Ks 583/2017

Protokoll

Kommunfullmäktige
2017-05-24
Datum:
Klockan: 09:00 Plats:
Sessionssalen, Rådhuset
Närvarande ledamöter
Agneta Blom (S)
Jan Zetterqvist (S)
Ulf Södersten (M)
Björn Sundin (S)
Torgny Larsson (S)
Linda Smedberg (S)
Yusuf Abdow (S)
Fisun Yavas (S)
Jessica Ekerbring (S)
Jennie Nises (S)
Camilla Andersson (S)
Per Lilja (S)
Ameer Sachet (S)
Marie Brorson (S)
John Johansson (S)
Susann Wallin (S)
Allan Armaghan (S)
Carina Toro Hartman (S)
Kenneth Nilsson (S)
Ida Eklund (S)
Frederick Axewill (S)
Inger Carlsson (S)
Hanna Altunkaynak (S)
Eva Eriksson (S)
Roger Andersson (S)
Per-Åke Sörman (C)
Lars Johansson (C)
Charlotte Edberger Jangdin (C)
Elisabeth Malmqvist (C)
Behcet Barsom (KD)
Lennart Bondeson (KD)
Anders Hagström (KD)
Marlene Jörhag (KD)

§§ 75-87

§§ 75-84

§§ 75-84
§§ 83-112
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Murad Artin (V)
Martha Wicklund (V)
Jessica Carlqvist (V)
Cecilia Lönn Elgstrand (V)
Anders Åhrlin (M)
Johanna Reimfelt (M)
Stefan Stark (M)
Ewa Leitzler (M)
Linn Andersson (M)
Maria Haglund (M)
Daniel Granqvist (M)
Sara Ishak (M)
Johan Kumlin (M)
Hossein Azeri (M)
Maria Hedwall (M)
Lars Elamson (M)
Niclas Persson (MP)
Sara Richert (MP)
Marcus Willén Ode (MP)
Per Folkeson (MP)
Gunnar Oest (MP)
Jesper Räftegård (MP)
Anna Spiik (SD)
Jimmy Larsson (SD)
Daniel Spiik (SD)
Sigvard Blixt (SD)
Daniel Edström (SD)
Habib Brini (SD)
Karolina Wallström (L)
Ulrica Solver-Gustavsson (L)
Patrik Jämtvall (L)
Åsa Johansson (L)
Tjänstgörande ersättare
Sara Dicksen (M)
Per-Ove Karlsson (S)
Elisabeth Karlsson Zuaw (S)
Pell Uno Larsson (S)
Hannah Ljung (C)
Lasse S Lorentzon (S)
Gunilla Olofsson (M)
Johan Åqvist (L)
Nourouz Wanli (S)
Elvy Wennerström (S)
Seydou Bahngoura (C)
Sten Lang (MP)
Emelie Jaxell (M)

§§ 75-84

§§ 82-112

§§ 83-112

tjänstgör för Daniel Granqvist (M) §§ 85-112
tjänstgör för Björn Sundin (S) §§ 88-112
tjänstgör för Roger Andersson (S)
tjänstgör för Yusuf Abdow (S)
tjänstgör för Charlotte Edberger-Jangdin (C)
tjänstgör för Jennie Nises (S)
tjänstgör för Ewa Leitzler (M)
tjänstgör för Patrik Jämtvall (L) §§ 75-82
tjänstgör för Torgny Larsson (S)
tjänstgör för Susann Wallin (S) §§ 85-112
tjänstgör för Lars Johansson (C) §§ 75-82
tjänstgör för Per Folkeson (MP)
tjänstgör för Emelie Jaxell (M)
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Anna Hedström (S)
Mustaf Cali Siyaad (M)
Per Hofstedt (SD)

tjänstgör för Fisun Yavas (S)
tjänstgör för Sara Ishak (M)
tjänstgör för Anna Spiik (SD)

Närvarande ersättare
Hans Holberg (V)
Stefan Nilsson (V)
Gun Carlestam Lewin (S)

Paragraf 109-146

Mats Guldbrand, sekreterare
Justerat den 2 juni 2017.

Agneta Blom, ordförande

Karolina Wallström,

Ameer Sachet, justerare

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 5 juni 2017.
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§ 109 Val av protokollsjusterare och bestämmande av tid
för justering av protokollet
Ärendebeskrivning
På förslag av ordförande Agneta Blom (S) uppdras åt Karolina Wallström
(L) och Per Lilja (S), med Johan Kumlin (M) och Ameer Sachet (S), att
jämte ordföranden justera protokollet.
Justeringen äger rum på Kommunstyrelseförvaltningen i Rådhuset
fredagen den 2 juni 2017, kl. 08.30.

§ 110 Enkel fråga från Anders Åhrlin (M) till Kenneth
Nilsson (S) om att ta sitt ansvar för Elgströmska?
Ärendenummer: Ks 794/2017
Ärendebeskrivning
Anders Åhrlin (M) har inkommit med en enkel fråga till Kenneth Nilsson
(S) om att ta sitt ansvar för Elgströmska.
Beslutsunderlag
Enkel fråga från Anders Åhrlin (M)
Kommunfullmäktiges behandling
Anders Åhrlin (M) ställer sin fråga.
Kenneth Nilsson (S) yttrar sig.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Frågan får ställas.
2. Frångå ärendet som därmed är färdigbehandlat.

§ 111 Enkel fråga från Anders Åhrlin (M) till Kenneth
Nilsson (S) om att flagga för Örebros veteraner
Ärendenummer: Ks 795/2017
Ärendebeskrivning
Anders Åhrlin (M) har inkommit med en enkel fråga till Kenneth Nilsson
(S) om att flagga för Örebros veteraner.
Beslutsunderlag
Enkel fråga från Anders Åhrlin (M)
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Kommunfullmäktiges behandling
Anders Åhrlin (M) ställer sin fråga.
Kenneth Nilsson (S) yttrar sig.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Frågan får ställas.
2. Frångå ärendet som därmed är färdigbehandlat.

§ 112 Enkel fråga från Sara Richert (MP) till Lennart
Bondeson (KD) om hur kommunen att använda
Energimyndighetens pengar för klimat- och
energirådgivning
Ärendenummer: Ks 784/2017
Ärendebeskrivning
Sara Richert (MP) har inkommit med en enkel fråga till Lennart Bondeson
(KD) om hur kommunen att använda Energimyndighetens pengar för
klimat- och energirådgivning.
Beslutsunderlag
Enkel fråga från Sara Richert (MP)
Kommunfullmäktiges behandling
Sara Richert (MP) ställer sin fråga.
Lennart Bondeson (KD) yttrar sig.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Frågan får ställas.
2. Frångå ärendet som därmed är färdigbehandlat.

§ 113 Enkel fråga från Martha Wicklund (V) till Per-Åke
Sörman (C) om hur patientsäkerheten garanteras inom
hemsjukvården
Ärendenummer: Ks 783/2017
Ärendebeskrivning
Martha Wicklund (V) har inkommit med en enkel fråga till Per-Åke
Sörman (C) om hur patientsäkerheten garanteras inom hemsjukvården.
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Beslutsunderlag
Enkel fråga från Martha Wicklund (V)
Kommunfullmäktiges behandling
Martha Wicklund (V) ställer sin fråga.
Per-Åke Sörman (C) yttrar sig.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Frågan får ställas.
2. Frångå ärendet som därmed är färdigbehandlat.

§ 114 Interpellation från Sara Richert (MP) till Björn Sundin
(S) om hur Örebro kommun arbetar för att minska
miljöpåverkan från konstgräsplanerna
Ärendenummer: Ks 202/2017
Ärendebeskrivning
Sara Richert (MP) har inkommit med en interpellation till Björn Sundin (S)
om hur Örebro kommun arbetar för att minska miljöpåverkan från
konstgräsplanerna?
Interpellationen anmäldes vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 15
februari 2017 och bordlades den 29 mars.
Beslutsunderlag
Interpellation från Sara Richert (MP)
Svar från Björn Sundin (S)
Kommunfullmäktiges behandling
Sara Richert (MP) ställer sina frågor i interpellationen. Björn Sundin (S)
yttrar sig och hänvisar till sitt skriftliga svar.
Daniel Granqvist (M), Hannah Ljung (C), Per Lilja (S) och Sten Lang
(MP) yttrar sig i interpellationsdebatten.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Frångå interpellation, som därmed är besvarad.
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§ 115 Interpellation från Martha Wicklund (V) till Per-Åke
Sörman (C) om finskspråkiga får äldreomsorg på sitt
språk
Ärendenummer: Ks 340/2017
Ärendebeskrivning
Martha Wicklund (V) har inkommit med en interpellation till Per-Åke
Sörman (C) om finskspråkiga får äldreomsorg på sitt språk?
Interpellationen anmäldes vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 15
februari samt bordlades den 29 mars och 26 april 2017.
Beslutsunderlag
Interpellation från Martha Wicklund (V)
Svar från Per-Åke Sörman (C)
Kommunfullmäktiges behandling
Martha Wicklund (V) ställer sina frågor i interpellationen. Per-Åke Sörman
(C) yttrar sig och hänvisar till sitt skriftliga svar.
Lennart Bondeson (KD), Åsa Johansson (L) och Johanna Reimfeldt
(M) yttrar sig under interpellationsdebatten.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Frångå interpellationen, som därmed är besvarad.

