Ks 37/2016

Protokoll

Kommunfullmäktige
2016-02-17
Datum:
Klockan: 09:00 - 16:55
Plats:
Sessionssalen, Rådhuset, ajournering kl.12:00-13:00 och
kl.14:25-14:50
Närvarande ledamöter
Agneta Blom (S), ordförande
Jan Zetterqvist (S)
Ulf Södersten (M)
Eva Eriksson (S)
Björn Sundin (S)
Torgny Larsson (S)
Linda Smedberg (S)
Fisun Yavas (S)
Jennie Nises (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)
Frederick Axewill (S)
Inger Carlsson (S)
Per-Åke Sörman (C)
Lars Johansson (C)
Rasmus Persson (C)
Charlotte Edberger Jangdin (C)
Behcet Barsom (KD)
Lennart Bondeson (KD)
Anders Hagström (KD)
Murad Artin (V)
Jessica Carlqvist (V)
Cecilia Lönn Elgstrand (V)
Johanna Reimfelt (M)
Stefan Stark (M)
Ewa Leitzler (M)
Linn Andersson (M)

§§ 44-73

§§ 56-73
§§ 56-73
§§ 42- 60
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Maria Haglund (M)
Daniel Granqvist (M)
Sara Ishak (M)
Johan Kumlin (M)
Sebastian Cehlin (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)
Sigvard Blixt (SD)
Daniel Edström (SD)
Karolina Wallström (L)
Ulrica Solver-Gustavsson (L)
Azita Iranipour (L)
Patrik Jämtvall (L)
Tjänstgörande ersättare
Lars Elamson (M)
Elisabeth Karlsson Zuaw (S)
Pell Uno Larsson (S)
Hannah Ljung (C)
Lasse S Lorentzon (S)
Stefan Nilsson (V)
Nourouz Wanli (S)
Elvy Wennerström (S)
Åsa Johansson (L)
Elisabeth Malmqvist (C)
Laszlo Petrovics (SD)
Jonas Håård (S)
Marlene Jörhag (KD)
Habib Brini (SD)

§§ 49-73

Ersätter Anders Åhrlin (M)
Ersätter Ida Eklund (S)
Ersätter Yusuf Abdow (S)
Ersätter Per-Åke Sörman (C) §§ 42-55
Ersätter Camilla Andersson (S)
Ersätter Martha Wicklund (V)
Ersätter Thomas Esbjörnsson (S)
Ersätter Jessica Ekerbring (S)
Ersätter Patrik Jämtvall (L) §§ 42-48
Ersätter Lars Johansson (C) §§ 42-55 och
Rasmus Persson (C) §§ 61-73
Ersätter Daniel Spiik (SD)
Ersätter Hanna Altunkaynak
Ersätter Susanne Lindholm (KD)
Ersätter Jonas Millard (SD)

Närvarande ersättare
Sara Dicksen (M)
Hans Holberg (V)
Eghbal Kamran (M)
Per-Ove Karlsson (S)
Gunilla Olofsson (M)
Sten Lang (MP)
Emelie Jaxell (M)
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Julia Leanderson (MP)
Gun Carlestam Lewin (S)
Anders Fensby (M)
Martin Mestanza Haro (L)
Åsa Johansson (L)

§§ 42-55
§§ 49-73

Paragraf 42-73

Jenni Hermansson, sekreterare

Justerat den 24 februari 2016.

Agneta Blom, (S) ordförande

Torgny Larsson (S), justerare

Jimmy Larsson (SD), justerare

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 25 februari
2016.
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§ 42 Val av protokollsjusterare och bestämmande av tid
för justering av protokollet
Ärendebeskrivning
På förslag av ordförande Agneta Blom (S) uppdras åt Torgny Larsson (S)
och Jimmy Larsson (SD), med Jennie Nises (S) och Niclas Persson (MP)
som ersättare, att jämte ordföranden justera protokollet. Justeringen äger
rum på Kommunstyrelseförvaltningen den 24 februari 2016 kl 16.00.

§ 43 Utdelning av Örebro kommuns tillgänglighetspris
2015
Ärendenummer: Ks 1239/2014
Ärendebeskrivning
Carina Toro Hartman, ordförande i Kommunala tillgänglighetsrådet, delar
ut årets tillgänglighetspris till föreningen Attitydskolan – Deltar för deras
arbete med att öka kunskapen hos allmänheten om funktionsnedsättningar
och hur enkelt det går att anpassa verksamheter för att öka tillgängligheten.
De har genom projektet ROTA fått flera föreningar att ha tillgängliga
möten genom att ta bort enkelt avhjälpta hinder som trösklar och dofter.
Föreningen har tillsammans med SF skapat Movie Talk, syntolkad film.
Föreningen Attitydskolan – Deltar arbetar också aktivt mot mobbning och
utanförskap genom föreläsningar och aktiviteter.

§ 44 Enkel fråga från Jessica Carlqvist (V) till
kommunalråd Kenneth Nilsson (S) om hur mycket
solpaneler installeras på våra fastigheter?
Ärendenummer: Ks 84/2016
Ärendebeskrivning
Jessica Carlqvist (V) har inkommit med en enkel fråga till kommunalråd
Kenneth Nilsson (S) om hur mycket solpaneler installeras på våra
fastigheter?
Frågan anmäldes vid Kommunfullmäktiges sammanträde 27 januari 2016.
Beslutsunderlag
Enkel fråga från Jessica Carlqvist (V)
Kommunfullmäktiges behandling
Jessica Carlqvist (V) ställer sin fråga.
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Kenneth Nilsson (S) yttrar sig.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Frångå ärendet som därmed är färdigbehandlat.

§ 45 Enkel fråga från Daniel Edström (SD) till
kommunalråd Björn Sundin (S) om skadegörelse och
vandalisering
Ärendenummer: Ks 214/2016
Ärendebeskrivning
Daniel Edström (SD) har inkommit med en enkel fråga till kommunalråd
Björn Sundin (S) om skadegörelse och vandalisering.
Beslutsunderlag
Enkel fråga från Daniel Edström (SD), Ks 214/2016
Kommunfullmäktiges behandling
Daniel Edström (SD) ställer sin fråga.
Björn Sundin (S) yttrar sig.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Frågan får ställas.
2. Frångå ärendet som därmed är färdigbehandlat.

§ 46 Interpellation från Gunnar Oest (MP) till ordförande i
Förskolenämnden, Marie Magnusson (KD) om fler män i
förskoleverksamheten
Ärendenummer: Ks 1369/2015
Ärendebeskrivning
Gunnar Oest (MP) har inkommit med en interpellation till ordförande i
Förskolenämnden Marie Magnusson (KD) om fler män i
förskoleverksamheten.
Interpellationen anmäldes vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 15
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december 2015 och bordlades den 27 januari 2016.
Beslutsunderlag
Interpellation från Gunnar Oest (MP)
Svar från Marie Magnusson (KD)
Kommunfullmäktiges behandling
Gunnar Oest (MP) ställer sina frågor i interpellationen.
Marie Magnusson (KD) yttrar sig och hänvisar till sitt skriftliga svar.
Ulrica Solver-Gustavsson (L), Sara Richert (MP), Cecilia Lönn-Elgstrand
(V), Eva Eriksson (S), Maria Hedwall (M), Elisabeth Malmqvist (C), Azita
Iranipour (L), Pell-Uno Larsson (S), Marcus Willén Ode (MP) och Sara
Ishak (M) yttrar sig under interpellationsdebatten.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Frångå interpellationen, som därmed är besvarad.

