Ks 35/2015

Protokoll

Kommunfullmäktige
2015-12-15
Datum:
Klockan: 9.00 – 17.00, ajournering 12.00-13.00, 14.35-15.00
Plats:
Sessionssalen, Rådhuset
Närvarande ledamöter
Agneta Blom (S)
Jan Zetterqvist (S)
Ulf Södersten (M)
Lena Baastad (S)
Björn Sundin (S)
Torgny Larsson (S)
Fisun Yavas (S)
Thomas Esbjörnsson (S)
Jessica Ekerbring (S)
Jennie Bergström (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)
Per-Åke Sörman (C)
Lars Johansson (C)
Rasmus Persson (C)
Charlotte Edberger Jangdin (C)
Behcet Barsom (KD)
Susanne Lindholm (KD)
Lennart Bondeson (KD)
Anders Hagström (KD)
Murad Artin (V)
Martha Wicklund (V)
Jessica Carlqvist (V)

§§ 285-305
§§ 285-305

§§ 273-284
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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)
Sebastian Haraldsson (M)
Hossein Azeri (M)
Maria Hedwall (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)
Karolina Wallström (L)
Ulrica Solver-Gustavsson (L)
Azita Iranipour (L)
Patrik Jämtvall (L)
Tjänstgörande ersättare
Roger Andersson (S)
Eva Eriksson (S)
Lasse S Lorentzon (S)
Anna Hedström (S)
Hannah Ljung (C)
Elisabeth Malmqvist (C)

§§ 273-302

Ersätter Linda Smedberg (S)
Ersätter Victor Silwerfeldt (S)
Ersätter Yusuf Abdow (S) §§ 273284
Ersätter Yusuf Abdow (S) §§ 285305
Ersätter Per-Åke Sörman (C) §§
273-284
Ersätter Lars Johansson (C) §§ 273284

Marlene Jörhag (KD)

Ersätter Anders Hagström (KD) §§
285-305

Emelie Jaxell (M)

Ersätter Sebastian Haraldsson (M)
§§ 303-305
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Habib Brini (SD)
Närvarande ersättare
Pell Uno Larsson (S)
Elvy Wennerström (S)
Anna Hedström (S)
Elisabeth Malmqvist (C)
Marlene Jörhag (KD)
Emelie Jaxell (M)
Sara Dicksen (M)
Lars Elamson (M)
Eghbal Kamran (M)
Gunilla Olofsson (M)
Anders Fensby (M)
Laszlo Petrovics (SD)
Sten Lang (MP)
Hans Holberg (V)
Stefan Nilsson (V)
Åsa Johansson (L)

Ersätter Jonas Millard (SD)

§§ 273-284
§§ 285-305
§§ 273-284
§§ 273-302

Paragraf 273-305

Lena Claeson, sekreterare
Justerat den 21 december 2015.

Agneta Blom (S), ordförande

John Johansson (S), justerare

Ulrica Solver-Gustavsson (L), justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 22 december
2015.

3

§ 273 Val av protokollsjusterare och bestämmande av tid
för justering av protokollet
Ärendebeskrivning
På förslag av ordförande Agneta Blom (S) uppdras åt John Johansson
(S) och Ulrica Solver-Gustavsson (L), med Fisun Yavas (S) och Sara Ishak
(M) som ersättare, att jämte ordföranden justera protokollet.
Justeringen äger rum på Kommunledningskontoret den 21 december 2015
kl. 10.00.

§ 274 Utdelning av Interna miljöpriset
Ärendebeskrivning
Ärendet utgår från Kommunfullmäktiges sammanträde den 15 december
2015.

§ 275 Föredragning och anmälan av revisionsrapport
Ärendenummer: Ks 1356/2015
Beslutsunderlag
Granskningsrapport Behörigheter och loggkontroll
Kommunfullmäktiges behandling
Stadsrevisionens ordförande Britta Bjelle (L) föredrar en
granskningsrapport om behörigheter och loggkontroll.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Granskningsrapporten anmäls och läggs till handlingarna.

§ 276 Enkel fråga från Sara Richert (MP) till kommunalråd
Björn Sundin (S) om Svartån som vattenskyddsområde
Ärendenummer: Ks 1276/2015
Ärendebeskrivning
Sara Richert (MP) har inkommit med en enkel fråga till kommunalråd
Björn Sundin (S) om Svartån som vattenskyddsområde.
Frågan anmäldes och bordlades vid Kommunfullmäktiges sammanträde
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den 18 november 2015.
Beslutsunderlag
Enkel fråga från Sara Richert (MP), Ks 1276/2015
Kommunfullmäktiges behandling
Sara Richert (MP) ställer sin fråga.
Björn Sundin (S) yttrar sig.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Frångå ärendet som därmed är färdigbehandlat.

§ 277 Enkel fråga från Linn Andersson (M) till
kommunalråd Björn Sundin (S) om ombyggnation av
Trädgårdsgatan
Ärendenummer: Ks 1359/2015
Ärendebeskrivning
Linn Andersson (M) har inkommit med en enkel fråga till kommunalråd
Björn Sundin (S) om ombyggnation av Trädgårdsgatan.
Beslutsunderlag
Enkel fråga från Linn Andersson (M), Ks 1359/2015
Kommunfullmäktiges behandling
Linn Andersson (M) ställer sin fråga.
Björn Sundin (S) yttrar sig.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Frågan får ställas.
2. Frångå ärendet som därmed är färdigbehandlat.
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§ 278 Interpellation från Johan Kumlin (M) till Anders
Hagström (KD) om varför fick inte utsatta barn det stöd de
har rätt till?
Ärendenummer: Ks 741/2015
Ärendebeskrivning
Johan Kumlin (M) har inkommit med en interpellation till ordförande i
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, Anders Hagström (KD),
om varför utsatta barn inte fick det stöd de har rätt till?
Interpellationen anmäldes till Kommunfullmäktige den 27 maj och
bordlades vid Kommunfullmäktiges sammanträden den 17 juni, den 30
september, den 21 oktober och den 18 november 2015.
Beslutsunderlag
Interpellation från Johan Kumlin (M)
Svar från Anders Hagström (KD)
Kommunfullmäktiges behandling
Johan Kumlin (M) ställer sina frågor i interpellationen.
Anders Hagström (KD) yttrar sig och hänvisar till sitt skriftliga svar.
Linn Andersson (M), Azita Iranipour (L), Stefan Stark (M) Kenneth
Nilsson (S), Sebastian Haraldsson (M), Lennart Bondeson (KD), Cecilia
Lönn Elgstrand (V), Karolina Wallström (L), Rasmus Persson (C), Murad
Artin (V) och Behcet Barsom (KD) yttrar sig under interpellationsdebatten.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Frångå interpellationen som därmed är besvarad.

§ 279 Interpellation från Azita Iranipour (FP) till Rasmus
Persson (C) om hur har arbetet med kommunens
övergripande handlingsplan mot hedersrelaterat våld och
förtryck gått?
Ärendenummer: Ks 1303/2015
Ärendebeskrivning
Azita Iranipour (FP) har inkommit med en interpellation till kommunalråd
Rasmus Persson (C) om hur har arbetet med kommunens övergripande
handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck gått?
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Interpellationen anmäldes vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 18
november 2015.
Beslutsunderlag
Interpellation från Azita Iranipour (FP)
Svar från Rasmus Persson (C)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Bordlägga interpellationen.

§ 280 Interpellation från Azita Iranipour (FP) till Rasmus
Persson (C) om hur länge ska Örebro kommuns barn och
ungdomar vänta med att få besked?
Ärendenummer: Ks 1304/2015
Ärendebeskrivning
Azita Iranipour (FP) har inkommit med en interpellation till kommunalråd
Rasmus Persson (C) om hur länge ska Örebro kommuns barn och
ungdomar vänta med att få besked?
Interpellationen anmäldes vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 18
november 2015.
Beslutsunderlag
Interpellation från Azita Iranipour (FP)
Svar från Rasmus Persson (C)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Bordlägga interpellationen.