§ 116 ÖrebroBostäders försäljning av Studentbostäder i
Bottenhavet AB
Ärendenummer: Ks 595/2017
Ärendebeskrivning
ÖrebroBostäder AB (ÖBO) fick ett direktiv i 2016 års övergripande
strategier och budget att under 2016-2018 sälja cirka 300 studentlägenheter
för att frigöra kapital för en fortsatt hög investeringsnivå.
För att genomföra försäljningen har ÖBO förvärvat ett vilande bolag
Studentbostäder i Bottenhavet AB, org.nr 559071-9919, som ska äga del av
fastigheten Örebro Bottenhavet 4 vilken innehåller 306 studentlägenheter.
Transaktionskonsulten Catella AB fick genom en upphandling uppdraget
att genomföra försäljningsprocessen. Indikativa bud har tagits in och efter
förhandlingar har ÖBO ingått överlåtelseavtal med köparen
Kunskapsmiljön 3 Holding AB, org.nr 556955-9536, om att sälja aktierna i
Studentbostäder i Bottenhavet AB. Avtalet är bl.a. villkorat av att ÖBO:s
styrelse och kommunfullmäktige i Örebro godkänner försäljningen. ÖBO:s
styrelse har den 19 april 2017 godkänt försäljningen.
Köpet sker mot en preliminär köpeskilling om 125 048 972 kr baserat på
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ett överenskommet värde på fastigheten om 125 000 000 kr. I
överlåtelseavtalet förbinder sig köparen genom ett särskilt åtagande att
under en period om minst tio år från tillträdesdagen att upplåta
lägenheterna som studentlägenheter med hyresrätt samt medverka
tillsammans med säljaren i studentbostadsgarantin. Övriga villkor framgår
av överlåtelseavtal daterat 5 april 2017.
Ärendet behandlades av Kommunstyrelsen den 9 maj 2017.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2017-05-09
Skriftlig reservation från Jessica Carlqvist (V), 2017-05-09
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-04-26
Undertecknat överlåtelseavtal 2017-04-05 med bilaga 2.2 och 5.3
Protokoll från Örebrobostäder AB:s styrelsemöte 2017-04-19, inklusive
skrivelse från VD
Köpande bolags koncernstruktur
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
- Örebro kommun godkänner att Örebrobostäder AB säljer samtliga aktier i
Studentbostäder i Bottenhavet AB till Kunskapsmiljön 3 Holding AB i
enlighet med överlåtelseavtal 2017-04-05.
Vid Kommunstyrelsens sammanträde reserverade sig Jessica Carlqvist (V)
skriftligt mot beslutet till förmån för eget yrkande om avslag på
Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Yrkande
Kenneth Nilsson (S), Lennart Bondeson (KD), Anders Åhrlin (M), Sara
Richert (MP), Daniel Edström (SD), Karolina Wallström (L), Björn Sundin
(S), Eva Eriksson (S), Per-Åke Sörman (C) och Camilla Andersson (S)
yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Murad Artin (V) och Jessica Carlqvist (V) yrkar avslag på
Kommunstyrelsens förslag.
Ajournering
Kommunfullmäktiges ajournerar sig för lunchpaus kl. 12.00.
Sammanträdet återupptas kl. 13.00.
Proposition
Ordförande Agneta Blom (S) finner att det finns två förslag till beslut, det
vill säga bifall till Kommunstyrelsens förslag respektive avslag på
Kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden ställer dessa mot varandra och finner att Kommunfullmäktige
beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs och ska verkställas.
Ja-röst innebär bifall till Kommunstyrelsens förslag och nej-röst innebär
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avslag till Kommunstyrelsens förslag.
Ja-röster lämnas av: Hanna Altunkaynak (S), Camilla Andersson (S),
Elisabeth Karlsson Zuaw (S), Allan Armaghan (S), Frederick Axewill (S),
Agneta Blom (S), Marie Brorson (S), Inger Carlsson (S), Jessica Ekerbring
(S), Ida Eklund (S), Eva Eriksson (S), Anna Hedström (S), John Johansson
(S), Pell Uno Larsson (S), Per Lilja (S), Lasse S Lorentzon (S), Kenneth
Nilsson (S), Ameer Sachet (S), Linda Smedberg (S), Björn Sundin (S),
Carina Toro Hartman (S), Susann Wallin (S), Nouroz Wanli (S), Jan
Zetterqvist (S), Linn Andersson (M), Hossein Azeri (M), Mustaf Cali
Siyaad (M), Lars Elamson (M), Daniel Granqvist (M), Emelie Jaxell (M),
Maria Haglund (M), Maria Hedwall (M), Johan Kumlin (M), Gunilla
Olofsson (M), Johanna Reimfelt (M), Stefan Stark (M), Anders Åhrlin
(M), Sigvard Blixt (SD), Habib Brini (SD), Daniel Edström (SD), Per
Hofstedt (SD), Daniel Spiik (SD), Jimmy Larsson (SD), Sten Lang (MP),
Niclas Persson (MP), Gunnar Oest (MP), Sara Richert (MP) Marcus
Willén Ode (MP) Behcet Barsom (KD), Lennart Bondeson (KD), Anders
Hagström (KD), Marlene Jörhag (KD), Åsa Johansson (L), Ulrica SolverGustavsson (L), Karolina Wallström (L), Lars Johansson (C), Hannah
Ljung (C), Elisabeth Malmqvist (C) och Per-Åke Sörman (C).
Nej-röster lämnas av: Murad Artin (V), Jessica Carlqvist (V), Cecilia Lönn
Elgstrand (V) och Martha Wicklund (V).
Ordföranden finner med resultatet 59 ja-röster och 4 nej-röster att
Kommunfullmäktige beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Örebro kommun godkänner att Örebrobostäder AB säljer samtliga aktier i
Studentbostäder i Bottenhavet AB till Kunskapsmiljön 3 Holding AB i
enlighet med överlåtelseavtal 2017-04-05.
Reservation
Murad Artin (V), Jessica Carlqvist (V), Cecilia Lönn Elgstrand (V)
och Martha Wicklund (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för Murad
Artins (V) och Jessica Carlqvists (V) yrkande om avslag på
Kommunstyrelsens förslag.

§ 117 Förlängning av reservationsavtal avseende
fastigheten Vägvälten
Ärendenummer: Ks 756/2016
Ärendebeskrivning
LIDL Sverige KB, 969667-6312, avser att uppföra sitt tredje centrallager i
Sverige och har valt Västra Pilängen i Örebro.
Reservationsavtalet innebär att området, omfattande ca 177 300 m²,
reserveras fram till den 30 november 2017. Kommunen avser sedan att
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överlåta området.
Ärendet behandlades av Programnämnd samhällsbyggnad den 6 april 2017
och av Kommunstyrelsen den 9 maj 2017.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2017-05-09
Protokollsutdrag från Programnämnd samhällsbyggnad, 2017-04-06, § 47
Tjänsteskrivelse till Programnämnd samhällsbyggnad, 2017-03-16
Reservationsavtal
Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige, 2016-06-15, § 180
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
1. Uppdra åt Programnämnd samhällsbyggnads ordförande att godkänna
justeringar och förändringar på situationsplanens utformning och
byggnadens storlek i enlighet med avtalet.
2. Godkänna föreliggande reservationsavtal samt uppdra åt Programnämnd
samhällsbyggnads ordförande att för kommunens del underteckna
reservationsavtalet.
3. Uppdra åt Programnämnd samhällsbyggnads ordförande att förlänga
föreliggande reservationsavtal, samt om nödvändigt, besluta om ytterligare
förlängning.
4. Uppdra åt Programnämnd samhällsbyggnads ordförande att för
kommunens del godkänna och underteckna överlåtelseavtal avseende
Vägvälten 1.
Yrkande
Björn Sundin (S) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Uppdra åt Programnämnd samhällsbyggnads ordförande att godkänna
justeringar och förändringar på situationsplanens utformning och
byggnadens storlek i enlighet med avtalet.
2. Godkänna föreliggande reservationsavtal samt uppdra åt Programnämnd
samhällsbyggnads ordförande att för kommunens del underteckna
reservationsavtalet.
3. Uppdra åt Programnämnd samhällsbyggnads ordförande att förlänga
föreliggande reservationsavtal, samt om nödvändigt, besluta om ytterligare
förlängning.
4. Uppdra åt Programnämnd samhällsbyggnads ordförande att för
kommunens del godkänna och underteckna överlåtelseavtal avseende
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Vägvälten 1.

