SD), Daniel Spiik (SD), Sigvard
Blixt (SD) och Daniel Edström (SD).
Ordföranden finner att Kommunfullmäktige med 42 ja-röster och 18 nejröster beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag. Vid voteringen tjänstgör
60 ledamöter i Kommunfullmäktige och är därmed röstberättigade.
Kenneth Nilsson (S) yrkar att det ska framgå i protokollet att 5 stycken
ledamöter inte får delta i voteringen eftersom de inte deltagit i hela ärendet
och därmed inte är röstberättigade.
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Anders Åhrlin (M) yrkar avslag på Kenneth Nilssons (S) yrkande.
Ordföranden ställer Kenneth Nilssons (S) yrkande om att det ska framgå i
protokollet att 5 stycken ledamöter inte får delta i voteringen mot Anders
Åhrlins yrkande om avslag på det samma och finner att
Kommunfullmäktige beslutar enligt Kenneth Nilssons (S) yrkande.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Kommunfullmäktige godkänner att Örebroporten Fastigheter AB, eller
Örebroporten Förvaltning AB, förvärvar samtliga aktier i ett aktiebolag
som per tillträdesdagen äger fastigheten Örebro Klockaregården 7, baserat
på ett överenskommet värde på fastigheten om maximalt 70 000 000 kr.
2. Kommunfullmäktige godkänner att det av Örebroporten Fastigheter AB
förvärvade aktiebolaget fusioneras till Örebroporten Fastigheter AB.

§ 271 Revidering av VA-plan
Ärendenummer: Ks 1001/2017
Handläggare: Stefan Sjögren
Ärendebeskrivning
Örebro kommun tog under 2014 fram en utbyggnadsplan för vatten och
avlopp (2014-2024). I utbyggnadsplanen beskrevs vilka områden med
befintlig bebyggelse som vi behöver bygga ut det kommunala vatten- och
avloppsnätet, vilka områden som är prioriterade och när i tiden byggstarten
var planerad. Sedan utbyggnadsplanen beslutades av kommunfullmäktige
har Örebro växt kraftigt och större resurser än vi då kunde förutse har
behövts för utbyggnad av VA till nya bostadsområden. Därmed har vi
redan efter ett par år halkat efter i tidsplaneringen för utbyggnad av
kommunalt VA till befintlig bebyggelse runtom i kommunen.
Örebro kommun har därför reviderat utbyggnadsplanen för vatten och
avlopp utifrån nya förutsättningar. Riktlinjer och bedömningsgrunder för
vatten- och avloppsplanering har arbetats om och en ny utbyggnadsplan för
åren 2017-2027 har tagits fram.
Ärendet behandlades av Kommunstyrelsen vid dess sammanträde den 14
november 2017.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2017-11-14,
Protokollsutdrag från Programnämnd samhällsbyggnad, 2017-10-05, § 114
Programnämnd samhällsbyggnads tjänsteskrivelse, 2017-06-27
Riktlinjer och bedömningsgrunder för vatten- och avloppsplanering i
Örebro kommun
Utbyggnadsplan 2017-2027
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
1. Riktlinjer och bedömningsgrunder för vatten- och avloppsplanering i
Örebro kommun antas.
2. Utbyggnadsplan 2017-2027 antas.
Yrkande
Charlotte Edberger Jangdin (C) och Sara Richert (MP) yrkar bifall till
Kommunstyrelsens förslag.
Proposition
Ordförande Agneta Blom (S) finner att det finns endast ett förslag till
beslut, det vill säga Kommunstyrelsens förslag och finner att
Kommunfullmäktige beslutar enligt det.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Riktlinjer och bedömningsgrunder för vatten- och avloppsplanering i
Örebro kommun antas.
2. Utbyggnadsplan 2017-2027 antas.