§ 281 Låneramar och borgensramar för
kommunkoncernen och bolagen 2016-2018
Ärendenummer: Ks 1159/2015
Ärendebeskrivning
Enligt den koncerngemensamma finanspolicyn ska Kommunfullmäktige
årligen fastställa en ram för externa lån till kommunkoncernen.
Kommunstyrelsen ska varje år besluta om ramar för koncerninterna lån
och/eller borgen för varje bolag inom den totala låneramen för
kommunkoncernen.
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Kommunstyrelsen har enligt sitt reglemente rätt att ingå borgen till stöd för
bostadsförsörjningen inom kommunen. Varje år fastställer
Kommunstyrelsen en beloppsram för borgen till Örebrobostäder AB som
säkerhet för bolagets lån till bostadsfastigheter.
Beslut om extern upplåning och koncerninterna lån är delegerade till
tjänstemän inom Kommunledningskontoret enligt Kommunstyrelsens
årliga beslut.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 17 november 2015 och
beslutade för egen del att:
2. Koncerninterna låneramar för kommunens bolag under perioden 20162018 fastställs.
3. Örebrobostäder AB har rätt inom sin låneram på 7 850 miljoner kronor
utnyttja kommunal borgen på högst 1 000 miljoner kronor som säkerhet för
externa lån till bostadsfastigheter under år 2016.
4. Storleken på den kortfristiga likviditetportföljen fastställs till 400
miljoner kronor för år 2016.
5. Anders Åhrlin (M) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2015-11-17, § 233
Särskilt yttrande från Anders Åhrlin (M)
Reservation från Sara Richert (MP), 2015-11-17
Reservation från Karolina Wallström (FP), 2015-11-17
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2015-11-13
Investeringsplan för bolagen och kommunen år 2015-2018
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
- Ramen för kommunkoncernens samlade externa låneskuld fastställs till
16 600 miljoner kronor för perioden 2016-2018.
Yrkande
Lena Baastad (S), Lennart Bondeson (KD), Rasmus Persson (C) och Eva
Eriksson (S) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Niclas Persson (MP) yrkar att ärendet i första hand ska återremitteras till
Kommunledningskontoret med motiveringen att ärendet kompletteras med
en ekonomisk konsekvensanalys och i andra hand att låneramen minskas
med motsvarande de 17 miljoner som föreslås att öka upplåningen med till
Örebro Läns Flygplats AB i förslaget.
Murad Artin (V) yrkar bifall till Niclas Perssons (MP) andrahandsyrkande
om att låneramen minskas med motsvarande de 17 miljoner som föreslås
att öka upplåningen med till Örebro Läns Flygplats AB i förslaget.
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Lena Baastad (S) yrkar avslag på Niclas Perssons (MP) yrkanden.
Proposition
Ordförande Agneta Blom (S) ställer först yrkandet om återremiss under
proposition och finner att Kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska
avgöras idag.
Därefter finner ordföranden att det finns två förslag till beslut, det vill säga
Kommunstyrelsens förslag respektive Niclas Perssons (MP) m.fl. yrkande
om att låneramen minskas med motsvarande de 17 miljoner som föreslås
att öka upplåningen med till Örebro Läns Flygplats AB i förslaget, och
ställer dessa mot varandra.
Ordföranden finner att Kommunfullmäktige beslutar enligt
Kommunstyrelsens förslag.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Ramen för kommunkoncernens samlade externa låneskuld fastställs till
16 600 miljoner kronor för perioden 2016-2018.
Anders Åhrlin (M), Maria Haglund (M), Johanna Reimfeldt (M), Johan
Kumlin (M), Linn Andersson (M), Maria Hedwall (M), Daniel Granqvist
(M), Sebastian Haraldsson (M), Sara Ishak (M), Eva Leitzler (M), Hossein
Azeri (M), Stefan Stark (M), Ulf Södersten (M), Daniel Spiik (SD), Daniel
Edström (SD), Sigvard Blixt (SD), Jimmy Larsson (SD), Anna Spiik (SD),
Habib Brini (SD), Karolina Wallström (L), Azita Iranipour (L), Patrik
Jämtvall (L), och Ulrica Solver-Gustavsson (L) deltar inte i beslutet.
Reservation
Sara Richert (MP), Niclas Persson (MP), Per Folkeson (MP), Jesper
Räftegård (MP), Marcus Willén Ode (MP) och Gunnar Oest (MP)
reserverar sig mot beslutet till förmån för Niclas Perssons (MP) yrkande
om att ärendet i första hand ska återremitteras till
Kommunledningskontoret med motiveringen att ärendet kompletteras med
en ekonomisk konsekvensanalys och i andra hand att låneramen minskas
med motsvarande de 17 miljoner som föreslås att öka upplåningen med till
Örebro Läns Flygplats AB i förslaget.
Murad Artin (V) Cecilia Lönn Elgstrand (V), Jessica Carlqvist (V) och
Martha Wicklund (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för Murad
Artins (V) yrkande om att låneramen minskas med motsvarande de 17
miljoner som föreslås att öka upplåningen med till Örebro Läns Flygplats
AB i förslaget.
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§ 282 Koncerngemensam finanspolicy
Ärendenummer: Ks 1160/2015
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige fastställde 2014-02-26 en koncerngemensam
finanspolicy med ramar och regler för den finansiella verksamheten hos
kommunen och kommunens majoritetsägda bolag. Inom ramen för denna
koncerngemensamma finanspolicy beslutar varje bolag om en policy för
den egna finansverksamheten.
Den koncerngemensamma finanspolicyn ska löpande hållas uppdaterad
med hänsyn till aktuella förhållanden inom koncernen och på de finansiella
marknaderna.
De huvudsakliga förändringarna i finanspolicyn som föreslås är:
- Avsnitt om likviditetshantering ändras och hänvisas fortsättningsvis till
placeringspolicyn.
- Avsnitt om kommunens utlåning av överskottslikviditet tas bort eftersom
kommunen inte längre har någon utlåning av överskottslikviditet till
bolagen enligt Kommunfullmäktiges beslut i juni 2014.
- Bolagsförteckning tas bort. I inledningen fastslås det istället att den
koncerngemensamma finanspolicyn gäller för samtliga majoritetsägda
bolag
Finanskommittén tillstyrkte den 2 november 2015 förslaget till reviderad
koncerngemensam finanspolicy.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 17 november 2015.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2015-11-17, § 234
Särskilt yttrande från Murad Artin (V), 2015-11-17
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2015-10-19
Förslag till koncerngemensam finanspolicy 2015-11-02
Förslag till koncerngemensam finanspolicy 2015-11-02 med
ändringsmarkeringar
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
- Förslag till koncerngemensam finanspolicy daterad 2015-11-02 fastställs
att gälla för kommunen och kommunens bolag från och med den 1 januari
2016.
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Yrkande
Lena Baastad (S) och Sara Richert (MP) yrkar bifall till Kommunstyrelsens
förslag.
Proposition
Ordförande Agneta Blom (S) finner att det endast finns ett förslag till
beslut, det vill säga Kommunstyrelsens förslag, och att
Kommunfullmäktige beslutar enligt detta.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Förslag till koncerngemensam finanspolicy daterad 2015-11-02 fastställs
att gälla för kommunen och kommunens bolag från och med den 1 januari
2016.

§ 283 Ändring av bolagsordning och ägardirektiv för
Örebroregionen Science Park
Ärendenummer: Ks 852/2015
Ärendebeskrivning
Örebroregionen Science Park AB ("Bolaget") ägs för närvarande av;
- Örebro Rådhus AB, som äger 520 aktier motsvarande 52 % av samtliga
aktier i Bolaget; - Karlskoga kommun, som äger 200 aktier motsvarande 20
% av samtliga aktier i Bolaget;
- Region Örebro län, som äger 140 aktier motsvarande 14% av samtliga
aktier i Bolaget; och
- Örebro Universitet Holding AB, som äger 140 aktier motsvarande 14%
av samtliga aktier i Bolaget.
Örebro Universitet Holding AB önskar överlåta sina aktier, varav 70 aktier
till Region Örebro län och 70 aktier till Karlskoga kommun. De ändrade
ägarförhållandena medför att aktieägaravtal, bolagsordning och
ägardirektiv behöver ändras.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 17 november 2015.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2015-11-17, § 243
Reservation från Sara Richert (MP), 2015-11-17
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2015-11-27
Förslag till ägardirektiv 2015-06-25
Förslag till aktieägaravtal 2015-11-27
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Förslag till bolagsordning 2015-06-25
Beskrivning av förslag till ändringar i ägardirektiv, bolagsordning och
aktieägaravtal 2015-11-27
Förslag till samverkansavtal mellan Örebroregionen Science Park AB och
Örebro Universitet 2015-11-27
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
1. Förslag till ägardirektiv för Örebroregionen Science Park AB 2015-0625 antas.
2. Örebro kommuns stämmoombud får i uppdrag att för Örebro Rådhus
AB:s räkning rösta för antagande av i punkt 1 angivet ägardirektiv vid
bolagsstämma i Örebroregionen Science Park AB.
3. Förslag till bolagsordning för Örebroregionen Science Park AB 201506-25 godkänns.
4. Örebro kommuns stämmoombud får i uppdrag att för Örebro Rådhus
AB:s räkning rösta för antagande av i punkt 3 angiven bolagsordning vid
bolagsstämma i Örebroregionen Science Park AB.
5. För det fall Bolagsverket inte godkänner registrering av föreslaget
bolagsnamn eller övriga bestämmelser i punkt 3 angiven bolagsordning ges
kommunledningskontoret i Örebro i uppdrag att i samråd med övriga ägare
i Bolaget besluta om annat lämpligt namn samt sådana övriga justeringar i
bolagsordningen som krävs enligt lag.
6. Örebro Rådhus AB får i uppdrag att ingå aktieägaravtal för
Örebroregionen Science Park AB enligt förslag 2015-06-25.
7. Beslut enligt punkt 1-6 förutsätter att Örebro Universitet Holding AB
överlåter samtliga sina aktier i Örebroregionen Science Park AB varvid 70
aktier överlåts till Region Örebro län och 70 aktier överlåts till Karlskoga
kommun.
Yrkande
Lena Baastad (S) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag med ändringen
att beslutspunkt 6 istället ska lyda ”Örebro Rådhus AB får i uppdrag att
ingå aktieägaravtal för Örebroregionen Science Park AB enligt förslag
2015-11-27."
Sara Richert (MP) yrkar bifall till Kommunstyrelsens justerade förslag.
Proposition
Ordförande Agneta Blom (S) finner att det endast finns ett förslag till
beslut, det vill säga bifall till Kommunstyrelsens justerade förslag, och att
Kommunfullmäktige beslutar enligt detta.
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Förslag till ägardirektiv för Örebroregionen Science Park AB 2015-0625 antas.
2. Örebro kommuns stämmoombud får i uppdrag att för Örebro Rådhus
AB:s räkning rösta för antagande av i punkt 1 angivet ägardirektiv vid
bolagsstämma i Örebroregionen Science Park AB.
3. Förslag till bolagsordning för Örebroregionen Science Park AB 201506-25 godkänns.
4. Örebro kommuns stämmoombud får i uppdrag att för Örebro Rådhus
AB:s räkning rösta för antagande av i punkt 3 angiven bolagsordning vid
bolagsstämma i Örebroregionen Science Park AB.
5. För det fall Bolagsverket inte godkänner registrering av föreslaget
bolagsnamn eller övriga bestämmelser i punkt 3 angiven bolagsordning ges
kommunledningskontoret i Örebro i uppdrag att i samråd med övriga ägare
i Bolaget besluta om annat lämpligt namn samt sådana övriga justeringar i
bolagsordningen som krävs enligt lag.
6. Örebro Rådhus AB får i uppdrag att ingå aktieägaravtal för
Örebroregionen Science Park AB enligt förslag 2015-11-27.
7. Beslut enligt punkt 1-6 förutsätter att Örebro Universitet Holding AB
överlåter samtliga sina aktier i Örebroregionen Science Park AB varvid 70
aktier överlåts till Region Örebro län och 70 aktier överlåts till Karlskoga
kommun.
Murad Artin (V), Jessica Carlqvist (V), Martha Wicklund (V) och Cecilia
Lönn Elgstrand (V) deltar inte i beslutet.

