Ks 72/2018

Protokoll

Kommunfullmäktige
2018-03-21
Datum:
Klockan: 09:00 - 17:20
Plats:
Sessionssalen, Rådhuset
Närvarande ledamöter
Agneta Blom (S)
Jan Zetterqvist (S)
Ulf Södersten (M)
Linda Smedberg (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)
Elisabeth Malmqvist (C)
Lennart Bondeson (KD)
Anders Hagström (KD)
Marlene Jörhag (KD)
Sara Maxe (KD)
Murad Artin (V)
Martha Wicklund (V)
Jessica Carlqvist (V)
Cecilia Lönn Elgstrand (V)

§§ 54-61

§§ 48-53

§§ 48-53
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Anders Åhrlin (M)
Johanna Reimfelt (M)
Stefan Stark (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 Sjöberg Räftegård (MP)
Jimmy Larsson (SD)
Daniel Spiik (SD)
Sigvard Blixt (SD)
Daniel Edström (SD)
Habib Brini (SD)
Laszlo Petrovics (SD)
Karolina Wallström (L)
Patrik Jämtvall (L)
Tjänstgörande ersättare
Elisabeth Karlsson Zuaw (S)
Lasse S Lorentzon (S)
Sara Dicksen (M)
Gunilla Olofsson (M)
Emelie Jaxell (M)
Anna Hedström (S)
Stefan Nilsson (V)
Pell Uno Larsson (S)
Sten Lang (MP)
Julia Leanderson (MP)
Hannah Ljung (C)
Seydou Bahngoura (C)
Johan Åqvist (L)
Marie Magnusson (KD)

§§ 48-58

§§ 48-52 samt del av § 53

ersätter Torgny Larsson (S)
ersätter Björn Sundin (S)
ersätter Johanna Reimfelt (M) §§ 59-61
ersätter Sara Ishak (M)
ersätter Ewa Leitzler (M)
ersätter Jennie Nises (S) §§ 48-53
ersätter Martha Wicklund (V) §§ 54-61
ersätter Yusuf Abdow (S)
ersätter Per Folkesson (MP)
ersätter Marcus Willén Ode (MP) §§ 54-61
ersätter Charlotte Edberger Jangdin (C)
ersätter Elisabeth Malmqvist (C) §§ 54-61
ersätter Ulrica Solver-Gustavsson (L)
ersätter Anders Hagström (KD) §§ 54-61

Närvarande ersättare
Eghbal Kamran (M)
Hans Holberg (V)
Per-Ove Karlsson (S)
Gun Carlestam Lewin (S)
Per Hofstedt (SD)
Bulent Oktay (S)
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Övriga
Ullis Sandberg (S)

kommunalråd

Paragraf 48-61

Mats Guldbrand, sekreterare
Justerat den 28 mars 2018.

Agneta Blom, ordförande

Susann Wallin, justerare

Cecilia Lönn Elgstrand, justerare

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 29 mars 2018.
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§ 48 Val av protokollsjusterare och bestämmande av tid
för justering av protokollet
Ärendebeskrivning
På förslag av ordförande Agneta Blom (S) uppdras åt Susann Wallin (S)
och Cecilia Lönn Elgstrand (V), med Ameer Sachet (S) och Karolina
Wallström (L) som ersättare, att jämte ordföranden justera protokollet.
Justeringen äger rum på Kommunstyrelseförvaltningen i Rådhuset den 28
mars, kl. 14.00.

§ 49 Information om revidering av översiktsplan
Ärendenummer: Ks 234/2017
Handläggare: Christin Gimberger, Carolina Herder och Peter Sundström
Ärendebeskrivning
Varje kommun ska enligt Plan- och bygglagen ha en aktuell översiktsplan
som anger inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska
miljön. När kommunen upprättar ett förslag till översiktsplan ska
kommunen först hålla samråd och sedan ställa ut det omarbetade
planförslaget under minst två månader. Efter utställningen kan endast
mindre justeringar göras innan beslut om antagande fattas av
Kommunfullmäktige.
Örebro kommuns nu gällande översiktsplan ”Vårt framtida Örebro”
beslutades i kommunfullmäktige 24 mars 2010. I maj 2014 fattade
kommunfullmäktige beslut om att strategierna i översiktsplanen är aktuella,
men att delar av översiktsplanen skulle revideras. Stadsbyggnad,
tillsammans med andra förvaltningar, har arbetat fram förslag på reviderad
översiktsplan.
Kommunfullmäktige ska vid sitt sammanträde den 25 april 2018 besluta
om antagande av ny översiktsplan.

