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Ks 634/2016

Protokoll

ÖREBRO

Kommunfullmäktige
Datum:
2016-06-15
Klockan: 09:00 – 16:50, ajournering kl. 12:00-13:00 och 14:30-14:55
Plats:
Sessionssalen, Rådhuset
Närvarande ledamöter
Agneta Blom (S), ordförande
Jan Zetterqvist (S)
Ulf Södersten (M)
Björn Sundin (S)
Torgny Larsson (S)
Fisun Yavas (S)
Thomas Esbjörnsson (S)
Jessica Ekerbring (S)
Camilla Andersson (S)
Ameer Sachet (S)
Marie Brorson (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)
Per-Åke Sörman (C)
Lars Johansson (C)
Rasmus Persson (C)
Charlotte Edberger Jangdin (C)
Behcet Barsom (KD)
Susanne Lindholm (KD)
Lennart Bondeson (KD)
Murad Artin (V)
Martha Wicklund (V)
Jessica Carlqvist (V)
Cecilia Lönn Elgstrand (V)
Johanna Reimfelt (M)
Stefan Stark (M)

§§ 181-198
§§ 199-219

§§ 181-204
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Linn Andersson (M)
Maria Haglund (M)
Daniel Granqvist (M)
Sara Ishak (M)
Johan Kumlin (M)
Maria Hedwall (M)
Niclas Persson (MP)
Sara Richert (MP)
Marcus Willén Ode (MP)
Gunnar Oest (MP)
Anna Spiik (SD)
Jimmy Larsson (SD)
Daniel Spiik (SD)
Sigvard Blixt (SD)
Karolina Wallström (L)
Ulrica Solver-Gustavsson (L)
Patrik Jämtvall (L)
Tjänstgörande ersättare
Elisabeth Karlsson Zuaw (S)
Roger Andersson (S)
Eghbal Kamran (M)
Hans Holberg (V)
Lasse S Lorentzon (S)
Laszlo Petrovics (SD)
Sara Dicksen (M)
Lars Elamson (M)
Habib Brini (SD)
Emelie Jaxell (M)
Elisabeth Malmqvist (C)
Marlene Jörhag (KD)
Anna Hedström (S)
Åsa Johansson (L)
Sten Lang (MP)
Jonas Håård (S)
Julia Leanderson (MP)
Per-Ove Karlsson (S)
Hannah Ljung (C)
Gun Carlestam Lewin (S)

Ersätter Linda Smedberg §§ 181-196
Ersätter John Johansson (S)
Ersätter Sebastian Cehlin (M)
Ersätter Murad Artin (V) §§ 205-219
Ersätter Per Lilja (S)
Ersätter Jonas Millard (SD)
Ersätter Eva Leitzler (M)
Ersätter Anders Åhrlin (M)
Ersätter Daniel Edström (SD)
Ersätter Hossein Azeri (M)
Ersätter Charlotte Edberger Jangdin (C)§§ 199-219
Ersätter Anders Hagström (KD)
Ersätter Yusuf Abdow (S)
Ersätter Azita Iranipour (L)
Ersätter Jesper Räftegård (MP)
Ersätter Hanna Altunkaynak (S)
Ersätter Per Folkeson (MP)
Ersätter Jennie Nises (S)
Ersätter Lars Johansson (C) §§ 199-219
Ersätter Linda Smedberg §§ 197-219

Närvarande ersättare
Martin Mestanza Haro (L)
Hans Holberg (V)

§§ 181-198
§§ 181-204

Paragraf 181-219
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Jenni Hermansson, sekreterare
Justerat den 21 juni 2016.

Agneta Blom (S), ordförande

Marie Brorson (S), justerare

Daniel Granqvist (M), justerare

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 22 juni 2016.
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§ 181 Val av protokollsjusterare och bestämmande av tid
för justering av protokollet
Ärendebeskrivning
På förslag av ordförande Agneta Blom (S) uppdras åt Marie Brorson (S)
och Daniel Granqvist (M), med Carina Toro Hartman (S) och Jimmy
Larsson (SD) som ersättare, att jämte ordföranden justera protokollet.
Justeringen äger rum på Kommunstyrelseförvaltningen den 21 juni kl.
11.30.

§ 182 Enkel fråga från Sara Richert (MP) till kommunalråd
Kenneth Nilsson (S) om ska kommunens personalpolitik
utgå från pseudovetenskap?
Ärendenummer: Ks 773/2016
Ärendebeskrivning
Sara Richert (MP) har inkommit med en enkel fråga till kommunalråd
Kenneth Nilsson (S) om ska kommunens personalpolitik utgå från
pseudovetenskap?
Beslutsunderlag
Enkel fråga från Sara Richert (MP), Ks 773/2016
Kommunfullmäktiges behandling
Sara Richert (MP) ställer sin fråga.
Kenneth Nilsson (S) yttrar sig.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Frågan får ställas.
2. Frångå ärendet, som därmed är färdigbehandlat.

§ 183 Enkel fråga från Emelie Jaxell (M) till Anders
Hagström (KD) om varför följs inte det lokala avtalet?
Ärendenummer: Ks 780/2016
Ärendebeskrivning
Emelie Jaxell (M) har inkommit med en enkel fråga till Anders Hagström
(KD) om varför följs inte det lokala avtalet?
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Beslutsunderlag
Enkel fråga från Emelie Jaxell (M), Ks 780/2016
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Frågan får ställas.
2. Bordlägga ärendet.

§ 184 Interpellation från Ulrica Solver-Gustavsson (L) till
kommunalråd Kenneth Nilsson (S) om förskolan
Leklustans verksamhet
Ärendenummer: Ks 201/2016
Ärendebeskrivning
Ulrica Solver-Gustavsson (L) har inkommit med en interpellation till
kommunalråd Kenneth Nilsson (S) om förskolan Leklustans verksamhet.
Interpellationen anmäldes vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 17
februari 2016 och bordlades den 30 mars, den 27 april och den 25
maj 2016.
Beslutsunderlag
Interpellation från Ulrica Solver-Gustavsson (L)
Svar från Kenneth Nilsson (S)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Bordlägga ärendet.

§ 185 Interpellation från Åsa Johansson (L) till
kommunalråd Kenneth Nilsson (S) om bemötande av
ideella organisationer
Ärendenummer: Ks 202/2016
Ärendebeskrivning
Åsa Johansson (L) har inkommit med en interpellation till kommunalråd
Kenneth Nilsson (S) om bemötande av ideella organisationer.
Interpellationen anmäldes vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 17
februari 2016 och bordlades den 30 mars, den 27 april och den 25
maj 2016.
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Beslutsunderlag
Interpellation från Åsa Johansson (L)
Svar från Kenneth Nilsson (S)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Bordlägga ärendet.

§ 186 Interpellation från Murad Artin (V) till kommunalråd
Kenneth Nilsson (S) om varför vräks så många barn i
Örebro kommun?
Ärendenummer: Ks 238/2016
Ärendebeskrivning
Murad Artin (V) har inkommit med en interpellation till kommunalråd
Kenneth Nilsson (S) om varför vräks så många barn i Örebro kommun?
Interpellationen anmäldes vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 17
februari 2016 och bordlades den 30 mars, den 27 april 2016 och den 25
maj 2016.
Beslutsunderlag
Interpellation från Murad Artin (V)
Svar från Kenneth Nilsson (S)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Bordlägga ärendet.

§ 187 Interpellation från Stefan Stark (M) till kommunalråd
Kenneth Nilsson (S) om kommunala reskostnader till
utbildningar och internat
Ärendenummer: Ks 342/2016
Ärendebeskrivning
Stefan Stark (M) har inkommit med en interpellation till kommunalråd
Kenneth Nilsson (S) om kommunala reskostnader till utbildningar och
internat.
Interpellationen anmäldes och bordlades vid Kommunfullmäktiges
sammanträde den 30 mars samt bordlades den 27 april och den 25
maj 2016.
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Beslutsunderlag
Interpellation från Stefan Stark (M)
Svar från Kenneth Nilsson (S)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Bordlägga ärendet.

§ 188 Interpellation från Karolina Wallström (L) till
kommunalråd Björn Sundin (S) om en paviljong på
Järntorget
Ärendenummer: Ks 340/2016
Ärendebeskrivning
Karolina Wallström (L) har inkommit med en interpellation till
kommunalråd Björn Sundin (S) om en paviljong på Järntorget.
Interpellationen anmäldes och bordlades vid Kommunfullmäktiges
sammanträde den 30 mars samt bordlades den 27 april och den 25
maj 2016.
Beslutsunderlag
Interpellation från Karolina Wallström (L)
Svar från Björn Sundin (S)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Bordlägga ärendet.

§ 189 Interpellation från Sara Richert (MP) till
kommunalråd Kenneth Nilsson (S) om vad Örebro
kommun gör för att säkra tillgången av mat i händelse av
kris
Ärendenummer: Ks 422/2016
Ärendebeskrivning
Sara Richert (MP) har inkommit med en interpellation till kommunalråd
Kenneth Nilsson (S) om vad Örebro kommun gör för att säkra tillgången
av mat i händelse av kris.
Interpellationen anmäldes vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 30
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mars och bordlades den 27 april och den 25 maj 2016.
Beslutsunderlag
Interpellation från Sara Richert (MP)
Svar från Kenneth Nilsson (S)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Bordlägga ärendet.

§ 190 Interpellation från Niclas Persson (MP) till
kommunalråd Jessica Ekerbring (S) om kommunens
styrning av utbyggnad av skolor och förskolor
Ärendenummer: Ks 423/2016
Ärendebeskrivning
Niclas Persson (MP) har inkommit med en interpellation till kommunalråd
Jessica Ekerbring (S) om kommunens styrning av utbyggnad av skolor och
förskolor.
Interpellationen anmäldes vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 30
mars och bordlades den 27 april och den 25 maj 2016.
Beslutsunderlag
Interpellation från Niclas Persson (MP)
Svar på interpellation från Jessica Ekerbring (S)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Bordlägga ärendet.