§ 47 Interpellation från Johan Kumlin (M) till ordförande i
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Anders
Hagström (KD) om frånvaro av förebyggande arbete för
arbetslösa
Ärendenummer: Ks 1377/2015
Ärendebeskrivning
Johan Kumlin (M) har inkommit med en interpellation till ordförande i
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Anders Hagström (KD)
om frånvaro av förebyggande arbete för arbetslösa.
Interpellationen anmäldes vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 15
december 2015 och bordlades den 27 januari 2016.
Beslutsunderlag
Interpellation från Johan Kumlin (M)
Svar på interpellation 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) och Stefan Stark (M) yttrar sig under
interpellationsdebatten.
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Frångå interpellationen, som därmed är besvarad.

§ 48 Interpellation från Johan Kumlin (M) till ordförande i
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Anders
Hagström (KD) om fritidspengar från Örebro kommun till
barn i familjer med försörjningsstöd
Ärendenummer: Ks 1376/2015
Ärendebeskrivning
Johan Kumlin (M) har inkommit med en interpellation till kommunalråd
Lena Baastad (S) om fritidspengar från Örebro kommun till barn i familjer
med försörjningsstöd. Interpellationen har överlämnats till ordförande i
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, Anders Hagström (KD),
för besvarande.
Interpellationen anmäldes vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 15
december 2015 och bordlades den 27 januari 2016.
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.
Jonas Håård (S), Sebastian Cehlin (M), Behcet Barsom (KD), Karolina
Wallström (L), Elisabeth Malmqvist (C), Linn Andersson (M), Stefan
Stark (M), Eva Eriksson (S), Lennart Bondeson (KD), Rasmus
Persson (C), Daniel Granqvist (M) yttrar sig under interpellationsdebatten.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Frångå interpellationen, som därmed är besvarad.
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§ 49 Interpellation från Martha Wicklund (V) till
kommunalråd Rasmus Persson (C) om varför Örebro
kommun har en ickevalssnurra?
Ärendenummer: Ks 1400/2015
Ärendebeskrivning
Martha Wicklund (V) har inkommit med en interpellation till
kommunalråd Rasmus Persson (C) om varför Örebro kommun har en
ickevalssnurra?
Interpellationen anmäldes vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 15
december 2015 och bordlades den 27 januari 2016.
Beslutsunderlag
Interpellation från Martha Wicklund (V)
Svar från Rasmus Persson (C)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Bordlägga ärendet.

§ 50 Interpellation från Emelie Jaxell (M) till kommunalråd
Rasmus Persson (C) om när alla får resa fritt i länet?
Ärendenummer: Ks 1401/2015
Ärendebeskrivning
Emelie Jaxell (M) har inkommit med en interpellation till kommunalråd
Rasmus Persson (C) om när alla får resa fritt i länet?
Interpellationen anmäldes vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 15
december 2015 och bordlades den 27 januari 2016.
Beslutsunderlag
Interpellation från Emelie Jaxell (M)
Svar från Rasmus Persson (C)
Kommunfullmäktiges behandling
Emelie Jaxell (M) ställer sina frågor i interpellationen.
Rasmus Person (C) yttrar sig och hänvisar till sitt skriftliga svar.
Daniel Granqvist (M), Fisun Yavas (S), Azita Iranipour (L) och Johanna
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Reimfeldt (M) yttrar sig under interpellationsdebatten.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Frångå interpellationen, som därmed är besvarad.

§ 51 Interpellation från Daniel Granqvist (M) till
kommunalråd Björn Sundin (S) om hur kommunen
prioriterar investeringar i hastighetsdämpande åtgärder?
Ärendenummer: Ks 63/2016
Ärendebeskrivning
Daniel Granqvist (M) har inkommit med en interpellation till kommunalråd
Björn Sundin (S) om hur kommunen prioriterar investeringar i
hastighetsdämpande åtgärder?
Interpellationen anmäldes vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 27
januari 2016.
Beslutsunderlag
Interpellation från Daniel Granqvist (M)
Svar från Björn Sundin (S)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Bordlägga ärendet.

§ 52 Interpellation från Johan Kumlin (M) till kommunalråd
Kenneth Nilsson (S) om tidiga insatser för att förhindra
kränkningar
Ärendenummer: Ks 85/2016
Ärendebeskrivning
Johan Kumlin (M) har inkommit med en interpellation till kommunalråd
Kenneth Nilsson (S) om tidiga insatser för att förhindra kränkningar.
Interpellationen anmäldes vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 27
januari 2016.
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Beslutsunderlag
Interpellation från Johan Kumlin (M)
Svar från Kenneth Nilsson (S)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Bordlägga ärendet.

§ 53 Interpellation från Karolina Wallström (L) till
kommunalråd Rasmus Persson (C) om barnäktenskap
Ärendenummer: Ks 70/2016
Ärendebeskrivning
Karolina Wallström (L) har inkommit med en interpellation till
kommunalråd Rasmus Persson (C) om barnäktenskap.
Interpellationen anmäldes vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 27
januari 2016.
Beslutsunderlag
Interpellation från Karolina Wallström (L)
Svar från Rasmus Persson (C)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Bordlägga ärendet.

§ 54 Interpellation från Niclas Persson (MP) till
kommunalråd Kenneth Nilsson (S) om vad Örebro
kommun tänker göra för ett bättre flyktingmottagande?
Ärendenummer: Ks 130/2016
Ärendebeskrivning
Niclas Persson (MP) har inkommit med en interpellation till kommunalråd
Kenneth Nilsson (S) om vad Örebro kommun tänker göra för ett bättre
flyktingmottagande?
Interpellationen anmäldes vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 27
januari 2016.
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Beslutsunderlag
Interpellation från Niclas Persson (MP)
Svar från Kenneth Nilsson (S)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Bordlägga ärendet.

§ 55 Interpellation från Murad Artin (V) till kommunalråd
Lennart Bondeson (KD) om vad är planerna för
Brunnsparken?
Ärendenummer: Ks 179/2016
Ärendebeskrivning
Murad Artin (V) har inkommit med en interpellation till kommunalråd
Lennart Bondeson (KD) om vad är planerna för Brunnsparken?
Beslutsunderlag
Interpellation från Murad Artin (V)
Svar från Lennart Bondeson (KD)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Bordlägga ärendet.

§ 56 Utdelning av Örebro kommuns jämställdhetspris 2015
Ärendenummer: Ks 1177/2015
Ärendebeskrivning
Murad Artin (V), ordförande i Jämställdhetsdelegationen, delar ut årets
jämställdhetspris till Elevhälsan på Vivalla och Lundbyskolan för
deras påbörjade arbete med förebyggande insatser med utgångspunkt i
FN:s barnkonvention och med ett särskilt fokus på jämställdhet och
demokrati. Elevhälsan beskriver att majoriteten av eleverna på de här
skolorna kommer från länder med patriarkala strukturer där flickor och där
pojkar har större frihet än flickorna. Syftet med det förebyggande arbetet är
att stärka flickors och pojkars identitet och självbestämmande och att göra
eleverna medvetna om sina rättigheter. Detta för att flickor ska våga be om
hjälp om de känner oro till exempel för att giftas bort och på samma sätt
om pojkarna upplever press hemifrån att kontrollera systrar eller andra
släktingar i skolan. Ett särskilt fokus läggs vid kvinnlig könsstympning för
att upptäcka detta så tidigt som möjligt och kring detta har ett samarbete
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byggts upp med kvinnokliniken och ungdomsmottagningen. Elevhälsan
planerar även att involvera föräldrar i det förebyggande arbetet, dels genom
att medverka vid föräldramöten men det finns också planer på att starta
föräldrautbildningar och för att skapa hållbarhet och långsiktighet i detta
arbete har Elevhälsan tagit fram ett årshjul som stöd kring planeringen och
genomförandet av det förebyggande arbetet.