§ 284 Utbetalning av lokalt partistöd för år 2016
Ärendenummer: Ks 855/2014
Ärendebeskrivning
Nya regler för kommunalt partistöd i kommunallagen har trätt i kraft den 1
februari 2014.
Kommunalt partistöd ska syfta till att stärka partierna i den kommunala
demokratin. Partistödet ska användas för politisk verksamhet med
anknytning till utbetalande kommun. Varje kommun respektive landsting
bestämmer om partistöd ska utbetalas och hur stort det ska vara.
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Kommunfullmäktige beslutade den 24 september 2014, § 302, om regler
för kommunalt partistöd.
Kommunalt partistöd i Örebro kommun består av
- ett grundstöd, som uppgår till om 40 000 kronor per parti och år, samt
- ett mandatstöd, som uppgår till 2 x prisbasbeloppet per mandat och år.
Prisbasbeloppet enligt socialförsäkringsbalken (2010:110) har för år 2016
beräknats till 44 300 kronor. Rätten till partistöd är enligt lag kopplad till
om ett parti är representerat i fullmäktige.
Enligt fastställda regler ska fullmäktige fatta årliga beslut om utbetalning
av partistödet.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 17 november 2015.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2015-11-17, § 239
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2015-10-19
Kommunfullmäktiges beslut 2014-09-24, § 302.
Regler för kommunalt partistöd i Örebro kommun.
Underlag för utbetalning av kommunalt partistöd för år 2016.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
1. Kommunalt partistöd utbetalas för år 2016 till politiska partier som är
representerade i Kommunfullmäktige i enlighet med av fullmäktige
fastställda regler.
2. Finansiering sker inom ramen för Kommunfullmäktiges budget för år
2016.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Enligt Kommunstyrelsens förslag.

§ 285 Interpellation från Murad Artin (V) till ordförande i
flygplatsbolaget Irén Lejegren (S) om Estonian Air
Ärendenummer: Ks 1334/2015
Ärendebeskrivning
Murad Artin (V) har inkommit med en interpellation till ordföranden i
flygplatsbolaget, Irén Lejegren (S), om Estonian Air.
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Beslutsunderlag
Interpellation från Murad Artin (V), Ks 1334/2015
Svar från Irén Lejegren (S)
Kommunfullmäktiges behandling
Murad Artin (V) ställer sina frågor i interpellationen.
Irén Lejegren (S) yttrar sig och hänvisar till sitt skriftliga svar.
Niclas Persson (MP), Sara Richert (MP) och Lena Baastad (S) yttrar sig
under interpellationsdebatten.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Interpellationen får ställas.
2. Frångå interpellationen, som därmed är besvarad.

§ 286 Delegation från Kommunfullmäktige till
Kommunstyrelsen att ombudgetera medel för år 2016
Ärendenummer: Ks 1339/2015
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan.
Kommunstyrelsen har ansvar för hela kommunens utveckling och
ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen
och uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamheter och ska ha
uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders
verksamhet samt kommunalförbund. Kommunstyrelsen ska också ha
uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i kommunens hel eller
delägda bolag.
Kommunstyrelsen rapporterar till Kommunfullmäktige.
Örebros övergripande strategier och budget 2016 med plan för 2017–2018
beslutades av Kommunfullmäktige den 20 oktober 2015.
För att klara uppdraget ges Kommunstyrelsen rätt att under år 2016
ombudgetera anslag mellan nämnder i samband med beslut om ändrad
verksamhet inom ramen för Örebro kommuns övergripande strategier och
budget 2016 med plan för 2017-2018.
Ärendet behandlades av Kommunstyrelsen den 14 december 2015.
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Beslutsunderlag
Skriftlig reservation från Anders Åhrlin (M), 2015-12-14
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2015-12-02
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
- Under år 2016 får Kommunstyrelsen rätt att ombudgetera anslag mellan
nämnder i samband med beslut om ändrad verksamhet inom ramen för
Örebro kommuns övergripande strategier och budget 2016 med plan för
2017-2018.
Yrkande
Lena Baastad (S) Rasmus Persson (C) och Murad Artin (V) yrkar bifall till
Kommunstyrelsens förslag.
Anders Åhrlin (M), Karolina Wallström (L), Johanna Reimfelt (M), Niclas
Persson (MP), Johan Kumlin (M), Stefan Stark (M), Hossein Azeri (M)
och Habib Brini (SD) yrkar avslag på Kommunstyrelsens förslag.
Ajournering
Kommunfullmäktige ajournerar sig för lunchpaus klockan 12.00.
Sammanträdet återupptas klockan 13.00. Kommunfullmäktige ajournerar
sig för fikapaus klockan 14.35. Sammanträdet återupptas klockan 15.00.
Proposition
Ordförande Agneta Blom (S) finner att det finns två förslag till beslut, det
vill säga bifall till respektive avslag på Kommunstyrelsens förslag, och
ställer dessa mot varandra. Ordföranden finner att Kommunfullmäktige
beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs och verkställs. Ja-röst innebär bifall till
Kommunstyrelsens förslag och nej-röst innebär avslag på
Kommunstyrelsens förslag.
Ja-röster lämnas av: Roger Andersson (S), Allan Armaghan (S), Lena
Baastad (S), Björn Sundin (S), Fisun Yavas (S), Torgny Larsson (S), Anna
Hedström (S), Frederick Axewill (S), Jessica Ekerbring (S), Jan Zetterqvist
(S), Ameer Sachet (S), Carina Toro Hartman (S), Eva Eriksson (S), Agneta
Blom (S), John Johansson (S), Inger Carlsson (S), Camilla Andersson (S),
Marie Brorson (S), Kenneth Nilsson (S), Ida Eklund (S), Susann Wallin
(S), Jennie Bergström (S), Thomas Esbjörnsson (S), Per Lilja (S), Behcet
Barsom (KD), Susanne Lindholm (KD), Lennart Bondeson (KD), Marlene
Jörhag (KD), Charlotte Edberger Jangdin (C), Rasmus Persson (C), Lars
Johansson (C), Per-Åke Sörman (C), Murad Artin (V), Jessica Carlqvist
(V), Martha Wicklund (V) och Cecilia Lönn Elgstrand (V).
Nej-röster lämnas av: Anders Åhrlin (M), Johan Kumlin (M), Daniel
Granqvist (M), Ulf Södersten (M), Maria Haglund (M), Ewa Leitzler
(M), Johanna Reimfelt (M), Stefan Stark (M), Linn Andersson (M), Sara
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Ishak (M), Sebastian Haraldsson (M), Hossein Azeri (M), Maria Hedwall
(M), Daniel Spiik (SD) Sigvard Blixt (SD), Daniel Edström (SD), Anna
Spiik (SD), Jimmy Larsson (SD), Habib Brini (SD), Sara Richert (MP),
Niclas Persson (MP), Marcus Willén Ode (MP), Gunnar Oest (MP), Jesper
Räftegård (MP), Per Folkeson (MP), Karolina Wallström (L), Azita
Iranipour (L), Ulrica Solver-Gustavsson (L) och Patrik Jämtvall (L).
Ordföranden finner att Kommunfullmäktige med resultatet 36 ja-röster och
29 nej-röster beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Under år 2016 får Kommunstyrelsen rätt att ombudgetera anslag mellan
nämnder i samband med beslut om ändrad verksamhet inom ramen för
Örebro kommuns övergripande strategier och budget 2016 med plan för
2017-2018.
Reservation
Anders Åhrlin (M), Johan Kumlin (M), Daniel Granqvist (M), Ulf
Södersten (M), Maria Haglund (M), Ewa Leitzler (M), Johanna Reimfelt
(M), Stefan Stark (M), Linn Andersson (M), Sara Ishak (M), Sebastian
Haraldsson (M), Hossein Azeri (M) och Maria Hedwall (M) reserverar sig
mot beslutet till förmån för Anders Åhrlins (M) m.fl. yrkande om avslag på
Kommunstyrelsens förslag.
Habib Brini (SD), Daniel Spiik (SD), Sigvard Blixt (SD), Daniel Edström
(SD), Anna Spiik (SD) och Jimmy Larsson (SD) reserverar sig mot
beslutet till förmån för Habib Brinis (SD) yrkande om avslag på
Kommunstyrelsens förslag.
Niclas Persson (MP), Sara Richert (MP), Marcus Willén Ode (MP),
Gunnar Oest (MP), Jesper Räftegård (MP) och Per Folkeson
(MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för Niclas Persson (MP)
yrkande om avslag på Kommunstyrelsens förslag.
Karolina Wallström (L), Azita Iranipour (L), Ulrica Solver-Gustavsson (L)
och Patrik Jämtvall (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för Karolina
Wallströms (L) yrkande om avslag på Kommunstyrelsens förslag.