§ 191 Interpellation från Maria Haglund (M) till
kommunalråd Kenneth Nilsson (S) om den nya
regionindelningen
Ärendenummer: Ks 460/2016
Ärendebeskrivning
Maria Haglund (M) har inkommit med en interpellation till kommunalråd
Kenneth Nilsson (S) om den nya regionindelningen.
Interpellationen anmäldes vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 30
mars och bordlades den 27 april och den 25 maj 2016.
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Beslutsunderlag
Interpellation från Maria Haglund (M)
Svar från Kenneth Nilsson (S)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Bordlägga ärendet.

§ 192 Interpellation från Murad Artin (V) till kommunalråd
Rasmus Persson (C) om kritiskt läge för personalen i
Örebros hemvård
Ärendenummer: Ks 459/2016
Ärendebeskrivning
Murad Artin (V) har inkommit med en interpellation till kommunalråd
Rasmus Persson (C) om kritiskt läge för personalen i Örebros hemvård.
Interpellationen anmäldes vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 30
mars och bordlades den 27 april och den 25 maj 2016.
Beslutsunderlag
Interpellation från Murad Artin (V)
Svar på interpellation från Rasmus Persson (C)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Bordlägga ärendet.

§ 193 Interpellation från Daniel Edström (SD) till
kommunalråd Kenneth Nilsson (S) om har
migrationsverket skulder till Örebro kommun?
Ärendenummer: Ks 559/2016
Ärendebeskrivning
Daniel Edström (SD) har inkommit med en interpellation till kommunalråd
Kenneth Nilsson (S) om har migrationsverket skulder till Örebro kommun?
Interpellationen anmäldes vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 27
april 2016 och bordlades den 25 maj 2016.
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Beslutsunderlag
Interpellation från Daniel Edström (SD)
Svar från Kenneth Nilsson (S)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Bordlägga ärendet.

§ 194 Interpellation från Jessica Carlqvist (V) till
kommunalråd Kenneth Nilsson (S) om nonchalans för
tillgänglighet
Ärendenummer: Ks 694/2016
Ärendebeskrivning
Jessica Carlqvist (V) har inkommit med en interpellation till kommunalråd
Kenneth Nilsson (S) om nonchalans för tillgänglighet.
Interpellationen anmäldes vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 25
maj 2016.
Beslutsunderlag
Interpellation från Jessica Carlqvist (V)
Svar från Kenneth Nilsson (S)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Bordlägga ärendet.

§ 195 Interpellation från Murad Artin (V) till kommunalråd
Kenneth Nilsson (S) om synen på
bemanningsanställningar
Ärendenummer: Ks 695/2016
Ärendebeskrivning
Murad Artin (V) har inkommit med en interpellation till kommunalråd
Kenneth Nilsson (S) om synen på bemanningsanställningar.
Interpellationen anmäldes vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 25
maj 2016.
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Beslutsunderlag
Interpellation från Murad Artin (V)
Svar från Kenneth Nilsson (S)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Bordlägga ärendet.

§ 196 Interpellationer som inkommit inom beslutade
tidsfrister
Ärendebeskrivning
Till Kommunfullmäktiges sammanträde den 15 juni 2016 har inga
interpellationer inkommit inom beslutade tidsfrister.

§ 197 Klimatstrategi för Örebro kommun, mål och delmål
för 2020
Ärendenummer: Ks 433/2014
Handläggare: Sara Andersson
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelseförvaltningen har under hösten 2015 haft i uppdrag att ta
fram ett förslag till en ny Klimatstrategi för Örebro kommun. Strategin har
varit ute på remiss och de synpunkter som kommit in har hanterats.
Förslaget till beslut är att anta klimatstrategin med de förändringar som
arbetats in.
Kommunstyrelsens utskott för Näringsliv och tillväxt beredde ärendet på
sitt sammanträde den 10 maj och av Kommunstyrelsen den 7 juni 2016.
Vid Kommunstyrelsens sammanträde beslutade Kommunstyrelsen för egen
del att Sara Richert (MP) fick lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Beslutsunderlag
Särskilt yttrande från Sara Richert (MP), 2016-06-07
Skriftlig reservation från Maria Haglund (M) och Karolina Wallström (L),
2016-06-07
Nya Moderaternas och Liberalernas Klimatstrategi för Örebro kommun
Nya Moderaternas och Liberalernas Matstrategi för Örebro kommun
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens utskott för Näringsliv och
tillväxt, 2016-05-10, § 25
Särskilt yttrande från Johanna Reimfelt (M), 2016-05-10
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-05-09
Förslag till Klimatstrategi för Örebro kommun, mål och delmål för 2020
och 2030, 2016-05-09
Underlagsrapport till klimatstrategin, daterad 2016-05-09
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Sammanställning av remissvar med kommentarer
Utdrag från sammanställning av remissvar med kommentarer
Utredning närproducerade livsmedel
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
- Klimatstrategin med inarbetade synpunkter antas med följande
revideringar: 1) Delmål Geo6c på sidan 15 ändras från "Kommunen ska
årligen förmedla minst 20 GWh förnybar elproduktion till företag och
organisationer" till "Kommunen ska verka för att förmedla förnybar
elproduktion till företag och organisationer". 2) Fotnot 18 på sidan 24
gällande Delmål Org3d: Alla inköp av kaffe, te, bananer, kakao och
drickchoklad samt 50 procent av chokladkonfektyr ska vara etiskt märkta
2020 ändras från "Målet är beslutat i Kommunstyrelsen i april 2014
(anslagsdatum i maj)" till "Målet om etiska inköp, som är beslutat i
Kommunstyrelsen i april 2014 (anslagsdatum i maj), skiljer sig till viss del
åt från klimatstrategins delmål Org3d. Kondisbitar/kakor har tagits bort
och målåret har ändrats från 2017 till 2020". Omformuleringarna påverkar
även tillhörande stycken som ändras i enlighet med revideringen.
Yrkande
Lennart Bondeson (KD), Kenneth Nilsson (S), Niclas Persson (MP),
Jessica Carlqvist (V), Rasmus Persson (C), Charlotte Edberger Jangdin
(C), Susanne Lindholm (KD), Ida Eklund (S), Eva Eriksson (S) Marcus
Willén Ode (MP), Björn Sundin (S) Fisun Yavas (S), Camilla Andersson
(S), Inger Carlsson (S), Lasse S Lorentzon (S) och Carina Toro Hartman
(S) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Sara Richert (MP) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag samt att få
lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Maria Haglund (M), Karolina Wallström (L), Johanna Reimfelt (M), Johan
Kumlin (M), Åsa Johansson (L), Daniel Granqvist (M), Ulrica SolverGustavsson (L), Patrik Jämtvall (L) yrkar avslag på Kommunstyrelsens
förslag till Klimatstrategi och istället bifall till att anta Nya Moderaternas
och Liberalernas Klimatstrategi för Örebro kommun och Matstrategi för
Örebro kommun.
Daniel Spiik (SD) och Jimmy Larsson (SD) yrkar avslag på
Kommunstyrelsens förslag.
Proposition
Ordförande Agneta Blom (S) finner att det finns tre förslag till beslut,
d.v.s. Lennart Bondesons (KD) m.fl. yrkande om bifall till
Kommunstyrelsens förslag, Maria Haglunds (M) och Karolina Wallströms
(L) m.fl. yrkande om bifall till Moderaternas och Liberalernas egna förslag
till Klimatstrategi för Örebro kommun och Matstrategi för Örebro kommun
samt Daniel Spiiks (SD) m.fl. yrkande om avslag på Kommunstyrelsens
förslag. Ordföranden redovisar sitt förslag till propositionsordning som
Kommunfullmäktige godkänner.
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Ordföranden ställer först Lennart Bondesons (KD) m.fl. yrkande om bifall
till Kommunstyrelsens förslag mot Maria Haglunds (M) och Karolina
Wallströms (L) m.fl. yrkande om bifall till att anta Nya Moderaternas och
Liberalernas Klimatstrategi för Örebro kommun och Matstrategi för
Örebro kommun. Ordföranden finner att Kommunfullmäktige beslutar
enligt Kommunstyrelsens förslag.
Därefter ställer ordföranden Kommunstyrelsens förslag mot Daniel Spiiks
(SD) yrkande om avslag på Kommunstyrelsens förslag och finner att
Kommunfullmäktige beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Klimatstrategin med inarbetade synpunkter antas med följande
revideringar: 1) Delmål Geo6c på sidan 15 ändras från "Kommunen ska
årligen förmedla minst 20 GWh förnybar elproduktion till företag och
organisationer" till "Kommunen ska verka för att förmedla förnybar
elproduktion till företag och organisationer". 2) Fotnot 18 på sidan 24
gällande Delmål Org3d: Alla inköp av kaffe, te, bananer, kakao och
drickchoklad samt 50 procent av chokladkonfektyr ska vara etiskt märkta
2020 ändras från "Målet är beslutat i Kommunstyrelsen i april 2014
(anslagsdatum i maj)" till "Målet om etiska inköp, som är beslutat i
Kommunstyrelsen i april 2014 (anslagsdatum i maj), skiljer sig till viss del
åt från klimatstrategins delmål Org3d. Kondisbitar/kakor har tagits bort
och målåret har ändrats från 2017 till 2020". Omformuleringarna påverkar
även tillhörande stycken som ändras i enlighet med revideringen.
2. Sara Richert (MP) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Reservation
Maria Haglund (M), Johan Kumlin (M), Daniel Granqvist (M), Johanna
Reimfelt (M), Linn Andersson (M), Maria Hedwall (M), Eghbal Kamran
(M), Sara Ishak (M), Sara Dicksen (M), Emelie Jaxell (M), Stefan Stark
(M), Lars Elamson (M), Ulf Södersten (M), Karolina Wallström (L), Åsa
Johansson (L), Patrik Jämtvall (L) och Ulrica Solver-Gustavsson (L)
reserverar sig mot beslutet till förmån för Maria Haglunds (M) och
Karolina Wallströms (L) m.fl. yrkande om avslag på Kommunstyrelsens
förslag till Klimatstrategi och istället bifall till att anta Nya Moderaternas
och Liberalernas Klimatstrategi för Örebro kommun och Matstrategi för
Örebro kommun.

