Ks 39/2015

Protokoll

Kommunfullmäktige
2015-06-17
Datum:
Klockan: 9:00 – 16:45, ajournering 12.10-13.05
Plats:
Sessionssalen, Rådhuset
Närvarande ledamöter
Agneta Blom (S), ordförande
Jan Zetterqvist (S)
Ulf Södersten (M)
Lena Baastad (S)
Björn Sundin (S)
Torgny Larsson (S)
Linda Smedberg (S)
Fisun Yavas (S)
Jessica Ekerbring (S)
Jennie Bergström (S)
Karin Sundin (S)
Ameer Sachet (S)
Marie Brorson (S)
John Johansson (S)
Susann Wallin (S)
Carina Toro Hartman (S)
Kenneth Nilsson (S)
Ida Eklund (S)
Frederick Axewill (S)
Per-Åke Sörman (C)
Lars Johansson (C)
Rasmus Persson (C)
Charlotte Edberger Jangdin (C)
Behcet Barsom (KD)
Susanne Lindholm (KD)
Lennart Bondeson (KD)
Anders Hagström (KD)
Murad Artin (V)
Martha Wicklund (V)
Jessica Carlqvist (V)
Cecilia Lönn Elgstrand (V)
Anders Åhrlin (M)
Johanna Reimfelt (M)

Del av debatten i § 136
§§ 135-165

§§ 132-143
§§ 137-165

§§ 135-165

§§ 132-136
§§ 137-165
§§ 135-165

§§ 138-165
§§ 135-165

§§ 132-135
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Stefan Stark (M)
Ewa Leitzler (M)
Linn Andersson (M)
Maria Haglund (M)
Daniel Granqvist (M)
Sara Ishak (M)
Johan Kumlin (M)
Sebastian Haraldsson (M)
Hossein Azeri (M)
Niclas Persson (MP)
Magnus Lander (MP)
Sara Richert (MP)
Anna Spiik (SD)
Jimmy Larsson (SD)
Daniel Spiik (SD)
Sigvard Blixt (SD)
Daniel Edström (SD)
Karolina Wallström (FP)
Ulrica Solver-Gustavsson (FP)
Tjänstgörande ersättare
Elisabeth Karlsson Zuaw (S)
Inger Carlsson (S)
Roger Andersson (S)
Eva Eriksson (S)
Hanna Altunkaynak (S)
Gunilla Olofsson (M)
Lars Elamson (M)
Habib Brini (SD)
Emelie Jaxell (M)
Elisabeth Malmqvist (C)

Marlene Jörhag (KD)
§
Anna Hedström (S)
Stefan Nilsson (V)
Victor Silwerfeldt (S)
Martin Andersson (S)
Pell Uno Larsson (S)
Åsa Johansson (FP)

§§ 132-140

§§ 132-142

Ersätter Jan Zetterqvist (S)
§§ 136-165
§§
136- Yusuf Abdow (S)
Ersätter
Ersätter Thomas Esbjörnsson (S)
Ersätter Per Lilja (S)
Ersätter
Allan Armaghan (S)
165
Ersätter Eva Leitzler (M)
§§ 141-165
Ersätter Jimmy Bucher (M)
Ersätter Jonas Millard (SD)
Ersätter Hossein Azeri (M)
§§ 143-165
Ersätter Lars Johansson (C)
§§ 132-136 och Per-Åke
Sörman (C)§§ 137-165
Sörman
(C
Ersätter Susanne
Lindholm (KD)
§§ 132-136
132-136
Ersätter Camilla Andersson (S)
Ersätter Jessica Carlqvist (V)
§§ 136-165
Ersätter Oskar Ragnarsson (S)
Ersätter Jennie Bergström (S)
§§ 132-136
Ersätter Jessica Ekerbring (S)
§§ 144-165
Ersätter Azita Iranipour (FP)
2

Martin Mestanza Haro (FP)
Gunnar Oest (MP)
Jesper Räftegård (MP)
Sten Lang (MP)

Ersätter Patrik Jämtvall (FP)
Ersätter Gabriela Velasquez (MP)
Ersätter Marcus Willén (MP)
Ersätter Per Folkesson (MP)

Närvarande ersättare
Hans Holberg (V)
Laszlo Petrovics (SD)
Sara Dicksen (M)
Lars O Molin (KD)
Pell Uno Larsson (S)
Martin Andersson (S)
Gunilla Olofsson (M)
Emelie Jaxell (M)
Stefan Nilsson(V)

§§ 132-135
§§ 136-143
§§ 137-148
§§ 132-140
§§ 132-142
§§ 132-135

Paragraf 132-165

Jenni Hermansson, sekreterare
Justerat den 24 juni 2015

Agneta Blom (S), ordförande

Karin Sundin (S), justerare

Sara Ishak (M), justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 26 juni 2015.
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§ 132 Val av protokollsjusterare och bestämmande av tid
för justering av protokollet
Ärendebeskrivning
På förslag av ordförande Agneta Blom (S) uppdras åt Karin Sundin (S) och
Sara Ishak (M), med Charlotte Edberger Jangdin (C) och Jimmy Larsson
(SD) som ersättare, att jämte ordföranden justera protokollet.
Justeringen äger rum på Kommunledningskontoret den 24 juni 2015 kl.
9.00.