§ 287 Nämndreglemente för Örebro kommun
mandatperioden 2015-2018, ändringar avseende
socialnämnderna
Ärendenummer: Ks 1063/2014
Ärendebeskrivning
Socialförvaltningen föreslår ändrade ansvarsförhållanden mellan
socialnämnderna, gällande ensamkommande barn och unga. Förvaltningen
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föreslår att Socialnämnd öster ska ansvara för all verksamhet rörande
ensamkommande barn och unga, oavsett folkbokföringsadress.
Socialnämnd östers ansvar ska gälla såväl myndighetsutövning som interna
och externa insatser samt den ekonomiska driften.
Syftet är att renodla handläggning och beslutsfattande. Detta förutsätter en
reglementsändring, därefter krävs en överföring av det ekonomiska
ansvaret från Socialnämnd väster till Socialnämnd öster.
Ärendet behandlades av Socialnämnd väster den 12 november,
Socialnämnd Öster den 12 november, Programnämnd social välfärd den 3
december och av Kommunstyrelsen den 14 december 2015.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2015-11-25
Protokollsutdrag Socialnämnd väster, 2015-11-12, § 139
Protokollsutdrag från Socialnämnd öster, 2015-11-12, § 147
Förvaltningskontorets tjänsteskrivelse till Socialnämnd väster, 2015-11-06
Förvaltningskontorets tjänsteskrivelse till Socialnämnd öster, 2015-11-06
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
1. Reglementet ändras enligt Socialförvaltningens förslag.
2. Ny formulering i reglementet gäller från och med den 1 januari 2016.
3. Det ekonomiska ansvaret för kommunens ansvar och uppgifter för
ensamkommande barn och unga överförs från Socialnämnd väster till
Socialnämnd öster.
Yrkande
Lena Baastad (S) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Proposition
Ordförande Agneta Blom (S) finner att det endast finns ett förslag till
beslut, det vill säga Kommunstyrelsens förslag, och att
Kommunfullmäktige beslutar enligt detta.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Reglementet ändras enligt Socialförvaltningens förslag.
2. Ny formulering i reglementet gäller från och med den 1 januari 2016.
3. Det ekonomiska ansvaret för kommunens ansvar och uppgifter för
ensamkommande barn och unga överförs från Socialnämnd väster till
Socialnämnd öster.
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§ 288 Förändring av ägandet i Västerporten Fastigheter
AB
Ärendenummer: Ks 1264/2015
Ärendebeskrivning
Västerporten Fastigheter AB ägs idag av Örebroporten Förvaltning AB.
Västerportens sociala ändamål har de senaste året tagit mer och mer plats i
bolaget och har blivit en viktig del av verksamheten. Bedömningen är att
ÖBO har bättre resurser att kunna leva upp till och fortsätta utveckla det
sociala perspektivet då de har ett stort engagemang i området, upparbetad
kunskap och en stark organisation för att driva sociala utvecklingsprojekt.
Dessutom ökar ÖBOs förvaltningsvolym vilket ger goda förutsättningar för
att skapa synergieffekter och en bra och effektiv förvaltning. Därför
föreslås en flytt av Västerportens ABs ägande från Örebroporten
Förvaltning AB till ÖrebroBostäder AB (ÖBO).
Ärendet behandlades av Kommunstyrelsen den 14 december 2015.
Kommunstyrelsen beslutade då för egen del också att Örebrobostäders
låneram för perioden år 2016-2018 utökas med 390 miljoner kronor till 8
240 miljoner kronor och Örebroportens låneram minskas med motsvarande
belopp till 3 210 miljoner kronor i samband med flytten av ägandet av
Västerporten.
Beslutsunderlag
Skriftlig reservation från Anders Åhrlin (M), 2015-12-14
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2015-12-03
Aktieöverlåtelseavtal mellan Öbo och Örebroporten Förvaltning avseende
aktierna i Västerporten, 2015-12-01
Bilaga till aktieöverlåtelseavtal
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
1. Örebro kommun godkänner att Örebroporten Förvaltning AB överlåter
samtliga aktier i Västerporten Fastigheter AB till Örebrobostäder AB enligt
förslag till aktieöverlåtelseavtal.
2. Örebro kommun ingår borgen såsom för egen skuld för Örebrobostäder
AB låneförpliktelser för förvärv av aktier i Västerporten Fastigheter AB för
högst 100 miljoner kronor jämte därmed löpande ränta och kostnader.
Yrkande
Lena Baastad (S), Lennart Bondeson (KD), Sara Richert (MP), Rasmus
Persson (C), Murad Artin (V), Marcus Willén Ode (MP) och Camilla
Andersson (S) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Anders Åhrlin (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag med tillägget
att ny styrelse för Västerporten Fastigheter AB utgörs av Örebrobostäder
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AB:s styrelse.
Patrik Jämtvall (L) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag samt bifall
till Anders Åhrlins (M) tilläggsyrkande.
Lena Baastad (S) yrkar avslag på Anders Åhrlins (M) m.fl. tilläggsyrkande.
Proposition
Ordförande Agneta Blom (S) finner först att det endast finns ett förslag till
beslut för beslutspunkterna 1 och 2, det vill säga Kommunstyrelsens
förslag, och att Kommunfullmäktige beslutar enligt detta.
Därefter finner ordföranden att det finns två förslag gällande Anders
Åhrlins (M) m.fl. tilläggsyrkande, det vill säga bifall till respektive avslag
på tilläggsyrkandet om att ny styrelse för Västerporten Fastigheter AB
utgörs av Örebrobostäder AB:s styrelse, och ställer dessa mot
varandra. Ordföranden finner att Kommunfullmäktige beslutar att avslå
tilläggsyrkandet.
Votering begärs och verkställs. Ja-röst innebär bifall till Anders Åhrlins
(M) m.fl. tilläggsyrkande och nej-röst innebär avslag på Anders Åhrlins
(M) m.fl. tilläggsyrkande.
Ja-röster lämnas av: Anders Åhrlin (M), Johan Kumlin (M), Daniel
Granqvist (M), Ulf Södersten (M), Maria Haglund (M), Ewa Leitzler
(M), Johanna Reimfelt (M), Stefan Stark (M), Linn Andersson (M), Sara
Ishak (M), Sebastian Haraldsson (M), Hossein Azeri (M), Karolina
Wallström (L), Azita Iranipour (L),Ulrica Solver-Gustavsson (L) och
Patrik Jämtvall (L).
Nej-röster lämnas av: Roger Andersson (S), Allan Armaghan (S), Lena
Baastad (S), Björn Sundin (S), Fisun Yavas (S), Torgny Larsson (S), Anna
Hedström (S), Frederick Axewill (S), Jessica Ekerbring (S), Jan Zetterqvist
(S), Ameer Sachet (S), Carina Toro Hartman (S), Eva Eriksson (S), Agneta
Blom (S), John Johansson (S), Inger Carlsson (S), Camilla Andersson (S),
Marie Brorson (S), Kenneth Nilsson (S), Ida Eklund (S), Susann Wallin
(S), Jennie Bergström (S), Thomas Esbjörnsson (S), Per Lilja (S), Behcet
Barsom (KD), Susanne Lindholm (KD), Lennart Bondeson (KD), Marlene
Jörhag (KD), Charlotte Edberger Jangdin (C), Rasmus Persson (C), Lars
Johansson (C), Per-Åke Sörman (C), Murad Artin (V), Jessica Carlqvist
(V), Martha Wicklund (V), Cecilia Lönn Elgstrand (V), Daniel Spiik (SD)
Sigvard Blixt (SD), Daniel Edström (SD), Anna Spiik (SD), Jimmy
Larsson (SD), Habib Brini (SD), Sara Richert (MP), Niclas Persson (MP),
Marcus Willén Ode (MP), Gunnar Oest (MP), Jesper Räftegård (MP) och
Per Folkeson (MP).
Ordföranden finner att Kommunfullmäktige med resultatet 48 ja-röster
och 16 nej-röster beslutar att avslå Anders Åhrlins (M)
m.fl. tilläggsyrkande.
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Örebro kommun godkänner att Örebroporten Förvaltning AB överlåter
samtliga aktier i Västerporten Fastigheter AB till Örebrobostäder AB enligt
förslag till aktieöverlåtelseavtal.
2. Örebro kommun ingår borgen såsom för egen skuld för Örebrobostäder
AB låneförpliktelser för förvärv av aktier i Västerporten Fastigheter AB för
högst 100 miljoner kronor jämte därmed löpande ränta och kostnader.