§ 118 Riktlinjer för markanvisning
Ärendenummer: Ks 644/2017
Ärendebeskrivning
Enligt lag ska alla kommuner som tillämpar markanvisningar ha antagna
riktlinjer för hur dessa genomförs. Örebro kommun antog dessa riktlinjer
under år 2014. Med anledning av nya uppdrag i kommunens
"Övergripande strategier och budget" måste riktlinjerna uppdateras.
Förslaget innebär tillägg i bestämmelserna om att kommunen som säljare
har rätt att hyra eller köpa en viss del av bostäderna i de
markanvisningarna.
Ärendet behandlades av Programnämnd samhällsbyggnad den 6 april 2017
och av Kommunstyrelsen den 9 maj 2017.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2017-05-09
Skriftlig reservation från Anders Åhrlin m.fl. (M), 2017-05-09
Skriftlig reservation från Daniel Edström (SD), 2017-05-09
Skriftlig reservation från Karolina Wallström (L), 2017-05-09
Protokollsutdrag från Programnämnd samhällsbyggnad, 2017-04-06, § 49
Tjänsteskrivelse från Programnämnd samhällsbyggnad, 2017-03-30
Förslag till reviderade Riktlinjer för markanvisning
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
- Godkänna reviderade Riktlinjer för markanvisning inklusive
Programnämnd samhällsbyggnad tillägg och justeringar.
Vid Kommunstyrelsens sammanträde reserverade sig Anders Åhrlin (M),
Cecilia Askerskär Philipsson (M), Johan Kumlin (M) och Karolina
Wallström (L) skriftligt till förmån för egna yrkanden avslag på
Programnämnd samhällsbyggnads förslag.
Daniel Edström (SD) reserverade sig skriftligt till förmån för eget yrkande
om att stryka ett tillägg på sidan 5 som lyder "Kommunen ska vid
markanvisning ges möjlighet att hyra eller köpa 5-20 procent av
bostäderna. Örebro kommun ska stå som hyresgäst eller köpare till
bostaden, utifrån beslut i Kommunstyrelsen om inriktning eller policy för
bostäder för olika sociala ändamål. Kommunen ska alltid ha sex veckors
svarstid. Möjligheten ska ges under tiden för reservationsavtal innan
kommunen avyttrar marken då erforderliga avtal om detta upprättas."
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Yrkande
Björn Sundin (S), Sara Richert (MP), Jessica Carlqvist (V), Lennart
Bondeson (KD), Behcet Barsom (KD), John Johansson (S), Niclas Persson
(MP), Hannah Ljung (C), Carina Toro Hartman (S), Elisabeth Malmqvist
(C) och Murad Artin (V) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Anders Åhrlin (M), Karolina Wallström (L), Daniel Granqvist (M), Patrik
Jämtvall (L) och Linn Andersson (M) yrkar avslag på Kommunstyrelsens
förslag.
Daniel Edström (SD), Jimmy Larsson (SD) och Habib Brini (SD) yrkar
bifall till tillägg nummer 1 och avslag på tillägg nummer 2 i Riktlinjer för
markanvisning.
Proposition
Ordförande Agneta Blom (S) redovisar förslag till propositionsordning
där var och ett av de två föreslagna tilläggen till Riktlinjer för
markanvisning hanteras separat.
Ordföranden ställer inledningsvis tillägg nummer 1 under proposition och
finner att Kommunfullmäktige beslutar enligt det.
Votering begärs och verkställs.
Ja-röst innebär bifall och nej-röst innebär avslag till tillägg nummer 1.
Kommunfullmäktige godkänner propositionsordningen.
Ja-röst lämnas av: Hanna Altunkaynak (S), Camilla Andersson (S),
Elisabeth Karlsson Zuaw (S), Allan Armaghan (S), Frederick Axewill (S),
Agneta Blom (S), Marie Brorson (S), Inger Carlsson (S), Jessica Ekerbring
(S), Ida Eklund (S), Eva Eriksson (S), Anna Hedström (S), John Johansson
(S), Pell Uno Larsson (S), Per Lilja (S), Lasse S Lorentzon (S), Kenneth
Nilsson (S), Ameer Sachet (S), Linda Smedberg (S), Björn Sundin (S),
Carina Toro Hartman (S), Susann Wallin (S), Nouroz Wanli (S), Jan
Zetterqvist (S), Sigvard Blixt (SD), Habib Brini (SD), Daniel Edström
(SD), Per Hofstedt (SD), Daniel Spiik (SD), Jimmy Larsson (SD), Sten
Lang (MP), Niclas Persson (MP), Gunnar Oest (MP), Sara Richert
(MP) Marcus Willén Ode (MP) Behcet Barsom (KD), Lennart Bondeson
(KD, Anders Hagström (KD), Marlene Jörhag (KD), Murad Artin (V),
Jessica Carlqvist (V), Cecilia Lönn Elgstrand (V), Martha Wicklund (V),
Lars Johansson (C), Hannah Ljung (C), Elisabeth Malmqvist (C) och PerÅke Sörman (C).
Nej-röster lämnas av: Linn Andersson (M), Hossein Azeri (M), Mustaf
Cali Siyaad (M), Lars Elamson (M), Daniel Granqvist (M), Emelie Jaxell
(M), Maria Haglund (M), Maria Hedwall (M), Johan Kumlin (M), Gunilla
Olofsson (M), Johanna Reimfelt (M), Stefan Stark (M), Anders Åhrlin
(M), Åsa Johansson (L), Patrik Jämtvall (L), Ulrica Solver-Gustavsson (L)
och Karolina Wallström (L).
Ordföranden finner att med resultatet 48 ja-röster och 17 nej-röster att
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Kommunfullmäktige beslutar om bifall till tillägg nummer 1 i Riktlinjer för
markanvisning.
Ordföranden ställer därefter tillägg nummer 2 under proposition och finner
att Kommunfullmäktige beslutar enligt det.
Votering begärs och verkställs.
Ja-röst innebär bifall och nej-röst innebär avslag till tillägg nummer 2.
Kommunfullmäktige godkänner propositionsordningen.
Ja-röst lämnas av: Hanna Altunkaynak (S), Camilla Andersson (S),
Elisabeth Karlsson Zuaw (S), Allan Armaghan (S), Frederick Axewill (S),
Agneta Blom (S), Marie Brorson (S), Inger Carlsson (S), Jessica Ekerbring
(S), Ida Eklund (S), Eva Eriksson (S), Anna Hedström (S), John Johansson
(S), Pell Uno Larsson (S), Per Lilja (S), Lasse S Lorentzon (S), Kenneth
Nilsson (S), Ameer Sachet (S), Linda Smedberg (S), Björn Sundin (S),
Carina Toro Hartman (S), Susann Wallin (S), Nouroz Wanli (S), Jan
Zetterqvist (S), Sten Lang (MP), Niclas Persson (MP), Gunnar Oest (MP),
Sara Richert (MP) Marcus Willén Ode (MP) Behcet Barsom (KD), Lennart
Bondeson (KD, Anders Hagström (KD), Marlene Jörhag (KD), Murad
Artin (V), Jessica Carlqvist (V), Cecilia Lönn Elgstrand (V), Martha
Wicklund (V), Lars Johansson (C), Hannah Ljung (C), Elisabeth
Malmqvist (C) och Per-Åke Sörman (C).
Nej-röster lämnas av: Linn Andersson (M), Hossein Azeri (M), Mustaf
Cali Siyaad (M), Lars Elamson (M), Daniel Granqvist (M), Emelie Jaxell
(M), Maria Haglund (M), Maria Hedwall (M), Johan Kumlin (M), Gunilla
Olofsson (M), Johanna Reimfelt (M), Stefan Stark (M), Anders Åhrlin (M),
Sigvard Blixt (SD), Habib Brini (SD), Daniel Edström (SD), Per Hofstedt
(SD), Daniel Spiik (SD), Jimmy Larsson (SD), Åsa Johansson (L), Patrik
Jämtvall (L), Ulrica Solver-Gustavsson (L) och Karolina Wallström (L).
Ordföranden finner att med resultatet 41 ja-röster och 23 nej-röster att
Kommunfullmäktige beslutar om bifall till tillägg nummer 2 i Riktlinjer
för markanvisning.
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
- Godkänna reviderade riktlinjer för markanvisning inklusive
Programnämnd samhällsbyggnad tillägg och justeringar.
Reservation
Linn Andersson (M), Hossein Azeri (M), Mustaf Cali Siyaad (M), Lars
Elamson (M), Daniel Granqvist (M), Emelie Jaxell (M), Maria Haglund
(M), Maria Hedwall (M), Johan Kumlin (M), Gunilla Olofsson (M),
Johanna Reimfelt (M), Stefan Stark (M), Anders Åhrlin (M), Åsa
Johansson (L), Patrik Jämtvall (L), Ulrica Solver-Gustavsson (L) och
Karolina Wallström (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för Anders
Åhrlins (M), Karolina Wallströms (L), Daniel Granqvists (M), Patrik
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Jämtvalls (L) och Linn Anderssons (M) yrkanden om avslag på
Kommunstyrelsens förslag.
Sigvard Blixt (SD), Habib Brini (SD), Daniel Edström (SD), Per Hofstedt
(SD), Daniel Spiik (SD) och Jimmy Larsson (SD) reserverar sig mot
beslutet till förmån för Daniel Edströms (SD), Jimmy Larssons (SD) och
Habib Brinis (SD) yrkanden om avslag på tillägg nummer 2.