§ 133 Revidering av taxa för bygglov och
strandskyddsdispens m.m.
Ärendenummer: Ks 686/2015
Ärendebeskrivning
Taxan för Byggnadsnämndens verksamhet behöver omarbetas för den del
som avser bygglov. Därför har ett nytt underlag nu arbetats fram, i syfte att
få en tydligare och mer transparent taxa. Förslaget till ny taxa enligt planoch bygglagen (PBL) bygger på Sveriges Kommuners och Landstings
(SKL) förslag från 2014.
Den nya taxan förväntas ge avgifter som tydligare följer
självkostnadsprincipen för olika ärendekategorier och ge en jämnare
intäktsfördelning både på kort och lång sikt då varje ärendetyp i större
utsträckning bär sina egna kostnader. Det ger en mindre sårbar och mer
förutsägbar ekonomi för kommunen.
De jämförande beräkningar som gjorts mellan föreslagen och befintlig taxa
visar att det förväntas generellt sett bli en sänkning av taxan, men också att
intäkterna mellan de olika ärendetyperna omfördelas.
Ärendet behandlades av Byggnadsnämnden den 23 april, av
Programnämnd samhällsbyggnad den 5 maj och av Kommunstyrelsen den
16 juni 2015.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Programnämnd samhällsbyggnad, 2015-05-05, § 61
Protokollsutdrag från Byggnadsnämnden, 2015-04-23, § 151
Stadsbyggnads tjänsteskrivelse, 2015-04-17
Förslag till ny bygglovstaxa och strandskyddsdispens m.m.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
1. Förslag till taxa för prövning av ärenden enligt plan- och bygglagen och
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miljöbalken antas.
2. Taxan ska gälla från och med 1 augusti 2015.
3. Byggnadsnämnden får varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja de i
denna taxa antagna avgifterna samt handläggningskostnaden per timme
med den procentsats som anges för det innevarande kalenderåret i den
version av Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som finns
publicerad på SKL:s hemsida i oktober månad. Utgångspunkt för
indexuppräkningen är oktober månad 2015.
4. Byggnadsnämnden får i uppdrag att utvärdera reviderad taxa för bygglov
i samband med delår 1 2016.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Enligt Kommunstyrelsens förslag.

§ 134 Revidering av plan-, kart- och mättaxa
Ärendenummer: Ks 685/2015
Ärendebeskrivning
Taxan för Byggnadsnämndens verksamhet behöver omarbetas för den del
som avser områdesbestämmelser och detaljplaner. Nuvarande taxa
beslutades av Kommunfullmäktige den 27 april 2011 och reviderades från
och med 1 april 2013. Taxan bygger på Sveriges Kommuners och
Landstings normalförslag från 2011 och utformningen av taxan var då helt
ny i sin konstruktion.
Ärendet behandlades av Byggnadsnämnden 23 april, av Programnämnd
samhällsbyggnad den 5 maj och av Kommunstyrelsen den 16 juni 2015.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Programnämnd samhällsbyggnad, 2015-05-05, § 66
Protokollsutdrag från Byggnadsnämnden, 2015-04-23, § 150
Stadsbyggnads tjänsteskrivelse, 2015-04-01
Förslag till ny plan-, kart- och mättaxa
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
1. Förslag till ny plan inklusive kart- och mättaxa antas.
2. Taxan ska gälla från och med 1 augusti 2015.
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Enligt Kommunstyrelsens förslag.