§ 289 Borgensavgifter och räntetillägg år 2016
Ärendenummer: Ks 1247/2015
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige ska fastställa en särskild avgift för kommunens lån
och borgen till de kommunägda bolagen för att neutralisera den
konkurrensfördel som bolagen får genom kommunalt stöd vid sin
finansiering. Nivån på dessa avgifter ska prövas av kommunstyrelsen och
därefter fastställas av kommunfullmäktige.
Kommunledningskontorets förslag till avgiftsnivå för kommunens olika
bolag görs utifrån en bedömning av bolagets kreditvärdighet och vilka
lånevillkor som skulle gälla vid bolagets egen upplåning på
kreditmarknaden. Avgiftsnivån för ett bolag beräknas utifrån de
ränteskillnader mellan en kommun och ett bolag med samma ratingnivå
som har noterats på den svenska certifikats- och obligationsmarknaden
under det senaste året.
Kommunledningskontoret bedömer att ränteskillnaden på kreditmarknaden
mellan en kommun och ett kommunalt bolag är oförändrad jämfört med
föregående år och därmed bör avgiftsnivån för bolagen vara oförändrad.
Finanskommittén tillstyrkte 2014-11-02 förslaget till oförändrade avgifter
för koncerninterna lån.
Ärendet behandlades av Kommunstyrelsen den 14 december 2015.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2015-11-17
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
1. Örebro kommun fastställer avgifter för koncerninterna lån och borgen
till kommunens majoritetsägda- och delägda bolag enligt
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Kommunledningskontorets förslag.
2. Avgifterna ska gälla från 2016-01-01.
Kommunfullmäktiges behandling
Med anledning av att ärendet inte funnits med på Kommunfullmäktiges
dagordning i rätt tid frågar ordförande Agneta Blom (S) om det är
Kommunfullmäktiges mening att ändå behandla ärendet.
Kommunfullmäktige samtycker till att behandla ärendet.
Yrkande
Lena Baastad (S) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Proposition
Ordförande Agneta Blom (S) finner att det endast finns ett förslag till
beslut, det vill säga Kommunstyrelsens förslag, och att
Kommunfullmäktige beslutar enligt detta.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Örebro kommun fastställer avgifter för koncerninterna lån och borgen
till kommunens majoritetsägda- och delägda bolag enligt
Kommunledningskontorets förslag.
2. Avgifterna ska gälla från 2016-01-01.

§ 290 Jämställdhets- och ickediskrimineringsplan för
Örebro kommun 2016-2019
Ärendenummer: Ks 1312/2015
Ärendebeskrivning
Arbetsgivare ska enligt diskrimineringslagen upprätta en plan för sitt
jämställdhetsarbete vilken i Örebro kommun benämns Jämställdhets- och
ickediskrimineringsplan. Planen visar vilka mål Örebro kommun som
arbetsgivare sätter för verksamheten ur ett jämställdhets- och
mångfaldsperspektiv och med vilka indikatorer arbetet kommer att följas
och mätas. Varje mål följs aktiva åtgärder för att nå de satta målen.
Åtgärderna planeras, dokumenteras och genomförs i samband med
ordinarie verksamhetsplanering. Mål och åtgärder följs upp i
delårsrapporter och årsberättelser för att säkerställa att arbetet leder till
utveckling.
Ärendet behandlades av Kommunstyrelsen den 14 december 2015.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2015-11-23
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Jämställdhets- och ickediskrimineringsplan 2016-2019
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
1. Jämställdhet- och ickediskrimineringsplan 2016-2019 antas enligt
Kommunledningskontorets och Kommunstyrelsens
jämställdhetsdelegations förslag.
2. Åtgärder som verksamheterna behöver göra för att nå målen i
Jämställdhet- och ickediskrimineringsplanen genomförs inom ramen för
respektive nämnds givna budgetförutsättningar om inget annan beslutas av
Kommunstyrelsen under planperioden som en extra insats eller projekt.
Yrkande
Murad Artin (V), Fisun Yavas (S), Linn Andersson (M), Lars Johansson
(C), Susanne Lindholm (KD), Ulrica Solver-Gustavsson (L), Susann
Wallin (S), Per Lilja (S), Carina Toro Hartman (S), Cecilia Lönn Elgstrand
(V), Per Folkeson (MP) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Daniel Edström (SD) och Daniel Spiik (SD) yrkar i första hand bifall till
Kommunstyrelsens förslag med ändringarna att hela punkt 5.1.2 (sid. 9)
samt meningen under punkt 4 a (sid. 8) som lyder "Andelen medarbetare
med utländsk bakgrund ska spegla befolkningen i arbetsför ålder" ska
strykas. Daniel Edström (SD) och Daniel Spiik (SD) yrkar i andra hand
avslag på Kommunstyrelsens förslag.
Murad Artin (V) yrkar avslag på Daniel Edströms (SD) m.fl. yrkanden.
Proposition
Ordförande Agneta Blom (S) finner att det finns två förslag till beslut, det
vill säga bifall till Kommunstyrelsens förslag respektive Daniel Edströms
(SD) m.fl. yrkande om bifall till Kommunstyrelsens förslag med
ändringarna att hela punkt 5.1.2 (sid. 9) samt meningen under punkt 4 a
(sid. 8) som lyder "Andelen medarbetare med utländsk bakgrund ska
spegla befolkningen i arbetsför ålder" ska strykas, och ställer dessa mot
varandra. Ordföranden finner att Kommunfullmäktige beslutar enligt
Kommunstyrelsens förslag.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Jämställdhet- och ickediskrimineringsplan 2016-2019 antas enligt
Kommunledningskontorets och Kommunstyrelsens
jämställdhetsdelegations förslag.
2. Åtgärder som verksamheterna behöver göra för att nå målen i
Jämställdhet- och ickediskrimineringsplanen genomförs inom ramen för
respektive nämnds givna budgetförutsättningar om inget annan beslutas av
Kommunstyrelsen under planperioden som en extra insats eller projekt.
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Reservation
Daniel Spiik (SD), Daniel Edström (SD), Sigvard Blixt (SD), Anna Spiik
(SD), Jimmy Larsson (SD) och Habib Brini (SD) reserverar sig mot
beslutet till förmån för Daniel Edströms (SD) m.fl. yrkande om bifall till
Kommunstyrelsens förslag med ändringarna att hela punkt 5.1.2 (sid. 9)
samt meningen under punkt 4 a (sid. 8) som lyder "Andelen medarbetare
med utländsk bakgrund ska spegla befolkningen i arbetsför ålder" ska
strykas.

§ 291 Svar på motion från Johan Kumlin (M) om en väg till
jobb
Ärendenummer: Ks 125/2014
Ärendebeskrivning
Johan Kumlin (M) har lämnat in en motion som anmäldes till
Kommunfullmäktige den 29 januari 2014, § 48. I motionen föreslås att
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden får i uppdrag att verka för
en samlokalisering av Örebro kommuns försörjningsstöd,
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.
Ärendet behandlades av Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
den 8 maj 2014 och Kommunstyrelsen den 21 april 2015.
Ärendet bordlades av Kommunfullmäktige den 27 maj, den 17 juni, den 30
september, den 21 oktober och den 18 november 2015.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2015-04-21, § 83
Reservation från Anders Åhrlin m.fl. (M), 2015-04-21
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2014-09-08
Protokollsutdrag från Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden,
2014-05-08, § 60
Yttrande från Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, 2014-05-08
Motion från Johan Kumlin (M) om en väg till jobb, 2014-01-29
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
- Motionen är besvarad.
Vid Kommunstyrelsens sammanträde reserverade sig Anders Åhrlin (M),
Maria Haglund (M) och Johanna Reimfelt (M) skriftligt mot beslutet till
förmån för Anders Åhrlins (M) yrkande om bifall till motionen.
Karolina Wallström (FP) reserverade sig mot Kommunstyrelsens beslut till
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förmån för sitt yrkande om bifall till motionen.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Bordlägga ärendet.