§ 198 Revideringar i de kommunövergripande
indikatorerna år 2016
Ärendenummer: Ks 603/2016
Handläggare: Susanne Högling
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige fastställer årligen kommunövergripande indikatorer i
"Övergripande strategier och budget". Dessa indikatorer ska säkerställa att
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den kommunala verksamheten utvecklas i önskvärd riktning. De utgör
också kommunens mål för god ekonomisk hushållning samt ingår i
Kommunstyrelsens uppsiktsplikt enligt kommunallagen. På uppdrag av
kommundirektören påbörjades hösten 2015 en översyn av
uppföljningsprocessen och som en del i denna ingår revidering av de
kommunövergripande indikatorerna.
Förslag till revideringar av de kommunövergripande indikatorerna har
tagits fram i samverkan med berörda verksamheter och redovisas i bilagor.
För Kommunstyrelsens egen verksamhet, programnämnder och
driftsnämnder kommer dessa revideringar innebära motsvarande ändringar,
vilka redovisas i Delårsrapport med prognos 2, 2016.
Ärendet behandlades av Kommunstyrelsen den 7 juni 2016.
Vid sammanträdet beslutade Kommunstyrelsen för egen del att Maria
Haglund (M) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Beslutsunderlag
Särskilt yttrande från Maria Haglund (M), 2016-06-07
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-05-04
Förslag på revideringar i kommunövergripande indikatorerna för 2016
Detaljerad beskrivning av föreslagna ändringar
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
- Förslagna ändringar av kommunövergripande indikatorer för år 2016
fastställs.
Yrkande
Kenneth Nilsson (S) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Proposition
Ordförande Agneta Blom (S) finner att det finns ett förslag till beslut,
d.v.s. Kenneth Nilssons (S) yrkande om bifall till Kommunstyrelsens
förslag, och att Kommunfullmäktige beslutar enligt det.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Förslagna ändringar av kommunövergripande indikatorer för år 2016
fastställs.
Murad Artin (V), Jessica Carlqvist (V), Cecilia Lönn-Elgstrand (V),
Martha Wicklund (V), Karolina Wallström (L), Åsa Johansson (L), Patrik
Jämtvall (L), Ulrica Solver-Gustavsson (L), Maria Haglund (M), Johan
Kumlin (M), Daniel Granqvist (M), Johanna Reimfelt (M), Linn
Andersson (M), Maria Hedwall (M), Eghbal Kamran (M), Sara Ishak (M),
Sara Dicksen (M), Emelie Jaxell (M), Stefan Stark (M), Lars Elamson (M)
och Ulf Södersten (M), Daniel Spiik (SD), Habib Brini (SD), Sigvard Blixt
(SD), Jimmy Larsson (SD), Anna Spiik (SD) och Laszlo Petrovic (SD)
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deltar inte i beslutet.

§ 199 Delårsrapport med prognos 1 år 2016 Örebro
kommun
Ärendenummer: Ks 519/2016
Handläggare: Susanne Högling
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelseförvaltningen har sammanställt en delårsrapport till och
med den 30 april och helårsprognos 1 för 2016 för Örebro kommun. I
rapporten görs en uppföljning av Kommunfullmäktiges finansiella mål.
Resultatet efter årets fyra första månader visar ett resultat på 134 mnkr.
Kommunens samlade resultat för helåret 2016 prognostiseras till 268 mnkr,
vilket är ett överskott på 160 mnkr i förhållande till budget. Exklusive
jämförelse-störande poster blir resultatet 140 mnkr. Nämnderna redovisar
sammantaget ett prognostiserat underskott på 41 mnkr. Skatteintäkterna
och generella statsbidrag beräknas ge 67 mnkr mer än budgeterat.
Helårsprognosen för finansverksamheten visar ett underskott mot budget
på 17 mnkr. Årets resultat efter balanskravsjusteringar prognostiseras till
281 mnkr, och kommunen beräknas därmed inte ha något
balanskravsresultat att reglera vid årets slut.
Ärendet behandlades av Kommunstyrelsen den 7 juni 2016.
Vid sammanträdet beslutade Kommunstyrelsen för egen del att Maria
Haglund (M) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Beslutsunderlag
Särskilt yttrande från Maria Haglund (M), 2016-06-07
Delårsrapport med prognos 1, 2016
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
1. Delårsrapport med prognos 1 för 2016 godkänns.
2. Samtliga nämnder som redovisar prognostiserat underskott för år 2016
ska genomföra åtgärder för att klara att bedriva verksamheten inom
beslutade budgetramar.
3. Genomlysningen av kommunens IT-kostnader tas med som underlag i
arbetet med Övergripande strategier med budget 2017.
Yrkande
Kenneth Nilsson (S), Lennart Bondeson (KD), Rasmus Persson (C), Daniel
Spiik (SD) och Sara Richert (MP) yrkar bifall till Kommunstyrelsens
förslag.
Maria Haglund (M) yrkar bifall till beslutspunkt 3 i Kommunstyrelsens
förslag.
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Proposition
Ordförande Agneta Blom (S) finner att det finns ett förslag till beslut, d.v.s.
Kenneth Nilssons (S) m.fl. yrkande om bifall till Kommunstyrelsens
förslag, och att Kommunfullmäktige beslutar enligt det.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Delårsrapport med prognos 1 för 2016 godkänns.
2. Samtliga nämnder som redovisar prognostiserat underskott för år 2016
ska genomföra åtgärder för att klara att bedriva verksamheten inom
beslutade budgetramar.
3. Genomlysningen av kommunens IT-kostnader tas med som underlag i
arbetet med Övergripande strategier med budget 2017.
Karolina Wallström (L), Åsa Johansson (L), Patrik Jämtvall (L), Ulrica
Solver-Gustavsson (L), Murad Artin (V), Jessica Carlqvist (V), Cecilia
Lönn-Elgstrand (V) och Martha Wicklund (V) deltar inte i beslutet.
Maria Haglund (M), Johan Kumlin (M), Daniel Granqvist (M), Johanna
Reimfelt (M), Linn Andersson (M), Maria Hedwall (M), Eghbal Kamran
(M), Sara Ishak (M), Sara Dicksen (M), Emelie Jaxell (M), Stefan Stark
(M), Lars Elamson (M) och Ulf Södersten (M) deltar inte i beslutet
avseende beslutspunkterna 1 och 2.

§ 200 Riktlinjer för bostadsförsörjningen i Örebro kommun
Ärendenummer: Ks 685/2016
Ärendebeskrivning
Stadsbyggnad har tagit fram nya riktlinjer för bostadsförsörjningen i
Örebro i syfte att uppfylla lagen om kommunernas
bostadsförsörjningsansvar, efter en ändring av lagen 2013.
Ärendet behandlades av Programnämnd samhällsbyggnad den 2 juni och
av Kommunstyrelsen den 7 juni 2016.
Vid Kommunstyrelsens sammanträde beslutade Kommunstyrelsen för egen
del att Murad Artin (V) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Beslutsunderlag
Särskilt yttrande från Murad Artin (V), 2016-06-07
Stadsbyggnads tjänsteskrivelse, 216-05-16
Bostadsförsörjning - Riktlinjer för Örebro kommun, 2016-05-10
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
- Godkänna Riktlinjer för bostadsförsörjningen i Örebro kommun.
Yrkande
Björn Sundin (S), Behcet Barsom (KD) och Hannah Ljung (C) yrkar bifall
till Kommunstyrelsens förslag.
Murad Artin (V) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag samt att få
lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Proposition
Ordförande Agneta Blom (S) finner att det finns ett förslag till beslut, d.v.s.
Björn Sundins (S) m.fl. yrkande om bifall till Kommunstyrelsens förslag,
och att Kommunfullmäktige beslutar enligt det.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Godkänna Riktlinjer för bostadsförsörjningen i Örebro kommun.
2. Murad Artin (V) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.

§ 201 Riktlinjer för exploateringsavtal i Örebro kommun
Ärendenummer: Ks 657/2016
Ärendebeskrivning
Programnämnd samhällsbyggnad har ansvar för exploateringsfrågorna i
Örebro kommun. Några av de uppgifter som ingår i nämndens ansvar är att
förvärva mark, genomföra detaljplaner och sedan sälja eller upplåta mark
för olika ändamål.
Enligt lagstiftning som gäller från den 1 januari 2015 ska kommunerna
anta två nya typer av riktlinjer, dels riktlinjer för markanvisningar och dels
riktlinjer för exploateringsavtal. Kommunfullmäktige antog riktlinjer för
markanvisningar 28 januari 2015.
När Örebro kommun, genom Programnämnd samhällsbyggnad, avser att
ingå ett exploateringsavtal ska dessa riktlinjer gälla.
Ärendet behandlades av Programnämnd samhällsbyggnad den 4 maj och
av Kommunstyrelsen den 7 juni 2016.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Programnämnd samhällsbyggnad, 2016-05-04, § 45
Stadsbyggnads tjänsteskrivelse, 2016-04-15
Riktlinjer för exploateringsavtal, 2016-04-01
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
- Riktlinjer för exploateringsavtal antas.
Yrkande
Björn Sundin (S) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Proposition
Ordförande Agneta Blom (S) finner att det finns ett förslag till beslut, d.v.s.
Björn Sundins (S) yrkande om bifall till Kommunstyrelsens förslag, och att
Kommunfullmäktige beslutar enligt det.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Riktlinjer för exploateringsavtal antas.