§ 57 Överlåtelse av aktier Oslo-Stockholm 2.55 AB
Ärendenummer: Ks 78/2015
Handläggare: Rickard Samuelsson
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 17 juni 2015 att Örebro Rådhus AB ska
bilda ett aktiebolag tillsammans med Karlstads kommun, Region Värmland
och Region Örebro län för att verka för ett långsiktigt och uthålligt
samarbete med målet att få till en snabb järnvägstrafik på sträckan OsloKarlstad-Örebro-Stockholm. Det nya bolaget har firmanamn ”OsloStockholm 2.55 AB”. Karlstads kommun, Region Värmland och Region
Örebro län har under hösten 2015 fattat beslut om att förvärva sina
respektive aktier i bolaget. Region Örebro län har beslutat att aktierna ska
förvärvas av regionens helägda bolag ”Region Örebro län förvaltning AB”.
Beslutspunkt nr 7 i kommunfullmäktiges beslut den 17 juni 2015 behöver
därför kompletteras.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 9 februari 2016.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-01-11
Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige, 2015-06-17, § 139
Aktieöverlåtelseavtal, 2015-05-12
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
- Med ändring av beslutspunkt nr 7 i Kommunfullmäktiges beslut 2015-0617 i Ks 78/2015 ska Örebro Rådhus AB överlåta 25 % av aktierna i OsloStockholm 2.55 AB till Karlstads kommun, 25 % av aktierna i OsloStockholm 2.55 AB till Region Värmland och 25 % av aktierna i OsloStockholm 2.55 AB till Region Örebro Län, eller till av dessa direkt eller
indirekt helägda aktiebolag, för en kontant köpeskilling motsvarande det
bokförda värdet på aktierna och med övriga villkor huvudsakligen enligt
förslag till aktieöverlåtelseavtal.
Yrkande
Björn Sundin (S) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Proposition
Ordförande Agneta Blom (S) finner att det finns ett förslag till beslut, det
vill säga Björn Sundins (S) yrkande om bifall till Kommunstyrelsens
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förslag, och att Kommunfullmäktige beslutar enligt det.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Med ändring av beslutspunkt nr 7 i Kommunfullmäktiges beslut 2015-0617 i Ks 78/2015 ska Örebro Rådhus AB överlåta 25 % av aktierna i OsloStockholm 2.55 AB till Karlstads kommun, 25 % av aktierna i OsloStockholm 2.55 AB till Region Värmland och 25 % av aktierna i OsloStockholm 2.55 AB till Region Örebro Län, eller till av dessa direkt eller
indirekt helägda aktiebolag, för en kontant köpeskilling motsvarande det
bokförda värdet på aktierna och med övriga villkor huvudsakligen enligt
förslag till aktieöverlåtelseavtal.

§ 58 Styrdokument som föreslås upphöra eller revideras
Ärendenummer: Ks 182/2013
Ärendebeskrivning
I ärendet "riktlinjer för styrdokument" som beslutades om i
Kommunstyrelsen 2013-08-27, fick Kommunledningskontoret i uppdrag
att ta fram en kommunal författningssamling. Denna skulle innehålla
kommunövergripande styrdokument, kommunala föreskrifter och
reglementen. I arbetet kring att sammanställa samlingen har en lista över
befintliga och aktuella styrdokument varit nödvändig att ordna, i syfte att
få en gällande författningssamling. Detta har nu utförts och har i sin tur
synliggjort ett behov av att antingen revidera eller avveckla vissa
styrdokument.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 9 februari 2016.
Kommunstyrelsen beslutade då för egen del att:
- Styrdokumentet Representationspolicy avvecklas.
- Styrdokumentet Datorer i skolan - riktlinjer för hantering avvecklas.
- Styrdokumentet Internettjänster i skolan - riktlinjer för användning
avvecklas.
- Styrdokumentet IT i skolan - riktlinjer för användning avvecklas.
- Styrdokumentet Internet, intranät, e-post, fax och telefoni - policy för
användning avvecklas.
- Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att revidera styrdokumentet
Strategi för partnerskap med näringslivet och andra aktörer inom
näringslivsområdet till en policy.
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- Programnämnd Social välfärd rekommenderas att avveckla
styrdokumentet Handlingsplan mot hemlöshet efter att innehållet blivit
inarbetat i det kommande programmet för social hållbarhet.
- Programnämnd Samhällsbyggnad rekommenderas att revidera
styrdokumentet Jakt- och viltvårds policy.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-01-12
Sammanställning över styrdokument som föreslås upphöra
Sammanställning över styrdokument som föreslås revideras
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
1. Styrdokumentet Folkhälsoprogrammet avvecklas.
2. Styrdokumentet Handelspolicy för Örebro avvecklas.
3. Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att revidera styrdokumentet
Mottagande av sponsring - riktlinjer.
4. Styrdokumentet Medborgarnas Örebro - program för
demokratiutveckling upphör att gälla. Relevanta delar inarbetas i
Övergripande strategier med budget 2017 med plan för 2018-2019.
5. Styrdokumentet Invandrarpolitiskt program upphör att gälla. Relevanta
delar inarbetas i Övergripande strategier med budget 2017 med plan för
2018-2019.
6. Styrdokumentet Agenda 21 - vision Örebro år 2025 upphör att gälla.
Relevanta delar inarbetas i Övergripande strategier med budget 2017 med
plan för 2018-2019.
Yrkande
Niclas Persson (MP) yrkar att beslutspunkt 1 i Kommunstyrelsens förslag
ändras till "Styrdokumentet Folkhälsoprogrammet inarbetas i det
kommande programmet för Social hållbarhet".
Kenneth Nilsson (S) yrkar bifall till Niclas Perssons (MP)
ändringsyrkande.
Proposition
Ordförande Agneta Blom (S) finner att det finns ett förslag till beslut, det
vill säga Kommunstyrelsens förslag med Niclas Perssons (MP)
ändringsyrkande att beslutspunkt 1 ändras till "Styrdokumentet
Folkhälsoprogrammet inarbetas i det kommande programmet för Social
hållbarhet", och att Kommunfullmäktige beslutar enligt det.
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Styrdokumentet Folkhälsoprogrammet inarbetas i det kommande
programmet för Social hållbarhet.
2. Styrdokumentet Handelspolicy för Örebro avvecklas.
3. Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att revidera styrdokumentet
Mottagande av sponsring - riktlinjer.
4. Styrdokumentet Medborgarnas Örebro - program för
demokratiutveckling upphör att gälla. Relevanta delar inarbetas i
Övergripande strategier med budget 2017 med plan för 2018-2019.
5. Styrdokumentet Invandrarpolitiskt program upphör att gälla. Relevanta
delar inarbetas i Övergripande strategier med budget 2017 med plan för
2018-2019.
6. Styrdokumentet Agenda 21 - vision Örebro år 2025 upphör att gälla.
Relevanta delar inarbetas i Övergripande strategier med budget 2017 med
plan för 2018-2019.