§ 135 Detaljplan för fastigheten Nikolai 3:65, (Område norr
om Coop Ladugårdsängen), Örebro kommun
Ärendenummer: Ks 605/2015
Ärendebeskrivning
Planen hanteras med enkelt planförfarande och har varit utsänd för samråd
under perioden 11 februari - 25 mars 2015. Planområdet ligger nordväst
om Gustavsviks golfbana och sydväst om Ladugårdsängen, sydöst om
Gustavsviks camping och norr om Coop Ladugårdsängen. Planområdet
ligger cirka 2 km från stadskärnan. Befintlig detaljplan är från 2008 och
medger byggrätter på upp till 25 våningar. Den höga byggrätten har inte
efterfrågats varpå den föreslås sänkas för att få en byggrätt som stämmer
bättre överens med dagens efterfrågan. I samband med att byggrätten och
våningsantalen ändras ses också prickmark över och användning för
parkering, förskola, skola och centrum läggs till i området. Användningen
för handel i gällande detaljplan tas bort i och med att användningen för
centrum tillförs.
Ärendet behandlades av Byggnadsnämnden den 23 april och av
Kommunstyrelsen den 19 maj 2015.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2015-05-19, § 103
Skriftlig reservation Sara Richert (MP), 2015-05-19
Protokollsutdrag från Byggnadsnämnden, 2015-04-23
Granskningsutlåtande, 2015-04-13
Planhandling, 2015-04-13
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
- Godkänna detaljplan för fastigheten Nikolai 3:65, (Område norr om
COOP Ladugårdsängen), Örebro kommun.
Sara Richert (MP) reserverade sig skriftligt mot Kommunstyrelsens beslut
till förmån för sitt yrkande om att ärendet ska återremitteras för att
detaljplanen ska omarbetas för att möjliggöra en skolgård med grönare och
hälsosammare utemiljö för barnen.
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Yrkande
Björn Sundin (S), Carina Toro-Hartman (S), Charlotte Edberger-Jangdin
(C) och Bechet Barsom (KD) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Sara Richert (MP) och Niclas Persson (MP) yrkar att ärendet ska
återremitteras med motiveringen att detaljplanen ska omarbetas för att
möjliggöra en skolgård med grönare och hälsosammare utemiljö för barnen
samt att det i detaljplanen står att den möjliggör byggandet av enfamiljshus i området, vilket motsäger Örebro kommuns handlingsplan för
stadens byggande att en-familjshus byggs i stadsdelar nära centrum.
Karolina Wallström (FP), yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag med
ändringen att detaljen som tillåter en skolgård ovanpå ett parkeringshus
stryks. Detta för att i nästa skede vara fria att diskutera lämpligheten med
en skolgård ovanpå ett parkeringshus.
Murad Artin (V) yrkar bifall till Karolina Wallströms (FP) yrkande.
Proposition
Ordförande Agneta Blom (S) finner att det finns tre förslag till beslut: Sara
Richerts (MP) m.fl. yrkande om att ärendet återremitteras, Björn Sundin
(S) m.fl. yrkande om bifall till Kommunstyrelsens förslag och Karolina
Wallströms (FP) tilläggsyrkande att detaljen som tillåter en skolgård
ovanpå ett parkeringshus stryks.
Ordföranden ställer först Sara Richerts (MP) m.fl. yrkande om återremiss
under proposition och finner att Kommunfullmäktige beslutar att ärendet
ska avgöras idag.
Ordföranden finner därefter att det endast finns ett förslag till beslut, det
vill säga bifall till Kommunstyrelsens förslag och att Kommunfullmäktige
beslutar enligt det.
Slutligen ställer ordföranden Karolina Wallströms (FP) ändringsyrkande
om att detaljen som tillåter en skolgård ovanpå ett parkeringshus stryks
under proposition och finner att Kommunfullmäktige beslutar att bifalla
ändringsyrkandet.
Votering begärs och verkställs. Ja-röst innebär bifall till ändringsyrkandet
och nej-röst innebär avslag på ändringsyrkandet.
Ja-röster lämnas av: Murad Artin (V), Jessica Carlqvist (V), Martha
Wicklund (V), Cecilia Lönn Elgstrand (V), Karolina Wallström (FP),
Ulrica Solver-Gustavsson (FP), Åsa Johanson (FP) och Ulf Södersten (M).
Nej-röster lämnas av: Roger Andersson (S), Lena Baastad (S), Inger
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Carlsson (S), Linda Smedberg (S), Torgny Larsson (S), Björn Sundin (S),
Fisun Yavas (S), Hanna Altunkaynak (S), Frederick Axewill (S) Jessica
Ekerbring (S), Ameer Sachet (S), Carina Toro Hartman (S), Eva Eriksson