§ 50 Enkel fråga från Murad Artin (V) till Kenneth Nilsson
(S) om att säga upp avtalet med Yantai i kommunistiska
diktaturen Kina
Ärendenummer: Ks 322/2018
Ärendebeskrivning
Murad Artin (V) har inkommit med en enkel fråga till Kenneth Nilsson (S)
om att säga upp avtalet med Yantai i kommunistiska diktaturen Kina.
Beslutsunderlag
Enkel fråga från Murad Artin (V)
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Kommunfullmäktiges behandling
Murad Artin (V) ställer sin fråga.
Kenneth Nilsson (S) yttrar sig.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Frågan får ställas.
2. Frångå ärendet som därmed är färdigbehandlat.

§ 51 Enkel fråga från Anders Åhrlin (M) till Ullis Sandberg
(S) om kostnaden för Trädgårdsgatan
Ärendenummer: Ks 378/2018
Ärendebeskrivning
Anders Åhrlin (M) har inkommit med en enkel fråga till Ullis Sandberg (S)
om kostnaden för Trådgårdsgatan.
Beslutsunderlag
Enkel fråga från Anders Åhrlin (M)
Kommunfullmäktiges behandling
Anders Åhrlin (M) ställer sin fråga.
Ullis Sandberg (S) yttrar sig.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Frågan får ställas.
2. Frångå ärendet som därmed är färdigbehandlat.

§ 52 Interpellation från Johanna Reimfelt (M) till Kenneth
Nilsson (S) om Örebro kommun kommer att avstå att
använda fjädrar vid påsk
Ärendenummer: Ks 301/2018
Ärendebeskrivning
Johanna Reimfelt (M) har inkommit med en interpellation till Kenneth
Nilsson (S) om Örebro kommun kommer att avstå att använda fjädrar vid
påsk. Interpellationen anmäldes vid Kommunfullmäktiges sammanträde
den 28 februari 2018.
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Beslutsunderlag
Interpellation från Johanna Reimfelt (M)
Svar från Kenneth Nilsson (S)
Kommunfullmäktiges behandling
Johanna Reimfelt (M) ställer sina frågor i interpellationen. Kenneth
Nilsson (S) yttrar sig och hänvisar till sitt skriftliga svar.
Linn Andersson (M), Niclas Persson (MP) och Karolina Wallström
(L) yttrar sig i interpellationsdebatten.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Frångå ärendet som därmed är färdigbehandlat.

§ 53 Införande av nytt valfrihetssystem för vård- och
omsorgstjänster i Örebro kommun
Ärendenummer: Ks 241/2018
Ärendebeskrivning
Örebro kommun har sedan 2009 tillämpat lag (2008:962) om
valfrihetssystem för servicetjänster. År 2014 beslutades att lagen skulle
tillämpas även inom omsorgsområdet (omsorgstjänster). De insatser som
ges inom ramen för hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) svarar kommunen
för. Det finns idag cirka 44 privata utförare som kommunen har tecknat
avtal med. Av dessa utför 17 företag både service och omvårdnadsinsatser.
Det stora antalet utförare i kombination med en relativt ny organisation har
resulterat i en ineffektiv och kostsam verksamhet som lider av stort
ekonomiskt underskott. Programnämnden förordar att kommunen avskaffar
valfrihetssystemet beträffande omsorgstjänster och i stället upphandlar
dessa tjänster och insatser som ges inom ramen för hälso- och
sjukvårdslagen enligt lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU).
Ärendet behandlades av Programnämnd social välfärd den 8 februari 2018
och av Kommunstyrelsen ärendet den 13 mars 2018.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2018-03-13,
Skriftlig reservation från Anders Åhrlin m.fl. (M), Kommunstyrelsen 201803-13
Skriftlig reservation från Daniel Edström (SD), Kommunstyrelsen 201803-13
Skriftlig reservation från Sara Richert (MP), Kommunstyrelsen 2018-03-13
Skriftlig reservation från Karolina Wallström (L), Kommunstyrelsen 201803-13
Skriftlig reservation från Murad Artin (V), Kommunstyrelsen 2018-03-13
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-02-27
Protokollsutdrag Programnämnd social välfärd, 2018-02-08, § 4
Skriftlig reservation från Moderaterna, Programnämnd social välfärd 20186