§ 59 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, den 15
december 2015 och den 27 januari 2016.
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
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
- Motionen avslås.
Yrkande
Kenneth Nilsson (S), John Johansson (S), Elisabeth Karlsson Zuaw (S),
Eva Eriksson (S), Rasmus Persson (C), Jesper Räftegård (MP), Cecilia
Lönn-Elgstrand (V) och Lasse S Lorentzon (S) yrkar bifall till
Kommunstyrelsens förslag om att motionen avslås.
Azita Iranipour (L), Johanna Reimfeldt (M), Habib Brini (SD), Karolina
Wallström (L) och Ulrica Solver Gustavsson (L) yrkar bifall till motionen.
Proposition
Ordförande Agneta Blom (S) finner att det finns två förslag till beslut,
d.v.s. Kenneth Nilssons (S) yrkande om bifall till Kommunstyrelsens
förslag om att motionen avslås och Azita Iranipour (L) m.fl. yrkande om
bifall till motionen, och finner att Kommunfullmäktige beslutar enligt
Kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs och ska verkställas. Ja-röst innebär bifall till Kenneth
Nilssons (S) m.fl. yrkande om bifall till Kommunstyrelsens förslag om att
motionen avslås och Nej-röst innebär bifall till Azita Iranipour (L) m.fl.
yrkande om bifall till motionen.
Ja-röster lämnas av: Allan Armaghan (S), Inger Carlsson (S), Linda
Smedberg (S), Torgny Larsson (S), Björn Sundin (S), Fisun Yavas (S), Jan
Zetterqvist (S), Elisabeth Karlsson Zuaw (S), Per Lilja (S), Lasse S
Lorentzon (S), Frederick Axewill (S), Jonas Håård (S), Ameer Sachet (S),
Carina Toro Hartman (S), Eva Eriksson (S), John Johansson (S), Susanne
Wallin (S), Nourouz Wanli (S), Marie Brorson (S), Agneta Blom (S),
Kenneth Nilsson (S), Pell-Uno Larsson (S), Jennie Nises (S), Elvy
Wennerström (S), Charlotte Edberger-Jangdin (C), Rasmus Persson (C),
Per-Åke Sörman (C), Lars Johansson (C), Behcet Barsom (KD), Anders
Hagström (KD), Marlene Jörhag (KD), Lennart Bondeson (KD), Jessica
Carlqvist (V), Cecilia Lönn-Elgstrand (V), Stefan Nilsson (V), Murad
Artin (V), Niclas Persson (MP), Sara Richert (MP), Per Folkesson (MP),
Jesper Räftegård (MP), Marcus Willén Ode (MP) och Gunnar Oest (MP).
Nej-röster lämnas av: Karolina Wallström (L), Azita Iranipour (L), Patrik
Jämtvall (L), Ulrica Solver-Gustavsson (L), Maria Haglund (M), Johan
Kumlin (M), Daniel Granqvist (M), Johanna Reimfeldt (M), Maria
Hedwall (M), Sebastian Cehlin (M), Sara Ishak (M), Eva Leitzler (M),
Hossein Azeri (M), Stefan Stark (M), Lars Elamson (M), Ulf Södersten
(M), Laszlo Petrovics (SD), Daniel Edström (SD), Sigvard Blixt (SD),
Jimmy Larsson (SD), Anna Spiik (SD) och Habib Brini (SD).
Ordföranden finner att Kommunfullmäktige med 42 ja-röster och 22 nej
röster beslutar bifall till Kommunstyrelsens förslag om att motionen avslås.
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Motionen avslås.
Reservation
Karolina Wallström (L), Azita Iranipour (L), Patrik Jämtvall (L), Ulrica
Solver-Gustavsson (L), Maria Haglund (M), Johan Kumlin (M), Daniel
Granqvist (M), Johanna Reimfeldt (M), Linn Andersson (M), Maria
Hedwall (M), Sebastian Cehlin (M), Sara Ishak (M), Eva Leitzler (M),
Hossein Azeri (M), Stefan Stark (M), Lars Elamson (M) och Ulf Södersten
(M) reserverar sig mot Kommunfullmäktiges beslut till förmån för Azita
Iranipours (L) m.fl. yrkande om bifall till motionen.