(S), John Johansson (S), Susanne Wallin (S), Marie Brorson (S), Agneta
Blom (S), Karin Sundin (S), Kenneth Nilsson (S), Ida Eklund (S), Victor
Silwerfeldt (S), Martin Andersson (S), Anna Hedström (S), Charlotte
Edberger Jangdin (C), Rasmus Persson (C), Per-Åke Sörman (C), Elisabeth
Malmqvist (C), Daniel Spiik (SD), Sigvard Blixt (SD), Daniel Edström
(SD), Anna Spiik (SD), Jimmy Larsson (SD), Habib Brini (SD), Behcet
Barsom (KD), Lennart Bondesson (KD), Anders Hagström (KD), Marlene
Jörhag (KD), Lars Elamson (M), Daniel Granqvist (M), Johan Kumlin (M),
Eva Leitzler (M), Maria Haglund (M), Anders Åhrlin (M), Johanna
Reimfelt (M), Stefan Stark (M), Linn Andersson (M), Sara Ishak (M),
Sebastian Haraldsson (M) och Hossein Azeri (M).
Niclas Persson (MP), Magnus Lander (MP), Sara Richert (MP), Gunnar
Oest (MP), Jesper Räftegård (MP) och Sten Lang (MP) avstår från att
rösta.
Ordföranden finner att Kommunfullmäktige med resultatet 8 ja-röster och
49 nej-röster beslutar att avslå Karolina Wallströms (FP) m.fl.
ändringsyrkande. 6 ledamöter avstår från att rösta.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Godkänna detaljplan för fastigheten Nikolai 3:65, (Område norr om
COOP Ladugårdsängen), Örebro kommun.
Reservation
Sara Richert (MP), Niclas Persson (MP), Magnus Lander (MP), Gunnar
Oest (MP), Jesper Räftegård (MP) och Sten Lang (MP) reserverar sig mot
Kommunfullmäktiges beslut att ärendet ska avgöras idag till förmån för
Sara Richerts (MP) m.fl. yrkande att ärendet ska återremitteras med
motiveringen att detaljplanen ska omarbetas för att möjliggöra en skolgård
med grönare och hälsosammare utemiljö för barnen samt att det i
detaljplanen står att den möjliggör byggandet av en-familjshus i området,
vilket motsäger Örebro kommuns handlingsplan för stadens byggande att
en-familjshus byggs i stadsdelar nära centrum.
Karolina Wallström (FP), Ulrica Solver-Gustavsson (FP), Åsa Johanson
(FP), Murad Artin (V), Jessica Carlqvist (V), Martha Wicklund (V) och
Cecilia Lönn Elgstrand (V) reserverar sig mot Kommunfullmäktiges beslut
att avslå Karolina Wallströms (FP) m.fl. ändringsyrkande att detaljen som
tillåter en skolgård ovanpå ett parkeringshus stryks.
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§ 136 Delårsrapport med prognos 1 2015 för Örebro
kommun
Ärendenummer: Ks 604/2015
Handläggare: Anne Andersson
Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har sammanställt en delårsrapport till och med
den 30 april och helårsprognos 1 för 2015 för Örebro kommun. I rapporten
görs en uppföljning av Kommunfullmäktiges finansiella och ekonomiska
mål. Resultatet efter årets fyra första månader visar ett resultat på 77 mnkr.
Kommunens samlade resultat för helåret 2015 prognostiseras till 133 mnkr,
vilket är ett överskott på 57 mnkr i förhållande till budget. Justeras
resultatet med hänsyn till att viss verksamhet finansieras via
ianspråktagande av reserverade medel i eget kapital, så uppgår
prognostiserat resultat till 165 mnkr.
Nämnderna sammantaget redovisar ett beräknat underskott på 80 mnkr,
varav Vård- och omsorgsnämnderna står för ett underskott på 100 mnkr.
Skatteintäkterna och generella statsbidrag beräknas ge 29 mnkr lägre än
budgeterat. Helårsprognosen för finansverksamheten visar ett överskott
mot budget på 87 mnkr.
Årets resultat efter balanskravsjusteringar prognostiseras till 129 mnkr, och
kommunen beräknas därmed inte ha något balanskravsresultat att reglera
vid årets slut.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet på sitt sammanträde den 16 juni
2015. Vid detta sammanträde beslutade Kommunstyrelsen också att för
egen del ge kommundirektören ett särskilt uppdrag att följa
verksamheterna inom vård- och omsorgsnämnderna och återrapportera
detta till Kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Reservation från Anders Åhrlin (M), 2015-06-16
Särskilt yttrande från Murad Artin (V), 2015-06-16
Delårsrapport med prognos 1 2015 för Örebro kommun
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
1. Delårsrapport med prognos 1 för 2015 godkänns.
2. Samtliga nämnder som redovisar prognostiserat underskott för år 2015
skall genomföra åtgärder för att klara att bedriva verksamheten inom
beslutade budgetramar.