02-08
Skriftlig reservation från Sverigedemokraterna, Programnämnd social
välfärd 2018-02-08
Skriftlig reservation från Liberalerna, Programnämnd social välfärd 201802-08
Skriftlig reservation från Vänsterpartiet, Programnämnd social välfärd
2018-02-08
Tjänsteskrivelse Programnämnd social välfärd, 2018-02-08
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
1. Nuvarande valfrihetssystem för omvårdnadstjänster avskaffas och ersätts
av ett system som bygger på leverantörer upphandlade enligt LOU.
Nuvarande avtal sägs upp med två (2) års uppsägningstid.
2. Nuvarande valfrihetssystem för kost, daglig verksamhet och
servicetjänster kvarstår oförändrat.
3. I det nya systemet ska lika stora delar av vård- och omvårdnadstjänster
utföras i kommunens egen regi som av upphandlade leverantörer.
4. Inga avtal ska tecknas med nya leverantörer av omsorgstjänster under
den tvååriga uppsägningstid som gäller för ingångna avtal.
5. Kommunstyrelseförvaltningen ges i uppdrag att ta fram
förfrågningsunderlag för upphandling av vård- och omvårdnadstjänster
vilket inkluderar insatser enligt hälso- och sjukvårdslagen.
6. Förfrågningsunderlaget ska vara utformat så att det är möjligt för både
små och stora företag och idéburna organisationer att inkomma med anbud.
7. I framtida upphandlingar ska omsorgstagarnas val av utförare under
föreliggande avtalsperiod ligga till grund för hur stor andel av vård- och
omsorgstjänster som ska upphandlas och hur stor andel som ska utföras i
kommunens egen regi.
8. Kommundirektören får i uppdrag att i samband med kommande
budgetarbete se över konsekvenser av nytt valfrihetssystem.
Vid Kommunstyrelsens sammanträde reserverade sig Anders Åhrlin (M),
Maria Haglund (M) och Johan Kumlin (M) skriftligt mot beslutet till
förmån för Anders Åhrlins (M) yrkande.
Daniel Edström (SD) reserverade sig skriftligt mot beslutet till förmån för
eget yrkande.
Sara Richert (MP) reserverade sig skriftligt mot beslutet till förmån för
eget yrkande.
Karolina Wallström (L) reserverade sig skriftligt mot beslutet till förmån
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för eget yrkande.
Murad Artin (V) reserverade sig skriftligt mot beslutet till förmån för eget
yrkande.
Yrkanden
Per-Åke Sörman (C), John Johansson (S), Sara Maxe (KD), Marie Brorson
(S), Lennart Bondeson (KD), Frederick Axewill (S), Fisun Yavas (S), Eva
Eriksson (S), Elisabeth Malmqvist (C) och Pell-Uno Larsson (S) yrkar
bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Niclas Persson (MP), Jesper Sjöberg Räftegård (MP) och Sara Richert
(MP) yrkar i första hand bifall till Miljöpartiets eget förslag enligt
reservation i Kommunstyrelsen och i andra hand avslag på
Kommunstyrelsens förslag.
Daniel Edström (SD), Daniel Spiik (SD) och Habib Brini (SD) yrkar bifall
till Sverigedemokraternas eget förslag, det vill säga bifall till
beslutspunkterna 1-2 och 4-8 samt ändringsyrkar att beslutspunkt 3 ska ha
följande lydelse: "I det nya systemet ska lika stora delar av vård- och
omvårdnadstjänster utföras i kommunens egen regi som av upphandlade
leverantörer, plus minus 10 procent."
Martha Wicklund (V) och Murad Artin (V) yrkar bifall till Vänsterpartiets
eget förslag enligt reservation i Kommunstyrelsen.
Anders Åhrlin (M), Johan Kumlin (M), Lars Elamson (M), Johanna
Reimfelt (M) och Hossein Azeri (M) yrkar bifall till Moderaternas eget
förslag enligt reservation i Kommunstyrelsen.
Karolina Wallström (L), Johan Åqvist (L) och Patrik Jämtvall (L) yrkar
bifall till Liberalernas eget förslag enligt reservation i Kommunstyrelsen.
Proposition
Ordförande Agneta Blom (S) redovisar förslag till propositionsordning
som Kommunfullmäktige godkänner.
Ordföranden finner att det finns sex förslag till beslut, det vill säga
Kommunstyrelsens förslag, Moderaternas förslag, Sverigedemokraternas
förslag, Miljöpartiets förslag, Liberalernas förslag och Vänsterpartiets
förslag. Ordföranden behandlar dessa ett i taget och finner att
Kommunfullmäktige beslutar att gå vidare med Kommunstyrelsens förslag.
Därefter ställer ordföranden Kommunstyrelsens förslag mot Niclas
Perssons m.fl. (MP) andrahandsyrkande om avslag på Kommunstyrelsens
förslag och finner att Kommunfullmäktige beslutar enligt
Kommunstyrelsens förslag.
Votering
Votering begärs och ska verkställas. Ordföranden redovisar följande
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förslag till propositionsordning:
Ja-röst innebär bifall till Kommunstyrelsens förslag och nej-röst innebär
avslag på Kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktige godkänner
propositionsordningen.
Ja-röster lämnas av: Agneta Blom (S), Jan Zetterqvist (S), Elisabeth
Karlsson Zuaw (S), Lasse S Lorentzon (S), Linda Smedberg (S), Pell-Uno
Larsson (S), Fisun Yavas (S), Jessica Ekerbring (S), Anna Hedström (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), Hannah Ljung
(C), Elisabeth Malmqvist (C), Sara Maxe (KD), Lennart Bondeson (KD),
Anders Hagström (KD) och Marlene Jörhag (KD).
Nej-röster lämnas av: Ulf Södersten (M), Anders Åhrlin (M), Johanna
Reimfelt (M), Stefan Stark (M), Emelie Jaxell (M), Linn Andersson (M),
Maria Haglund (M), Daniel Granqvist (M), Gunilla Olofsson (M), Johan
Kumlin (M), Hossein Azeri (M), Maria Hedwall (M), Lars Elamson (M),
Daniel Spiik (SD), Daniel Edström (SD), Jimmy Larsson (SD), Sigvard
Blixt (SD), Habib Brini (SD), Laszlo Petrovics (SD), Niclas Persson (MP),
Sara Richert (MP), Sten Lang (MP), Gunnar Oest (MP), Jesper Räftegård
(MP), Karolina Wallström (L), Johan Åqvist (L) och Patrik Jämtvall (L).
Följande ledamöter avstår från att rösta: Murad Artin (V), Marta Wicklund
(V), Jessica Carlqvist (V) och Cecilia Lönn Elgstrand (V).
Ordföranden finner med 32 ja-röster och 27 nej-röster att
Kommunfullmäktige beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag. 4
ledamöter avstår från att rösta.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Nuvarande valfrihetssystem för omvårdnadstjänster avskaffas och ersätts
av ett system som bygger på leverantörer upphandlade enligt LOU.
Nuvarande avtal sägs upp med två (2) års uppsägningstid.
2. Nuvarande valfrihetssystem för kost, daglig verksamhet och
servicetjänster kvarstår oförändrat.
3. I det nya systemet ska lika stora delar av vård- och omvårdnadstjänster
utföras i kommunens egen regi som av upphandlade leverantörer.
4. Inga avtal ska tecknas med nya leverantörer av omsorgstjänster under
den tvååriga uppsägningstid som gäller för ingångna avtal.
5. Kommunstyrelseförvaltningen ges i uppdrag att ta fram
förfrågningsunderlag för upphandling av vård- och omvårdnadstjänster
vilket inkluderar insatser enligt hälso- och sjukvårdslagen.
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6. Förfrågningsunderlaget ska vara utformat så att det är möjligt för både
små och stora företag och idéburna organisationer att inkomma med anbud.
7. I framtida upphandlingar ska omsorgstagarnas val av utförare under
föreliggande avtalsperiod ligga till grund för hur stor andel av vård- och