§ 60 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, den 15
december 2015 och den 27 januari 2016.
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
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
- Motionen är besvarad.
Yrkande
Kenneth Nilsson (S), Marie Brorson (S), Frederick Axewill (S), Rasmus
Persson (C) och Pell-Uno Larsson (S) yrkar bifall till Kommunstyrelsens
förslag om att motionen är besvarad.
Murad Artin (V), Cecilia Lönn Elgstrand (V), Niclas Persson (MP), Stefan
Nilsson (V), Jessica Carlqvist (V), Jesper Räftegård (MP) och Per
Folkesson (MP) yrkar bifall till motionen.
Maria Haglund (M), Daniel Edström (SD), Habib Brini (SD) och Karolina
Wallström (L) yrkar avslag på motionen.
Proposition
Ordförande Agneta Blom (S) finner att det finns tre förslag till beslut,
d.v.s. Kenneth Nilsson (S) m.fl. yrkande om bifall till Kommunstyrelsens
förslag att motionen är besvarad, Murad Artins (V) m.fl. yrkande om bifall
till motionen och Maria Haglund (M) m.fl. yrkande om avslag på
motionen.
Ordföranden behandlar förslagen ett i taget och finner att
Kommunfullmäktige beslutar enligt Kenneth Nilsson (S) m.fl. yrkande
om bifall till Kommunstyrelsens förslag om att motionen är besvarad.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Motionen är besvarad.
Reservation
Jessica Carlqvist (V), Cecilia Lönn-Elgstrand (V), Stefan Nilsson (V),
Murad Artin (V), Niclas Persson (MP), Sara Richert (MP), Per Folkesson
(MP), Jesper Räftegård (MP), Marcus Willén Ode (MP) och Gunnar Oest
(MP) reserverar sig mot Kommunfullmäktiges beslut till förmån för Murad
Artins (V) m.fl. yrkande om bifall till motionen.
Maria Haglund (M), Johan Kumlin (M), Daniel Granqvist (M), Johanna
Reimfeldt (M), Linn Andersson (M), Maria Hedwall (M), Sebastian Cehlin
(M), Sara Ishak (M), Eva Leitzler (M), Hossein Azeri (M), Stefan Stark
(M), Lars Elamson (M), Ulf Södersten (M), Laszlo Petrovics (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) reserverar sig mot
Kommunfullmäktiges beslut till förmån för Maria Haglunds (M) m.fl.
yrkande om avslag på motionen.
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§ 61 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.
Kommunfullmäktige bordlade ärendet den 15 december 2015 och den 27
januari 2016.
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.
Yrkande
Björn Sundin (S), Behcet Barsom (KD), Charlotte Edberger-Jangdin (C)
och Carina Toro Hartman (S) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag
om att motionen är besvarad.
Sara Richert (MP), Jessica Carlqvist (V) och Marcus Wilén Ode (MP)
yrkar bifall till motionen.
Patrik Jämtvall (L) yrkar bifall till beslutspunkt ett i motionen om att
kommunen tar fram en träbyggnadsstrategi och avslag på beslutspunkt två i
motionen om att kommunen tydliggör i ägardirektiven till de kommunala
fastighetsbolagen att trä ska prioriteras som byggmaterial i alla sorters
fastigheter och anläggningar. Maria Haglund (M) yrkar bifall till Patrik
Jämtvalls (L) yrkande.
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Proposition
Ordförande Agneta Blom (S) finner att det finns tre förslag, d.v.s. Björn
Sundins (S) m.fl. yrkande om bifall till Kommunstyrelsens förslag om att
motionen är besvarad, Sara Richerts (MP) m.fl. yrkande om bifall till
motionen och Patrik Jämtvall (L) m.fl. yrkande om bifall till beslutspunkt
ett i motionen om att kommunen tar fram en träbyggnadsstrategi och
avslag på beslutspunkt två i motionen om att kommunen tydliggör i
ägardirektiven till de kommunala fastighetsbolagen att trä ska prioriteras
som byggmaterial i alla sorters fastigheter och anläggningar.
Ordförande behandlar förslagen ett i taget och finner att
Kommunfullmäktige beslutar enligt Björn Sundins (S) m.fl. yrkande om
bifall till Kommunstyrelsens förslag om att motionen är besvarad.
Votering begärs och ska verkställas.
Ordföranden ställer först Sara Richerts (MP) m.fl. yrkande om bifall till
motionen mot Patrik Jämtvalls (L) m.fl. yrkande om bifall till beslutspunkt
ett i motionen om att kommunen tar fram en träbyggnadsstrategi och
avslag på beslutspunkt två i motionen om att kommunen tydliggör i
ägardirektiven till de kommunala fastighetsbolagen att trä ska prioriteras
som byggmaterial i alla sorters fastigheter och anläggningar för att utse ett
motförslag till huvudförslaget om bifall till Björn Sundins (S) m.fl.
yrkande om bifall till Kommunstyrelsens förslag att motionen är besvarad.
Ja-röst innebär bifall till motionen och Nej-röst innebär bifall till Patrik
Jämtvalls (L) m.fl. yrkande.
Ja-röster lämnas av: Murad Artin (V), Jessica Carlqvist (V), Cecilia Lönn
Elgstrand (V), Stefan Nilsson (V), Niclas Persson (MP), Sara Richert
(MP), Marcus Willén Ode (MP), Per Folkesson (MP), Gunnar Oest (MP)
och Jesper Räftegård (MP).
Nej röster lämnas av: Karolina Wallström (L), Azita Iranipour (L), Ulrica
Solver-Gustavsson (L), Patrik Jämtvall (L), Lars Elamson (M), Daniel
Granqvist (M), Johan Kumlin (M), Ewa Leitzler (M), Ulf Södersten (M),
Maria Haglund (M), Johanna Reimfelt (M), Stefan Stark (M), Linn
Andersson (M), Sara Ishak (M), Sebastian Cehlin (M), Hossein Azeri (M)
och Maria Hedwall (M).
Följande ledamöter avstår från att rösta: Allan Armaghan (S), Inger
Carlsson (S), Linda Smedberg (S), Torgny Larsson (S), Björn Sundin (S),
Fisun Yavas (S), Jan Zetterqvist (S), Elisabeth Karlsson-Zuaw (S), Per
Lilja (S), Lasse S Lorentzon (S), Frederick Axewill (S), Jonas Håård (S),
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Ameer Sachet (S), Carina Toro Hartman (S), Eva Eriksson (S), John
Johansson (S), Susanne Wallin (S), Nourouz Wanli (S), Marie Brorson (S),
Agneta Blom (S), Kenneth Nilsson (S), Jennie Nises (S), Elvy
Wennerström (S), Behcet Barsom (KD), Lennart Bondeson (KD), Anders
Hagström (KD), Marlene Jörhag (KD), Charlotte Edberger-Jangdin (C),
Per-Åke Sörman (C), Lars Johansson (C), Elisabeth Malmqvist (C),
Sigvard Blixt (SD), Laszlo Petrovics (SD), Daniel Edström (SD), Anna
Spiik (SD), Jimmy Larsson (SD) och Habib Brini (SD).
Ordföranden finner med resultatet 10 ja-röster och 17 nej-röster att
Kommunfullmäktige utser Patrik Jämtvalls (L) m.fl. yrkande till
motförslag. 37 ledamöter avstår från att rösta.
Slutligen ställer ordföranden huvudförslaget, d.v.s. Björn Sundins (S) m.fl.
yrkande om bifall till Kommunstyrelsens förslag om att motionen anses
besvarad, mot motförslaget, d.v.s. Patrik Jämtvalls (L) m.fl. yrkande om
bifall till beslutspunkt ett i motionen om att kommunen tar fram en
träbyggnadsstrategi och avslag på beslutspunkt två i motionen om att
kommunen tydliggör i ägardirektiven till de kommunala fastighetsbolagen
att trä ska prioriteras som byggmaterial i alla sorters fastigheter och
anläggningar.
Ja-röst innebär bifall till huvudförslaget, d.v.s. Björn Sundins (S) m.fl.
yrkande om bifall till Kommunstyrelsens förslag att motionen är besvarad
och nej-röst innebär bifall till motförslaget, d.v.s. Patrik Jämvalls (L) m.fl.
yrkande om bifall till beslutspunkt ett i motionen om att kommunen tar
fram en träbyggnadsstrategi och avslag på beslutspunkt två i motionen om
att kommunen tydliggör i ägardirektiven till de kommunala
fastighetsbolagen att trä ska prioriteras som byggmaterial i alla sorters
fastigheter och anläggningar.
Ja-röster lämnas av: Allan Armaghan (S), Inger Carlsson (S), Linda
Smedberg (S), Torgny Larsson (S), Björn Sundin (S), Fisun Yavas (S), Jan
Zetterqvist (S), Elisabeth Karlsson Zuaw (S), Per Lilja (S), Lasse S
Lorentzon (S), Frederick Axewill (S), Jonas Håård (S), Ameer Sachet (S),
Carina Toro-Hartman (S), Eva Eriksson (S), John Johansson (S), Susanne
Wallin (S), Nourouz Wanli (S), Marie Brorson (S), Agneta Blom (S),
Kenneth Nilsson (S), Pell-Uno Larsson (S), Jennie Nises (S), Elvy
Wennerström (S), Behcet Barsom (KD), Lennart Bondeson (KD), Anders
Hagström (KD), Marlene Jörhag (KD), Charlotte Edberger Jangdin (C),
Per-Åke Sörman (C), Lars Johansson (C), Elisabeth Malmqvist (C),
Sigvard Blixt (SD), Laszlo Petrovics (SD), Daniel Edström (SD), Anna
Spiik (SD), Jimmy Larsson (SD) och Habib Brini (SD).
Nej-röster lämnas av: Murad Artin (V), Jessica Carlqvist (V), Cecilia Lönn
Elgstrand (V), Stefan Nilsson (V), Karolina Wallström (L), Azita Iranipur
21