§ 202 Örebroporten Fastigheters AB försäljning av
fastigheten Örebro Atomen 1 till Fortifikationsverket
Ärendenummer: Ks 598/2016
Handläggare: Rickard Samuelsson
Ärendebeskrivning
Örebroporten Fastigheter AB har för avsikt att sälja fastigheten Örebro
Atomen 1 ("Fastigheten") till Fortifikationsverket. Fortifikationsverket hyr
över 90 % av ytan inom den byggnad som finns på Fastigheten.
Fortifikationsverket äger också intilliggande fastighet.
Fastigheten är den enda kvarvarande fastigheten som Örebroporten äger i
området och Örebroporten bedömer att det är lämpligt att sälja Fastigheten
till Fortifikationsverket.
Köpeskillingen har bestämts till 28 mkr baserat på värderingar som gjorts
baserat på externa värderingar. Tillträde beräknas ske den 30 september i
år. Övriga villkor framgår av förslag till köpeavtal 2016-05-02
Beslutet att sälja Fastigheten är ett sådant beslut som enligt Örebroporten
Fastigheter AB:s bolagsordning ska underställas kommunfullmäktige i
Örebro. Försäljningen är också från Fortifikationsverkets sida villkorad av
godkännande av Sveriges regering.
Ärendet behandlades av Kommunstyrelsen den 7 juni 2016.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-05-06
Förslag på köpeavtal 2016-05-02
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
- Örebro kommun godkänner att Örebroporten Fastigheter AB överlåter
fastigheten Örebro Atomen 1 till Fortifikationsverket för en köpeskilling
om 28 mkr och med övriga villkor huvudsakligen i överensstämmelse med
förslag till köpeavtal 2016-05-02.
Yrkande
Lennart Bondeson (KD) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Proposition
Ordförande Agneta Blom (S) finner att det finns ett förslag till beslut, d.v.s.
Lennart Bondesons (KD) yrkande om bifall till Kommunstyrelsens förslag,
och att Kommunfullmäktige beslutar enligt det.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Örebro kommun godkänner att Örebroporten Fastigheter AB överlåter
fastigheten Örebro Atomen 1 till Fortifikationsverket för en köpeskilling
om 28 mkr och med övriga villkor huvudsakligen i överensstämmelse med
förslag till köpeavtal 2016-05-02.

§ 203 Försäljning av icke planlagd mark i Boglundsängen
till Fortifikationsverket
Ärendenummer: Ks 683/2016
Ärendebeskrivning
Örebro garnison, företrätt av Försvarsmaktens telenät- och markteleförband
(FMTM), bedriver verksamhet i Boglundsängen. Hela området utgör
skyddsobjekt. Verksamheten håller på att expandera och
Fortifikationsverket har inkommit med förfrågan om att få förvärva mark
av kommunen österut. Expansionen av försvarets verksamhet i Örebro är
viktig ur ett nationellt perspektiv. Aktuellt området är inte planlagt men
ingår i den fördjupade översiktsplanen för Vivalla-Boglundsängen. Det
finns inte några specifika ställningstaganden kring det aktuella området
men det är en del av ett grönstråk och en länk till andra grönområden.
Fortifikationsverket åtar sig, utöver markpriset, att flytta den befintliga
stigen som går genom området samt plantera en trädridå utanför
anläggningens stängsel, i intilliggande naturreservatet. Överenskommet
markpris är 25kr/kvm. Förslaget är att sälja efterfrågat område till
Fortifikationsverket samt avtala om kompensationsåtgärderna i reservatet.
Överlåtelsen av marken är av principiell beskaffenhet och av större vikt,
vilket medför att ärendet ska beslutas i Kommunfullmäktige.
Ärendet behandlades av Programnämnd samhällsbyggnad den 2 juni och
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av Kommunstyrelsen den 7 juni 2016.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2016-05-16
Upprättat köpekontrakt (bilaga 1)
Bilaga "Överföring av fast egendom" från fortifikationsverket (bilaga 2)
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
- Godkänna upprättat köpekontrakt avseende fastigheten Örebro Mikael
2:96 och del av Örebro Mikael S:14 mellan Örebro kommun och
Fortifikationsverket.
Yrkande
Björn Sundin (S) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Proposition
Ordförande Agneta Blom (S) finner att det finns ett förslag till beslut, d.v.s.
Björn Sundins (S) yrkande om bifall till Kommunstyrelsens förslag, och att
Kommunfullmäktige beslutar enligt det.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Godkänna upprättat köpekontrakt avseende fastigheten Örebro Mikael
2:96 och del av Örebro Mikael S:14 mellan Örebro kommun och
Fortifikationsverket.

§ 204 Förvärv och samverkansprojekt mellan
Örebroporten Förvaltning AB och Törsjö Logistik AB
Ärendenummer: Ks 602/2016
Handläggare: Rickard Samuelsson
Ärendebeskrivning
Fastigheten Örebro Törsjö 13:2 ("Fastigheten") ägs av AB Lokalhusman i
Örebro genom bolaget Törsjö Logistik AB ("Bolaget"). Örebroporten
Fastigheter AB:s helägda dotterbolag Örebroporten Förvaltning AB
("Örebroporten") har fört förhandlingar med Catena AB och AB
Lokalhusman i Örebro om att gemensamt äga och utveckla Fastigheten.
Fastigheten omfattar ett område på 72 ha och avsikten är planlägga
Fastigheten och möjliggöra uppförande av logistiklokaler inom
Fastigheten, med inriktning särskilt på sådan logistik som kräver tillgång
till järnvägsspår.
Parterna har kommit överens om att äga och utveckla Fastigheten genom
gemensamt ägande av Bolaget. Avsikten är att aktierna i Bolaget ska ägas
av Örebroporten med 33 %, av Catena Logistik AB med 34 % och av AB
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Lokalhusman i Örebro 2 med 33 %. Örebroporten ska således förvärva 33
% av aktierna i Bolaget och ingå ett aktieägaravtal med de övriga parterna.
För Örebroportens del är avsikten att vara delaktig i samarbetet fram till
det att Fastigheten har detaljplanelagts och innan någon byggnation har
utförts.
Det föreslagna aktieförvärvet är ett sådant beslut som enligt Örebroportens
bolagsordning ska underställas Kommunfullmäktige. Enligt Örebro
kommuns bolagspolicy ska också bolagsordningen godkännas av
Kommunfullmäktige.
Ärendet behandlades av Kommunstyrelsen den 7 juni 2016.
Beslutsunderlag
Skriftlig reservation från Karolina Wallström (L), 2016-06-07
Skriftlig reservation från Sara Richert (MP), 2016-06-07
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-05-24
Sammanställning huvudsakliga villkor för aktieöverlåtelseavtal och
aktieägaravtal, 2016-05-06
Förslag till bolagsordning, 2016-05-06
Karta som utvisar Fastigheten
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
1. Örebro kommun godkänner att Örebroporten Förvaltning AB förvärvar
33 % av aktierna i Törsjö Logistik AB och ingår aktieägaravtal med övriga
ägare på villkor huvudsakligen enligt sammanställning 2016-05-06.
2. Förslag till bolagsordning 2016-05-06 godkänns.
Yrkande
Lennart Bondeson (KD), Björn Sundin (S), Kenneth Nilsson (S), Murad
Artin (V), Daniel Granqvist (M), Hannah Ljung (C) och Roger Andersson
(S) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Sara Richert (MP), Habib Brini (SD), Karolina Wallström (L); Marcus
Willén Ode (MP) och Niclas Persson (MP) yrkar avslag på
Kommunstyrelsens förslag.
Proposition
Ordförande Agneta Blom (S) finner att det finns två förslag till beslut,
d.v.s. Lennart Bondesons (KD) m.fl. yrkande om bifall till
Kommunstyrelsens förslag respektive Sara Richerts (MP) m.fl. yrkande om
avslag på Kommunstyrelsens förslag. Ordföranden ställer förslagen mot
varandra och finner att Kommunfullmäktige beslutar enligt
Kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs och verkställs.
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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), Inger
Carlsson (S), Torgny Larsson (S), Björn Sundin (S), Fisun Yavas (S), Jan
Zetterqvist (S), Lasse S Lorentzon (S), Frederick Axewill (S), Jessica
Ekerbring (S), Thomas Esbjörnsson (S), Jonas Håård (S), Ameer Sachet
(S), Carina Toro Hartman (S), Eva Eriksson (S), Susanne Wallin (S), Marie
Brorson (S), Agneta Blom (S), Camilla Andersson (S), Kenneth Nilsson
(S), Ida Eklund (S), Anna Hedström (S), Per-Ove Karlsson (S), Gun
Carlestam Lewin (S), Rasmus Persson (C), Per-Åke Sörman (C), Elisabeth
Malmqvist (C), Hannah Ljung (C), Behcet Barsom (KD), Lennart
Bondeson (KD), Susanne Lindholm (KD), Marlene Jörhag (KD), Murad
Artin (V), Jessica Carlqvist (V), Cecilia Lönn-Elgstrand (V), Martha
Wicklund (V), Maria Haglund (M), Johan Kumlin (M), Daniel Granqvist
(M), Johanna Reimfelt (M), Linn Andersson (M), Maria Hedwall (M), Sara
Ishak (M), Sara Dicksen (M), Emelie Jaxell (M), Stefan Stark (M), Lars
Elamson (M) och Ulf Södersten (M).
Nej-röster lämnas av: Karolina Wallström (L), Åsa Johansson (L), Patrik
Jämtvall (L), Ulrica Solver-Gustavsson (L), Niclas Persson (MP), Sara
Richert (MP), Julia Leandersson (MP), Sten Lang (MP), Marcus Willén
Ode (MP), Gunnar Oest (MP), Daniel Spiik (SD), Habib Brini (SD),
Sigvard Blixt (SD), Jimmy Larsson (SD), Anna Spiik (SD) och Laszlo
Petrovic (SD).
Ordföranden finner med resultatet 48 ja-röster och 16 nej-röster att
Kommunfullmäktige beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Örebro kommun godkänner att Örebroporten Förvaltning AB förvärvar
33 % av aktierna i Törsjö Logistik AB och ingår aktieägaravtal med övriga
ägare på villkor huvudsakligen enligt sammanställning 2016-05-06.
2. Förslag till bolagsordning 2016-05-06 godkänns.
Reservation
Karolina Wallström (L), Åsa Johansson (L), Patrik Jämtvall (L), Ulrica
Solver-Gustavsson (L), reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för
Karolina Wallströms (L) yrkande om avslag på Kommunstyrelsens förslag.
Niclas Persson (MP), Sara Richert (MP), Julia Leandersson (MP), Sten
Lang (MP), Marcus Willén Ode (MP) och Gunnar Oest (MP) reserverar sig
skriftligt mot beslutet till förmån för Sara Richerts (MP) m.fl. yrkande om
avslag på Kommunstyrelsens förslag.
Daniel Spiik (SD), Habib Brini (SD), Sigvard Blixt (SD), Jimmy Larsson
(SD), Anna Spiik (SD) och Laszlo Petrovic (SD) reserverar sig mot
beslutet till förmån för Habib Brinis (SD) yrkande om avslag på
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Kommunstyrelsens förslag.