Murad Artin (V), Sara Richert (MP) och Daniel Edström (SD) deltog inte i
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Kommunstyrelsens beslut.
Anders Åhrlin (M), Maria Haglund (M) och Johanna Reimfelt (M)
reserverade sig skriftligt mot Kommunstyrelsens beslut till förmån för
Anders Åhrlins (M) yrkande om avslag på beslutspunkt 2 och att a) ge
Programnämnd samhällsbyggnad ett effektiviseringskrav om 6,1 mkr, b)
ge Kommunledningskontoret ett effektiviseringskrav om 3,5 mkr samt c)
ge Social välfärd en ramförstärkning om 9,6 mkr.
Karolina Wallström (FP) reserverade sig mot Kommunstyrelsens beslut till
förmån för sitt yrkande om avslag på beslutspunkt 2 och att a) ge
Programnämnd samhällsbyggnad ett effektiviseringskrav om 6,1 mkr, b)
ge Kommunledningskontoret ett effektiviseringskrav om 3,5 mkr samt c)
ge Social välfärd en ramförstärkning om 9,6 mkr.
Vid Kommunstyrelsens sammanträde 16 juni 2015 lämnade Murad Artin
(V) ett särskilt yttrande till protokollet.
Ajournering
Kommunfullmäktige ajournerar sig för lunch klockan 12.10.
Sammanträdet återupptas klockan 13.05.
Yrkande
Lena Baastad (S), Lennart Bondeson (KD), Rasmus Persson (C), Marie
Brorson (S), Eva Eriksson (S), Daniel Spiik (SD) och Roger Andersson (S)
yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Anders Åhrlins (M) yrkar bifall till beslutspunkt 1 samt att a) ge
Programnämnd samhällsbyggnad ett effektiviseringskrav om 6,1 mkr, b)
ge Kommunledningskontoret ett effektiviseringskrav om 3,5 mkr samt c)
ge Social välfärd en ramförstärkning om 9,6 mkr.
Niclas Persson (MP), Karolina Wallström (FP) Johanna Reimfeldt (M),
Lars Elamson (M), Johan Kumlin (M), Linn Andersson (M), Stefan Stark
(M) yrkar bifall till Anders Åhrlins (M) yrkande.
Proposition
Ordförande Agneta Blom (S) finner att det finns ett förslag till beslutspunkt
1, det vill säga bifall till Kommunstyrelsens förslag och att
Kommunfullmäktige beslutar enligt det.
Därefter finner ordföranden att det finns ett förslag till beslutspunkt 2, det
vill säga bifall till Kommunstyrelsens förslag och att Kommunfullmäktige
beslutar enligt det.
Slutligen finner ordföranden att det finns ett tilläggsyrkande från Anders
Åhrlin (M) m.fl. om att a) ge Programnämnd samhällsbyggnad ett
effektiviseringskrav om 6,1 mkr, b) ge Kommunledningskontoret ett
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effektiviseringskrav om 3,5 mkr samt c) ge Social välfärd en
ramförstärkning om 9,6 mkr. Ordföranden ställer tilläggsyrkandet under
proposition och finner att Kommunfullmäktige beslutar att avslå
tilläggsyrkandet.
Votering begärs och verkställs. Ja-röst innebär bifall till Anders Åhrlins
(M) m.fl. tilläggsyrkande och nej-röst innebär avslag på tilläggsyrkandet.
Ja-röster lämnas av: Karolina Wallström (FP), Åsa Johansson (FP), Ulrica
Solver-Gustavsson (FP), Lars Elamson (M), Daniel Granqvist (M), Johan
Kumlin (M), Eva Leitzler (M), Ulf Södersten (M), Maria Haglund (M),
Anders Åhrlin (M), Johanna Reimfelt (M), Stefan Stark (M), Linn