§ 119 Vattenskyddsområde Svartån
Ärendenummer: Ks 605/2017
Ärendebeskrivning
Svartån utgör råvattentäkt för Örebros vattenförsörjning. Vatten tas från ån
vid Karlslund och behandlas först i Skråmsta vattenverk och därefter i
infiltrationsbassänger i Eker, Bista och Jägarbacken innan det pumpas upp
som konstgjort grundvatten. Vattenverket förser 120 000 personer med
dricksvatten från Svartån och i dagsläget saknar Örebro tätort
reservråvattentäkt. Svartåns sårbarhet är hög, enbart på grund av
avsaknaden av en reservråvattentäkt, och behovet av skyddsåtgärder är
stort. Ett viktigt led i skyddet av Svartån kan åstadkommas genom att ett
vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter skapas.
Ärendet behandlades av Programnämnd samhällsbyggnad den 6 april och
av Kommunstyrelsen den 9 maj 2017.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2017-05-09 - tillkommer senare
Protokollsutdrag från Programnämnd samhällsbyggnad, 2017-04-06, § 45
Tjänsteskrivelse till Programnämnd samhällsbyggnad, 2017-02-27
Karta över vattenskyddsområde Svartån
Föreskrifter för vattenskyddsområde Svartån
Motiv till föreskrifter för VSO Svartån
Tekniskt underlag vattenskyddsområde Svartån
Brev till fastighetsägare, 2017-02-28
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
- Till Länsstyrelsen inlämna ansökan om inrättande av vattenskyddsområde
för Svartån med skyddsföreskrifter enligt bifogat förslag och enligt bifogat
tekniskt underlag och karta.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Yrkande
Björn Sundin (S) tilläggsyrkar att förslag till beslut kompletteras med:
"Beslutsunderlaget kompletteras med en aktuell fastighetskarta inför den
fortsatta hanteringen av ärendet.".
Jimmy Larsson (SD), Jessica Carlqvist (V), Hannah Ljung (C) yrkar bifall
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till Björn Sundins (S) tilläggsyrkande.
Sara Richert (MP) yrkar bifall till Björn Sundins (S) tilläggsyrkande samt
att få lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Proposition
Ordförande Agneta Blom (S) finner att det endast finns ett förslag till
beslut, det vill säga Björn Sundins (S) tilläggsyrkande om att komplettera
förslag till beslut med: "Beslutsunderlaget kompletteras med en aktuell
fastighetskarta inför den fortsatta hanteringen av ärendet." och finner att
Kommunfullmäktige beslutar enligt det.
Vidare ställer ordföranden Sara Richerts (MP) yrkande om att få lämna ett
särskilt yttrande till protokollet under proposition och finner att
Kommunfullmäktige beslutar enligt yrkandet.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Till Länsstyrelsen inlämna ansökan om inrättande av
vattenskyddsområde för Svartån med skyddsföreskrifter enligt bifogat
förslag och enligt bifogat tekniskt underlag och karta. Beslutsunderlaget
kompletteras med en aktuell fastighetskarta inför den fortsatta hanteringen
av ärendet.
2. Sara Richert (MP) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.

§ 120 Delägarskap Inera AB
Ärendenummer: Ks 522/2017
Ärendebeskrivning
Företaget Inera AB bildades 1999 och har hittills ägts gemensamt av alla
landsting och regioner och verksamheten har varit inriktad på utveckling
av e-hälsa. Verksamheten riktar sig till både invånare och medarbetare
inom vård och omsorg. Genom bolaget sker samverkan kring
gemensamma lösningar, gemensam infrastruktur och stöd för
digitalisering. Bland de gemensamt utvecklade tjänsterna finns till exempel
1177 Vårdguiden, UMO (Ungdomsmottagning på nätet) och Journal via
nätet.
Genom att Örebro kommun blir delägare i företaget, blir det möjligt att
köpa tjänster från Inera AB, utan föregående upphandling (genom det så
kallade Teckal-undantaget i upphandlingslagstiftningen). Som delägare kan
kommunen också vara med och påverka utvecklingen av digitalisering i
offentlig sektor. Ett breddat ägande ligger också i linje med SKL:s uppdrag
är att främja och stödja samverkan mellan medlemmarna i
verksamhetsutveckling genom digitala lösningar.
Ärendet behandlades i Kommunstyrelsen den 9 maj 2017.
15

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2017-05-09
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-04-17
Aktieöverlåtelseavtal, bilaga 1
Anslutningsavtal, bilaga 2
Aktieägaravtal, bilaga 3
Bolagsordning, bilaga 4
Ägardirektiv, bilaga 5
Årsredovisning Inera AB 2015, bilaga 6
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
1. Av SKL Företag AB förvärva 5 (fem) aktier i Inera AB för en
köpeskilling om 42 500 kronor, i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet.
2. Godkänna i ärendet redovisat aktieägaravtal och att inträda som part i
aktieägaravtalet genom redovisat anslutningsavtal.
Yrkande
Kenneth Nilsson (S) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Av SKL Företag AB förvärva 5 (fem) aktier i Inera AB för en
köpeskilling om 42 500 kronor, i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet.
2. Godkänna i ärendet redovisat aktieägaravtal och att inträda som part i
aktieägaravtalet genom redovisat anslutningsavtal.

§ 121 Svar på motion från Johanna Reimfelt (M) om att
bygga karriärvägar för våra socialsekreterare
Ärendenummer: Ks 733/2015
Ärendebeskrivning
Moderaterna föreslår i sin motion att öka kvaliteten i socialtjänsten genom
ett stärkt samarbete med universitetet, införa inskolningstjänster, erbjuda
anställda som arbetat två år att läsa in en magisterexamen där inriktningen
ska vara ledarskap och HR.
Kommunstyrelseförvaltningen i samråd med Socialförvaltningen föreslår
att motionen avslås då bedömningen är att dessa aktiviteter inte går i linje
med den kompetenstrappa som är framtagen.
Ärendet behandlades av Programnämnd social välfärd den 10 november
2016 och av Kommunstyrelsen den 7 februari 2017.
Ärendet bordlades vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 15 februari,
16

29 mars 2017 och den 26 april 2017.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2017-02-07, § 41
Reservation från Anders Åhrlin (M), 2017-02-07
Protokollsutdrag från Programnämnd social välfärd, 2016-11-10, § 175
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-10-06
Motion från Johanna Reimfelt (M), om att bygga karriärvägar för våra
socialsekreterare 2015-07-27.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
- Motionen avslås.
Vid Kommunstyrelsens sammanträde reserverade sig Anders Åhrlin (M),
Maria Haglund (M) och Johan Kumlin (M) skriftligt till förmån för Anders
Åhrlins (M) yrkande om bifall till motionen.
Yrkande
Kenneth Nilsson (S), John Johansson (S) och Martha Wicklund (V) yrkar
bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Johanna Reimfeldt (M), Ulrica Solver-Gustafsson (L), Jimmy Larsson
(SD) och Johan Kumlin (M) yrkar bifall till motionen.
Proposition
Ordförande Agneta Blom finner att det finns två förslag till beslut, det vill
säga bifall till Kommunstyrelsens förslag om att avslå motionen respektive
bifall till motionen. Ordföranden ställer dessa mot varandra och finner att
Kommunfullmäktige beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Motionen avslås.
Reservation
Linn Andersson (M), Hossein Azeri (M), Mustaf Cali Siyaad (M), Sara
Dicksen (M), Lars Elamson (M), Emelie Jaxell (M), Maria Haglund (M),
Maria Hedwall (M), Johan Kumlin (M), Gunilla Olofsson (M), Johanna
Reimfeldt (M), Stefan Stark (M), Anders Åhrlin (M), Sigvard Blixt (SD),
Habib Brini (SD), Daniel Edström (SD), Per Hofstedt (SD), Daniel Spiik
(SD), Jimmy Larsson (SD), Åsa Johansson (L), Patrik Jämtvall (L), Ulrica
Solver-Gustavsson (L) och Karolina Wallström (L) reserverar sig mot
beslutet till förmån för egna yrkanden om att bifalla motionen.