§ 292 Svar på motion från Daniel Granqvist (M) om att
förbättra tryggheten i Örebro
Ärendenummer: Ks 1306/2013
Ärendebeskrivning
Daniel Granqvist (M) har inkommit med en motion som anmäldes i
Kommunfullmäktige 19 december 2013. Motionen innehåller förslag på att
ge Programnämnd samhällsbyggnad i uppdrag att åtgärda trasig belysning
och klotter inom 48 timmar efter att det anmälts på utpekade platser i
kommunen.
Då Kommunfullmäktige skulle behandla ärendet vid sitt sammanträde 25
februari 2015 framkom att Moderaterna ville höja ambitionen i skrivelsen
och ge Programnämnd samhällsbyggnad i uppdrag att åtgärda trasig
belysning och klotter inom 24 timmar efter att det anmälts på utpekade
platser i kommunen. Med anledning av detta beslutade
Kommunfullmäktige att motionssvaret skulle återremitteras till
Kommunledningskontoret med motiveringen att ärendet ska beredas på
nytt med de ändringar som framkommit.
Ärendet behandlades av Kommunstyrelsen den 19 maj 2015.
Ärendet bordlades av Kommunfullmäktige den 17 juni, den 30 september,
den 21 oktober och den 18 november 2015.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2015-05-19
Skriftlig reservation från Anders Åhrlin (M), 2015-05-19
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2015-04-09
Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige, 2015-02-25, § 48
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2014-08-26, § 204
Skriftlig reservation från Anders Åhrlin (M), 2014-08-26
Protokollsutdrag Programnämnd samhällsbyggnad, 2014-06-03, § 86
Stadsbyggnads tjänsteskrivelse, 2014-05-19
Svar på motion, 2015-05-19
Motion från Daniel Granqvist (M) om att göra Örebro tryggare
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
- Motionen är besvarad.
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Vid Kommunstyrelsens sammanträde reserverade sig Anders Åhrlin (M)
reserverade sig skriftligt mot Kommunstyrelsens beslut till förmån för sitt
yrkande om bifall till motionen.
Karolina Wallström (FP) reserverade sig mot Kommunstyrelsen beslut till
förmån för sitt yrkande om bifall till motionen.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Bordlägga ärendet.

§ 293 Svar på motion från Henrik Leandersson (FP) om att
installera 800 laddningsstolpar i Örebro
Ärendenummer: Ks 1192/2014
Ärendebeskrivning
Henrik Leandersson (FP) har inkommit med en motion daterad den 10
november 2014. Motionen innehåller yrkande om att:
- utreda möjligheten och fastställa planer för att uppföra 800
laddningsstolpar till 2018.
- utreda var laddstolpar bäst placeras med tanke på tillgänglighet,
trafikflöden och pendling
- el till laddstolpar produceras med förnybar energi, genom upphandling,
egen produktion eller en kombination.
Stadsbyggnads bedömning är att kommunen bör ta fram en strategi för
utveckling av laddningsmöjligheter för eldrivna fordon. Uppdrag om
framtagande av strategi finns med i ÖSB för 2015. Kumbro Utveckling AB
ska utreda utformningen av laddinfrastruktur för elbilar inom kommunen
med mål att under 2015, i samarbete med andra intressenter, uppföra en
eller två snabbladdningsstationer. I och med detta anses motionen vara
tillgodosedd.
Ärendet behandlades av Kommunstyrelsen den 25 augusti 2015.
Ärendet bordlades av Kommunfullmäktige den 30 september, den 21
oktober och den 18 november 2015.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2015-08-25, § 162
Protokollsutdrag från Programnämnd samhällsbyggnad, 2015-06-02, § 75
Stadsbyggnads tjänsteskrivelse med svar på motion, 2015-05-12
Henrik Leandersson (FP) motion om att installera 800 laddningsstolpar i
Örebro, 2014-11-10
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
- Motionen är tillgodosedd.
Vid Kommunstyrelsens sammanträde reserverade sig Karolina Wallström
(FP), Anders Åhrlin (M), Maria Haglund (M) och Johanna Reimfelt (M)
sig mot Kommunstyrelsens beslut till förmån för Karolina Wallströms (FP)
och Anders Åhrlins (M) yrkande om bifall till motionen.
Kommunfullmäktiges behandling
Henrik Leandersson (L) har meddelat Kommunfullmäktiges presidium att
han önskar återta motionen.

§ 294 Svar på motion från Maria Haglund (M) om ökat
fokus på fysisk aktivitet i grundskolan
Ärendenummer: Ks 860/2013
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har överlämnat en motion från Maria Haglund (M) om
ökat fokus på fysisk aktivitet i grundskolan. Den omfattar också att
insatsen ska utvärderas och att resultaten återrapporteras till
kommunfullmäktige ett år efter införande.
Ett antal grundskolor i Örebro kommun erbjuder redan idag ett utökat antal
timmar av fysisk aktivitet som ingår i deras profilering. Det är respektive
skollednings beslut om de vill prioritera en viss profilering eller inte på
skolan.
För att kunna erbjuda ett ökat antal fysiska aktiviteter enligt
Bunkeflomodellen så behöver samarbetet med lokala idrottsföreningar
organiseras och utvecklas.
I maj 2014 beslutade Programnämnd barn och utbildning om ett svar på
motionen. Kommunledningskontoret föreslår att programnämnden fattar ett
nytt beslut för att tydliggöra att grundskolor som vill låta sig inspireras av
Bunkeflomodellen ska uppmuntras och stödjas. Konkret sker detta genom
att skolorna ges möjlighet att söka stimulansmedel ur programnämndens
verksamhetsutvecklingspott.
Programnämnd barn och utbildning behandlade ärendet den 6 maj 2015.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 22 september 2015.
Kommunfullmäktige bordlade ärendet den 21 oktober och den 18
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november 2015.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2015-09-22, § 188
Reservation från Anders Åhrlin (M), 2015-09-22
Protokollsutdrag från Programnämnd barn och utbildning, 2015-05-06, §
70
Reservation från Maria Haglund (M), 2015-05-06
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2015-04-24
Motion från Maria Haglund (M) om ökat fokus på fysisk aktivitet i
grundskolan
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
- Motionen är besvarad.
Vid Kommunstyrelsens sammanträde reserverade sig Anders Åhrlin (M),
Maria Haglund (M) och Johanna Reimfelt (M) mot beslutet till förmån för
Maria Haglunds (M) yrkande om bifall till motionen.
Daniel Edström (SD) reserverade sig mot beslutet till förmån för sitt
yrkande om bifall till motionen.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Bordlägga ärendet.

§ 295 Svar på motion från Johan Åqvist (FP) om att bygga
en gång- och cykelbana mellan hållplats Rundstigen och
Universitetsrondellen
Ärendenummer: Ks 993/2014
Ärendebeskrivning
Johan Åqvist (FP) har inkommit till Kommunfullmäktige med en motion
om att bygga en cykelbana på östra sidan om Åstadalsvägen mellan
hållplats Rundstigen och Universitetsrondellen. Johan Åqvist (FP) menar
att i och med byggnation av ytterligare studentbostäder på östra sidan av
Åstadalsvägen finns ett behov av cykelbana även på östra sidan av vägen.
En cykelbana på östra sidan skulle innebära ett säkrare cyklande och
gående på grund av minskat antal passager över Åstadalsvägen.
Ärendet behandlades av Kommunstyrelsen den 22 september 2015.
Ärendet bordlades av Kommunfullmäktige den 21 oktober och den 18
november 2015.
28

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2015-09-22, § 189
Protokollsutdrag från Programnämnd samhällsbyggnad, 2015-05-05, § 62
Stadsbyggnads tjänsteskrivelse, 2015-04-09
Motionssvar, 2015-04-09
Johan Åqvist (FP) motion om att bygga en gång- och cykelbana mellan
hållplatsen Rundstigen och Universitetsrondellen, 2014-07-29
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
- Motionen avslås.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Bordlägga ärendet.