omsorgstjänster som ska upphandlas och hur stor andel som ska utföras i
kommunens egen regi.
8. Kommundirektören får i uppdrag att i samband med kommande
budgetarbete se över konsekvenser av nytt valfrihetssystem.
Reservation
Ulf Södersten (M), Anders Åhrlin (M), Johanna Reimfelt (M), Stefan Stark
(M), Emelie Jaxell (M), Linn Andersson (M), Maria Haglund (M), Daniel
Granqvist (M), Gunilla Olofsson (M), Johan Kumlin (M), Hossein Azeri
(M), Maria Hedwall (M) och Lars Elamson (M) reserverar sig mot beslutet
till förmån för Anders Åhrlins m.fl. (M) yrkande om bifall till
Moderaternas eget förslag enligt reservation i Kommunstyrelsen.
Daniel Spiik (SD), Daniel Edström (SD), Jimmy Larsson (SD), Sigvard
Blixt (SD), Habib Brini (SD) och Laszlo Petrovics (SD) reserverar sig mot
beslutet till förmån för Daniel Spiiks m.fl. (SD) yrkande om bifall till
Sverigedemokraternas eget förslag, det vill säga bifall till beslutspunkterna
1-2 och 4-8 samt ändringsyrkandet att beslutspunkt 3 ska ha följande
lydelse: "I det nya systemet ska lika stora delar av vård- och
omvårdnadstjänster utföras i kommunens egen regi som av upphandlade
leverantörer, plus minus 10 procent."
Niclas Persson (MP), Sara Richert (MP), Sten Lang (MP), Gunnar Oest
(MP) och Jesper Räftegård (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för
Niclas Perssons (M) yrkande om bifall till Miljöpartiets eget förslag enligt
reservation i Kommunstyrelsen.
Karolina Wallström (L), Johan Åqvist (L) och Patrik Jämtvall (L)
reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande om bifall till
Liberalernas eget förslag enligt reservation i Kommunstyrelsen.
Murad Artin (V), Marta Wicklund (V), Jessica Carlqvist (V) och Cecilia
Lönn Elgstrand (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande
om bifall till Vänsterpartiets eget förslag enligt reservation i
Kommunstyrelsen.
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§ 54 Örebroportens ombyggnation av södra läktaren
Behrn arena
Ärendenummer: Ks 222/2018
Ärendebeskrivning
Örebroporten Fastigheter AB (Örebroporten) har utrett olika scenarier för
en om- och tillbyggnad av södra läktaren Behrn arena genom projekt
benämnt "Eyraporten". Syftet med projektet är att utveckla och färdigställa
fotbollsarenan till en modern attraktiv fotbollsarena med bra faciliteter för
besökare, hemma- och gästande klubbar.
Örebroportens styrelse har gett VD i uppdrag att genomföra projektet
enligt två olika alternativ under förutsättning att förhyrningsgraden är
minst 75 % av de uthyrningsbara ytorna på plan 1-5. Gemensamt för de
båda alternativen är att tillskapa kontorsplatser som ska bidra till att
finansiera de arenaknutna funktionerna.
Beslutet är av sådan karaktär att det enligt Örebroportens bolagsordning
ska underställas Kommunfullmäktige för ställningstagande. För att
finansiera investeringen behöver Örebroporten inklusive dotterbolags
låneramar höjas med 300 miljoner kronor från 3 425 miljoner kronor till
3 725 miljoner kronor för perioden 2018-2020. Därmed behöver Örebro
kommuns låneram för internbanken höjas med samma belopp från 18 040
miljoner kronor till 18 340 miljoner kronor. Koncernens totala låneram på
19 000 miljoner behöver höjas med samma belopp till 19 300 miljoner
kronor för perioden 2018-2020.
Kommunstyrelsen behandlar ärendet den 13 mars 2018 och beslutade för
egen del:
3. Koncernintern låneram för Örebroporten Fastigheter AB med
dotterbolag höjs med 300 miljoner kronor och fastställs till 3 725 miljoner
kronor för perioden 2018-2020.
4. Ramen för Örebro kommuns låneskuld höjs med 300 miljoner kronor
och fastställs till 18 340 miljoner kronor.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2018-03-13,
Skriftlig reservation från Karolina Wallström (L), 2018-03-13
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-02-09
Styrelseprotokoll Örebroporten, 2017-11-30, med bilagor
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige godkänner att Örebroporten genomför projekt
"Eyraporten" enligt styrelsens förslag.
2. Ramen för kommunkoncernens samlade externa låneskuld höjs med 300
miljoner kronor och fastställs till 19 300 miljoner kronor för perioden
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2018-2020.
Karolina Wallström (L) deltog ej i Kommunstyrelsens beslut för
beslutspunkterna 1 och 3 samt reserverar sig skriftligt mot
beslutspunkterna 2 och 4.
Yrkande
Lennart Bondeson (KD), Daniel Granqvist (M), Murad Artin (V), Per-Åke
Sörman (C), Ullis Sandberg (S) och Lasse S Lorentzon (S) yrkar bifall till
Kommunstyrelsens förslag.
Sara Richert (MP) tilläggsyrkar att beslutspunkt 1 kompletteras med
"alternativ 2" i slutet av meningen. Lennart Bondeson (KD) yrkar avslag på
Sara Richerts (MP) tilläggsyrkande.
Daniel Spiik (SD) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag samt
tilläggsyrkar att byggstart sker tidigast om tre år. Lennart Bondeson (KD)
yrkar avslag på Daniel Spiiks (SD) tilläggsyrkande.
Karolina Wallström (L) yrkar i första hand återremiss av ärendet för
att bereda ärendet ytterligare om vilket alternativ av Örebroportens
olika alternativ som ska byggas. I andra hand yrkar Karolina Wallström (L)
bifall till beslutspunkt 1 och avslag på beslutspunkt 2.
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 ställer ordföranden bifall till beslutspunkt 1 i Kommunstyrelsens
förslag mot Sara Richerts (MP) yrkande om att beslutspunkt 1
kompletteras med "alternativ 2" i slutet av meningen och finner att
Kommunfullmäktige beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag.
Vidare ställer ordföranden bifall till beslutspunkt 2 i Kommunstyrelsens
förslag mot Karolina Wallströms (L) yrkande om avslag på beslutspunkt 2
i Kommunstyrelsens förslag och finner att Kommunfullmäktige beslutar
enligt Kommunstyrelsens förslag.
Slutligen ställer ordföranden Daniel Spiiks (SD) tilläggsyrkande om att
byggstart sker tidigast om tre år under proposition och finner att
Kommunfullmäktige avslår yrkandet.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Kommunfullmäktige godkänner att Örebroporten genomför projekt
"Eyraporten" enligt styrelsens förslag.
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2. Ramen för kommunkoncernens samlade externa låneskuld höjs med 300
miljoner kronor och fastställs till 19 300 miljoner kronor för perioden
2018-2020.
Reservation
Niclas Persson (MP), Sara Richert (MP), Julia Leandersson (MP), Sten
Lang (MP), Gunnar Oest (MP) och Jesper Sjöberg Räftegård (MP)
reserverar sig mot beslutspunkt 1 till förmån för Sara Richerts
(MP) tilläggsyrkande om att beslutspunkt 1 kompletteras med
"alternativ 2" i slutet av meningen.
Karolina Wallström (L), Johan Åqvist (L) och Patrik Jämtvall (L)
reserverar sig mot beslutspunkt 2 till förmån för Karolina Wallströms (L)
yrkande om avslag på beslutspunkt 2.
Daniel Spiik (SD), Jimmy Larsson (SD), Sigvard Blixt (SD), Daniel
Edström (SD), Habib Brini (SD) och Lazslo Petrovics (SD) reserverar sig
mot beslutet att avslå Daniel Spiiks (SD) tilläggsyrkande om att byggstart
ska ske tidigast om tre år.