§ 272 Bolagsbildning och genomförande av fas 1 för
Vätternvattenprojektet
Ärendenummer: Ks 1434/2015
Handläggare: Rickard Samuelsson och Lars Ferbe
Ärendebeskrivning
Det saknas idag alternativa vattentäkter till Svartån för vattenförsörjningen
i Örebro kommun, vilket innebär en risk för vattenförsörjningen i
kommunen. Tekniska förvaltningen har utrett olika alternativa vattentäkter
och har kommit till slutsatsen att vatten i första hand bör tas från Vättern i
samverkan med andra kommuner. Bedömningen grundar sig på dels
tidigare utredningar och dels en genomförd förstudie och övriga
utredningar som gjorts inom ramen för projektet benämnt
Vätternvattenprojektet. Projektet startades 2008 och omfattar
kommunerna i Hallsberg, Kumla, Laxå, Lekeberg och Örebro. Projektet
samordnas av Länsstyrelsen i Örebro län.
Projektet innebär att vatten ska ledas från Vättern genom en bergtunnel via
ett nytt vattenverk genom ett ledningssystem till överlämningspunkt för
respektive kommun. Efter genomförandet kommer Vättern att användas
som primär vattentäkt och Svartån istället fungera som en reservvattentäkt
för Örebro kommuns del.
Kommunfullmäktige har tidigare (2015-09-30 § 172) beslutat att fortsätta
utredningen 2015-2016 med fokus på försörjning från Vättern med tunnel
till nuvarande vattenverk, att ta fram underlag och handla upp en
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miljökonsekvensbeskrivning och förbereda en tillståndsansökan för
projektet samt att bidra med vissa medel till projektet enligt
kostnadsfördelning i utredningen.
Ett genomförande av projektet innebär en stor investering och är mycket
tidskrävande. Det innebär bl.a. vidare planering, tillståndsansökningar,
markförhandlingar för ledningsrätt, miljökonsekvensbedömningar,
behandling i mark- och miljödomstol, detaljprojektering, upphandling,
byggande och slutligen driftsättning. Genomförandetiden uppskattas till ca
tio år. Det bedöms därför lämpligt att dela upp genomförandet i olika steg.
Samverkan föreslås ske genom ett av kommunerna gemensamt ägt
aktiebolag.
Förstudien som Vätternvattenprojektet har tagit fram är underlag för detta
förslag till beslut om gemensam bolagsbildning och genomförande av den
första av tre faser i form av en tillståndsprövning och projektering (Fas 1).
Efter ett eventuellt igångsättningsbeslut av de deltagande kommunerna är
syftet att driva projektet vidare i det gemensamma bolaget genom ett
uppförandeskede (Fas 2) och därefter drift av vattenförsörjningsanläggningarna (Fas 3). Förslag på styrdokument för bolaget har tagits
fram i form av aktieägaravtal, bolagsordning och ägardirektiv.
Ärendet behandlades av Kommunstyrelsen vid dess sammanträde den 22
november 2017.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2017-11-14,
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-10-12
"Förstudie regional vattenförsörjning från Vättern steg 2 och 3" med
tillhörande bilagor av Norconsult, 2011-10-11
"Örebros Framtida Dricksvattenförsörjning av Ramböll Sverige AB, 201704-15
Aktieägaravtal 2017-09-26
Bolagsordning 2017-09-26 (bilaga 1 till aktieägaravtal)
Kartskiss (bilaga 2.1 och 2.2. till aktieägaravtal)
Budget för fas 1 2017-09-25 (bilaga 3 till aktieägaravtal)
Ägardirektiv 2017-09-26
Aktieöverlåtelseavtal 2017-09-26
Sammanställning av fördelning av aktier och borgen 2017-09-26
Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2015-09-30 § 172 med tillhörande
tjänsteskrivelse
Protokollsutdrag kommunstyrelse 2014-02-05 § 34 med tillhörande
tjänsteskrivelse
Protokollsutdrag Programnämnd samhällsbyggnad, 2014-02-04, § 2, med
tillhörande tjänsteskrivelse
Protokollsutdrag Kommunfullmäktige, 2012-04-25, § 88, med tillhörande
tjänsteskrivelse
Protokollsutdrag Programnämnd samhällsbyggnad 2012-03-06, § 23, med
tillhörande tjänsteskrivelse
Protokollsutdrag Tekniska nämnden, 2011-12-08, § 100, med tillhörande
tjänsteskrivelse
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Protokollsutdrag Tekniska nämnden, 2010-04-15, § 55, med tillhörande
tjänsteskrivelse
Protokollsutdrag Tekniska nämnden, 2009-03-12, § 36, med tillhörande
tjänsteskrivelse
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
1. Örebro Rådhus AB förvärvar samtliga aktier i ett nybildat aktiebolag (ett
s.k. lagerbolag) (nedan kallat "Bolaget") för en köpeskilling om 50 000
kronor jämte administrationsavgift.
2. Örebro Rådhus AB överlåter aktier i Bolaget till Hallsberg kommun,
Kumla kommun, Laxå Vatten AB och Lekebergs kommun, för en kontant
köpeskilling motsvarande Örebro Rådhus AB:s anskaffningsvärde på
aktierna med sådana antal och på övriga villkor som framgår av förslag till
aktieöverlåtelseavtal.
3. Örebro Rådhus AB får i uppdrag att ingå aktieägaravtal avseende
ägandet i Bolaget huvudsakligen enligt förslag till aktieägaravtal.
4. Örebro Rådhus AB får i uppdrag att vid bolagsstämma i Bolaget rösta
för att
- anta föreslagen bolagsordning;
- anta föreslaget ägardirektiv; samt att
- öka Bolagets aktiekapital med 11 950 000 kronor till 12 000 000 kronor
genom nyemission av 119 500 aktier samt att för Örebro Rådhus AB
teckna 88 940 aktier för aktiens kvotvärde om 100 kronor och en överkurs
med 100 kronor per aktie.
5. Bolaget får i uppdrag att besluta om annat lämpligt namn samt göra
sådana eventuella mindre ändringar i bolagsstämmans beslut som kan
erfordras enligt lag för registrering av bolagsordningen och nyemissionen
enligt punkt 4 ovan hos Bolagsverket.
6. Örebro kommun ingår borgen såsom för egen skuld för Bolagets
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 206 200 000
kronor jämte därpå löpande ränta och kostnader.
7. Bolaget ska betala en årlig borgensavgift som fastställs till 0,35 %.
8. Kostnaderna för förvärvet av Bolaget enligt punkt 1 om 50 000 kr och
för tecknande av aktier enligt punkt 4 ovan om 17 788 000 kr finanserias
genom att Örebro Rådhus AB upptar lån, vilket ryms inom tidigare
beslutad borgen för Örebro Rådhus AB.
9. Örebro kommuns del av utgifterna för drift enligt preliminär
kostnadsbudget för Fas 1 enligt bilaga 3 till aktieägaravtalet ska beaktas
inför arbetet med budgetförutsättningarna för Tekniska nämnden för 2018
och framåt.
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10. Låneramen för Örebro kommuns ägarandel i Bolaget fastställs till
206 200 000 kronor för perioden 2017-2019, vilket inryms i den fastställda
låneramen för kommunkoncernen.
11. Beslut 1 – 10 förutsätter att kommunfullmäktige i Lekeberg, Laxå,
Hallsberg och Kumla senast i december 2017 fattar beslut om förvärv av
aktier i Bolaget.
Fullmäktiges behandling
Ullis Sandberg (S) yttrar sig.
Yrkande
Charlotte Edberger Jangdin (C), Jessica Carlqvist (V), Anders Hagström
(KD), Sara Richert (MP), Patrik Jämtvall (L), Anders Åhrlin (M)
och Lasse S Lorentzon (S) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Daniel Spiik (SD) yrkar avslag på Kommunstyrelsens förslag.
Proposition
Ordförande Agneta Blom (S) finner att det finns två förslag till beslut, det
vill säga Charlotte Edberger Jangdins (C) m.fl. yrkande om bifall till
Kommunstyrelsens förslag respektive Daniel Spiiks (SD) yrkande om
avslag på Kommunstyrelsens förslag. Ordföranden ställer dessa mot
varandra och finner att Kommunfullmäktige beslutar enligt
Kommunstyrelsens förslag.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Örebro Rådhus AB förvärvar samtliga aktier i ett nybildat aktiebolag (ett
s.k. lagerbolag) (nedan kallat "Bolaget") för en köpeskilling om 50 000
kronor jämte administrationsavgift.
2. Örebro Rådhus AB överlåter aktier i Bolaget till Hallsberg kommun,
Kumla kommun, Laxå Vatten AB och Lekebergs kommun, för en kontant
köpeskilling motsvarande Örebro Rådhus AB:s anskaffningsvärde på
aktierna med sådana antal och på övriga villkor som framgår av förslag till
aktieöverlåtelseavtal.
3. Örebro Rådhus AB får i uppdrag att ingå aktieägaravtal avseende
ägandet i Bolaget huvudsakligen enligt förslag till aktieägaravtal.
4. Örebro Rådhus AB får i uppdrag att vid bolagsstämma i Bolaget rösta
för att
- anta föreslagen bolagsordning;
- anta föreslaget ägardirektiv; samt att
- öka Bolagets aktiekapital med 11 950 000 kronor till 12 000 000 kronor
genom nyemission av 119 500 aktier samt att för Örebro Rådhus AB
teckna 88 940 aktier för aktiens kvotvärde om 100 kronor och en överkurs
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med 100 kronor per aktie.
5. Bolaget får i uppdrag att besluta om annat lämpligt namn samt göra
sådana eventuella mindre ändringar i bolagsstämmans beslut som kan
erfordras enligt lag för registrering av bolagsordningen och nyemissionen
enligt punkt 4 ovan hos Bolagsverket.
6. Örebro kommun ingår borgen såsom för egen skuld för Bolagets
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 206 200 000
kronor jämte därpå löpande ränta och kostnader.
7. Bolaget ska betala en årlig borgensavgift som fastställs till 0,35 %.
8. Kostnaderna för förvärvet av Bolaget enligt punkt 1 om 50 000 kr och
för tecknande av aktier enligt punkt 4 ovan om 17 788 000 kr finanserias
genom att Örebro Rådhus AB upptar lån, vilket ryms inom tidigare
beslutad borgen för Örebro Rådhus AB.
9. Örebro kommuns del av utgifterna för drift enligt preliminär
kostnadsbudget för Fas 1 enligt bilaga 3 till aktieägaravtalet ska beaktas
inför arbetet med budgetförutsättningarna för Tekniska nämnden för 2018
och framåt.
10. Låneramen för Örebro kommuns ägarandel i Bolaget fastställs till
206 200 000 kronor för perioden 2017-2019, vilket inryms i den fastställda
låneramen för kommunkoncernen.
11. Beslut 1 – 10 förutsätter att kommunfullmäktige i Lekeberg, Laxå,
Hallsberg och Kumla senast i december 2017 fattar beslut om förvärv av
aktier i Bolaget.
Reservation
Habib Brini (SD), Laszlo Petrovics (SD), Jimmy Larsson (SD), Daniel
Spiik (SD), Sigvard Blixt (SD) och Daniel Edström (SD) reserverar sig
skriftligt mot beslutet till förmån för Daniel Spiiks (SD) yrkande om avslag
på Kommunstyrelsens förslag.