§ 205 Överlåtelse av Region Örebro läns aktier i Örebro
läns flygplats AB och i Örebroregionen Science Park AB
(under namnändring till Alfred Nobel Science Park AB) till
helägt bolag
Ärendenummer: Ks 591/2016
Handläggare: Rickard Samuelsson
Ärendebeskrivning
Regionfullmäktige i Region Örebro län har 2016-04-26 beslutat att Region
Örebro län ska överlåta sina aktier i Örebro läns Flygplats AB och i
Örebroregionen Science Park AB (under namnändring till Alfred Nobel
Science Park AB) till regionens helägda bolag Region Örebro läns
förvaltnings AB samt att godkänna tilläggsavtal till befintliga
aktieägaravtal avseende ägandet i dessa bolag med anledning av partsbytet.
Överlåtelserna förutsätter att övriga delägare i bolagen, däribland Örebro
Rådhus AB, godkänner överlåtelserna och tilläggsavtalen till
aktieägaravtal.
Ärendet behandlades av Kommunstyrelsen den 7 juni 2016.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-05-19
Protokollsutdrag från Regionfullmäktige i Region Örebro län 2016-04-26
Förslag till aktieöverlåtelseavtal avseende överlåtelse av aktier i Örebro
läns Flygplats AB (beslutsunderlag till regionfullmäktiges beslut)
Förslag till tilläggsavtal till aktieägaravtal avseende Örebro läns Flygplats
AB (beslutsunderlag till regionfullmäktiges beslut)
Förslag till aktieöverlåtelseavtal avseende överlåtelse av aktier i
Örebroregionen Science Park AB under namnändring till Alfred Nobel
Science Park AB (beslutsunderlag till regionfullmäktiges beslut)
Förslag till tilläggsavtal till aktieägaravtal avseende Örebroregionen
Science Park AB under namnändring till Alfred Nobel Science Park AB
(beslutsunderlag till regionfullmäktiges beslut)
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
1. Örebro Rådhus AB får i uppdrag att godkänna Region Örebro läns
överlåtelse av dess aktier i Örebro läns Flygplats AB till Region Örebro
läns förvaltnings AB och ingå tilläggsavtal till aktieägaravtal
huvudsakligen i enlighet med förslag.
2. Örebro Rådhus AB får i uppdrag att godkänna Region Örebro läns
överlåtelse av dess aktier i Örebroregionen Science Park AB (under
namnändring till Alfred Nobel Science Park AB) till Region Örebro läns
förvaltnings AB och ingå tilläggsavtal till aktieägaravtal huvudsakligen i
enlighet med förslag.
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Yrkande
Kenneth Nilsson (S) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Proposition
Ordförande Agneta Blom (S) finner att det finns ett förslag till beslut, d.v.s.
Kenneth Nilssons (S) yrkande om bifall till Kommunstyrelsens förslag, och
att Kommunfullmäktige beslutar enligt det.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Örebro Rådhus AB får i uppdrag att godkänna Region Örebro läns
överlåtelse av dess aktier i Örebro läns Flygplats AB till Region Örebro
läns förvaltnings AB och ingå tilläggsavtal till aktieägaravtal
huvudsakligen i enlighet med förslag.
2. Örebro Rådhus AB får i uppdrag att godkänna Region Örebro läns
överlåtelse av dess aktier i Örebroregionen Science Park AB (under
namnändring till Alfred Nobel Science Park AB) till Region Örebro läns
förvaltnings AB och ingå tilläggsavtal till aktieägaravtal huvudsakligen i
enlighet med förslag.
Hans Holberg (V), Jessica Carlqvist (V), Cecilia Lönn-Elgstrand (V),
Martha Wicklund (V), Daniel Spiik (SD), Habib Brini (SD), Sigvard Blixt
(SD), Jimmy Larsson (SD), Anna Spiik (SD) och Laszlo Petrovic (SD)
deltar inte i beslutet.

§ 206 Revideringar av nämndreglementen för Örebro
kommun mandatperioden 2015-2018
Ärendenummer: Ks 1063/2014
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 17 december 2014, § 392, att anta nya
nämndreglementen för Örebro kommun för åren 2015-2018.
Reglementena behöver nu revideras i vissa delar, både för att nya lagar trätt
i kraft och för att tydliggöra oklarheter i ansvarsfördelningen mellan
nämnder. De nämnder som berörs av revideringarna är Programnämnd
social välfärd, Vård- och omsorgsnämnd öster, Byggnadsnämnden,
Miljönämnden, Fritidsnämnden, Kulturnämnden samt Kommunstyrelsen.
Ärendet behandlades på Kommunstyrelsens sammanträde den 7 juni 2016.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-05-03
Nämndreglementen för Örebro kommun 2015-2018 med
ändringsmarkeringar
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
1. Revideringar avseende Programnämnd social välfärd och Vård- och
omsorgsnämnd öster ändras i enlighet med Kommunstyrelseförvaltningens
förslag.
2. Revideringar avseende Miljönämnden ändras i enlighet med
Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
3. Revideringar avseende Byggnadsnämnden ändras i enlighet med
Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
4. Revideringar avseende Landsbyggnadsnämnden ändras i enlighet med
Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
5. Revideringar avseende Fritidsnämnden ändras i enlighet med
Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
6. Revideringar avseende Kulturnämnden ändras i enlighet med
Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
7. Revideringar avseende Kommunstyrelsen ändras i enlighet med
Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Yrkande
Kenneth Nilsson (S) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag till beslut.
Proposition
Ordförande Agneta Blom (S) finner att det finns ett förslag till beslut, d.v.s.
Kenneth Nilssons (S) yrkande om bifall till Kommunstyrelsens förslag, och
att Kommunfullmäktige beslutar enligt det.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Revideringar avseende Programnämnd social välfärd och Vård- och
omsorgsnämnd öster ändras i enlighet med Kommunstyrelseförvaltningens
förslag.
2. Revideringar avseende Miljönämnden ändras i enlighet med
Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
3. Revideringar avseende Byggnadsnämnden ändras i enlighet med
Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
4. Revideringar avseende Landsbyggnadsnämnden ändras i enlighet med
Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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5. Revideringar avseende Fritidsnämnden ändras i enlighet med
Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
6. Revideringar avseende Kulturnämnden ändras i enlighet med
Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
7. Revideringar avseende Kommunstyrelsen ändras i enlighet med
Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 207 Svar på motion från Sigvard Blixt (SD) m.fl. om
musikalisk underhållning på äldreboenden
Ärendenummer: Ks 556/2015
Ärendebeskrivning
Sigvard Blixt (SD), Laszlo Petrovics (SD) och Habib Brini (SD), har
inkommit med en motion som anmäldes i Kommunstyrelsen den 19 maj
2015 och remitterades till Programnämnd social välfärd för svar.
Motionen innehåller förslag om att Programnämnd social välfärd får i
uppdrag att se över behovet och möjligheten för brukare och personal inom
berörda nämnder att få stimulerande musikunderhållning.
Programnämnd social välfärd behandlade ärendet den 5 november 2015
och Kommunstyrelsen den 19 januari 2016.
Kommunfullmäktige bordlade ärendet den 27 januari, den 17 februari, den
30 mars, den 27 april och den 25 maj 2016.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2016-01-19, § 13
Protokollsutdrag från Programnämnd social välfärd, 2015-11-05, § 148
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2015-07-02
Motion från Sigvard Blixt (SD) m.fl. om musikalisk underhållning på
äldreboenden
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
- Motionen är besvarad.
Vid Kommunstyrelsens sammanträde reserverade sig Daniel Edström (SD)
mot beslutet till förmån för sitt yrkande om bifall till motionen.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Bordlägga ärendet.
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§ 208 Svar på motion från Murad Artin (V) m.fl. om att
slopa parkeringsnormer
Ärendenummer: Ks 1334/2014
Ärendebeskrivning
Murad Artin (V), Jessica Carlqvist (V), Cecilia Lönn Elgstrand (V) och
Martha Wicklund (V) har inkommit med en motion daterad den 17 oktober
2014.
Motionen innehåller yrkande om att parkeringsnormen förändras så att det
blir möjligt att bygga nya bostäder utan att anlägga parkeringsplatser.
Programnämnd samhällsbyggnad behandlade ärendet den 3 november
2015 och Kommunstyrelsen den 19 januari 2016.
Kommunfullmäktige bordlade ärendet den 27 januari, den 17 februari, den
30 mars, den 27 april och den 25 maj 2016.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2016-01-19, § 14
Protokollsutdrag från Programnämnd samhällsbyggnad, 2015-11-03, § 129
Stadsbyggnads tjänsteskrivelse med yttrande, 2015-10-12
Murad Artin m.fl. (V) motion om att slopa parkeringsnormen för att
stimulera byggandet av billiga bostäder, 2014-10-17
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
- Motionen är besvarad.
Vid Kommunstyrelsens sammanträde reserverade sig Murad Artin (V) mot
beslutet till förmån för sitt yrkande om bifall till motionen.
Karolina Wallström (L) reserverade sig mot beslutet till förmån för sitt
yrkande om avslag på motionen.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Bordlägga ärendet.
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§ 209 Svar på motion från Johan Åqvist (FP) om att bygga
en gång-och cykelbana mellan Glomman och
Brickebacken
Ärendenummer: Ks 991/2014
Ärendebeskrivning
Johan Åqvist (FP) har inkommit med en motion daterad den 29 juli 2014.
Motionen innehåller yrkande om att det skapas ekonomiska förutsättningar
och underlag för byggnation av en sammanhängande gång- och cykelbana
mellan Adolfsberg och Norra Bro.
Åqvist menar att örebroare mellan Adolfsberg och Brickebacken utsätts för
onödiga risker då de hänvisas till att gå eller cykla på den hård trafikerade
vägen som enbart består utav körbanor för bilar. Åqvist skriver att en säker
förbindelse mellan Glomman och Brickebacken skulle öka möjligheten till
att både cykla och gå på ett säkerts sätt samt att resandet med bil mellan
stadsdelarna med stor säkerhet skulle minska om det fanns en säker
förbindelse för gång och cykel på sträckan.
Programnämnd samhällsbyggnad behandlade ärendet den 3 november
2015 och Kommunstyrelsen den 19 januari 2016.
Kommunfullmäktige bordlade ärendet den 27 januari, 17 februari, den 30
mars, den 27 april och den 25 maj 2016.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2016-01-19, § 15
Protokollsutdrag från Programnämnd samhällsbyggnad, 2015-11-03, § 130
Stadsbyggnads tjänsteskrivelse med yttrande, 2015-10-12
Johan Åqvists (FP) motion om att bygga en gång- och cykelbana mellan
Glomman och Brickebacken, 2014-07-29
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
- Motionen är besvarad.
Vid Kommunstyrelsens sammanträde reserverade sig Karolina Wallström
(L) mot beslutet till förmån för sitt yrkande om bifall till motionen.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Bordlägga ärendet.
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§ 210 Svar på motion från Sara Richert (MP) om vegetarisk
kost som norm på möten och konferenser
Ärendenummer: Ks 1026/2015
Ärendebeskrivning
Sara Richert (MP) har inkommit med en motion som anmäldes till
Kommunfullmäktige den 10 september 2015.
Motionären föreslår att alla sammanträden/seminarier och övriga möten
som ordnas av kommunen i såväl egen som extern regi ska ha vegetarisk
kost som huvudalternativ och kött som specialkost för de som önskar att
välja. Motionären menar att en halverad klimatpåverkan från maten, vilket
är kommunens mål för 2020, endast kan uppnås genom att mängden kött
minskas betydligt. Motionären menar vidare att vegetarisk kost som
huvudalternativ underlättar för kommunen att fatta mer hållbara matval.
Samt understryks några av de viktigaste fördelarna med vegetarisk kost,
vilka beskrivs vara ökad hälsa, minskade koldioxidutsläpp och effektivare
resursanvändning.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 8 mars 2016.
Kommunfullmäktige bordlade ärendet den 30 mars, den 27 april och den
25 maj 2016.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2016-03-08, § 60
Reservation från (MP), 2016-03-08
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-02-01
Motion från Sara Richert (MP) om vegetarisk kost som norm på möten och
konferenser
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
- Motionen är besvarad.
Vid Kommunstyrelsens sammanträde reserverade sig Niclas Persson (MP)
skriftligt mot beslutet till förmån för sitt yrkande om bifall till motionen.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Bordlägga ärendet.
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§ 211 Svar på motion från Daniel Spiik (SD) och Habib
Brini (SD) om parkeringsanläggning utanför staden med
bussförbindelse in till centrum
Ärendenummer: Ks 766/2015
Ärendebeskrivning
Daniel Spiik (SD) och Habib Brini (SD) har inkommit med en motion som
anmäldes i Kommunfullmäktige den 17 juni 2015.
Motionen innehåller yrkande om att etablera en avgiftsfri
bilparkeringsplats precis utanför staden varifrån kostnadsfri kollektivtrafik
förslås trafikera Örebro centrum.
Ärendet behandlades av Programnämnd samhällsbyggnad den 1 december
2015 och av Kommunstyrelsen den 8 mars 2016.
Kommunfullmäktige bordlade ärendet den 30 mars, den 27 april och den
25 maj 2016.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2016-03-08, § 61
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-02-29
Protokollsutdrag från Programnämnd samhällsbyggnad, 2015-12-01, § 142
Stadsbyggnads tjänsteskrivelse med yttrande, 2015-11-06
Daniel Spiiks (SD) och Habib Brinis (SD) motion om
parkeringsanläggning utanför staden med bussförbindelse in till centrum,
2015-05-28
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.