Andersson (M), Sara Ishak (M), Sebastian Haraldsson (M), Hossein Azeri
(M), Niclas Persson (MP), Magnus Lander (MP), Sara Richert (MP),
Gunnar Oest (MP), Jesper Räftegård (MP) och Sten Lang (MP).
Nej-röster lämnas av: Roger Andersson (S), Lena Baastad (S), Inger
Carlsson (S), Linda Smedberg (S), Torgny Larsson (S), Björn Sundin (S),
Fisun Yavas (S), Hanna Altunkaynak (S), Elisabeth Karlsson Zuaw (S),
Frederick Axewill (S), Jessica Ekerbring (S), Ameer Sachet (S), Carina
Toro Hartman (S), Eva Eriksson (S), John Johansson (S), Susanne Wallin
(S), Marie Brorson (S), Agneta Blom (S), Karin Sundin (S), Kenneth
Nilsson (S), Ida Eklund (S), Victor Silwerfeldt (S), Anna Hedström (S),
Jennie Bergström (S), Behcet Barsom (KD), Lennart Bondeson (KD),
Anders Hagström (KD), Marlene Jörhag (KD), Charlotte Edberger Jangdin
(C), Rasmus Persson (C), Per-Åke Sörman (C), Elisabeth Malmqvist (C),
Daniel Spiik (SD), Daniel Edström (SD), Sigvard Blixt (SD), Anna Spiik
(SD), Jimmy Larsson (SD) och Habib Brini (SD).
Murad Artin (V), Martha Wicklund (V), Cecilia Lönn Elgstrand (V),
Stefan Nilsson (V) avstår från att rösta.
Ordföranden finner att Kommunfullmäktige med resultatet 22 ja-röster och
38 nej-röster beslutar att avslå Anders Åhrlins (M) m.fl. tilläggsyrkande. 4
ledamöter avstår från att rösta.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Delårsrapport med prognos 1 för 2015 godkänns.
2. Samtliga nämnder som redovisar prognostiserat underskott för år 2015
skall genomföra åtgärder för att klara att bedriva verksamheten inom
beslutade budgetramar.
Murad Artin (V), Martha Wicklund (V), Cecilia Lönn Elgstrand (V),
Stefan Nilsson (V) avstår från att delta i beslutet.
Karolina Wallström (FP), Åsa Johansson (FP), Ulrica Solver-Gustavsson
(FP), Lars Elamson (M), Daniel Granqvist (M), Johan Kumlin (M), Eva
Leitzler (M), Ulf Södersten (M), Maria Haglund (M), Anders Åhrlin (M),
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Johanna Reimfelt (M), Stefan Stark (M), Linn Andersson (M), Sara Ishak
(M), Sebastian Haraldsson (M), Hossein Azeri (M), Niclas Persson (MP),
Magnus Lander (MP), Sara Richert (MP), Gunnar Oest (MP), Jesper
Räftegård (MP) och Sten Lang (MP) avstår från att delta i beslutspunkt 2.
Reservation
Anders Åhrlin (M), Lars Elamson (M), Daniel Granqvist (M), Johan
Kumlin (M), Eva Leitzler (M), Ulf Södersten (M), Maria Haglund (M),
Johanna Reimfelt (M), Stefan Stark (M), Linn Andersson (M), Sara Ishak
(M), Sebastian Haraldsson (M), Hossein Azeri (M), Karolina Wallström
(FP), Åsa Johansson (FP), Ulrica Solver-Gustavsson (FP), Niclas Persson
(MP), Magnus Lander (MP), Sara Richert (MP), Gunnar Oest (MP), Jesper
Räftegård (MP) och Sten Lang (MP) reserverar sig mot
Kommunfullmäktiges beslut att avslå Anders Åhrlins (M) m.fl.
tilläggsyrkande om att a) ge Programnämnd samhällsbyggnad ett
effektiviseringskrav om 6,1 mkr, b) ge Kommunledningskontoret ett
effektiviseringskrav om 3,5 mkr samt c) ge Social välfärd en
ramförstärkning om 9,6 mkr.