§ 273 Överlåtelse av aktier, ny bolagsordning och
ägardirektiv för Oslo-Sthlm 2.55 AB
Ärendenummer: Ks 1263/2017
Handläggare: Tina Hillding och Rickard Samuelsson
Ärendebeskrivning
Oslo-Stockholm 2.55 AB ägs till 25 procent av Örebro kommun genom
Örebro Rådhus AB. Övriga delägare är Karlstad kommun, Region
Värmland och Region Örebro län genom dess helägda bolag Region
Örebro läns förvaltning AB. Det föreslås att Västerås kommun och Region
Västmanland inträder som delägare i bolaget. Detta sker genom att de
förvärvar aktier i bolaget från de befintliga ägarna. Efter överlåtelsen
kommer delägarna att äga ca 1/6 vardera av aktierna i bolaget. I samband
med överlåtelsen behöver aktieägaravtal, bolagsordning och ägardirektiv
justeras.
Ärendet behandlades av Kommunstyrelsen vid dess sammanträde den 14
15

november 2017.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2017-11-14,
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-10-23
Aktieägaravtal 2017-09-12
Bolagsordning 2017-09-12
Ägardirektiv 2017-09-12
Aktieöverlåtelseavtal 2017-09-12
Specifikation fördelning av aktier och anskaffningsvärde
Ändringsmarkerat aktieägaravtal 2017-09-12
Ändringsmarkerad bolagsordning 2017-09-12
Ändringsmarkerat ägardirektiv 2017-09-12
Protokollsutdrag från Västerås stad, 2017-10-05, § 371
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
1. Örebro Rådhus AB får i uppdrag att överlåta 21 aktier i Oslo-Stockholm
2.55 AB till vardera av Västerås kommun och Region Västmanland enligt
förslag till aktieöverlåtelseavtal.
2. Örebro Rådhus AB får i uppdrag att ingå aktieägaravtal med övriga
ägare i Oslo-Stockholm 2.55 AB på villkor enligt förslag.
3. Stämmoombudet får i uppdrag att vid bolagsstämma i Oslo-Stockholm
2.55 AB rösta för antagande av ny bolagsordning och nytt ägardirektiv för
Oslo-Stockholm 2.55 AB enligt förslag.
4. Ovanstående beslut gäller under förutsättning att motsvarande beslut
fattas av kommunfullmäktige i Karlstad, regionfullmäktige i Region
Värmland och regionfullmäktige i Region Örebro län.
Yrkande
Kenneth Nilsson (S) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Proposition
Ordförande Agneta Blom (S) finner att det finns endast ett förslag till
beslut, det vill säga Kommunstyrelsens förslag och finner att
Kommunfullmäktige beslutar enligt det.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Örebro Rådhus AB får i uppdrag att överlåta 21 aktier i Oslo-Stockholm
2.55 AB till vardera av Västerås kommun och Region Västmanland enligt
förslag till aktieöverlåtelseavtal.
2. Örebro Rådhus AB får i uppdrag att ingå aktieägaravtal med övriga
ägare i Oslo-Stockholm 2.55 AB på villkor enligt förslag.
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3. Stämmoombudet får i uppdrag att vid bolagsstämma i Oslo-Stockholm
2.55 AB rösta för antagande av ny bolagsordning och nytt ägardirektiv för
Oslo-Stockholm 2.55 AB enligt förslag.
4. Ovanstående beslut gäller under förutsättning att motsvarande beslut
fattas av kommunfullmäktige i Karlstad, regionfullmäktige i Region
Värmland och regionfullmäktige i Region Örebro län.