30

§ 212 Svar på motion från Jessica Carlqvist (V) m.fl. om att
skapa ett bilfritt kulturstråk utmed Svartån
Ärendenummer: Ks 622/2015
Ärendebeskrivning
Vänsterpartiets (V) fullmäktigegrupp har inkommit med en motion som
anmäldes i Kommunfullmäktige den 29 april 2015. Motionen föreslår att
Programnämnd samhällsbyggnad ska utreda möjligheten att skapa ett
bilfritt kulturstråk från Länsmuseet till Konserthuset. Idén är att skapa
attraktivitet genom utrymme för möten mellan människor istället för bilar.
Bilgatan skulle kunna ersättas av caféer, uteserveringar, promenader,
torghandel och aktiviteter menar motionsställarna. Motionen har beretts av
Stadsbyggnadskontoret och Kultur- och Fritidsförvaltningen och har
samordnats av Kommunledningskontoret.
Ärendet behandlades av Programnämnd samhällsbyggnad den 1 december
2015 och av Kommunstyrelsen den 8 mars 2016.
Kommunfullmäktige bordlade ärendet den 30 mars, den 27 april och den
25 maj 2016.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2016-03-08, § 62
Reservation från (V), 2016-03-08
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse till Kommunstyrelsen, 2016
01-12
Protokollsutdrag från Programnämnd samhällsbyggnad, 2015-12-01, § 149
Reservation från (V), 2015-12-01
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse till Samhällsbyggnadsnämnd,
2015-10-28
Stadsbyggnads underlag till motionssvar 2015-10-27
Kultur- och fritidsförvaltningens underlag till motionssvar 2015-10-27
Vänsterpartiets gruppmotion (V) om bilfritt kulturstråk, 2015-04-29
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
- Motionen avslås.
Vid Kommunstyrelsens sammanträde reserverade sig Murad Artin (V)
skriftligt mot beslutet till förmån för sitt yrkande om att motionen är
besvarad.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Bordlägga ärendet.
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§ 213 Svar på motion från Niclas Persson (MP) och Azita
Iranipour (FP) om lokal barnombudsman
Ärendenummer: Ks 734/2015
Ärendebeskrivning
Niclas Persson, kommunalråd för Miljöpartiet de gröna och Azita Iranipour
ledamot i Kommunfullmäktige för Folkpartiet har inkommit med en
motion där de vill att Kommunfullmäktige ska inrätta en lokal
barnombudsman i Örebro kommun. Syftet är att stärka barnets rättigheter,
inte minst barns och ungas rätt till inflytande och delaktighet.
Ärendet har behandlats av Programnämnd barn och utbildning den 2
december 2015 och av Kommunstyrelsen den 10 maj 2016.
Kommunfullmäktige bordlade ärendet den 25 maj 2016.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2016-05-10, § 119
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-01-27
Protokollsutdrag från Programnämnd barn och utbildning, 2015-12-02, §
200
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2015-11-12
Nicklas Perssons (MP) och Azita Iranipours (FP), motion om att inrätta en
lokal barnombudsman i Örebro kommun, 2015-05-28
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
1. Motionen är besvarad.
2. Centralt skolstöd får i uppdrag att inrätta en telefonlinje och
funktionsbrevlåda som barn och unga från förskoleklass till gymnasiet kan
vända sig till om de av någon anledning inte kan vända sig till någon i
närmaste omgivningen.
Vid Kommunstyrelsens sammanträde reserverade sig Karolina Wallström
(L) och Sara Richert (MP) mot beslutet till förmån för sina yrkanden
om bifall till motionen.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Bordlägga ärendet.
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§ 214 Svar på motion från Daniel Granqvist (M) om
vägmärken vid vägarbeten
Ärendenummer: Ks 506/2015
Ärendebeskrivning
Daniel Granqvist (M) inkom den 25 mars 2015 med en motion till
Kommunfullmäktige, gällande vägmärken vid vägarbeten. I motionen
efterfrågas att Örebro kommun vid större vägarbeten och andra arbeten
som innebär att gångbanor, cykelbanor, gator eller filer stängs av, alltid
skall sätta upp tydliga vägmärken med information om vad som ska
byggas, när bygget beräknas vara klart och när gaturummet kommer att
återställas.Därtill skall Örebro kommun ställa motsvarande krav på
entreprenörer och andra som utför arbeten, vilka gör att gångbanor,
cykelbanor, filer eller liknande stängs av. I motionen efterfrågas dessutom
att all denna information alltid skall publiceras på Örebro kommuns
anslagstavla, hemsida och genom andra lämpliga kommunikationskanaler.
Ärendet behandlades av Programnämnd samhällsbyggnad den 4 februari
2016 och av Kommunstyrelsen den 10 maj 2016.
Kommunfullmäktige bordlade ärendet den 25 maj 2016.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2016-05-10, § 120
Skriftlig reservation från Maria Haglund (M), 2016-05-10
Protokollsutdrag från Programnämnd samhällsbyggnad, 2016-02-04, § 9
Stadsbyggnads tjänsteskrivelse med yttrande, 2016-01-27
Motion från Daniel Granqvist (M) om vägmärken vid vägarbeten, 2015
03-25
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
- Motionen är besvarad.
Vid Kommunstyrelsens sammanträde reserverade sig Maria Haglund (M),
Johanna Reimfelt (M) och Johan Kumlin (M) skriftligt mot beslutet till
förmån för Maria Haglunds (M) yrkande om bifall till motionen.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Bordlägga ärendet.
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§ 215 Svar på motion från Azita Iranipour (FP) om centrum
mot våld i nära relation
Ärendenummer: Ks 533/2013
Ärendebeskrivning
Azita Iranipour (FP) har inkommit med en motion som anmäldes 24 april,
2013. Motionens förslag är att inrätta en fast tjänst som barnpedagog, för
att ersätta den tidigare projektanställningen vid Centrum mot våld som
arbetade med barnen och barnperspektivet.
Kommunstyrelsen beslutade den 21 maj 2013 att överlämna motionen till
dåvarande Kommunledningskontoret för förslag till yttrande.
Kommunfullmäktige beslutade den 28 januari 2015 att återremittera
Kommunledningskontorets förslag med motiveringen att se över stödet till
de barn som utsätts för våld i nära relationer. Förslaget är att motionen ska
anses tillgodosedd. De förändrade kraven på offentligt ansvarstagande för
barn utsatta för våld i nära relationer och som har bevittnat våld innebär att
de kommunala åtagandena avseende samordning, stöd och behandling för
barn måste säkerställas. Därför sker just nu en processkartläggning, där
särskild vikt läggs vid hur resurser bör placeras organisatoriskt.
Programnämnd social välfärd fattade beslut den 3 mars 2016 om att avsätta
500 tkr från nämndens utvecklingsmedel specifikt destinerade för
ändamålet att utveckla arbetet med barn som bevittnat våld. I
budgetprocessen för 2017 kommer Kommunstyrelsen säkerställa en
långsiktig finansiering av detta ärende.
Ärendet behandlades av Kommunstyrelsen den 10 maj 2016.
Kommunfullmäktige bordlade ärendet den 25 maj 2016.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelseförvaltningen, 2016-05-10, § 121
Förslag till yttrande, 2016-04-12
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-03-23
Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige, 2015-01-28, § 15
Skriftlig reservation från Anders Åhrlin (M)
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen 2014-01-28, § 12
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2013-12-04
Motion från Azita Iranipour (FP), med rubriken "Centrum mot våld i nära
relation", april 2013.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
1. Motionen är tillgodosedd.
2. Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att utifrån resultatet av
pågående processkartläggning agera för att säkerställa att kraven på
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offentligt ansvarstagande för barn utsatta för våld i nära relationer uppfylls.
Vid Kommunstyrelsens sammanträde reserverade sig Karolina Wallström
(L), Maria Haglund (M), Johanna Reimfelt (M) och Johan Kumlin (M) mot
beslutet till förmån för Karolina Wallströms (L) och Maria Haglunds (M)
yrkande om bifall till motionen.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Bordlägga ärendet.