§ 137 Tilläggsanslag och ombudgeteringar 2015
Ärendenummer: Ks 388/2015
Handläggare: Marie Hellgren
Ärendebeskrivning
I ärendet redovisas 2015 års intäkt från AFA-försäkringar samt förslag till
fördelning. I ärendet redovisas även förslag till ombudgeteringar för
löneöversyn 2015, ombudgeteringar av medel för marknadsföring,
implementering av personalsystem och ökade kostnader för SM-veckan.
Förslag till finansiering av monument i Vallåkraparken redovisas också.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet på sitt sammanträde den 16 juni
2015. Kommunstyrelsen beslutade i samband med detta för egen del att
övriga ombudgeteringar fastställs i enlighet med
Kommunledningskontorets förslag och att finansiering sker ur anslaget till
Kommunstyrelsens förfogande.
Beslutsunderlag
Reservation från Anders Åhrlin (M), 2015-06-16
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2015-06-01
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
1. Med 2015 års intäkt för AFA-medel på 55 mnkr förstärks anslaget till
Kommunstyrelsens förfogande med 25 mnkr.
2. Resterande 30 mnkr ombudgeteras för att möta den sänkta prognosen för
skatteintäkter och generella statsbidrag.
Anders Åhrlin (M), Maria Haglund (M), och Johanna Reimfelt (M)
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reserverade sig skriftligt mot Kommunstyrelsens beslut till förmån för
Anders Åhrlins (M) yrkande om 1) förstärka resultatet med 30 mkr och 2)
avsätta 25 mkr till Programnämnd social välfärd för översyn av
hemvården.
Karolina Wallström (FP) reserverade sig mot Kommunstyrelsens beslut till
förmån för sitt yrkande om att 1) förstärka resultatet med 30 mkr och 2)
avsätta 25 mkr till Programnämnd social välfärd för översyn av
hemvården.
Yrkande
Lena Baastad (S) och Murad Artin (V) yrkar bifall till Kommunstyrelsens
förslag.
Anders Åhrlin (M) yrkar 1) förstärka resultatet med 30 mkr och 2) avsätta
25 mkr till Programnämnd social välfärd för översyn av hemvården.
Karolina Wallström (FP) yrkar bifall till Anders Åhrlins (M) förslag.
Proposition
Ordförande Agneta Blom (S) finner att det finns två förslag till beslut
avseende punkt 1, det vill säga bifall till Kommunstyrelsens förslag samt
Anders Åhrlins (M) m.fl. yrkande om att 1) förstärka resultatet med 30 mkr
och 2) avsätta 25 mkr till Programnämnd social välfärd för översyn av
hemvården. Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att
Kommunfullmäktige beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag.
Därefter finner ordföranden att det finns ett förslag till beslut avseende
punkt 2, det vill säga bifall till Kommunstyrelsens förslag och att
Kommunfullmäktige beslutar enligt det.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Med 2015 års intäkt för AFA-medel på 55 mnkr förstärks anslaget till
Kommunstyrelsens förfogande med 25 mnkr.
2. Resterande 30 mnkr ombudgeteras för att möta den sänkta prognosen för
skatteintäkter och generella statsbidrag.
Reservation
Anders Åhrlin (M), Lars Elamson (M), Daniel Granqvist (M), Johan
Kumlin (M), Eva Leitzler (M), Ulf Södersten (M), Maria Haglund (M),
Johanna Reimfelt (M), Stefan Stark (M), Linn Andersson (M), Sara Ishak
(M), Sebastian Haraldsson (M), Hossein Azeri (M)Karolina Wallström
(FP), Åsa Johansson (FP), Ulrica Solver-Gustavsson (FP), Niclas Persson
(MP), Magnus Lander (MP), Sara Richert (MP), Gunnar Oest (MP), Jesper
Räftegård (MP) och Sten Lang (MP) reserverar sig mot
Kommunfullmäktiges beslut i beslutspunkt 1 till förmån för Anders
Åhrlins (M) m.fl yrkande om att 1) förstärka resultatet med 30 mkr och 2)
avsätta 25 mkr till Programnämnd social välfärd för översyn av
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hemvården.