§ 55 Justering av taxa för bygglov, strandskyddsdispens,
nybyggnadskarta samt utstakning m.m.
Ärendenummer: Ks 210/2018
Ärendebeskrivning
2015 antogs en ny taxa för Byggnadsnämndens verksamhet, för den del
som avser bygglov. Syftet var att få en tydligare och mer transparant taxa.
Då taxan antogs så beslutades även att en utvärdering av taxan skulle ske
löpande. Taxan skulle också uppdateras och justeras vid behov. 2017
justerades taxan något utifrån de effektiviseringar som skett främst via
digitaliseringen.
Vid senaste utvärderingen av taxan har det framgått att vissa
kompletteringar behöver ske. Detta främst beroende på de lagförändringar
som skett inom plan- och bygglagen samt att vissa delar har förtydligats
ytterligare. Även timkostnaderna har följts upp och utvärderats och dessa
justeras något för att kommunen ska kunna få täckning för sina kostnader
inom området.
Taxan enligt plan- och bygglagen (PBL) bygger på Sveriges Kommuners
och Landstings (SKL) förslag från 2014, såsom tidigare.
Ärendet behandlades av Byggnadsnämnden den 22 februari 2018,
Programnämnd samhällsbyggnad den 8 mars 2018 och av
Kommunstyrelsen den 13 mars 2018.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2018-03-13,
Protokollsutdrag från Programnämnd samhällsbyggnad, 2018-03-08
Protokollsutdrag från Byggnadsnämnden, 2018-02-22, § 51,
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Stadsbyggnads tjänsteskrivelse, 2018-02-03
Förslag taxa för bygglov, strandskyddsdispens, nybyggnadskarta samt
utstakning m.m.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
1. Förslag till taxa för prövning av ärenden enligt plan- och bygglagen och
miljöbalken antas.
2. Taxan gäller från och med den 1 april 2018.
Yrkande
Carina Toro Hartman (S) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Proposition
Ordförande Agneta Blom (S) finner att det finns endast ett förslag till
beslut, det vill säga Carina Toro Hartmans (S) yrkande om bifall till
Kommunstyrelsens förslag och att Kommunfullmäktige beslutar enligt det.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Förslag till taxa för prövning av ärenden enligt plan- och bygglagen och
miljöbalken antas.
2. Taxan gäller från och med den 1 april 2018.