(L), Ulrica Solver-Gustavsson (L), Patrik Jämtvall (L), Lars Elamson (M),
Daniel Granqvist (M), Johan Kumlin (M), Ewa Leitzler (M), Ulf Södersten
(M), Maria Haglund (M), Johanna Reimfeldt (M), Stefan Stark (M), Linn
Andersson (M), Sara Ishak (M), Sebastian Cehlin (M), Hossein Azeri (M),
Maria Hedwall (M), Niclas Persson (MP), Sara Richert (MP), Marcus
Willén Ode (MP), Per Folkeson (MP), Gunnar Oest (MP) och Jesper
Räftegård (MP).
Ordföranden finner med resultatet 38-ja röster och 27 nej-röster att
Kommunfullmäktige beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Motionen är besvarad.
Reservation
Niclas Persson (MP), Sara Richert (MP), Marcus Willén Ode (MP), Per
Folkesson (MP), Gunnar Oest (MP) och Jesper Räftegård (MP) reserverar
sig mot Kommunfullmäktiges beslut till förmån för Sara Richerts (MP)
m.fl. yrkande om bifall till motionen.
Karolina Wallström (L), Azita Iranipour (L), Ulrica Solver-Gustavsson (L),
Patrik Jämtvall (L), Lars Elamson (M), Daniel Granqvist (M), Johan
Kumlin (M), Ewa Leitzler (M), Ulf Södersten (M), Maria Haglund (M),
Johanna Reimfelt (M), Stefan Stark (M), Linn Andersson (M), Sara Ishak
(M), Sebastian Cehlin (M), Hossein Azeri (M) och Maria Hedwall (M)
reserverar sig mot Kommunfullmäktiges beslut till förmån för Patrik
Jämtvalls (L) m.fl. yrkande om bifall till beslutspunkt ett i motionen om att
kommunen tar fram en träbyggnadsstrategi och avslag på beslutspunkt två i
motionen om att kommunen tydliggör i ägardirektiven till de kommunala
fastighetsbolagen att trä ska prioriteras som byggmaterial i alla sorters
fastigheter och anläggningar.

§ 62 Svar på motion från Karolina Wallström (FP) om
försöksverksamhet med betyg från årskurs 4
Ärendenummer: Ks 310/2015
Ärendebeskrivning
Karolina Wallström (FP) har inkommit med en motion som anmäldes i
Kommunfullmäktige den 23 februari 2015.
Motionen innehåller ett förslag om att skicka in en ansökan till Skolverket
om att delta i försöksverksamheten med betyg från årskurs 4.
Motionen har beretts av Kommunledningskontoret.
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Motionärens förslag att skicka in en ansökan till Skolverket om att delta i
försöksverksamheten med betyg från årskurs 4 är inte förenligt med Örebro
kommuns redan tagna ställning i frågan. Kommunledningskontoret har
dessutom i kontakt med Skolverket fått information om att Skolverket ännu
inte har blivit tilldelat uppdraget att starta försöksverksamhet med betyg
från årskurs 4. Enligt Skolverket ska denna försöksverksamhet starta under
2017. Kommunledningskontoret föreslår med bakgrund av ovanstående att
motionen avslås.
Programnämnd barn- och utbildning behandlade ärendet den 29
september Kommunstyrelsen den 14 december 2015.
Kommunfullmäktige bordlade ärendet den 27 januari 2016.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2015-12-14, § 281
Protokollsutdrag från Programnämnd barn- och utbildning, 2015-09-29, §
132
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2015-09-14
Motion från Karolina Wallström (FP) om försöksverksamhet med betyg
från årskurs 4
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
- Motionen avslås.
Vid Kommunstyrelsens sammanträde reserverade sig Karolina Wallström
(L), Yngve Alkman (L), Anders Åhrlin (M), Johanna Reimfeldt (M) och
Maria Haglund (M) mot beslutet till förmån för Karolina Wallströms (L)
m.fl. yrkande om bifall till motionen.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Bordlägga ärendet.

§ 63 Svar på motion från Cecilia Lönn Elgstrand (V) m.fl.
om låt barnen växa upp utan tvingade könsnormer
Ärendenummer: Ks 299/2015
Ärendebeskrivning
Cecilia Lönn Elgstrand (V), Murad Artin (V), Jessica Carlqvist (V) och
Martha Wicklund (V) har inkommit med en motion som anmäldes i
Kommunfullmäktige den 25 februari 2015.
Motionen innehåller ett förslag om att öka skolpersonalens
genuskompetens och kunskaper om mekanismerna som ligger bakom hur
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normer och ojämställdhet skapas. All förskolepersonal föreslås genomgå
en jämställdhetsutbildning inom en tvåårsperiod och alla lärare och
fritidspedagoger inom en treårsperiod.
Motionärernas förslag att öka all förskole- och skolpersonals kunskap och
medvetenhet om normer och ojämställdhet är förenligt med skollagen,
diskrimineringslagen, Skolverkets arbete, barnkonventionen, Örebro
kommuns styrdokument samt pågående långsiktigt normkritiskt arbete i
Örebros förskolor och skolor. Motionen bör därmed anses besvarad.
Programnämnd barn- och utbildning behandlade ärendet den 29 september
och Kommunstyrelsen den 14 december 2015.
Kommunfullmäktige bordlade ärendet den 27 januari 2016.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2015-12-14, § 282
Protokollsutdrag från Programnämnd barn- och utbildning, 2015-09-29, §
133
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2015-09-14
Motion från Cecilia Lönn Elgstrand (V) m fl om låt barnen växa upp utan
tvingade könsnormer, 2015-02-25
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
- Motionen anses besvarad.
Vid Kommunstyrelsens sammanträde reserverade sig Murad Artin (V) och
Sara Richert (MP) mot beslutet till förmån för sina yrkanden om bifall till
motionen.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Bordlägga ärendet.

§ 64 Svar på motion från Daniel Spiik (SD) m.fl. om
nolltolerans mot inomhus användning av huvudbonader i
kommunens lärosäten
Ärendenummer: Ks 537/2015
Ärendebeskrivning
Daniel Spiik (SD), Jimmy Larsson (SD) och Sigvard Blixt (SD) har
inkommit med en motion som anmäldes i Kommunfullmäktige den 29
april 2015, § 100.
Motionen innehåller ett förslag om nolltolerans mot inomhusanvändning
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av huvudbonader i kommunens lärosäten, med undantag för
bespisningspersonal, hemkunskapslektioner samt om inomhustemperaturen
understiger 10 grader Celsius.
Motionärernas förslag att förbjuda inomhusanvändning av huvudbonader
anses inte vara förenlig varken med skollagen, diskrimineringslagen eller
barnkonventionen och bör därmed avslås.
Programnämnd barn- och utbildning behandlade ärendet den 29 september
och Kommunstyrelsen den 14 december 2015.
Kommunfullmäktige bordlade ärendet den 27 januari 2016.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2015-12-14, § 283
Protokollsutdrag från Programnämnd barn- och utbildning, 2015-09-29, §
143
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2015-08-18
Yttrande, 2015-08-18
Motion från Daniel Spiik (SD) m fl om nolltolerans mot inomhus
användning av huvudbonader i kommunens lärosäten
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
- Motionen avslås.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Bordlägga ärendet.

§ 65 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.
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Kommunfullmäktige bordlade ärendet den 27 januari 2016.
Beslutsunderlag
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.

§ 66 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 2016.
Beslutsunderlag
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.
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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.

§ 67 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 2016.
Beslutsunderlag
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
27

(L) mot beslutet till förmån för sitt yrkande om bifall till motionen.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Bordlägga ärendet.