17

§ 122 Svar på motion från Daniel Spiik (SD) om justering
av mötesarvode
Ärendenummer: Ks 481/2015
Ärendebeskrivning
Daniel Spiik (SD) har inkommit med en motion som anmäldes i
Kommunfullmäktige den 23 mars 2015, § 481.
Motionen innehåller ett förslag om att ge Kommunstyrelseförvaltningen i
uppdrag att justera mötesarvoderingen. Motionären pekar på att de
förtroendevalda har rätt till förlorad arbetsinkomst, mötesarvode,
parkeringsavgift, milersättning samt barnanpassning. Motionären önskar
dock att ett fast mötesarvode ska utbetalas och att möjligheten till övriga
ersättningar avskaffas.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 7 februari 2017.
Kommunfullmäktige bordlade ärendet den 15 februari, 29 mars och den 26
april 2017.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2017-02-07, § 42
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-12-07
Motion från Daniel Spiik (SD) om justering av mötesarvode, 2015-03-23
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.
Yrkande
Kenneth Nilsson (S) och Lennart Bondeson (KD) yrkar bifall till
Kommunstyrelsens förslag.
Daniel Spiik (SD) yrkar bifall till motionen.
Proposition
Ordförande Agneta Blom finner att det finns två förslag till beslut, det vill
säga bifall till Kommunstyrelsens förslag om att avslå motionen respektive
bifall till motionen. Ordföranden ställer dessa mot varandra och finner att
Kommunfullmäktige beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Motionen avslås.
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Reservation
Habib Brini (SD), Per Hofstedt (SD), Jimmy Larsson (SD), Daniel Spiik
(SD), Sigvard Blixt (SD) och Daniel Edström (SD) reserverar sig mot
beslutet till förmån för Daniel Spiiks (SD) yrkande om att bifalla motionen.

§ 123 Anmälan av enkla frågor och interpellationer till
kommande sammanträde
Ärendebeskrivning
Marcus Willén Ode (MP) har inkommit med en enkel fråga till Behcet
Barsom (KD) om finansiering av El Sistema. Ks 838/2017
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Frågan får ställas.

§ 124 Anmälan av motioner
Ärendebeskrivning
Sara Richert (MP) har inkommit med en motion om att lyfta redovisningen
av kommunens hållbarhetsarbete. Ks 785/2017
Daniel Granqvist (M) har inkommit med en motion om redogörelser för
fullmäktige. Ks 819/2017
Johan Åqvist (L) har inkommit med en motion om konstgräs på
förskolegårdar. Ks 820/2017
Murad Artin m.fl. (V) har inkommit med en motion om krafttag för ett
livskraftigt länsmuseum i Örebro kommun. Ks 821/2017
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Remittera motionerna till Kommunstyrelsen.

§ 125 Anmälan av handlingar
Ärendenummer: Ks 479/2017
Ärendebeskrivning
Bedömning av verksamheterna i Örebro kommuns hel- och delägda
aktiebolag under 2016, Ks 479/2017
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Anmälan läggs till handlingarna.
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§ 126 Vissa val m.m.
Ärendenummer: Ks 708/2017
Ärendebeskrivning
Valberedningen har den 24 maj 2017 inkommit med en valhandling.
Valhandlingen läggs som bilaga till protokollet.
Beslutsunderlag
Valhandling, 2017-05-24
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Enligt valberedningens förslag.

§ 127 Interpellation från Maria Haglund (M) till Jessica
Ekerbring (S) om verksamhetsförlagd utbildning för
lärarstudenter håller måttet?
Ärendenummer: Ks 362/2017
Ärendebeskrivning
Maria Haglund (M) har inkommit med en interpellation till Jessica
Ekerbring (S) om verksamhetsförlagd utbildning för lärarstudenter håller
måttet?
Interpellationen anmäldes och bordlades vid Kommunfullmäktiges
sammanträde den 29 mars samt bordlades den 26 april 2017.
Beslutsunderlag
Interpellation från Maria Haglund (M)
Svar från Jessica Ekerbring (S)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Bordlägga ärendet.

§ 128 Interpellation från Stefan Stark (M) till Jessica
Ekerbring (S) om oro och säkerhet på Örebros
gymnasieskolor?
Ärendenummer: Ks 363/2017
Ärendebeskrivning
Stefan Stark (M) har inkommit med en interpellation till Jessica Ekerbring
(S) om oro och säkerhet på Örebros gymnasieskolor?
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Interpellationen anmäldes och bordlades vid Kommunfullmäktiges
sammanträde den 29 mars samt den 26 april 2017.
Beslutsunderlag
Interpellation från Stefan Stark (M)
Svar från Jessica Ekerbring (S)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Bordlägga ärendet.

§ 129 Interpellation från Niclas Persson (MP) till Lennart
Bondeson (KD) om programmet för social hållbarhet och
social hållbarhet i den nya översiktsplanen?
Ärendenummer: Ks 499/2017
Ärendebeskrivning
Niclas Persson (MP) har inkommit med en interpellation till Lennart
Bondeson (KD) om programmet för social hållbarhet och social hållbarhet
i den nya översiktsplanen?
Interpellationen anmäldes och bordlades vid Kommunfullmäktiges
sammanträde den 29 mars samt den 26 april 2017.
Beslutsunderlag
Interpellation från Niclas Persson (MP)
Svar från Lennart Bondeson (KD)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Ärendet bordläggs.

§ 130 Interpellation från Johan Kumlin (M) till Anders
Hagström (KD) om vad som händer med SFI?
Ärendenummer: Ks 561/2017
Ärendebeskrivning
Johan Kumlin (M) har inkommit med en interpellation till Anders
Hagström (KD) om vad som händer med SFI?
Interpellationen anmäldes och bordlades vid Kommunfullmäktiges
sammanträde den 29 mars samt den 26 april 2017.
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Beslutsunderlag
Interpellation från Johan Kumlin (M)
Svar från Anders Hagström (KD)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Ärendet bordläggs.

§ 131 Interpellation från Stefan Stark (M) till Jessica
Ekerbring (S) om kontaktpolitiker på Örebros
gymnasieskolor?
Ärendenummer: Ks 562/2017
Ärendebeskrivning
Stefan Stark (M) har inkommit med en interpellation till Jessica Ekerbring
(S) om kontaktpolitiker på Örebros gymnasieskolor?
Interpellationen anmäldes och bordlades vid Kommunfullmäktiges
sammanträde den 29 mars samt den 26 april 2017.
Beslutsunderlag
Interpellation från Stefan Stark (M)
Svar från Jessica Ekerbring (S)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Ärendet bordläggs.

§ 132 Interpellation från Hossein Azeri (M) till Per-Åke
Sörman (C) om det förekommer handel inom Örebros
hemvård?
Ärendenummer: Ks 563/2017
Ärendebeskrivning
Hossein Azeri (M) har inkommit med en interpellation till Per-Åke Sörman
(C) om det förekommer handel inom Örebros hemvård?
Interpellationen anmäldes och bordlades vid Kommunfullmäktiges
sammanträde den 29 mars samt den 26 april 2017.
Beslutsunderlag
Interpellation från Hossein Azeri (M)
Svar från Per-Åke Sörman (C)
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Bordlägga ärendet.

§ 133 Interpellation från Johan Åqvist (L) till Kenneth
Nilsson (S) om Örebro kommun utbildar sina medarbetare
i HLR (Hjärt-lungräddning) och i användandet av
hjärtstartare?
Ärendenummer: Ks 575/2017
Ärendebeskrivning
Johan Åqvist (L) har inkommit med en interpellation till Kenneth Nilsson
(S) om hur Örebro kommun utbildar sina medarbetare i HLR (Hjärtlungräddning) och i användandet av hjärtstartare?
Interpellationen anmäldes och bordlades vid Kommunfullmäktiges
sammanträde den 26 april 2017.
Beslutsunderlag
Interpellation från Johan Åqvist (L)
Svar från Kenneth Nilsson (S)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Bordlägga ärendet.