§ 296 Svar på motion från Ia Malmqvist (MP) m.fl. om
vegetarisk matlagning
Ärendenummer: Ks 748/2014
Ärendebeskrivning
Miljöpartiet har lämnat in en motion till Kommunfullmäktige där man
yrkar på att erbjuda utbildning i vegetarisk matlagning för samtliga kockar
inom skola och äldreomsorg i Örebro kommun. Syftet med utbildningen är
att minska matens klimatpåverkan och samtidigt säkerställa en hög kvalitet
genom en ökad kunskapsnivå bland kommunens kockar.
Ökad andel vegetariskt inom de offentliga köken kan ha flera positiva
effekter, bl.a. minskad klimatbelastning, lägre råvarukostnader, och
främjande av hälsosamma matvanor. För detta krävs kunskap i att laga god
och näringsriktig vegetarisk mat och utbildning av kostpersonal är därför
en viktig fråga. Utbildning i vegetarisk matlagning av samtliga kockar
inom skola och äldreomsorg ryms i dagsläget inte inom verksamheternas
ordinarie budget, och kräver i så fall extra resurser för genomförande.
Ärendet behandlades av Kommunstyrelsen den 19 oktober 2015.
Ärendet bordlades av Kommunfullmäktige den 18 november 2015.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2015-10-19, § 218
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2015-08-10
Motion från Ia Malmqvist (MP) om Erbjud kockar inom kommunala
verksamheter utbildning i vegetarisk matlagning
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
1. Motionen är besvarad.
2. Kommunledningskontoret ges i uppdrag att utreda förutsättningarna för
en utbildning i vegetarisk matlagning.
Vid Kommunstyrelsens sammanträde reserverade sig Sara Richert (MP),
Karolina Wallström (FP), Anders Åhrlin (M), Johanna Reimfeldt (M) och
Maria Haglund (M) mot beslutet till förmån för Sara Richerts (MP) m fl
yrkande om bifall till motionen.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Bordlägga ärendet.

§ 297 Svar på motion från Daniel Edström (SD) m.fl. om
informativt utskick till alla hushåll om nätdrogen spice
Ärendenummer: Ks 143/2015
Ärendebeskrivning
Daniel Edström, Jimmy Larsson, Laszlo Petrovics och Habib Brini från
Sverigedemokraterna har inkommit med en motion som anmäldes till
Kommunfullmäktige 28 januari 2015.
Motionärerna föreslår ett informativt utskick om nätdrogen spice till alla
hushåll i Örebro kommun. Det ska vara rent informativt med syfte att
upplysa våra barn/ungdomar samt vårdnadshavare om faran med att
använda drogen spice. Man menar vidare i motionen att om en eller två
familjer blir hjälpta av denna insats har stora vinster gjorts. Motionärerna
föreslår vidare att polis och socialtjänst anordnar en informationskväll för
allmänheten i Örebro kommun om drogen spice.
Ärendet behandlades av Kommunstyrelsen den 19 oktober 2015.
Ärendet bordlades av Kommunfullmäktige den 18 november 2015.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2015-10-19, § 220
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2015-08-24
Motion från Daniel Edström, Jimmy Larsson, Laszlo Petrovics och Habib
Brini, samtliga (SD) om informativt utskick till alla hushåll om nätdrogen
spice.
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
- Motionen avslås.
Vid Kommunstyrelsens sammanträde reserverade sig Daniel Edström (SD)
mot beslutet till förmån för sitt yrkande om bifall till motionen.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Bordlägga ärendet.

§ 298 Svar på motion från Azita Iranipour (FP) om att
inrätta karriärtjänster för socialsekreterare
Ärendenummer: Ks 318/2015
Ärendebeskrivning
Folkpartiet föreslår i sin motion att det ska inrättas karriärtjänster för
Örebro kommuns socialsekreterare som utreder Barn- och
ungdomsärenden. Kommunledningskontoret i samråd med
Socialförvaltningen föreslår att motionen avslås då bedömningen är att
inrättandet av karriärtjänster inte skulle råda bot på de bekymmer som
motionären pekar på.
Ärendet behandlades av Kommunstyrelsen den 19 oktober 2015.
Ärendet bordlades av Kommunfullmäktige den 18 november 2015.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde, 2015-10-19, § 221
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2015-09-10
Motion från Azita Iranipour om att Inrätta karriärtjänster för
Socialsekreterare, 2015-02-25
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
- Motionen avslås.
Vid Kommunstyrelsens sammanträde reserverade sig Karolina Wallström
(FP), Anders Århlin (M), Johanna Reimfeldt (M) och Maria Haglund (M)
mot beslutet till förmån för Karolina Wallströms (FP) m fl yrkande om
bifall till motionen.
Sara Richert (MP) deltog inte i beslutet.
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Bordlägga ärendet.

§ 299 Svar på motion från Murad Artin (V) om att skapa ett
pilotprojekt för arbetstidsförkortning
Ärendenummer: Ks 946/2014
Ärendebeskrivning
Vänsterpartiets fullmäktigegrupp har lämnat en motion där
kommunstyrelsen föreslås besluta att ett pilotprojekt med
arbetstidsförkortning genomförs på någon eller några enheter inom Örebro
kommuns förvaltning för Vård och omsorg.
Inom Vård och omsorg pågår ett bemanningsstrategiskt arbete som utgår
från projekt förbättrad bemanning där slutrapport lämnades till KS i juni
2014.
Verksamheterna inom Vård och omsorg har under 2015 en kraftigt
ansträngd ekonomi. Detta med anledning av bl.a. omställningsarbetet inom
hemvården samt aktiviteter kopplade till åtgärdsplan kring
utskrivningsklara som berör Vård och omsorgsboenden.
Ärendet behandlades vid Kommunstyrelsens sammanträde den 19 oktober
2015.
Ärendet bordlades av Kommunfullmäktige den 18 november 2015.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2015-10-19, § 222
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2015-04-07
Motion från Murad Artin (V) om att skapa ett pilotprojekt för
arbetstidsförkortning, 2014-09-08
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
- Motionen är besvarad.
Vid Kommunstyrelsens sammanträde reserverade sig Murad Artin (V) och
Sara Richert (MP) mot beslutet till förmån för Murad Artins (V) m fl
yrkande om bifall till motionen.
Karolina Wallström (FP), Anders Åhrlin (M), Johanna Reimfeldt (M) och
Maria Haglund (M) reserverade sig mot beslutet till förmån för Karolina
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Wallströms (FP) m fl yrkande om avslag på motionen.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Bordlägga ärendet.

§ 300 Svar på motion från Maria Haglund (M) om förbättra
tryggheten i Örebro
Ärendenummer: Ks 508/2014
Ärendebeskrivning
Maria Haglund (M), har inkommit med en motion som anmäldes i
Kommunfullmäktige den 23 april 2014, § 186.
Motionen innehåller ett förslag om att ge Örebrobostäder i uppdrag att
inrätta en trygghetstjänst. Detta innebär att Örebrobostäders hyresgäster
ska kunna få sällskap av väktare som ser till att de kommer hem tryggt på
kvällar och nätter.
Ärendet behandlades av Kommunstyrelsen den 19 oktober 2015.
Ärendet bordlades av Kommunfullmäktige den 18 november 2015.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2015-10-19, § 223
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2015-08-27
Maria Haglunds (M) motion om att förbättra tryggheten i Örebro, 2014-0423
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
- Motionen avslås.
Vid Kommunstyrelsens sammanträde reserverade sig Anders Åhrlin (M),
Maria Haglund (M), Johanna Reimfeldt (M), Sara Richert (MP) och
Karolina Wallström (FP) mot beslutet till förmån för Anders Åhrlins (M)
m fl yrkande om bifall till motionen.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Bordlägga ärendet.
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§ 301 Svar på motion från Sara Richert (MP) m.fl. om
träbyggnadsstrategi
Ärendenummer: Ks 292/2015
Ärendebeskrivning
Sara Richert (MP) och Marcus Willén Ode (MP) har inkommit med en
motion som anmäldes i Kommunfullmäktige den 25 februari 2015.
Motionen innehåller ett förslag att kommunen tar fram en
träbyggnadsstrateg och tydliggör i ägardirektiven till de kommunala
fastighetsbolagen att trä ska prioriteras som byggmaterial i alla sorters
fastigheter och anläggningar.
Programnämnd samhällsbyggnad behandlade ärendet den 29 september
2015.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 17 november 2015.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2015-11-17, § 250
Protokollsutdrag från Programnämnd samhällsbyggnad, 2015-09-29, § 116
Särskilt yttrande från Sara Richert (MP), 2015-09-29
Stadsbyggnads tjänsteskrivelse med yttrande, 2015-09-15
Motion från Sara Richert och Marcus Willén (MP) om en
träbyggnadsstrategi för Örebro kommun, 2015-02-25
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
- Motionen är besvarad.
Vid Kommunstyrelsens sammanträde reserverade sig Sara Richert (MP)
och Murad Artin (V) mot beslutet till förmån för sina yrkanden om att
bifalla motionen.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Bordlägga ärendet.

§ 302 Anmälan av handlingar
Beslutsunderlag
Skrivelse från Stadsrevisionen om arvoden, 2015-11-20, Ks 1337/2015
Protokoll från Länsstyrelsen om inspektion av Överförmyndarnämnden i
Örebro kommun, 2015-11-19, Ks 1306/2015
Tjänsteskrivelse till Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt,
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Uppföljning och förlängning av energikrav, 2015-12-14, Ks 147/2014
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Anmälan läggs till handlingarna.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Anmälan läggs till handlingarna.