§ 274 Förslag till beslut om ny medlem (Lekebergs
kommun) i den gemensamma nämnden för
företagshälsovård samt tolk- och översättarservice
Ärendenummer: Ks 1209/2017
Ärendebeskrivning
Örebro kommun har tillsammans med Region Örebro län, Kumla kommun,
Laxå kommun, Hallsbergs kommun, Lindesbergs kommun och
Ljusnarsbergs kommun en gemensam nämnd för företagshälsovård samt
tolk- och översättarservice. Lekebergs kommun har nu ansökt om att få
ingå i den gemensamma nämnden. Denna utökning kräver samstämmiga
beslut i samtliga ägares fullmäktige.
Ärendet behandlades av Kommunstyrelsen vid dess sammanträde den 14
november 2017.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2017-11-14,
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-10-25
Förslag till reviderat samverkansavtal och reglemente för den
gemensamma nämnden
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
1. För egen del godkänna samverkansavtalet mellan Region Örebro län,
Örebro kommun, Kumla kommun, Hallsbergs kommun, Laxå kommun,
Lekebergs kommun, Lindesbergs kommun och Ljusnarsbergs kommun
med giltighet från 2018-01-01.
2. Ifrån samma tidpunkt anta reglemente för den gemensamma nämnden
för företagshälsovård och tolk- och översättarservice.
3. Tidigare samverkansavtal och reglemente upphör när de nya träder
ikraft.
Proposition
Ordförande Agneta Blom (S) finner att det finns endast ett förslag till
beslut, det vill säga Kommunstyrelsens förslag och finner att
Kommunfullmäktige beslutar enligt det.
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1. För egen del godkänna samverkansavtalet mellan Region Örebro län,
Örebro kommun, Kumla kommun, Hallsbergs kommun, Laxå kommun,
Lekebergs kommun, Lindesbergs kommun och Ljusnarsbergs kommun
med giltighet från 2018-01-01.
2. Ifrån samma tidpunkt anta reglemente för den gemensamma nämnden
för företagshälsovård och tolk- och översättarservice.
3. Tidigare samverkansavtal och reglemente upphör när de nya träder
ikraft.