§ 134 Interpellation från Johan Åqvist (L) till Per-Åke
Sörman (C) om lyftteknik
Ärendenummer: Ks 574/2017
Ärendebeskrivning
Johan Åqvist (L) har inkommit med en interpellation till Per-Åke Sörman
(C) om lyftteknik?
Interpellationen anmäldes och bordlades vid Kommunfullmäktiges
sammanträde den 26 april 2017.
Beslutsunderlag
Interpellation från Johan Åqvist (L)
Svar från Per-Åke Sörman (C)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Bordlägga ärendet.
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§ 135 Interpellation från Daniel Edström (SD) till Per-Åke
Sörman (C) om varför ökar antalet delade turer?
Ärendenummer: Ks 687/2017
Ärendebeskrivning
Daniel Edström (SD) har inkommit med en interpellation till Per-Åke
Sörman (C) om varför ökar antalet delade turer?
Interpellationen anmäldes vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 26
april 2017.
Beslutsunderlag
Interpellation från Daniel Edström (SD)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Bordlägga ärendet.

§ 136 Interpellation från Karolina Wallström (L) till
Charlotte Edberger Jangdin (C) om bevattningsförbudet i
Örebro
Ärendenummer: Ks 688/2017
Ärendebeskrivning
Karolina Wallström (L) har inkommit med en interpellation till Charlotte
Edberger Jangdin (C) om bevattningsförbudet i Örebro.
Interpellationen anmäldes och bordlades vid Kommunfullmäktige den 26
april 2017.
Beslutsunderlag
Interpellation från Karolina Wallström (L)
Svar från Charlotte Edberger Jangdin (C)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Bordlägga ärendet.
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§ 137 Interpellation från Martha Wicklund (V) till Per-Åke
Sörman (C) om hur kvalitetssäkras Örebros äldreomsorg?
Ärendenummer: Ks 689/2017
Ärendebeskrivning
Martha Wicklund (V) har inkommit med en interpellation till Per-Åke
Sörman (C) om hur kvalitetssäkras Örebros äldreomsorg?
Interpellationen anmäldes och bordlades vid Kommunfullmäktige den 26
april 2017.
Beslutsunderlag
Interpellation från Martha Wicklund (V)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Bordlägga ärendet.

§ 138 Svar på motion från Daniel Edström m.fl. (SD) om att
utreda digitaliseringspersonal i skolan
Ärendenummer: Ks 571/2016
Ärendebeskrivning
Daniel Edström (SD) och Jimmy Larsson (SD) har inkommit med en
motion som anmäldes i Kommunfullmäktige den 27 april 2016, 138 §.
Motionen syftar till att utreda om skolan behöver anpassa sin verksamhet
till den ökade digitalisering som sker i vår vardag. Inom skolan jobbar man
idag mot en dator per elev (1:1). Den ökade fokuseringen på teknik skapar
större behov av bättre systemstöd och service. IT-stöd ska inte vara
begränsande för lärarnas pedagogiska arbete.
Motionen vill utreda tre frågor. Den första är i vilken utsträckning det finns
tillgång till personal som tar hand servrar och digital utrustning i skolan.
Den andra är att utreda vilka kostnaderna är för att anställa personal som
tar hand om den digitala utrustningen i skolan. Den tredje är om det finns
tidigare liknande projekt som man kan dra erfarenhet och lärdom av.
Motionen har handlagts av Kommunstyrelseförvaltningen. Motionen
bedöms som tillgodosedd eftersom man inom
Kommunstyrelseförvaltningen redan arbetar med dessa frågor.
Ärendet behandlades av Programnämnd barn och utbildning den 9
november 2016 och av Kommunstyrelsen den 7 februari 2017.
Ärendet bordlades vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 15 februari
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och den 29 mars 2017.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2017-02-07, § 43
Protokollsutdrag från Programnämnd barn och utbildning, 2016-11-09, §
150
Svar på motion, 2016-10-14
Motion från Daniel Edström m.fl. (SD) om att utreda
digitaliseringspersonal i skolan, 2016-04-27
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
- Motionen är tillgodosedd.
Vid Kommunstyrelsens sammanträde reserverade sig Daniel Edström (SD)
mot beslutet till förmån för sitt yrkande om bifall till motionen.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Bordlägga ärendet.

§ 139 Svar på motion från Murad Artin m.fl. (V) om
långsiktigt bemanningsarbete
Ärendenummer: Ks 696/2016
Ärendebeskrivning
Vänsterpartiets fullmäktigegrupp har lämnat en motion till
Kommunfullmäktige med förslaget att Örebro kommun ska anta en strategi
för hur välfärden ska bemannas utan att anlita bemanningsföretag.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 7 februari 2017.
Ärendet bordlades av Kommunfullmäktige den 15 februari, 29 mars och
den 26 april 2017.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2017-02-07, § 44
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-01-05
Motion från Murad Artin m.fl. (V), 2016-05-25
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
- Motionen avslås.
Vid Kommunstyrelsens sammanträde reserverade sig Murad Artin (V) mot
beslutet till förmån för sitt yrkande om att bifalla motionen.
26

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Bordlägga ärendet.

§ 140 Svar på motion från Anders Åhrlin (M) om att
Oxhagen behöver mer än betong
Ärendenummer: Ks 732/2015
Ärendebeskrivning
Anders Åhrlin (M) har inkommit med en motion som anmäldes i
Kommunfullmäktige den 25 april 2015.
Motionen påtalar behovet av en riktad ansträngning för att läka bort både
de fysiska och mentala barriärer som håller utanförskapsområdena i
utanförskap. Konkreta förslag presenteras för att lyfta våra miljonområden
med särskilt fokus på Oxhagen. Det som enligt motionären behövs är
upprustning, socialt arbete och satsningar på skolan. En stor och bred
satsning bör initieras och insatsen ska ge lärdom till fortsatt utveckling i
andra ytterstadsområden. Målet ska vara "Ett Örebro 2035". Målet är att
prestera en bred politisk enighet bakom ett åtgärdsprogram för de här
områdena som dessutom håller över tid. Att ha ett långsiktigt mål står inte i
vägen för att förbättra här och nu, men det behövs en plan för trivsamma
trygga områden med en skola för alla och fler jobb.
Ärendet behandlades av Programnämnd samhällsbyggnad den 1 december
2015, Programnämnd barn och utbildning den 2 december 2015,
Programnämnd social välfärd den 10 november 2016 och
Kommunstyrelsen den 14 mars 2017.
Ärendet bordlades av Kommunfullmäktige den 29 mars och den 26 april
2017.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2017-03-14, § 66
Skriftlig reservation från Maria Haglund (M), 2017-03-14
Motion från Anders Åhrlin (M) om att Oxhagen behöver mer än betong,
2015-04-25
Kommunstyrelsestyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-02-17
Protokollsutdrag från Programnämnd samhällsbyggnad, 2015-12-01, § 145
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse till Programnämnd
samhällsbyggnad, 2015-11-11
Protokollsutdrag från Programnämnd barn och utbildning, 2015-12-02, §
201
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse till Programnämnd barn och
utbildning, 2015-11-11
Protokollsutdrag från Programnämnd social välfärd, 2016-11-10, § 178
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse till Programnämnd social
välfärd, 2016-09-15
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Synpunkter från ÖBO på motion, 2015-10-01
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
- Motionen är tillgodosedd.
Vid Kommunstyrelsens sammanträde reserverade sig Maria Haglund (M)
och Johan Kumlin (M) skriftligt till förmån för eget yrkande om bifalla
motionen.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Bordlägga ärendet.