§ 216 Svar på motion från Daniel Granqvist (M) om en
vision för Myrö
Ärendenummer: Ks 846/2015
Ärendebeskrivning
Daniel Granqvist (M) har inkommit med en motion som anmäldes i
kommunfullmäktige den 17 juni 2015. Motionen innehåller förslag hur
området omkring Myrö ska planeras för framtida bostäder och verksamhet.
Ärendet behandlades av Programnämnd samhällsbyggnad den 4 februari
och av Kommunstyrelsen den 10 maj 2016.
Kommunfullmäktige bordlade ärendet den 25 maj 2016.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2016-05-10, § 123
Skriftlig reservation från Maria Haglund (M), 2016-05-10
Protokollsutdrag från Programnämnd samhällsbyggnad, 2016-02-24, § 10
Stadsbyggnads tjänsteskrivelse med yttrande, 2015-11-27
Motion från Daniel Granqvist (M) om att planera för framtida bostäder och
verksamhet i Myrö, 2015-06-17
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
- Motionen avslås.
Vid Kommunstyrelsens sammanträde reserverade sig Maria Haglund (M),
Johanna Reimfelt (M) och Johan Kumlin (M) skriftligt mot beslutet till
förmån för Maria Haglunds (M) yrkande om bifall till motionen.
Karolina Wallström (L) reserverade sig mot beslutet till förmån för sitt
yrkande om bifall till motionen.
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Bordlägga ärendet.

§ 217 Anmälan av enkla frågor och interpellationer till
kommande sammanträde
Ärendebeskrivning
Johanna Reimfelt (M) har inkommit med en interpellation till
kommunalråd Rasmus Persson (C) om brist på platser i social dagvård, Ks
805/2016.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Interpellationen får ställas.

§ 218 Anmälan av motioner
Ärendebeskrivning
Från Sara Richert (MP) har en motion om inför 30 km/h som bashastighet i
Örebro inkommit, Ks 801/2016
Från Murad Artin (V), Cecilia Lönn-Elgstrand (V), Jessica Carlqvist (V)
och Martha Wicklund (V) har en motion om skapa mer jämlika löner
inkommit, Ks 802/2016.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Remittera motionerna till Kommunstyrelsen.

§ 219 Vissa val m.m.
Ärendenummer: Ks 669/2016
Ärendebeskrivning
Valberedningen har den 15 juni 2016 inkommit med en valhandling.
Valhandlingen läggs som bilaga till protokollet.
Beslutsunderlag
Valhandling, 2016-06-15
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Enligt valberedningens förslag.
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2016-06-15

Ks 669/2016

ÖREBRO

Kommunfullmäktige

Vissa val m.m.
Nedanstående personer har begärt entledigande från angivna uppdrag:
Johan Rex (L), Ks 671/2016

Ersättare i Landsbygdsnämnden

Anna Torgny (L), Ks 678/2016

Ersättare i Kulturnämnden

Melissa Mia (MP) Ks 434/2016

Ersättare i Miljönämnden

Christina Hjulström (MP), Ks 723/2016

Ersättare i Överförmyndarnämnden

Bo Johansson (S), Ks 377/2016

Suppleant i Örebroporten Fastigheter AB
Suppleant i Örebroporten Förvaltning AB

Allan Armaghan (S), Ks 771/2016

Ledamot i Förskolenämnden

Eva Eriksson (S), Ks 784/2016

Ledamot i Länsteatern i Örebro AB

Carina Svedenberg Widqvist (S), Ks 772/2016 Ersättare i Programnämnd barn och utbildning
Siavash Vatanijalal (V), Ks 769/2016

Ersättare i Fritidsnämnden

Tore Mellberg (V), Ks 770/2016

Ledamot i Miljönämnden

Hanna Ericsson (V), Ks 757/2016

Ersättare Programnämnd Barn- och utbildning

Rune Gustafson (M), Ks 722/2016

Ledamot Futurum fastigheter i Örebro AB

Kommunfullmäktige föreslås besluta följande:
1. Begärda entlediganden beviljas
2. Anna Torgny (L) utses till ersättare i Landsbygdsnämnden efter Johan Rex
(L).
3. Mats-Olof Liljegren (L) utses till ersättare i Kulturnämnden efter Anna
Torgny (L).
4. Linus Lindén (MP) utses till ersättare i Miljönämnden efter Melissa Mia
(MP).
5. Peter Krejci (MP) utses till ersättare i Överförmyndarnämnden efter
Christina Hjulström (MP).
6. Ulf Matsson (S), tidigare ersättare i Förskolenämnden, utses till ledamot i
samma nämnd efter Allan Armaghan (S).
7. Khim Lindros (S) utses till ersättare i Förskolenämnden efter Ulf Matsson
(S). Khim Lindros (S) tjänstgör som tredje ersättare.
8. Malin Kronkvist Håård (S) utses till ledamot i Länsteatern i Örebro AB
efter Eva Eriksson (S).
9. Johan Gynnhammar (S) utses till ersättare i Programnämnd Barn- och
utbildning efter Carina Svedenberg Widqvist (S). Johan Gynnhammar (S)
tjänstgör som tredje ersättare.
10. Tara Mary Rosenzia (V) utses till ersättare i Fritidsnämnden efter Siavash
Vatanijalal (V).
11. Sara Eriksson (V) utses till ledamot i Miljönämnden efter Tore Mellberg
(V).
12. Matilda Fredriksson (V) utses till ersättare Programnämnd Barn- och
utbildning efter Hanna Ericsson (V).
13. Elisabeth Karlsson Zuaw (S) utses till suppleant i Örebroporten Fastigheter
AB efter Bo Johansson (S). Valet avser tiden t.o.m. slutet av den ordinarie
bolagsstämma som hålls närmast efter att val till Kommunfullmäktige hölls.
14. Elisabeth Karlsson Zuaw (S) utses till suppleant i Örebroporten
Förvaltning AB efter Bo Johansson (S). Valet avser tiden t.o.m. slutet av
den ordinarie bolagsstämma som hålls närmast efter att val till
Kommunfullmäktige hölls.
15. Cecilia Askeskär Philipsson (M) utses till ledamot i Futurum fastigheter i
Örebro AB efter Rune Gustafson (M). Valet avser tiden t.o.m. slutet av
den ordinarie bolagsstämma som hålls närmast efter att val till
Kommunfullmäktige hölls.

16. Hamid Moafi (M) utses till nämndeman i Tingsrätten efter Rune
Gustafson (M), Ks 722/2016. Valet avser tiden t.o.m. 31 december år
2019.
17. Till bolaget Törsjö Logistik AB utses Jeanette Berggren (opol) och Birgitta
Gustafsson (opol) som styrelseledamöter och till suppleanter utses Susanne
Odelberg-Johnson (opol) och Tom Axelryd (opol). Valet avser tiden t.o.m.
slutet av den ordinarie bolagsstämma som hålls närmast efter att val till
Kommunfullmäktige hölls.
18. Valen under punkterna 2-12 avser tiden t.o.m. 31 december år 2018.
För valberedningen
Jan Zetterqvist
Lena Claeson
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Särskilt yttrande: Klimatstrategi
En ny klimatstrategi ska antas för Örebro kommun. Det är mycket viktigt då klimatet är vår tids
ödesfråga. Vi behöver göra allt vi kan i Örebro för att bidra till att uppnå Parisavtalets mål om
maximalt 2 graders uppvärmning av klimatet men helst högst 1,5 grad. Det är viktigt med
politisk enighet kring hur vi ska nå klimatmålen eftersom det nu krävs handlingskraft och ett
långsiktigt arbete som sträcker sig över flera mandatperioder. Vi måste ta ett gemensamt ansvar
även i kommunpolitiken här i Örebro, vilket kräver samförstånd för hur vi ska möta denna stora
utmaning.
Däiför äi· det olyckligt att den styrande minoriteten inte lyckats skapa politisk enighet kring
förslaget till strategi då M och L presenterar egna förslag istället för att vara med på denna
strategi. Miljöpartiet har lagt förslag och försökt hitta kompromisser för att nå bred politisk
enighet såsom att föreslå tillägget att kommunen ska pröva möjligheten att upphandla
uppförande och drift av vindkraftverk istället för att göra det i egen regi. Uppfyllandet av
klimatmålen kan inte tillåtas falla på en konflilct om vem som ska bygga och sköta nya
vindlu-aftverk.
Klimatstrategin äi· bra, och i det partiövergiipande arbetet för framtagandet av den nya strategin
har vi i Miljöpartiet varit överens med S-C-KD om de mål som nu presenteras. Men Miljöpartiet
vill gå ännu längi·e för att bemöta klimatutmaningen:
Vi saknar tydliga ambitioner och tydliga mål om hållbar konsumtion och det äi· allvarligt
eftersom det vi köper lokalt leder till utsläpp i framförallt andra delar av världen.
Vi salmar mål om hållbara byggmaterial, vilket är ett viktigt åtgärdsområde då Örebro
står inför en period av mycket byggande. Betong som är det dominerande byggmaterialet
idag leder till stora klimatutsläpp och är energiineffektivt. Kommunen bör ta en viktig
roll för att främja hållbara byggmaterial såsom trä, då trä.byggnader kraftigt minskar
klimatutsläppen och fungerar som en naturlig kolsänka.
Det är viktigt att orden i strategin kan omvandlas till verkstad och stora möjligheter finns att
arbeta med gröna finanser och ägardirektiv för att dessa ska bidra till lägre klimatpåverkan.
Strategin ger goda möjligheter till att bemöta klimatutmaningen, och vi hade gärna sett att fler
steg togs, men fortfarande finns möjligheter att i verksamheterna göra stor skillnad i vardagen.