§ 275 Flytt av Modersmålsavdelningen
Ärendenummer: Ks 1230/2017
Handläggare: Anne Andersson
Ärendebeskrivning
Modersmålsavdelningen ansvarar för att förse skolor med
modersmålslärare och studiehandledare inom både grund- och
gymnasieskolan. I nuläget återfinns Modersmålsavdelningens
organisatoriska tillhörighet inom Avdelning för centralt skol- och
välfärdsstöd.
När organisationsförändringen inom Kommunstyrelseförvaltningen (KSF)
genomfördes flyttades alla neutrala enheter inom skolan till KSF.
Modersmålsavdelningen följde med eftersom den organisatoriskt tillhörde
Avdelning för Centralt skol- och välfärdsstöd.
Nu har det gått en tid och det har blivit uppenbart att enheten
Modersmålsavdelningen organisatoriskt bör ha sin placering under en
driftsnämnd efter-som uppdraget riktar sig direkt mot elever och deras
vårdnadshavare samt omfattar ett ”köp- och säljförfarande” gentemot
skolor.
Förvaltningen för utbildning, försörjning och arbete samt Vuxenutbildning
och arbetsmarknadsnämnden har en gedigen kompetens och en bred
erfarenhet av att driva den typen av verksamhet.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid dess sammanträde den 14
november 2017 och beslutade då för egen del:
- Modersmålsavdelningens organisatoriska tillhörighet flyttas från
Kommunstyrelseförvaltningen till Förvaltningen för utbildning, försörjning
och arbete. Förändringen träder i kraft den 1 januari 2018.
- Nettokostnadsnivån för modersmålsavdelningen fastställs i och med
årsbokslut 2017 och budgetmedel på motsvarande belopp överförs från
Programnämnd barn och utbildning till Vuxenutbildning- och
arbetsmarknadsnämnden.
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- Kommundirektören ges i uppdrag att tillsammans med programdirektören
för Barn och utbildning initiera en översyn av gällande riktlinjer för
Modersmålsavdelningen, samt i februari 2018 återkomma med förslag till
Programnämnd barn och utbildning om behov av fortsatt hantering
föreligger. Övriga berörda nämnder skall då också informeras om den
fortsatta hanteringen.
- Murad Artin (V) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2017-11-14,
Särskilt yttrande från Murad Artin (V), 2017-11-14
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-10-11
Förslag till reglemente för Vuxenutbildning och arbetsmarknadsnämnden,
2017-11-26
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
- Vuxenutbildning och arbetsmarknadsnämndens reglemente kompletteras
med en ny § 4 med lydelsen "Vuxenutbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden ansvarar för att förse skolor med
modersmålslärare och studiehandledare inom både grund- och
gymnasieskolan."
Yrkande
Kenneth Nilsson (S) och Murad Artin (V) yrkar bifall till
Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Proposition
Ordförande Agneta Blom (S) finner att det finns endast ett förslag till
beslut, det vill säga Kenneth Nilssons (S) och Murad Artins (V) yrkande
om bifall till Kommunstyrelsens förslag och finner att Kommunfullmäktige
beslutar enligt det.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Vuxenutbildning och arbetsmarknadsnämndens reglemente kompletteras
med en ny § 4 med lydelsen "Vuxenutbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden ansvarar för att förse skolor med
modersmålslärare och studiehandledare inom både grund- och
gymnasieskolan."
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§ 276 Taxa för Örebro kommuns tillsynsverksamhet enligt
lagen om elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare
Ärendenummer: Ks 1292/2017
Ärendebeskrivning
Miljönämnden förväntas få kommunens tillsynsansvar för lagen om
elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare, som trädde i kraft den 1
juli 2017. Enligt 46 § lagen (2017:425) om elektroniska cigaretter och
påfyllnadsbehållare får kommunen ta ut en avgift för sin tillsyn av den som
bedriver anmälningspliktig försäljning av elektroniska cigaretter eller
påfyllnadsbehållare.
Förslaget på ny timtaxa är 940 kr/timme enligt bilagd taxa.
Ärendet behandlades av Miljönämnden den 17 oktober 2017 och ärendet
behandlades av Kommunstyrelsen den 14 november 2017.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2017-11-14,
Protokollsutdrag från Miljönämnden, 2017-10-17, § 175
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-09-26
Förslag till taxa för tillsynsverksamhet enligt lagen om elektroniska
cigaretter och påfyllnadsbehållare, 2017-09-26
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
1. Förslaget på taxa i bilaga 1 fastställs med stöd av 46 § lagen (2017:425)
om elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare.
2. Taxan ska gälla från och med den 1 januari 2018.
Yrkande
Per Lilja (S) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Proposition
Ordförande Agneta Blom (S) finner att det finns endast ett förslag till
beslut, det vill säga Per Liljas (S) yrkande om bifall till Kommunstyrelsens
förslag och finner att Kommunfullmäktige beslutar enligt det.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Förslaget på taxa i bilaga 1 fastställs med stöd av 46 § lagen (2017:425)
om elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare.
2. Taxan ska gälla från och med den 1 januari 2018.
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§ 277 Ändring av taxa för tillsyn och prövning enligt
Miljöbalken
Ärendenummer: Ks 1289/2017
Ärendebeskrivning
Miljönämnden bedriver tillsyn över anläggningar som innehåller
ozonnedbrytande ämnen. Tillsynen finansieras av avgifter och avgiftens
storlek regleras i den av kommunfullmäktige fastställda taxan Taxa för
prövning och tillsyn enligt Miljöbalken (§ 284, 2013-11-25). Under 2016
förändrades lagstiftningen inom området och en ny förordning antog. Detta
medför att den befintliga taxan inte hänvisar till rätt lagrum i vissa fall och
taxan behöver därför ändras för att Miljönämnden ska ha möjlighet att ta ut
årliga tillsynsavgifter.
Ärendet behandlades av Kommunstyrelsen vid dess sammanträde den 14
november 2017.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2017-11-14,
Protokollsutdrag från Miljönämnden, 2017-10-17, § 176
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-10-02
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
- Följande förändringar görs i taxebilaga 1 till Taxa för prövning och
tillsyn enligt miljöbalken, i avsnittet Kemiska produkter enligt 14 kap.
miljöbalken:
"Handläggning av information enligt 28 § förordningen (2007:846) om
fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen av utrustning som
innehåller CFC, HCFC, halon, HFC" under rubriken Information ersätts
med "Handläggning av underrättelse enligt 14 § förordningen (2016:1128)
om fluorerade växthusgaser".
"Återkommande tillsyn av anläggningar som innehåller CFC, HCFC,
halon, HFC vilka ska lämna rapport enligt 29 § förordning (2007:846) om
fluorerade växthusgaser" under rubriken Tillsyn ersätts med
"Återkommande tillsyn av anläggningar som innehåller fluorerande
växthusgaser vilka ska lämna rapport enligt 15 § förordning (2016:1128)
om fluorerade växthusgaser".
Yrkande
Per Lilja (S) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Proposition
Ordförande Agneta Blom (S) finner att det finns endast ett förslag till
beslut, det vill säga Per Liljas (S) yrkande om bifall till Kommunstyrelsens
förslag och finner att Kommunfullmäktige beslutar enligt det.
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Följande förändringar görs i taxebilaga 1 till Taxa för prövning och
tillsyn enligt miljöbalken, i avsnittet Kemiska produkter enligt 14 kap.
miljöbalken:
"Handläggning av information enligt 28 § förordningen (2007:846) om
fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen av utrustning som
innehåller CFC, HCFC, halon, HFC" under rubriken Information ersätts
med "Handläggning av underrättelse enligt 14 § förordningen (2016:1128)
om fluorerade växthusgaser".
"Återkommande tillsyn av anläggningar som innehåller CFC, HCFC,
halon, HFC vilka ska lämna rapport enligt 29 § förordning (2007:846) om
fluorerade växthusgaser" under rubriken Tillsyn ersätts med
"Återkommande tillsyn av anläggningar som innehåller fluorerande
växthusgaser vilka ska lämna rapport enligt 15 § förordning (2016:1128)
om fluorerade växthusgaser".

§ 278 Svar på motion från Maria Haglund (M) om aktivt
skolval
Ärendenummer: Ks 640/2016
Ärendebeskrivning
Maria Haglund (M) har inkommit med en motion som anmäldes i
Kommunfullmäktige den 16 maj 2016.
Motionärens förslag är att förvaltningen ges i uppdrag att utreda hur ett
aktivt skolval kan genomföras för Örebros grundskoleelever, samt att
införa aktivt skolval i Örebro kommun senast inför höstterminen 2017.
Ärendet behandlades av Kommunstyrelsen den 30 maj 2017 då
Kommunstyrelsen för egen del beslutade att Murad Artin (V) fick lämna
ett särskilt yttrande till protokollet.
Ärendet bordlades av Kommunfullmäktige den 14 juni, 30 augusti, 27
september och 26 oktober 2017.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2017-05-30, § 151
Reservation från Anders Åhrlin (M), 2017-05-30
Särskilt yttrande från Murad Artin (V), 2017-05-30
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-05-11
Motion från Maria Haglund (M), 2016-05-16
Protokollsutdrag från Programnämnd barn och utbildning, 2017-02-02, §
11
Reservation från Maria Haglund (M)
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-11-07
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
- Motionen är besvarad.
Vid Kommunstyrelsens sammanträde reserverade sig Anders Åhrlin (M),
Maria Haglund (M), Johan Kumlin (M) och Cecilia Askerskär Philipsson
(M) skriftligt mot beslutet till förmån för Maria Haglunds (M) yrkande om
bifall till motionen.
Karolina Wallström (L) reserverade sig mot Kommunstyrelsens beslut till
förmån för sitt yrkande om bifall till motionen.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Bordlägga ärendet.