§ 141 Svar på motion från Johanna Reimfelt (M) om nytt
system i hemtjänsten
Ärendenummer: Ks 237/2016
Ärendebeskrivning
Moderaterna har lämnat in en motion om nytt system i hemtjänsten, som
Kommunfullmäktige remitterat till Programnämnd social välfärd. I
motionen föreslås att nya system för hemvården utvärderas. Vidare föreslås
att en utredning genomförs av om systemet i Landskrona kan passa
hemtjänstverksamheten i Örebro kommun.
I Landskrona används inte längre vissa delar av TES och det har införts ett
blocksystem, vilket innebär att de äldre delas in i nivåer utifrån aktuellt
behov av vård och stöd. I Örebro kommun har vi ett system med nivåer,
där ersättningen till utförarna utgår ifrån utförd tid. Utifrån biståndsbeslutet
görs en planering av hur och när insatserna ska genomföras. I Örebro
kommun görs både planering och tidsregistrering via TES. Genom att TES
används av alla utförare för tidsregistrering säkras att medborgarna får den
hjälp de ska ha och att alla utförare behandlas lika. Myndighetskontoret
ansvarar för att uppföljning av de individuella biståndsbesluten genomförs.
Det som efterfrågas i motionen tillgodoses i stora delar redan idag.
Samtidigt pågår det utvecklingsarbeten som kommer att förbättra det
befintliga systemet. Kommunfullmäktige lämnar dessutom ett antal
uppdrag till Programnämnd social välfärd för att ytterligare följa upp och
säkra dessa utvecklingsarbeten.
Ärendet behandlades av Programnämnd social välfärd den 10 november
2016 och av Kommunstyrelsen den 18 april 2017.
Ärendet bordlades av Kommunfullmäktige den 26 april 2017.
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Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2017-04-18 - tillkommer senare
Reservation från Anders Åhrlin (M) m.fl. 2017-04-18
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-03-07
Protokollsutdrag från Programnämnd social välfärd, 2016-11-10, § 177
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse till Programnämnd social
välfärd, 2016-09-14
Motion från Johanna Reimfelt (M) om nytt system i hemtjänsten, 2016-0217
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
1. Motionen är besvarad.
2. Ge Programnämnd social välfärd i uppdrag att nogsamt följa uppdraget
att förbättra och säkra individuppföljningen.
3. Ge Programnämnd social välfärd i uppdrag att följa upp TES-systemet
senast november 2017.
4. Ge Programnämnd social välfärd i uppdrag att ta fram flera förslag på
nya modeller för tidsberäkning senast november 2017.
5. Ge Programnämnd social välfärd i uppdrag att säkra att förslaget till ny
modell för tidsberäkning har sin grund i IBIC (individens behov i centrum)
och ett behovscentrerat tankesätt.
6. Ge Programnämnd social välfärd i uppdrag att säkra att en omvärldsspaning görs inom ramen för uppdraget att ta fram förslag på ny modell för
tidsberäkning av biståndsbeslut.
7. Ge Programnämnd social välfärd i uppdrag att säkra att de riktlinjer för
biståndsbedömning, som är under framtagande, ger utrymme för den
enskilde att tillsammans med utföraren planera hur beviljad insats ska
genomföras.
Vid Kommunstyrelsens sammanträde reserverade sig Anders Åhrlin (M),
Maria Haglund (M) och Johan Kumlin (M) skriftligt till förmån för Anders
Åhrlins (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.
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§ 142 Svar på motion från Martha Wicklund m.fl. (V) om ny
organisation för hemvården
Ärendenummer: Ks 456/2016
Ärendebeskrivning
Vänsterpartiet har lämnat in en motion om ny organisation för hemvården,
som Kommunstyrelsen remitterat till Programnämnd social välfärd. I
motionen föreslås att TES avvecklas och att en ny organisation byggs inom
hemvården. Vidare föreslås att den nya organisationen tas fram i samarbete
med fackliga företrädare och personal.
Örebro använder digital tidsregistrering i systemet TES. Det finns brister i
systemet, men det pågår löpande en utveckling av systemet.
En ny organisation för hemvården i Örebro har beslutats under hösten.
Kommunen som arbetsgivare har en reglerad samverkan med de fackliga
organisationerna och beslutet om den nya organisationen har samverkats
enligt gängse ordning.
Ärendet behandlades av Programnämnd social välfärd den 10 november
2016.
Motionen behandlades av Kommunstyrelsen den 17 januari 2017, men
svaret har nu kompletterats med förslag om att ge Programnämnd social
välfärd en rad uppdrag om att följa upp, säkra och utreda modeller för
tidsberäkning.
Ärendet behandlades på nytt av Kommunstyrelsen vid sitt sammanträde
den 18 april 2017.
Ärendet bordlades av Kommunfullmäktige den 26 april 2017.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2017-04-18
Protokollsutdrag från Programnämnd social välfärd, § 176, 2016-11-10
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-09-14
Motion från Martha Wicklund m.fl. (V) om ny organisation för hemvården,
2016-03-01
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
1. Motionen är besvarad.
2. Ge Programnämnd social välfärd i uppdrag att nogsamt följa uppdraget
att förbättra och säkra individuppföljningen.
3. Ge Programnämnd social välfärd i uppdrag att följa upp TES-systemet
senast november 2017.
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4. Ge Programnämnd social välfärd i uppdrag att ta fram flera förslag på
nya modeller för tidsberäkning senast november 2017.
5. Ge Programnämnd social välfärd i uppdrag att säkra att förslaget till ny
modell för tidsberäkning har sin grund i IBIC (individens behov i centrum)
och ett behovscentrerat tankesätt.
6. Ge Programnämnd social välfärd i uppdrag att säkra att en omvärldsspaning görs inom ramen för uppdraget att ta fram förslag på ny modell för
tidsberäkning av biståndsbeslut.
7. Ge Programnämnd social välfärd i uppdrag att säkra att de riktlinjer för
biståndsbedömning, som är under framtagande, ger utrymme för den
enskilde att tillsammans med utföraren planera hur beviljad insats ska
genomföras.
Vid Kommunstyrelsens sammanträde antecknades till protokollet att
Anders Åhrlin (M), Maria Haglund (M) och Johan Kumlin (M) inte deltog
i beslutet eftersom de yrkat bifall till Johanna Reimfelts (M) motion om
nytt system i hemtjänsten.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Ärendet bordläggs.

§ 143 Svar på motion från Cecilia Lönn Elgstrand m.fl. (V)
om studiehjälp i skolan
Ärendenummer: Ks 454/2016
Ärendebeskrivning
Cecilia Lönn Elgstrand (V), Murad Artin (V), Jessica Carlqvist (V) och
Martha Wicklund (V) har inkommit med en motion som anmäldes i
Kommunfullmäktige den 16 mars 2016 och av Kommunfullmäktige har
remitterats till Programnämnd barn och utbildning för yttrande.
Motionen innehåller ett förslag om studiehjälp i skolan och svaret har
beretts av skolsakkunniga på Kommunstyrelseförvaltningen.
Motionärens förslag är att Örebro kommun tar ett helhetsgrepp om
skolornas sätt att arbeta med läxor och hemuppgifter och utvecklar
förhållningssätt, samt inför studiehjälp på alla kommunala skolor som
regelbundet arbetssätt i anslutning till skoldagens början eller slut.
Hemuppgifter bör minimeras och stöd med studier ska erbjudas i alla
Örebro kommuns kommunala skolor på schemalagd tid. Detta kommer
enligt motionären leda till minskade klyftor och att fler lyckas med sitt
skolarbete och därmed tryggar framtida försörjning. Förslaget bör också
vara ett led i det långsiktiga arbetet riktat till barn i ekonomiskt utsatta
familjer som bedrivs i Örebro idag.
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Varken läxhjälp eller studiehjälp är reglerat i skollagen, skolförordningen
eller läroplanen. Motionärens förslag om ett kommunalt helhetsgrepp
ligger inte i linje med Örebro kommuns nuvarande hållning. Flera skolor
har under de senaste åren dels formulerat sina respektive läxpolicys och
dels sökt statsbidrag för läxhjälp.
Ärendet behandlades av Programnämnd barn och utbildning den 2 februari
och Kommunstyrelsen den 18 april 2017.
Ärendet bordlades av Kommunfullmäktige den 26 april 2017.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2017-04-18
Protokollsutdrag från Programnämnd barn och utbildning, 2017-02-02, §
12
Reservation från Karolina Wallström (L)
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-11-07
Motion "Studiehjälp i skolan", 2016-03-16
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
- Motionen är besvarad.
Vid Kommunstyrelsens sammanträde reserverade sig Murad Artin (V) till
förmån för sitt yrkande om bifall till motionen.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Bordlägga ärendet.