§ 68 Svar på motion från Sara Richert (MP) m.fl. om
samredovisad koncernbudget
Ärendenummer: Ks 489/2015
Ärendebeskrivning
Marcus Willén (MP) och Sara Richert (MP) har inkommit till
Kommunfullmäktige med motion om Samredovisad koncernbudget.
Motionen har av Kommunfullmäktige remitterats till
kommunledningskontoret för yttrande. Motionen föreslår att de
kommunala bolagen ska integreras i kommunkoncernens budget som ett
led i en utvecklad ägarstyrning då man förtydligar det kommunala
ändamålet, god ekonomisk hushållning samt att kommun och bolag får en
gemensam styrmodell. Motionärerna menar också att en integrerade
kommunkoncernbudget skulle kunna leda till, förutom en bättre
helhetsbild, en högre grad av finansiell samordning och ett bättre sätt att
styra och få insyn i bolagen.
Kommunledningskontoret konstaterar att bolagen omfattas av kommunens
styrmodell och i styrdokumentet "Övergripande strategier och budget
(ÖSB)" är både bolagens ändamål och ägardirektiv specificerade per bolag.
Även bolagens övergripande ekonomiska mål såsom avkastning och
utdelning är preciserade i ÖSBn. Det är sedan upptill bolagen och dess
styrelse att utifrån dessa upprätta en detaljerad budget.
I och med att bolagen ingår i kommunens styrmodell så omfattas de också
av återrapporteringskrav vilket sker i helårs- och delårsrapporter där de,
precis som nämnderna, får beskriva hur utfallet för perioden ser ut och
varför det eventuellt avvikit från budget. Vid delåren gör de även en
prognos för det resterande året. I samband med helårsbokslutet och delår
två (januari till augusti) görs även en sammanställd redovisning för hela
kommunkoncernen eftersom det är lagstadgat.
De flesta bolagen ingår i en finansiell samordning i form av kommunens
internbank där det mesta av bolagens upplåning sker. I och med det har
bolagen också gemensamma låneramar. Bolagen ingår också i en
fungerade investeringsprocess inför fastställelsen av
investeringsprogrammet.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 9 februari 2016.
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2015-12-09
Motion från Marcus Willén Ode (MP) och Sara Richert (MP) om
Samredovisad koncernbudget
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
- Motionen avslås.
Vid Kommunstyrelsens sammanträde reserverade sig Sara Richert (MP)
mot beslutet till förmån för sitt yrkande om bifall till motionen.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Bordlägga ärendet.

§ 69 Svar på motion från Daniel Edström (SD) m.fl. om
utveckla jämlikhetsredovisningen
Ärendenummer: Ks 818/2015
Ärendebeskrivning
Daniel Edström, Habib Brini och Sigvard Blixt från Sverigedemokraterna
har inkommit med en motion som anmäldes i Kommunfullmäktige den 15
juni 2015 § 818. Motionen har tillkommit Kommunledningskontoret att
svara på utifrån ett kommunövergripande perspektiv.
Motionen innehåller förslag om att där det är tillämpligt i kommunens
årsredovisning ska indikatorerna i så hög utsträckning som möjligt
redovisas efter en uppdelning av inrikes/utrikes födda alternativt efter
svensk/utländsk bakgrund.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 9 februari 2016.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2015-12-15
Motion från Daniel Edström (SD), Habib Brini (SD) och Sigvard Blixt
(SD), om en ytterligare uppdelning av indikatorer
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.
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Bordlägga ärendet.

§ 70 Anmälan av frågor och interpellationer till kommande
sammanträde
Ärendebeskrivning
Ulrica Solver-Gustavsson (L) har inkommit med en interpellation till
kommunalråd Kenneth Nilsson (S) om förskolan Leklustans verksamhet,
Ks 201/2016
Åsa Johansson (L) har inkommit med en interpellation till kommunalråd
Kenneth Nilsson (S) om bemötande av ideella organisationer, Ks 202/2016
Murad Artin (V) har inkommit med en interpellation till kommunalråd
Kenneth Nilsson (S) om varför vräks så många barn i Örebro kommun?,
Ks 238/2016
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Interpellationerna får ställas.

§ 71 Anmälan av motioner
Ärendebeskrivning
Från Daniel Granqvist (M) har en motion om förenkla för sotarföretag i
Örebro kommun inkommit, Ks 182/2016.
Från Johanna Reimfeldt (M) har en motion om nytt system i hemtjänsten
inkommit, Ks 237/2016.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Remittera motionerna till Kommunstyrelsen.

§ 72 Anmälan av handlingar
Beslutsunderlag
Stadsrevisionens granskning av individ- och familjeomsorgens (IFO:s
proaktiva arbete för barn och unga i riskzonen samt för vuxna som har ett
beteende som gör dem till en fara för sig själv eller andra, Ks 98/2016
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Anmälan läggs till handlingarna.

§ 73 Vissa val mm
Ärendenummer: Ks 117/2016
Ärendebeskrivning
Valberedningen har den 17 februari 2016 inkommit med en valhandling.
Valhandlingen läggs som bilaga till protokollet.
Beslutsunderlag
Valhandling, 2016-02-17
Protokoll från Länsstyrelsen, Ks 110/2016
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Enligt valberedningens förslag.

31

2016-02-17

Ks 117/2016

Kommunfullmäktige

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

Kommunfullmäktige föreslås besluta följande:
Abdifatah Banaeimon (MP), Ks 225/2016

Ledamot i Förskolenämnden

Rasmus Holmberg (MP), Ks 1371/2015

Ledamot i Vård och
omsorgsnämnd väster

Behcet Barsom (KD), Ks 112/2016

Presidieledamot i
Programnämnd
samhällsbyggnad

Georg Barsom (L), Ks 219/2016

Ledamot i Miljönämnden

Patrik Jämtvall (L), Ks 220/2016

Ledamot tillika 2:e vice
ordförande i Tekniska
nämnden

Gunilla Bursell (L), Ks 221/2016

Ersättare i Fritidsnämnden

Johan Åqvist (L), Ks 222/2016

Ledamot i Örebroporten
Förvaltning AB och ledamot i
Örebroporten Förvaltning AB

Carin Melin (L), Ks 223/2016

Ledamot i Västerporten
Fastigheter i Örebro AB

Helena Ståhl (SD), Ks 224/2016

Ledamot i Programnämnd social välfärd

Lasse S Lorentzon (S), Ks 226/2016

Ledamot i Nämnden för
funktionshindrade

Habib Brini (SD), Ks 231/2016

Ledamot i Socialnämnd Öster

1. Begärda entlediganden beviljas
2. Stefan Nyström (MP) utses till ledamot i Vård- och omsorgsnämnd
Väster efter Rasmus Holmberg (MP).
3. Gunnar Oest (MP), tidigare ersättare i Förskolenämnden, utses till
ledamot i samma nämnd efter Abdifatah Banaeimon (MP).
4. Åsa Asklöf (MP) utses till ersättare i Förskolenämnden efter Gunnar
Oest (MP).
5. Ingalill Bergensten (KD), tidigare ersättare i Programnämnd
samhällsbyggnad, utses till presidieledamot i samma nämnd efter Behcet
Barsom (KD).
6. Berith Tedsjö-Winkler (L), tidigare ersättare i Miljönämnden, utses till
ledamot i samma nämnd efter Georg Barsom (L).
7. Robert Sjöström (L) utses till ersättare i Miljönämnden efter Berith
Tedsjö-Winkler (L).
8. Johan Åqvist (L) utses till ledamot tillika 2:e vice ordförande i Tekniska
nämnden efter Patrik Jämtvall (L).
9. Marcus Mattson (L) utses till ersättare i Fritidsnämnden efter Gunilla
Bursell (L).
10. Josefin Pettersson (SD), tidigare ersättare i Programnämnd social
välfärd, utses till ledamot i samma nämnd efter Helena Ståhl.
11. Terés Björndahl (SD) utses till ersättare i Programnämnd social välfärd
efter Josefin Pettersson (SD)
12. Marie Georgson (S), tidigare ersättare i Nämnden för funktionshindrade,
utses till ledamot i samma nämnd efter Lasse Lorentzon (S).
13. Dennis Jensen (S) utses till ersättare i Nämnden för funktionshindrande
efter Marie Georgson (S). Dennis Jensen (S) tjänstgör som andre
ersättare.
14. David Larson (SD) utses till ledamot i Socialnämnd öster efter Habib
Brini (SD).
15. Till bolaget Örebroporten Fastigheter AB utses Carin Mellin (L) efter
Johan Åqvist (L). Valet avser tiden t.om. slutet av den ordinarie
bolagsstämma som hålls närmast efter att val till Kommunfullmäktige
hölls.
16. Till bolaget Örebroporten Förvaltning AB utses Carin Mellin (L) efter
Johan Åqvist (L). Valet avser tiden t.om. slutet av den ordinarie
bolagsstämma som hålls närmast efter att val till Kommunfullmäktige
hölls.
17. Till bolaget Västerporten Fastigheter i Örebro AB utses Gunilla Bursell
(L) efter Carin Mellin (L). Valet avser tiden t.om. slutet av den ordinarie