§ 56 Justering av plantaxa
Ärendenummer: Ks 271/2018
Ärendebeskrivning
Taxan för Byggnadsnämndens verksamhet justeras för den del som avser
områdesbestämmelser och detaljplaner. Nuvarande taxa beslutades av
kommunfullmäktige 2017-03-29 och gäller från och med 2017-04-01. I
förslag till plantaxa för 2018 justeras nivån för tidsersättning för att ligga
på samma nivå som i nya bygglovstaxan.
Ärendet behandlades av Byggnadsnämnden den 22 februari 2018,
Programnämnd samhällsbyggnad den 8 mars 2018 och av
Kommunstyrelsen den 13 mars 2018.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2018-03-13,
Protokollsutdrag från Programnämnd samhällsbyggnad, 2018-03-08,
Protokollsutdrag från Byggnadsnämnden, 2018-02-22, § 52,
Stadsbyggnads tjänsteskrivelse, 2018-02-02
Förslag plantaxa
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
- Förslag till ny plantaxa antas och att den nya taxan tillämpas från och
med 1 april 2018.
Yrkande
Carina Toro Hartman (S) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Proposition
Ordförande Agneta Blom (S) finner att det finns endast ett förslag till
beslut, det vill säga Carina Toro Hartmans (S) yrkande om bifall till
Kommunstyrelsens förslag och att Kommunfullmäktige beslutar enligt det.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Förslag till ny plantaxa antas och att den nya taxan tillämpas från och
med 1 april 2018.