§ 279 Svar på motion från Sara Richert (MP) och Niclas
Persson (MP) om jämställda feriejobb
Ärendenummer: Ks 421/2016
Ärendebeskrivning
Sara Richert (MP) och Niclas Persson (MP) har inkommit med en motion
som anmäldes till Kommunfullmäktige den 4 april 2016.
I motionen föreslås att Örebro kommun tar del av erfarenheter från andra
kommuner och inför metoder för att fördela feriejobb jämställt. Motionen
föreslår också att kommunen ser över möjligheten att samverka med
Örebro universitet för att locka fler ungdomar att välja feriejobb jämställt.
Ärendet behandlades av Kommunstyrelsen den 14 mars 2017, och
återremitterades. Motionen har på nytt beretts av
Kommunstyrelseförvaltningen.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 30 maj 2017.
Ärendet bordlades av Kommunfullmäktige den 14 juni, 30 augusti, 27
september och 26 oktober 2017.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2017-05-30, § 152
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-04-05
Motion från Sara Richert (MP) och Niclas Persson (MP) om jämställda
feriejobb, 2016-04-04
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
1. Motionens första att-sats om att kommunen tar del av erfarenhet från
andra kommuner och inför metoder för att fördela feriejobb jämställt är
besvarad.
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2. Motionens andra att-sats om att kommunen ser över möjligheten att
samverka med Örebro universitet för att locka fler ungdomar att välja
feriejobb jämställt är besvarad.
Vid Kommunstyrelsens sammanträde reserverade sig Sara Richert (MP)
och Murad Artin (V) mot beslutet till förmån för sina yrkanden om bifall
till motionen.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Bordlägga ärendet.

§ 280 Svar på motion från Daniel Granqvist (M) om
protokollsjustering genom elektronisk signatur
Ärendenummer: Ks 97/2017
Ärendebeskrivning
Den 26 januari 2017 anmälde Daniel Granqvist (M) in en motion till
Kommunfullmäktige där man föreslår att skapa möjlighet för politiker och
tjänstemän i kommunen att underteckna protokoll från
Kommunfullmäktige samt kommunala nämnder och styrelser med
elektronisk signatur. Kommunstyrelsen remitterade motionen till
Kommunstyrelseförvaltning för besvarande.
En elektronisk justering av protokoll ligger i linje med
Digitaliseringsstrategin för Örebro kommun och en pilot kommer att
påbörjas under hösten 2017.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 22 augusti 2017.
Ärendet bordlades av Kommunfullmäktige den 27 september och 26
oktober 2017.
Beslutsunderlag
Protokoll från Kommunstyrelsen, 2017-08-22, § 166
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-06-15
Motion från Daniel Granqvist (M) om protokollsjustering genom
elektronisk signatur, 2017-01-26
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
- Motionen bifalles.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Bordlägga ärendet.
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§ 281 Svar på motion från Sara Richert (MP) om
språkvänner
Ärendenummer: Ks 163/2015
Ärendebeskrivning
Sara Richert (MP) har inkommit med en motion som anmäldes i
Kommunfullmäktige den 28 januari 2015, § 33.
Motionen innehåller ett förslag om att inrätta konceptet "Språkvänner" med
syfte att hjälpa nyanlända till snabbare etablering, bygga broar mellan
människor, förebygga fördomar och skapa ett samhälle där alla kan känna
sig inkluderade.
Motionen har beretts av Kommunstyrelseförvaltningen.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 12 september 2017.
Ärendet bordlades av Kommunfullmäktige den 27 september och den 26
oktober 2017.
Beslutsunderlag
Protokoll från Kommunstyrelsen, 2017-09-12, § 189 - tillkommer senare
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-07-05
Motion från Sara Richert (MP) om att starta verksamheten Språkvänner
för nyanlända (KS 163/2015)
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
1. Motionen är besvarad.
2. Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att inventera de initiativ
som pågår inom civilsamhället inom området integration och mötesplatser,
liknande det koncept som motionären föreslår, samt ta reda på vilket sätt
kommunen kan stötta dem.
3. Uppdraget ska återrapporteras till Kommunstyrelsen under år 2018.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Bordlägga ärendet.
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§ 282 Svar på motion från Murad Artin (V) m.fl. om
jämställd rätt till SFI
Ärendenummer: Ks 1409/2016
Ärendebeskrivning
Murad Artin, Jessica Carlqvist, Cecilia Lönn Elgstrand, och Martha
Wicklund, samtliga (V), har inkommit med en motion, jämställd rätt till
SFI.
Motionen föreslår att Örebro kommun ser över vilket sätt som kan vara
mest lämpligt för att hålla språkkurser för föräldralediga som är nya i
Sverige. För den som är ny i Sverige är det viktigt att snabbt lära sig
språket och komma vidare i arbete eller studier men för den som har små
barn och är föräldraledig är det svårt att delta i SFI eller annan utbildning.
Du får inte ha med dig barn till SFI och ofta är det kvinnorna som blir
hemma den mesta tiden med barnen och vars svenskkunskaper liksom
utbildning och arbete blir lidande. Kommer det flera barn tätt i en familj
innebär det att introduktionen kan bli uppskjuten flera år.
Kommun erbjuder idag undervisning för att utveckla kunskaper i svenska
språket på ett flertal av familjecentralerna med öppen förskola. Motionen
anses besvarad.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 12 september 2017.
Ärendet bordlades av Kommunfullmäktige den 27 september och 26
oktober 2017.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2017-09-12, § 190
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-08-29
Motion från Murad Artin, Jessica Carlqvist, Cecilia Lönn Elgstrand, och
Martha Wicklund, samtliga (V), om jämställd rätt till SFI, 2016-11-23
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
1. Motionen är besvarad.
2. Förvaltningen för utbildning, försörjning och arbete och
Socialförvaltningen får i uppdrag att se över marknadsföringen av
insatserna, i syfte att nå fler i behov av insatser.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Bordlägga ärendet.
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§ 283 Svar på motion från Murad Artin (V) m.fl. om att
anlägga sinnenas park
Ärendenummer: Ks 1408/2016
Ärendebeskrivning
Murad Artin (V), Cecilia Lönn Elgstrand (V), Jessica Carlqvist (V) och
Martha Wicklund (V) har inkommit med en motion som anmäldes i
Kommunfullmäktige den 23 november 2016.
Motionen innehåller ett förslag att Örebro kommun ska planera och
anlägga en "sinnenas park", centralt belägen i Örebro. Parken ska komma
alla örebroare till del, men fokus ska vara på personer med olika
funktionsvariationer.
Ärendet har behandlats av Programnämnd samhällsbyggnad den 1 juni
2017 och av Kommunstyrelsen den 10 oktober 2017.
Ärendet bordlades av Kommunfullmäktige den 26 oktober 2017.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2017-10-10, § 198
Protokollsutdrag från Programnämnd samhällsbyggnad, 2017-06-01, § 82
Tjänsteskrivelse från Programnämnd samhällsbyggnad, 2017-05-24
Motion från Murad Artin m.fl. (V), 2016-11-23
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
1. Motionen är besvarad
2. Tekniska förvaltningen får i uppdrag att inventera renoveringsbehov och
utvecklingsmöjligheter i den befintliga anläggningen Doftlunden.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Bordlägga ärendet.