§ 303 Anmälan av frågor och interpellationer till
kommande sammanträde
Ärendebeskrivning
Niclas Persson (MP) har inkommit med en enkel fråga till kommunalråd
Lennart Bondeson (KD) om enheten för hållbar utveckling kommer att
läggas ned? Ks 1387/2015
Gunnar Oest (MP) har inkommit med en interpellation till ordförande i
Förskolenämnden, Marie Magnusson (KD) om fler män i
förskoleverksamheten, Ks 1369/2015
Johan Kumlin (M) har inkommit med en interpellation till ordförande i
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Anders Hagström (KD)
om frånvaro av förebyggande arbete för arbetslösa, Ks 1377/2015
Johan Kumlin (M) har inkommit med en interpellation till kommunalråd
Lena Baastad (S) om fritidspengar från Örebro kommun till barn i familjer
med försörjningsstöd, Ks 1376/2015
Martha Wicklund (V) har inkommit med en interpellation till
kommunalråd Rasmus Persson (C) om varför Örebro kommun inte har en
ickevalssnurra? Ks 1400/2015
Emelie Jaxell (M) har inkommit med en interpellation till kommunalråd
Rasmus Persson (C) om när alla får resa fritt i länet? Ks 1401/2015
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- De enkla frågorna och interpellationerna får ställas.
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§ 304 Anmälan av motioner
Ärendebeskrivning
Från Daniel Edström (SD) och Jimmy Larson (SD) har en motion om ökad
trygghet vid motionsspår inkommit, Ks 1362/2015
Från Sara Richert (MP) och Niclas Persson (MP) har en motion om Alfred
Nobel Science Park - ett nytt centrum för gröna innovationer inkommit, Ks
1394/2015
Från Cecilia Lönn Elgstrand (V), Murad Artin (V), Martha Wicklund (V)
och Jessica Carlqvist (V) har en motion om vård på hemmaplan inkommit,
Ks 1399/2015
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Remittera motionerna till Kommunstyrelsen.

§ 305 Vissa val mm
Ärendenummer: Ks 1294/2015
Ärendebeskrivning
Valberedningen har den 15 december 2015 inkommit med en valhandling.
Valhandlingen läggs som bilaga till protokollet.
Beslutsunderlag
Valhandling, 2015-12-15
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Enligt valberedningens förslag.
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2015-12-15

Ks 1294/2015

Kommunfullmäktige

Vissa val m.m.
Nedanstående personer har begärt entledigande från angivna uppdrag:
Victor Silwerfeldt (S) Ks 1382/2015

Ledamot i
Kommunfullmäktige

Martin Andersson (S) Ks 1381/2015

Ersättare i
Kommunfullmäktige, ersättare
i Programnämnd barn och
utbildning samt ersättare i
Förskolenämnden

Susann Wallin (S), Ks 1385/2015

Ledamot i Förskolenämnden

Fredrik Munkvold (S), Ks 1386/2015

Ledamot i Byggnadsnämnden

Philippe Toro (S), Ks 1383/2015

Ledamot i Tekniska nämnden

Jennie Bergström (S), Ks 1353/2015

Ersättare i Socialnämnd väster

Jane Sahlin (M), Ks 1269/2015

Ledamot Vård- och
omsorgsnämnd öster

Monica Skålberg (M), Ks 1378/2015

Ledamot i Vård och
omsorgsnämnd öster

Lars-Johan Fahlström (KD) Ks 1380/2015

Ledamot Landsbygdsnämnden

Mikael Sund (V), Ks 1164/2015

Ersättare i Tekniska nämnden

Andreas Lupieri (V), Ks 1393/2015

Ersättare i Socialnämnd öster

David Samuelsson (S)

Ersättare i Vård och
omsorgsnämnd väster

Katarina Tolgfors (M), Ks 1389/2015

Biogasbolaget i Mellansverige
AB

Elisabeth Malmqvist (C), Ks 1388/2015

Ledamot i Västerporten
Fastigheter i Örebro AB

Jonas Karlsson (S)

Suppleant i Västerporten
Fastigheter i Örebro AB

Kommunfullmäktige föreslås besluta följande:
1. Begärda entlediganden beviljas.
2. Hos länsstyrelsen begära att ny ledamot efter Victor Silwerfeldt (S)
utses genom ny sammanräkning.
3. Hos länsstyrelsen begära att ny ersättare efter Martin Andersson (S)
utses genom ny sammanräkning.
4. Susann Wallin (S) utses till ersättare i Programnämnd barn och
utbildning efter Martin Andersson (S). Susann Wallin (S) tjänstgör som
tredje ersättare.
5. Gunilla Muhr (S), tidigare ersättare i Förskolenämnden utses till ledamot
i samma nämnd efter Susann Wallin (S).
6. Nabil Mouchi (S) utses till ersättare i Förskolenämnden efter Martin
Andersson (S). Nabil Mouchi (S) tjänstgör som andre ersättare.
7. Cecilia Wass (S) utses till ersättare i Förskolenämnden efter Gunilla
Muhr (S). Cecilia Wass (S) tjänstgör som tredje ersättare.
8. Kemal Hoso (S) tidigare ersättare i Byggnadsnämnden utses till ledamot
i samma nämnd efter Fredrik Munkvold (S).
9. Nisvet Okanovic (S) utses till ersättare i Byggnadsnämnden efter Kemal
Hoso (S). Nisvet Okanovic (S) tjänstgör som tredje ersättare.
10. Lisa Lilja (S), tidigare ersättare i Tekniska nämnden, utses till ledamot i
samma nämnd efter Philippe Toro (S).
11. Anders Nises (S) utses till ersättare i Tekniska nämnden efter Lisa Lilja
(S). Anders Nises (S) tjänstgör som andre ersättare
12. Lisa Dahlpil (S) utses till ersättare i Socialnämnd väster efter Jennie
Bergström (S).
13. Henrik Glamsjö (M) utses till ledamot i Vård- och omsorgsnämnd öster
efter Jane Sahlin (M).
14. Åke Pernefalk (M) utses till ledamot i Vård- och omsorgsnämnd öster
efter Monica Skålberg (M).
15. Carmen Cristofor (M) utses till ersättare i Vård- och omsorgsnämnd
Väster där (M) tidigare haft en vakant plats.
16. Ulf Södersten (M) utses till ersättare i Rotehållare i Västmanlands
besparingsfond där (M) tidigare haft en vakant plats.

17. Magnus Lagergren (KD), tidigare ersättare i Landsbygdsnämnden, utses
till ledamot i samma nämnd efter Lars-Johan Fahlström (KD).
18. Helen Björnfoth (V) utses till ersättare i Tekniska nämnden efter Mikael
Sund (V).
19. Karin Lund (V) utses till ersättare i Socialnämnd öster efter Andreas
Lupieri (V).
20. Jennie Bergström (S) utses till ny ersättare i Vård och omsorgsnämnd
väster efter David Samuelsson (S).
21. Per Hector (V) utses till nämndeman i Örebro Tingsrätt där (V) tidigare
haft en vakant plats, för tiden 1 januari 2016 - 31 december 2019.
22. Andreas Getzman (M) utses till ledamot i Biogasbolaget i
Mellansverige AB efter Katarina Tolgfors (M). Valet avser tiden t.o.m.
slutet av den ordinarie bolagsstämma som hålls närmast efter att val till
Kommunfullmäktige hölls.
23. Katarina Tolgfors (M) tidigare suppleant i bolaget Oslo-Stockholm 2.55
AB utses till ordinarie ledamot i samma bolag från och med den
tidpunkt då Örebro Rådhus AB har överlåtit 75 % av aktierna till
Karlstads kommun, Region Värmland och Region Örebro län enligt
kommunfullmäktiges beslut den 17 juni 2015 (§139). Valet avser tiden
till och med slutet av den ordinarie bolagsstämma som hålls närmast
efter att val till Kommunfullmäktige hölls.
24. Seydou Bahngoura (C) utses till ledamot i Västerporten Fastigheter i
Örebro AB efter Elisabeth Malmqvist (C). Valet avser tiden fr.o.m. 1
januari 2016 t.o.m. slutet av den ordinarie bolagsstämma som hålls
närmast efter att val till Kommunfullmäktige hölls.
25. David Samuelsson (S) utses till suppleant i Västerporten Fastigheter i
Örebro AB efter Jonas Karlsson (S). Valet avser tiden fr.o.m. 1 januari
2016 t.o.m. slutet av den ordinarie bolagsstämma som hålls närmast
efter att val till Kommunfullmäktige hölls.
26. Valen under punkterna 4-20 avser tiden t.o.m. den 31 december 2018.

För valberedningen
Jan Zetterqvist
Ordförande valberedningen
Lena Claeson
Kommunsekreterare