§ 57 Ny taxa för tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor
och lag om brandfarlig och explosiv vara
Ärendenummer: Ks 45/2018
Ärendebeskrivning
Direktionen för Nerikes Brandkår har på sammanträdet den 14 december
2017 beslutat att föreslå kommunfullmäktige i respektive
medlemskommun att anta ny taxa för tillsyn enligt Lagen om skydd mot
olyckor (LSO) och Lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE) samt
tillståndsgivning enligt LBE. Anledning till detta är att nuvarande taxa inte
prisjusterats de senaste åren samt att SKL (Sverige kommuner och
landsting) har tagit fram ett underlag som vägledning till framtagande av
kommunala taxor inom räddningstjänstens område.
Underlaget gäller för de flesta myndighetsärenden enligt LSO och LBE.
Nerikes Brandkår har för avsikt att använda sig av denna taxa när det gäller
tillsyn enligt LSO och LBE samt tillståndsgivning enligt LBE.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 13 mars 2018.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2018-03-13,
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-02-21
Bilaga 1: Underlag för att beräkna handläggningskostnad
Bilaga 2: Taxetabeller enligt LSO och LBE
Bilaga 3: Prisindex kommunal verksamhet, SKL 2017-09-28
Bilaga 4: Förslag till taxebestämmelser för tillsyn enligt LSO och LBE
samt tillståndsgivning enligt LBE.
Bilaga 5: Tjänsteskrivelse till Kommunfullmäktige Örebro kommun från
direktionen för Nerikes Brandkår
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Bilaga 6: Protokoll från direktionen för Nerikes Brandkår, 2017-12-14
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
1. Med stöd av 5 kap. 4 § LSO anta bilagd taxa för tillsyn enligt lag om
skydd mot olyckor.
2. Med stöd av 27 § och 36 § LBE anta bilagd taxa för tillståndsprövning,
tillsyn och godkännande av föreståndare enligt lag om brandfarliga och
explosiva varor.
3. Direktionen för Nerikes Brandkår får för varje kalenderår (avgiftsår)
besluta att höja de i denna taxa antagna avgifterna samt handläggningskostnaden per timme med den procentsats som anges för det innevarande
kalenderåret i den version av prisindex för kommunal verksamhet (PKV)
som finns publicerad på SKL:s hemsida i oktober månad. Utgångspunkt för
indexuppräkningen är oktober månad 2018 (kommunfullmäktiges
beslutsår).
Yrkande
Ameer Sachet (S) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Proposition
Ordförande Agneta Blom (S) finner att det finns endast ett förslag till
beslut, det vill säga Ameer Sachet (S) yrkande om bifall till
Kommunstyrelsens förslag och att Kommunfullmäktige beslutar enligt det.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Med stöd av 5 kap. 4 § LSO anta bilagd taxa för tillsyn enligt lag om
skydd mot olyckor.
2. Med stöd av 27 § och 36 § LBE anta bilagd taxa för tillståndsprövning,
tillsyn och godkännande av föreståndare enligt lag om brandfarliga och
explosiva varor.
3. Direktionen för Nerikes Brandkår får för varje kalenderår (avgiftsår)
besluta att höja de i denna taxa antagna avgifterna samt handläggningskostnaden per timme med den procentsats som anges för det innevarande
kalenderåret i den version av prisindex för kommunal verksamhet (PKV)
som finns publicerad på SKL:s hemsida i oktober månad. Utgångspunkt för
indexuppräkningen är oktober månad 2018 (kommunfullmäktiges
beslutsår).
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§ 58 Svar på motion från Murad Artin (V) m.fl. om att ta
ansvar för sunda könsroller
Ärendenummer: Ks 1535/2016
Ärendebeskrivning
Murad Artin (V), Martha Wiklund (V), Jessica Carlqvist (V) och Cecilia
Lönn Elgstrand (V) har kommit in med en motion som anmäldes i
Kommunfullmäktige den 14 december 2016.
Motionen tar upp behovet av att införa ett utbildningsmaterial för att
motverka osunda könsroller och skapa trygghet för flickor och pojkar.
Vänsterpartiet föreslår i motionen att alla högstadieskolor ska köpa in och
tillämpa ett utbildningsmaterial Machofabriken eller likvärdigt material för
att motverka orättvisor bland eleverna.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 13 februari 2018.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen 2018-02-13, § 44
Protokollsutdrag från Programnämnd barn och utbildning, 2017-11-08, §
190
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-10-26
Motion från Vänsterpartiet
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
- Motionen anses besvarad. Det råder ett politiskt samförstånd om att det
behöver arbetas vidare med sunda könsroller inom skolan.
Vid Kommunstyrelsens sammanträde reserverade sig Murad Artin (V) mot
beslutet till förmån för sitt yrkande om bifall till motionen.
Yrkande
Jessica Ekerbring (S), Lasse S Lorentzon (S), Linda Smedberg (S),
Marlene Jörhag (KD) och Pell Uno Larsson (S) yrkar bifall till
Kommunstyrelsens förslag.
Cecilia Lönn Elgstrand (V) och Murad Artin (V) yrkar att motionen ska
bifallas.
Jimmy Larsson (SD), Karolina Wallström (L) och Patrik Jämtvall (L) yrkar
att motionen ska avslås.
Proposition
Ordförande Agneta Blom (S) redovisar förslag till propositionsordning
som Kommunfullmäktige godkänner. Ordföranden kommer först att ställa
yrkanden om bifall till Kommunstyrelsens förslag mot yrkanden om bifall
till motionen. Om bifall till motionen vinner gehör kommer det i sin tur att
ställas mot yrkandet om avslag på motionen.
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Ordföranden ställer Jessica Ekerbrings (S) m.fl. yrkande om bifall till
Kommunstyrelsens förslag mot Cecilia Lönn Elgstrands (V) och Murad
Artins (V) yrkanden om bifall till motionen under proposition och finner
att Kommunfullmäktige beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Motionen anses besvarad. Det råder ett politiskt samförstånd om att det
behöver arbetas vidare med sunda könsroller inom skolan.
Reservation
Murad Artin (V), Stefan Nilsson (V), Jessica Carlqvist (V) och Cecilia
Lönn Elgstrand (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för Cecilia Lönn
Elgstrands (V) och Murad Artins (V) yrkanden om att bifalla motionen.
Niclas Persson (MP), Sara Richert (MP), Julia Leandersson (MP), Sten
Lang (MP), Gunnar Oest (MP) och Jesper Sjöberg Räftegård (MP)
reserverar sig mot beslutet.
Jimmy Larsson (SD), Daniel Spiik (SD), Sigvard Blixt (SD), Daniel
Edström (SD), Habin Brini (SD) och Lazslo Petrovics (SD) reserverar sig
mot beslutet till förmån för Jimmy Larssons (SD) yrkande om att avslå
motionen.
Karolina Wallström (L), Johan Åqvist (L) och Patrik Jämtvall (L)
reserverar sig mot beslutet till förmån för Karolina Wallströms (L) och
Patrik Jämtvalls (L) yrkanden om att avslå motionen.