§ 284 Svar på motion från Johanna Reimfelt (M) om
namnändring på Nämnden för funktionshindrade
Ärendenummer: Ks 508/2015
Ärendebeskrivning
Johanna Reimfelt (M) har inkommit med en motion som anmäldes i
Kommunfullmäktige den 25 mars 2015, § 78 år 2015.
Motionen innehåller ett förslag att Nämnden för funktionshindrade ska
byta namn till Nämnden för personer med funktionsnedsättning.
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Ärendet behandlades av Kommunstyrelsen vid dess sammanträde den 14
november 2017.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-10-03
Skriftlig reservation från Anders Åhrlin (M), 2017-11-14
Motion från Johanna Reimfelt (M) om namnändring på Nämnden för
funktionshindrade
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
- Motionen är besvarad.
Vid Kommunstyrelsens beslut reserverade sig Anders Åhrlin (M), Maria
Haglund (M) och Johan Kumlin (M) till förmån för Anders Åhrlins (M)
yrkande om att bifalla motionen.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Bordlägga ärendet.

§ 285 Svar på motion från Murad Artin (V) m.fl. om att
skapa mer jämlika löner
Ärendenummer: Ks 802/2016
Ärendebeskrivning
Vänsterpartiets fullmäktigegrupp har inkommit med en motion som
anmäldes i Kommunfullmäktige 2016-06-15.
Motionen innehåller förslag om att skapa mer jämlika löner.
Motionen har behandlats av HR & Ekonomiavdelningen,
Kommunstyrelseförvaltningen och har även beretts inom
Kommunstyrelseförvaltningen.
Ärendet behandlades av Kommunstyrelsen vid dess sammanträde den 14
november 2017.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2017-11-14,
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-10-02
Motion från Vänsterpartiets fullmäktigegrupp om att skapa mer jämlika
löner 2016-06-15.
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
- Motionen avslås.
Vid Kommunstyrelsens sammanträde reserverade sig Murad Artin (V) mot
beslutet till förmån för eget yrkande.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Bordlägga ärendet.