§ 144 Svar på motion från Jessica Carlqvist (V) om att
kartlägga tillgång på odlingsbar mark
Ärendenummer: Ks 697/2016
Ärendebeskrivning
Jessica Carlqvist (V), Murad Artin (V), Martha Wicklund (V) och Cecilia
Lönn Elgstrand (V) har inkommit med en motion som anmäldes i
Kommunfullmäktige den 25 maj 2016. Motionen framhåller värdet av
odlingsmark och föreslår att kommunen kartlägger omfattning, kvalitet och
placering av odlingsbara marker i kommunen.
I enlighet med gällande översiktsplan för Örebro kommun betraktas
jordbruksmark som en viktig samhällsresurs och får därför endast
bebyggas för att tillgodose betydelsefulla samhällsintressen och stadens
utveckling eller då lämplig alternativ lokalisering saknas, eller om en
alternativ användning ger totalt större miljövinst än när marken används
för jordbruk. Stadsbyggnad anser ändå att en nationell vägledning behöver
tas fram och avser att etablera egna uppföljningssystem för överblicka hur
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markanvändningen ändras över tid.
Ärendet behandlades av Programnämnd samhällsbyggnad den 2 februari
2017 och av Kommunstyrelsen den 18 april 2017.
Ärendet bordlades av Kommunfullmäktige den 26 april 2017.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2017-04-18
Protokollsutdrag från Programnämnd samhällsbyggnad, 2017-02-02, § 11
Tjänsteskrivelse, 2017-01-04
Motion om att kartlägga tillgång på odlingsbar mark, 2016-05-25
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
- Motionen är besvarad.
Vid Kommunstyrelsens sammanträde reserverade sig Murad Artin (V) till
förmån för sitt yrkande om bifall till motionen.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Bordlägga ärendet.

§ 145 Svar på motion från Johan Kumlin (M) och Linn
Andersson (m) om vindslägenheter i centrala Örebro
Ärendenummer: Ks 384/2016
Ärendebeskrivning
Johan Kumlin (M) och Linn Andersson (M) har inkommit med en motion
som anmäldes vid Kommunfullmäktige den 30 mars 2016.
Motionen innehåller ett förslag om att ge förvaltningen inom
programområde Samhällsbyggnad i uppgift att inom ramen för ordinarie
verksamhet inventera vindsbeståndet i centrala Örebro med syfte att främja
en ombyggnation av dessa till lägenheter, att utvärdera potentiella
målgrupper för dessa lägenheter, att ge förvaltningen i uppdrag att bidra
med rådgivning till fastighetsägare och bostadsrättsföreningar kring
bygglov för vindsinredning samt att skapa ett snabbspår för
bygglovshandlingar gällande vindsombyggnation i centrala Örebro.
Ärendet behandlades av Programnämnd samhällsbyggnad den 6 oktober
2016 och av Kommunstyrelsen den 9 maj 2017.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2017-05-09
Protokollsutdrag från Programnämnd samhällsbyggnad, 2016-10-06
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse till Programnämnd
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samhällsbyggnad, 2016-09-12
Motion från Johan Kumlin (M) och Linn Andersson (M) om
vindslägenheter i centrala Örebro, 2016-03-30
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
- Motionen avslås.
Vid Kommunstyrelsens sammanträde reserverade sig Anders Åhrlin (M),
Cecilia Askerskär Philipsson (M) och Johan Kumlin (M) skriftligt mot
beslutet till förmån för eget yrkande om att bifalla motionen. Karolina
Wallström (L) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Bordlägga ärendet.

§ 146 Svar på motion från Daniel Edström m.fl. (SD) om att
förbättra trafiksäkerheten i staden
Ärendenummer: Ks 87/2016
Ärendebeskrivning
Daniel Edström (SD), Anna Spiik (SD) och Sigvard Blixt (SD) har
inkommit med en motion som anmäldes i Kommunfullmäktige 27 januari
2016.
Motionen innehåller förlag på förbättringar av trafiksäkerheten i staden.
Motionärernas förslag är att kommunen ska köpa in eller hyra några
hastighetsvisare som ska användas på lämpliga platser i kommunen.
Tekniska förvaltningen har ett långtgående arbete med att vid skolor sätta
upp elektroniska skyltar som upplyser förare att de kör för fort. Detta görs
vid behov samt utifrån ett fastställt schema.
Ärendet behandlades av Programnämnd samhällsbyggnad den 2 mars 2017
och av Kommunstyrelsen den 9 maj 2017.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2017-05-09
Protokollsutdrag från Programnämnd samhällsbyggnad, 2017-03-02
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse till Programnämnd
samhällsbyggnad, 2017-02-13
Motion från Daniel Edström m.fl. (SD) om att förbättra trafiksäkerheten i
staden, 2016-01-27
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
- Motionen är tillgodosedd.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Bordlägga ärendet.
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2017-05-24

Ks 708/2017

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

Lars-Eric Gustafsson (L), Ks 797/2017

Ledamot i Nämnden för
funktionshindrade

Fredrik Beckmann (L), Ks 798/2017

Ersättare i Mälardalsrådet

Karolina Wallström (L), Ks 799/2017

Ersättare i
Kommunalförbundet Nerikes
Brandkår

Izabelle Arvegård (S), Ks 800/2017

Ersättare i Grundskolenämnden

Leif Kinnunen (L), Ks 801/2017

Ersättare i Miljönämnden

Marie Nordkvist (C), Ks 806/2017

Ersättare i Valnämnden

Kommunfullmäktige föreslås besluta följande:
1. Begärda entlediganden beviljas.
2. Pia Delin (L), tidigare ersättare i Nämnden för funktionshindrade, utses till
ledamot i samma nämnd efter Lars-Eric Gustafsson (L).
3. Henrik Johansson (L) utses till ersättare i Nämnden för funktionshindrade
efter Pia Delin (L).
4. Karolina Wallström (L) utses till ersättare i Mälardalsrådet efter Fredrik
Beckmann (L).
5. Yngve Alkman (L) utses till ersättare i Kommunalförbundet Nerikes
Brandkår efter Karolina Wallström (L).
6. Fredrik Jansson (S) utses till ersättare i Grundskolenämnden efter Izabelle
Arvegård (S). Fredrik Jansson (S) går in som sista ersättare.
7. Thomas Eckard (L) utses till ersättare i Miljönämnden efter Leif Kinnunen
(L).
8. Katarina Odell (M) utses till ersättare i Gymnasienämnden där (M) tidigare
haft en vakant plats.

9. Emilia Molin (C) utses till ersättare i Valnämnden efter Marie Nordkvist
(C).
10. Valen under punkterna 2-9 avser tiden t.o.m. 31 december år 2018.
För valberedningen
Jan Zetterqvist

Julia Taavela

Särskilt yttrande
Ärende: Vattenskyddsområde för Svartån
Ärendenummer: Ks 605/2017
Miljöpartiet yrkar bifall till förslaget om nytt vattenskyddsområde för Svartån.
Det är av allra största vikt att vi skyddar vårt dricksvatten bättre än idag. Vi har blivit tydligt
påminda den sista tiden kring hur sårbar kommunen är när det gäller tillgången på rent
dricksvatten.
Men vi i Miljöpartiet anser att det föreslagna skyddet av vårt vatten inte är så starkt som det
skulle kunnat vara. Under de senaste årens arbete med förslaget har flera kompromisser gjorts
som försämrar skyddet. Men vi anser ändå att det är prioriterat att ta ett steg till i processen,
istället för att riskera att hamna i ett dödläge där Svartån står helt utan skydd. Det är angeläget
att ett vattenskyddsområde tillskapas och det är nu upp till Länsstyrelsen att avgöra om
förslaget kommer ge ett tillräckligt starkt skydd för vattenmiljön.
Några av de kompromisser som vi anser är olyckliga i förslaget är att en tertiär zon saknas.
Avståndet för zonen allra närmast vattendragen där kemiska bekämpningsmedel är förbjudna
har minskat från 50 till 6 meter, vilket ökar risken för föroreningar av dricksvattnet. Alla
täckdiken är dessutom undantagna från begränsningar och kan leda föroreningar rakt ut i
Svartån. Det tidigare förslaget utgick dessutom från beräkningar av medelhögvattenföring,
något som kommer bli allt vanligare i takt med klimatförändringarna. Nu utgår förslaget istället
från medelvattenföring, vilket innebär högre miljörisker. Dessutom anser vi att de två år som
verksamhetsutövare har på sig att avsluta en aktivitet som blir förbjuden i det nya
vattenskyddsområdet är alldeles för lång tid.
Vi delar inte farhågorna som målas upp av att jordbruket i länet hotas av ett bättre vattenskydd.
Den primära zonen innebär ju inte ett förbud att bedriva jordbruk och använda
bekämpningsmedel, utan endast att man behöver tillstånd för att bedriva verksamhet med
bekämpningsmedel. Vi har stor tilltro till våra lantbrukares vilja och kunskap att bedriva en
hållbar livsmedelsproduktion, och vill se ett framtida jordbruk där ekologisk produktion och
lokala marknader är centrala.
I fortsatt dialog med lantbruket bör vi successivt stärka skyddet av våra vattendrag, och fortsätta
uppströmsarbetet för minskad spridningen av skadliga kemikalier i vår miljö.
Sara Richert
Kommunalråd
Miljöpartiet de gröna