§ 59 Anmälan av enkla frågor och interpellationer till
kommande sammanträde
Ärendebeskrivning
Cecilia Lönn Elgstrand (V) har inkommit med en interpellation till Jessica
Ekerbring (S) om nya rutiner för skolplaceringar, Ks 405/2018.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Interpellationen får ställas.

§ 60 Anmälan av handlingar
Ärendenummer: Ks 282/2018
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelseförvaltningen anmäler handlingar som inkommit och
bedöms relevanta för Kommunfullmäktige att få kännedom om.
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Beslutsunderlag
Granskning av kommunens säkerhetsskydd - revisionsrapport
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Anmälan läggs till handlingarna.

§ 61 Vissa val m.m.
Ärendenummer: Ks 376/2018
Ärendebeskrivning
Valberedningen har den 20 mars 2018 inkommit med en valhandling.
Valhandlingen läggs som en bilaga till protokollet.
Beslutsunderlag
Valhandling, 2018-03-19
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Enligt Valberedningens förslag.
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2018-03-19

Ks 376/2018

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

Eva Barrera Glader (S), Ks 199/2018

Ersättare i Kommunfullmäktige

Björn Sundin (S), Ks 267/2018

Ledamot i Oslo – Stockholm
2.55 AB

Hanna Rimmerfors (M), Ks 384/2018

Ersättare i Kulturnämnden

Ingalill Bergensten (KD), Ks 383/2018

Presidieledamot i
Programnämnd
samhällsbyggnad

Anna Andersson (KD), Ks 382/2018

Ersättare i Programnämnd
samhällsbyggnad

Carina Svedenberg Widqvist (S), Ks 385/2018 Ledamot tillika 1:e vice
ordförande i Kulturnämnden
Elin Brorson (S), Ks 386/2018

Ersättare i Grundskolenämnden

Lisa Dahlpil (S), Ks 387/2018

Ersättare i Socialnämnd väster

Kommunfullmäktige föreslås besluta följande:
1. Begärda entlediganden beviljas.
2. Hos länsstyrelsen begära att ny ersättare efter Eva Barrera Glader (S) utses
till Kommunfullmäktige genom ny sammanräkning.
3. Lars Karlsson (M) utses till ersättare i Kulturnämnden efter Hanna
Rimmerfors (M).
4. Linda Palmbrandt (S), tidigare ersättare i Kulturnämnden, utses till ledamot
tillika 1:e vice ordförande i samma nämnd efter Carina Svedenberg
Widqvist (S).
5. Madelene Spinord (S) utses till ersättare i Grundskolenämnden efter Elin
Brorson (S). Madelene Spinord (S) går in som sista ersättare.

6. Shahla Ojagh (S) utses till ersättare i Socialnämnd väster efter Lisa Dahlpil
(S). Shahla Ojagh (S) går in som sista ersättare.
7. David Gelinder (KD) utses till presidieledamot i Programnämnd
samhällsbyggnad efter Ingalill Bergensten (KD).
8. Ingalill Bergensten (KD) utses till ersättare i Programnämnd
samhällsbyggnad efter Anna Andersson (KD).
9. Till bolaget Oslo – Stockholm 2.55 AB utses Kenneth Nilsson (S) till
ledamot efter Björn Sundin (S). Valet avser tiden t.o.m. slutet av den
ordinarie bolagsstämma som hålls närmast efter att val till
Kommunfullmäktige hölls.
10. Valen under punkterna 3-8 avser tiden t.o.m. 31 december år 2018.
För valberedningen
Jan Zetterqvist

Julia Taavela