bolagsstämma som hålls närmast efter att val till Kommunfullmäktige
hölls.
18. Till bolaget Oslo Stockholm 2.55 AB utses Lennart Bondeson (KD) som
suppleant. Till samma bolag utses Britta Bjelle (L) som
lekmannarevisors suppleant. Valet avser tiden t.om. slutet av den
ordinarie bolagsstämma som hålls närmast efter att val till
Kommunfullmäktige hölls.
19. Till handlingarna läggs inkommet protokoll, vari länsstyrelsen den 8
februari 2016 beslutat utse Eva Eriksson (S) till ny ledamot och Gun
Carlestam Lewin (S) till ersättare i kommunfullmäktige efter Lena
Baastad (S), Ks 110/2015.
20. Valen under punkterna 2-14 avser tiden t.o.m. den 31 december 2018.
21. Som ombud till bolagsstämma för Futurum Fastigheter i Örebro AB
utses Jan Zetterqvist (S), Ulf Södersten (M) samt Pernilla Wikström
Pehrson (-). Valet gäller till och med den 31 december 2016.
22. Som ombud till bolagsstämma för Gustavsvik Resorts AB utses Jan
Zetterqvist (S), Ulf Södersten (M) samt Pernilla Wikström Pehrson (-).
Valet gäller till och med den 31 december 2016.
23. Som ombud till bolagsstämma för Biogasbolaget i Mellansverige AB
utses Jan Zetterqvist (S), Ulf Södersten (M) samt Pernilla Wikström
Pehrson (-). Valet gäller till och med den 31 december 2016.
24. Som ombud till bolagsstämma för KumBro Utveckling AB utses Jan
Zetterqvist (S), Ulf Södersten (M) samt Pernilla Wikström Pehrson (-).
Valet gäller till och med den 31 december 2016.
25. Som ombud till bolagsstämma för KumBro Vind AB utses Jan
Zetterqvist (S), Ulf Södersten (M) samt Pernilla Wikström Pehrson (-).
Valet gäller till och med den 31 december 2016.
26. Som ombud till bolagsstämma för Kumbro Stadsnät AB utses Jan
Zetterqvist (S), Ulf Södersten (M) samt Pernilla Wikström Pehrson (-).
Valet gäller till och med den 31 december 2016.
27. Som ombud till bolagsstämma för Länsmusiken i Örebro AB utses Jan
Zetterqvist (S), Ulf Södersten (M) samt Pernilla Wikström Pehrson (-).
Valet gäller till och med den 31 december 2016.
28. Som ombud till bolagsstämma för Länsteatern i Örebro AB utses Jan
Zetterqvist (S), Ulf Södersten (M) samt Pernilla Wikström Pehrson (-).
Valet gäller till och med den 31 december 2016.
29. Som ombud till bolagsstämma för Marieberg Utvecklings AB utses Jan
Zetterqvist (S), Ulf Södersten (M) samt Pernilla Wikström Pehrson (-).
Valet gäller till och med den 31 december 2016.
30. Som ombud till bolagsstämma för Stadsnät i Kumla AB utses Jan
Zetterqvist (S), Ulf Södersten (M) samt Pernilla Wikström Pehrson (-).
Valet gäller till och med den 31 december 2016.

31. Som ombud till bolagsstämma för Torrvarpen 1 AB utses Jan Zetterqvist
(S), Ulf Södersten (M) samt Pernilla Wikström Pehrson (-). Valet gäller
till och med den 31 december 2016.
32. Som ombud till bolagsstämma för Örebro Läns Flygplats AB utses Jan
Zetterqvist (S), Ulf Södersten (M) samt Pernilla Wikström Pehrson (-).
Valet gäller till och med den 31 december 2016.
33. Som ombud till bolagsstämma för Örebro Läns trädgårdsaktiebolag
utses Jan Zetterqvist (S), Ulf Södersten (M) samt Pernilla Wikström
Pehrson (-). Valet gäller till och med den 31 december 2016.
34. Som ombud till bolagsstämma för Örebrokompaniet AB utses Jan
Zetterqvist (S), Ulf Södersten (M) samt Pernilla Wikström Pehrson (-).
Valet gäller till och med den 31 december 2016.
35. Som ombud till bolagsstämma för Örebroporten Fastigheter AB utses
Jan Zetterqvist (S), Ulf Södersten (M) samt Pernilla Wikström Pehrson
(-). Valet gäller till och med den 31 december 2016.
36. Som ombud till bolagsstämma för Örebroporten Förvaltning AB utses
Jan Zetterqvist (S), Ulf Södersten (M) samt Pernilla Wikström Pehrson
(-). Valet gäller till och med den 31 december 2016.
37. Som ombud till bolagsstämma för Alfred Nobel Science Park AB utses
Jan Zetterqvist (S), Ulf Södersten (M) samt Pernilla Wikström Pehrson
(-). Valet gäller till och med den 31 december 2016.
38. Som ombud till bolagsstämma för Örebro Rådhus AB utses Jan
Zetterqvist (S), Ulf Södersten (M) samt Pernilla Wikström Pehrson (-).
Valet gäller till och med den 31 december 2016.
39. Som ombud till bolagsstämma för Örebrobostäder AB utses Jan
Zetterqvist (S), Ulf Södersten (M) samt Pernilla Wikström Pehrson (-).
Valet gäller till och med den 31 december 2016.
40. Som ombud till bolagsstämma för ÖBO Omsorgsfastigheter AB utses
Jan Zetterqvist (S), Ulf Södersten (M) samt Pernilla Wikström Pehrson
(-). Valet gäller till och med den 31 december 2016.
41. Som ombud till bolagsstämma för ÖBO Husaren AB utses Ulf Rohlén
(-). Valet gäller till och med den 31 december 2016.
42. Som ombud till bolagsstämma för Förvaltnings AB Brunnävan AB utses
Ulf Rohlén (-). Valet gäller till och med den 31 december 2016.
43. Som ombud till bolagsstämma för Fastigheten Bottenhavet i Örebro AB
utses Ulf Rohlén (-). Valet gäller till och med den 31 december 2016.
44. Som ombud till bolagsstämma för Bixia Gryningsvind AB utses Ulf
Rohlén (-). Valet gäller till och med den 31 december 2016.

För valberedningen

Jan Zetterqvist
Ordförande valberedningen
Jenni Hermansson
Kommunsekreterare