§ 286 Svar på motion från Jessica Carlqvist (V) m.fl. om att
utreda och anlägg laddstationer för elcykel
Ärendenummer: Ks 455/2016
Ärendebeskrivning
2016-03-16 inkom Vänsterpartiets fullmäktigegrupp med en motion om att
anlägga laddstationer för elcykel vid resecentrum samt att ge
Programnämnd samhällsbyggnad i uppdrag att utreda lämpliga platser för
ytterligare laddstationer.
Ärendet behandlades av Programnämnd samhällsbyggnad den 6 oktober
2016 och av Kommunstyrelsen vid dess sammanträde den 14 november
2017.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2017-11-14,
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-10-06
Protokollsutdrag från Programnämnd samhällsbyggnad, 2016-10-06
Stadsbyggnads tjänsteskrivelse, 2016-09-08
Motion från Jessica Carlqvist m.fl. (V) om att utreda och anlägga
laddstationer för elcykel.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
- Motionen är besvarad.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Bordlägga ärendet.
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§ 287 Svar på motion från Daniel Granqvist (M) om att ta
cykeln till flyget
Ärendenummer: Ks 272/2017
Ärendebeskrivning
Daniel Granqvist (M) inkom den 15 februari 2017 med en motion till
Kommunfullmäktige, gällande att kunna ta cykeln till flyget. Motionen
innehåller förslag till förbättring av cykelvägvisning och kompletterande
infrastruktur för cykeltrafiken till flygplatsen i Örebro.
Enligt förslag till ny Översiktsplan för Örebro kommun föreslås det att
verksamhetsområdet Berglunda fortsätter att byggas ut hela vägen till
flygplatsen, tanken är att detta ska vara utbyggt till 2040. Vid anläggning
av ny infrastruktur tas gång- och cykelbanor med, inklusive skyltning och
belysning. När infrastrukturen byggs ut i området finns det möjlighet att
förbättra skyltningen och även hänvisa till målpunkter så som flygplatsen.
Ärendet behandlades av Programnämnd samhällsbyggnad den 5 oktober
2017 och av Kommunstyrelsen vid dess sammanträde den 14 november
2017.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2017-11-14,
Skriftlig reservation från Anders Åhrlin (M), 2017-11-14
Programnämnd samhällsbyggnad, 2017-10-05, § 108
Stadsbyggnads tjänsteskrivelse, 2017-09-18
Daniel Granqvist (M), motion om att ta cykeln till flyget, 2017-02-15
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
- Motionen är besvarad.
Vid Kommunstyrelsens beslut reserverade sig Anders Åhrlin (M), Maria
Haglund (M) och Johan Kumlin (M) till förmån för Anders Åhrlins (M)
yrkande om att bifalla motionen.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Bordlägga ärendet.
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§ 288 Svar på motion från Jessica Carlqvist (V) m.fl. om
inga cirkusdjur på kommunal mark
Ärendenummer: Ks 553/2017
Ärendebeskrivning
Jessica Carlqvist (V) m.fl. inkom till Kommunfullmäktige den 29 mars
2017 med en motion om att ingen kommunal mark i Örebro kommun
upplåts till cirkusar med cirkusdjur.
Stadsbyggnadskontoret har i egenskap av markägare ett ansvar för vilka
som får arrendera kommunalägd mark för olika ändamål samt att den
återställs i ursprungligt skick efter användandet. Att kommunalägd mark
upplåts för cirkusar är relativt ovanligt även om det har skett. I många fall
arrenderar cirkusar mark av privata aktörer. I de fall som rör kommunalägd
mark har krav ställts på att eventuell åverkan på marken åtgärdas samt att
gällande lagstiftning åtföljs.
Ur ett fastighetsägarperspektiv ser Stadsbyggnadskontoret utifrån
ovanstående information ingen anledning till att frångå gällande
lagstiftning i detta ärende.
Ärendet behandlades av Programnämnd samhällsbyggnad den 5 oktober
2017 och av Kommunstyrelsen vid dess sammanträde den 14 november
2017.
Beslutsunderlag
Protokoll från Programnämnd samhällsbyggnad, 2017-10-05, § 109
Stadsbyggnads tjänsteskrivelse, 2017-08-22
Jessica Carlqvist (V), Murad Artin (V), Martha Wicklund (V) och Cecilia
Lönn Elgstrand (V), motion om inga cirkusdjur på kommunal mark, 201703-29
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
- Motionen avslås.
Vid Kommunstyrelsens beslut reserverade sig Murad Artin (V) till förmån
för eget yrkande om att bifalla motionen.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Bordlägga ärendet.
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§ 289 Svar på motion från Daniel Spiik (SD) m.fl. om att
förlänga intervallen för hämtning av restavfall
Ärendenummer: Ks 466/2015
Ärendebeskrivning
Daniel Spiik (SD), Daniel Edström (SD) och Jimmy Larsson (SD) har den
25 mars 2015 inkommit till Kommunfullmäktige med en motion om att
förlänga intervallen för hämtning av restavfall. I dagsläget finns möjlighet
för fastighetsägare att välja ifall man vill få sitt restavfall hämtat med två,
fyra eller åtta veckors intervall. Motionärerna menar att om
fastighetsägaren väljer en glesare intervall än varannan vecka så leder detta
inte till någon större miljövinst, så vida inte samtliga i området väljer att ha
en glesare hämtning.
Motionärerna yrkar på att Örebro kommun ska införa fyra veckors intervall
som det tätaste för hämtning av restavfall. Att förlänga det minsta möjliga
intervallet för hämtning av restavfall till fyra veckor är olämpligt av
sanitetsskäl. Hämtning var fjärde vecka förutsätter att abonnenten också
sorterar ut matavfallet som hämtas varannan vecka. Hämtning av
matavfall sker i ett separat fack i samma fordon som hämtar restavfall. Ett
glesare hämtningsintervall har alltså inget med minskade transporter att
göra.
Ärendet behandlades av Programnämnd samhällsbyggnad den 5 oktober
2017 och av Kommunstyrelsen vid dess sammanträde den 14 november
2017.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2017-11-14, tillkommer senare
Protokollsutdrag från Programnämnd samhällsbyggnad, 2017-10-05, § 104
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-08-23
Daniel Spiik (SD), Daniel Edström (SD) och Jimmy Larsson (SD), motion
om att förlänga intervallen för hämtning av restavfall, 2015-03-25
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
- Motionen avslås.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Bordlägga ärendet.

§ 290 Anmälan av enkla frågor och interpellationer till
kommande sammanträde
Ärendebeskrivning
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Daniel Spiik (S) har inkommit med en interpellation till Kenneth Nilsson
(S) om säker och lagenlig information till medborgarna, Ks 1418/2017.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Interpellationen får ställas.

§ 291 Anmälan av motioner
Ärendebeskrivning
Daniel Granqvist (M) har inkommit med en motion om mobilapp för
kommunikation med medborgarna, Ks 1416/2017.
Anders Åhrlin (M) och Johanna Reimfelt (M) har inkommit med en motion
om att kolla belastningsregistret på ny hemtjänstpersonal, Ks 1417/2017.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Remittera motionerna till Kommunstyrelsen.

§ 292 Vissa val m.m.
Ärendenummer: Ks 1309/2017
Ärendebeskrivning
Valberedningen har den 22 november 2017 inkommit med en valhandling.
Valhandlingen läggs som bilaga till protokollet.
Beslutsunderlag
Valhandling, 2017-11-22
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Enligt Valberedningens förslag.
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2017-11-22

Ks 1309/2017

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

Nils Jacobsson (KD), Ks 1409/2017

Ersättare i Programnämnd
social välfärd

Sten Lang (MP), Ks 1410/2017

Ersättare i Socialnämnd öster

Kommunfullmäktige föreslås besluta följande:
1. Begärda entlediganden beviljas.
2. Fredrik Norrström (KD) utses till ersättare i Programnämnd social välfärd
efter Nils Jacobsson (KD).
3. Thomas Dahlberg (MP) utses till ersättare i Socialnämnd öster efter Sten
Lang (MP).
4. Till handlingarna läggs inkommet protokoll, vari länsstyrelsen den 12
oktober 2017 beslutat utse Sara Maxe (KD) till ny ledamot i
Kommunfullmäktige efter Lars O Molin (KD), Ks 1164/2017.
5. Till handlingarna läggs inkommet protokoll, vari länsstyrelsen den 12
oktober 2017 beslutat utse Bulent Oktay (S) till ny ersättare i
Kommunfullmäktige efter Jacob Höglund (S), Ks 1170/2017.
6. Till handlingarna läggs inkommet protokoll, vari länsstyrelsen den 13
november 2017 beslutat utse Laszlo Petrovics (SD) till ny ledamot i
Kommunfullmäktige efter Anna Spiik (SD), Ks 1294/2017.
7. Till handlingarna läggs inkommet protokoll, vari länsstyrelsen den 13
november 2017 beslutat utse Gunn Öjebrandt (KD) till ny ersättare i
Kommunfullmäktige efter Johan Fahlström (KD), Ks 1304/2017.
8. Valet under punkt 2 avser tiden t.o.m. 31 december år 2018.
För valberedningen
Jan Zetterqvist

Julia Taavela