Sara Richeit
Kommunalråd
Miljöpru.tiet de gröna

Niclas Persson
Kommunalråd
Miljöpartiet de gi·öna
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Liberalerna

Yrkande
Ärende 26
Ärendenummer: Ks 433/2014
"Klimatstrategi för Örebro kommun"

Kommunfullmäktige
Örebro kommun
15juni2016

Miljövård ska vara en del av välfärdsuppdraget
Nya Moderaternas och Liberalernas klimatstrategi utgår från välfärdsuppdraget. En kommuns främsta
uppgift är att leverera välfärd till medborgarna. Eftersom människan är beroende av sin omvärld är en
sund och hållbar miljö grunden för all välfärd. Vi kan inte leva utan luft, mat, vatten och energi från
solen. Därför är det viktigt att Örebro kommun tar ansvar för miljön som en del av kärnuppdraget.
Konununen har begränsad rådighet över verksamheter utanför den egna organisationen. Styrmedel får
inte försämra det lokala näringslivets konkurrenskraft eller försvåra medborgarnas vardag. Kommunen
ska istället främja örebroarnas och företagens klimatarbete som ett komplement till de egna
åtgärderna. Det i1mebär att kommunen ska göra det enkelt för människor att leva klimatvänligt och
samtidigt ställa ambitiösa miljö- och klimatkrav vid upphandlingen av varor och tjänster som styr
näringslivet mot en mer klimatvänlig utveckling.
Fokus i Nya Moderaternas och Liberalernas klimatarbete ligger på att minska de faktiska utsläppen,
inte dölja dem bakom försäljning av vindkraft. Örebro kommun ska ha en teknikneutral inställning till
klimatvänlig energiproduktion. All el och allt bränsle i Örebro kommuns verksamheter ska på sikt
komma från antingen förnybara källor eller kärnkraft och upphandlas på marknaden. Visionen är att
Örebro kommun ska ha noll i nettoutsläpp senast år 2045 .
För att säkerställa att åtgärderna i klimatstrategin har önskad effekt de ska följas upp regelbundet.
Strategin ska revideras löpande utifrån resultatrapporter, forskning och omvärldsläge.
Nya Moderaterna och Liberalerna har valt att lyfta ut upphandlingen av livsmedel ut klimatsh·ategin
och ta fram en separat matstrategi. Örebro kommun köper in stora mängder mat vaije år och frågan
förtjänar därför större uppmärksamhet. Matstrategin innebär en tydlig politisk viljeinriktning mot mer
närproducerat. Målet är att 30 procent av all mat som serveras i kommunens kök år 2020 ska vara
närproducerad. För att styra upphandlingen i rikh1ing mot målet har Nya Moderaterna och Liberalerna
arbetat fram en prioriteringsordning för de livsmedel kommunen köper in. Den bygger på ett antal
etiska ställningstaganden.
Det övergripande målet lyder: "Den mat som serveras i de offentliga verksamheterna är smak- och
näringsrik samt bidrar till ett gott djurskydd och en långs ikt igt hållbar påverkan på omvärlden."

Med hänvisning till ovanstående föreslår Nya Moderaterna och Liberalerna att
Kommunfullmäktige beslutar:
att

anta Nya Moderaternas och Liberalernas Klimatstrategi för Örebro kommun och
Matstrategi för Örebro kommun, samt

att

avslå Kommunstyrelsens förslag.

Om Kommunfullmäktige beslutar annat gäller ovanstående som reservation till förmån för eget
förslag.

~ö;tl:eri~'

och Liberalernas grupp i Kommu~

Maria I-laglund (M)

ig

l,L..,!.?_ _ _ __

Karolina Wallström (L)

Liberalerna

YRKANDE
Kommunstyrelsen 7 juni 2016
Ärende 10
Ärende: Ks 602/201 6

Nej till förvärv av aktier och samverkansprojekt
Örebro kommun är en tillväxtkommun och det är bra. Vi Liberaler tycker det är bra
när näringslivet satsar på Örebromark. I detta fall ser vi dock inte varför kommunen
ska investera i privat mark eller att ÖrebroPorten har m er att tillföra de redan
rutine rad e två företagen.

Liberalerna yrkar därför avslag på
att

förvärva aktier i Törsjö Logistik AB.

Faller Liberalernas avslagsyrkande är detta tillika en reservation

ttfilJrL__

?_ _

Karolina Wallström (L)

Yngve A lkman (L)
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miljöpartiet de gröna~
Skriftlig reservation:
Örebroporten Förvaltning AB samverkansprojekt Törsjö
Ärende Ks 602/2016
Örebro växer och behöver en hållbar näringslivsutveckling. Fler arbetstillfällen är viktiga för örebroarna.
Entreprenörer är viktiga för utvecklingen av Örebro, och kommunen behöver skapa goda och gynnsamma
förutsättningar för företag att utvecklas. Men vi politiker måste prioritera vilka delar av näringslivet
kommunen ska stötta aktivt när resurserna är begränsade. Om vi på olika sätt engagerar oss i
gemensamma bolags bildningar som i praktiken kan innebära att vi erbjuder förmånliga lån och gratis
arbetskraft så anser vi i Miljöpartiet att det krävs en mycket tydlig politisk prioritering. Om kommunen går
in i gemensamma engagemang med privata bolag måste de arbetstillfällen som engagemanget förväntas
leda till vara långsiktigt hållbara och inte annars ha kommit till stånd.
Miljöpartiet ser inte varför två privata bolag - experter i sina respektive branscher - behöver hjälp av
Örebros skattebetalare genom ett kommunalt bolag för att utveckla en kommersiell fastighet. Vi ser
ärendet som principiellt viktigt då tillvägagångssättet med kommunalt stöd för etableringar är relativt
vanligt förekommande. Stödet bör användas där resurser saknas och där en önskad näringslivsutveckling
annars inte skulle komma till stånd. Miljöpartiet anser inte att Örebro kommun behöver vara en aktör i ett
gemensamt bolag vid planerandet och projekterandet av fastigheterna i Törsjö då vi är övertygade om att
de här kommersiella bolagen har kompetens och resurser att klara detta utan skattebetalarnas medverkan
och att kommunen kan agera inom ramen för planprocessen utan gemensam bolagsbildning. Att planlägga
området är något som Örebro kommun gör inom ramen för Stadsbyggnadskontorets verksamhet.
Miljöpartiet har fullt förtroende för att tjänstemännen där sköter sig jobb på ett utmärkt sätt, och för en
konstruktiv dialog med näringslivet utan att ett kommunalt bolag ska sätta sig på andra sidan för att
underlätta processen.

Miljöpartiet i Örebro kommun yrkade därför att:
•

Ärendet avslås

Yrkandet avslogs av fullmäktige och detta är Miljöpartiets skriftliga reservation i ärendet.

Örebro 15 juni 2016

Sara Richert
Kommunalråd
Miljöpaitiet de gröna

Niclas Persson
Kommunalråd
Miljöpa1tiet de gröna

Datum: 2016-06-15
Kommunfullmäktige

Särskilt yttrande

20. Riktlinjer för bostadsförsörjningen i
Örebro kommun
Vänsterpartiet har tidigare efterfrågat ett bostadspolitiskt program för
bostadsbyggande och dessa riktlinjer tillsammans med Bostadssocial
handlingsplan uppfyller i princip det behov som vårt förslag var menat att täcka
upp för.
Det är dock viktigt att riktlinjerna utmynnar i praktisk skillnad i kommunens
strategiska samt praktiska arbete kring bostadsfrågor.
Segregationen är ett fortsatt stort problem i våra bostadsområden. Ett ensidigt
byggande under lång tid har gjort att blandningen av boendeformer är dålig i
många områden och likriktningen av vart människor från olika samhällsgrupper
bor cementeras.
Nu börjar man tänka om när man planerar vissa nya områden och olika
boendeformer, med villor, radhus och !lerbostadshus planeras blandat. I
tidigare ensidiga områden med uteslutande !lerbostadshus sprängs ibland
radhus in bland flerbostadshus. Men vi ser fortfarande ett jätteproblem med
segregation och ensidig het i andra änden av spektret. De glesa villaområdena
förblir allt större, men lika glesa och ensidiga, vilket skapar stora problem för de
boende och för civilsamhället och kommunens ekonomi.
I områden som exempelvis Ekeby Alm by breder villaförorten ut sig allt större.
Markanvändandet är väldigt ineffektivt, med en boendedensitet på knappt
hälften eller en tredjedel av andra områden med samma yta. Nuvarande och
framtida krav på samhällsservice i dessa områden, som förskolor, omsorg, VA
och annan infrastruktur blir oproportionerligt dyr för kommunen. Det finns också
belägg för att segregation får negativa konsekvenser för barn och unga även i
mer resursstarka områden.
Det bör vara i kommunens intresse att aktivt verka för större blandning av
upplåtelse- och boendeformer och att se till att ensidiga villaområden
kompletteras med hyresbostäder. Det ensidiga villabyggandet i Ekeby Almby
beror till stor del på att marken är privatägd och planerande! av området ligger
utanför kommunens inflytande. Därför bör kommunen i så stor utsträckning som
möjligt komplettera dessa områden med planläggande av flerbostadshus på
närliggande kommunala fastigheter.
Att komplettera befintliga glesa bostadsområden längst med existerande
kollektivtrafikstråk, ligger både i linje med översiktsplanens intentioner och
skulle dessutom medföra att underlaget för kollektivtrafik ökar.
Riktlinjerna för bostadsförsörjning är bra och har infall kring bostadsfrågor ur
flera vinklar och de måste nu omsättas i praktisk handling.
Murad Artin
Vänsterpartiet