§ 138 Näringslivsprogram Örebro kommun
Ärendenummer: Ks 1014/2012
Handläggare: Eva Lilja
Ärendebeskrivning
Detta program beskriver Örebro kommuns målsättningar och prioriteringar
för en hållbar näringslivsutveckling och ett gott näringslivsklimat i strävan
att bli Skandinaviens mest attraktiva medelstora stad. Programmet sträcker
sig över de kommande två mandatperioderna till år 2022, identifierar en
rad fokusområden som särskilt viktiga för näringslivets utveckling men tar
inte någon detaljerad ställning till utförande eller metoder. Årliga
handlingsplaner kommer mer i detalj beskriva hur arbetet inom respektive
fokusområde ska bedrivas.
Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt och
Kommunstyrelsen behandlade ärendet på sina sammanträden den 16 juni
2015.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2015-06-01
Förslag till Näringslivsprogram Örebro kommun 2015-2022
Remissammanställning
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
- Anta Näringslivsprogram 2015-2022 för Örebro kommun.
Yrkande
Lennart Bondeson (KD), Anders Åhrlin (M), Murad Artin (V), Lena
Baastad (S), Sara Richert (MP), Elisabeth Malmqvist (C), Karolina
Wallström (FP) och Åsa Johansson (FP) yrkar bifall till Kommunstyrelsens
förslag.
Proposition
Ordförande Agneta Blom (S) finner att det finns ett förslag till beslut, det
vill säga bifall till Kommunstyrelsens förslag, och att Kommunfullmäktige
beslutar enligt det.
Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:
- Anta Näringslivsprogram 2015-2022 för Örebro kommun.
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§ 139 Bolagsbildningen Oslo-Stockholm 2.55
Ärendenummer: Ks 78/2015
Handläggare: Rickard Samuelsson
Ärendebeskrivning
Vid ett möte i Almedalen i juli 2014 träffades en överenskommelse mellan
Region Värmland, Karlstads kommun, Örebro kommun och Region
Örebro Län om att verka för ett långsiktigt och uthålligt samarbete med
målet att få till en snabb järnvägstrafik på sträckan Oslo-Karlstad-ÖrebroStockholm.
Information kring det pågående arbetet genom projektet ”Oslo Stockholm
2.55” har behandlats som ett informationsärende i Kommunstyrelsen den
19 maj 2015. Som redovisats är avsikten att bilda ett gemensamt bolag som
framöver är utpekad samtals- och förhandlingspartner i alla frågor som rör
järnvägssträckan Oslo-Stockholm.
Förprojektet föreslår att det framtida arbetet ska bedrivas i form av ett
aktiebolag med ägarfördelning enligt följande; Örebro Rådhus AB: 25 %,
Region Värmland: 25 %, Karlstads kommun: 25 % och Region Örebro
Län: 25 %.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet på sitt sammanträde den 16 juni
2015.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2015-04-17
Förslag till bolagsordning innan aktieöverlåtelse, 2015-05-12
Förslag till aktieöverlåtelseavtal, 2015-05-12
Förslag till aktieägaravtal, 2015-05-12
Förslag till bolagsordning efter aktieöverlåtelse, 2015-05-12
Förslag till ägardirektiv, 2015-05-12
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
1. Örebro Rådhus AB förvärvar samtliga aktier i ett nybildat aktiebolag (ett
s.k. lagerbolag) (nedan kallat "Bolaget") för en köpeskilling om 50 000
kronor jämte administrationsavgift i syfte att genom gemensamt ägande i
Bolaget bedriva samverkan med Karlstads kommun, Region Värmland och
Region Örebro.
2. Örebro Rådhus AB tillskjuter genom ett ovillkorligt aktieägartillskott
400 000 kronor till Bolaget som avser initial finansiering.
3. Kostnaderna för förvärvet av Bolaget enligt punkt 1 och
aktieägartillskottet enligt punkt 2 finansieras av Örebro Rådhus AB:s
rörelsekapital.
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4. Örebro kommun erlägger till Bolaget ett årligt bidrag för att täcka
Bolagets kostnader, dock högst 1 miljon kronor per år, med första
utbetalning under räkenskapsår 2016.
5. Kostnaden för driftsbidraget enligt punkt 4 ska beaktas inför arbetet med
budgetförutsättningarna 2016.
6. Förslaget till bolagsordning att gälla innan aktieöverlåtelse enligt punkt
7 godkänns. För det fall bolagsverket inte godkänner registrering av
bolagsnamnet eller övriga bestämmelser i bolagsordningen ges
kommunledningskontoret i uppdrag att besluta om annat lämpligt namn
samt sådana övriga justeringar i bolagsordningen som krävs enligt lag.
7. Örebro Rådhus AB överlåter 75 % av aktierna i Bolaget enligt förslag
till aktieöverlåtelseavtal till de i punkt 1 angivna juridiska personerna för
en kontant köpeskilling motsvarande det bokförda värdet på aktierna,
innefattande aktieägartillskottet enligt punkt 2.
8. Örebro Rådhus AB får i uppdrag att ingå aktieägaravtal avseende
ägandet i Bolaget huvudsakligen enligt förslag till aktieägaravtal.
9. Förslaget till bolagsordning att gälla efter aktieöverlåtelse enligt punkt 7
godkänns. För det fall bolagsverket inte godkänner registrering av
bolagsnamnet eller övriga bestämmelser i bolagsordningen ges
kommunledningskontoret i uppdrag att besluta om annat lämpligt namn
samt sådana övriga justeringar i bolagsordningen som krävs enligt lag.
Yrkande
Björn Sundin (S), Anders Åhrlin (M), Sara Richert (MP), Charlotte
Edberger-Jangdin (C), Daniel Edström (SD), Behcet Barsom (KD), Stefan
Nilsson (V) och Karolina Wallström (FP) yrkar bifall till
Kommunstyrelsens beslut.
Proposition
Ordförande Agneta Blom (S) finner att det finns ett förslag till beslut, det
vill säga bifall till Kommunstyrelsens förslag, och att Kommunfullmäktige
beslutar enligt det.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Örebro Rådhus AB förvärvar samtliga aktier i ett nybildat aktiebolag (ett
s.k. lagerbolag) (nedan kallat "Bolaget") för en köpeskilling om 50 000
kronor jämte administrationsavgift i syfte att genom gemensamt ägande i
Bolaget bedriva samverkan med Karlstads kommun, Region Värmland och
Region Örebro.
2. Örebro Rådhus AB tillskjuter genom ett ovillkorligt aktieägartillskott
400 000 kronor till Bolaget som avser initial finansiering.
3. Kostnaderna för förvärvet av Bolaget enligt punkt 1 och
aktieägartillskottet enligt punkt 2 finansieras av Örebro Rådhus AB:s
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rörelsekapital.
4. Örebro kommun erlägger till Bolaget ett årligt bidrag för att täcka
Bolagets kostnader, dock högst 1 miljon kronor per år, med första
utbetalning under räkenskapsår 2016.
5. Kostnaden för driftsbidraget enligt punkt 4 ska beaktas inför arbetet med
budgetförutsättningarna 2016.
6. Förslaget till bolagsordning att gälla innan aktieöverlåtelse enligt punkt
7 godkänns. För det fall bolagsverket inte godkänner registrering av
bolagsnamnet eller övriga bestämmelser i bolagsordningen ges
kommunledningskontoret i uppdrag att besluta om annat lämpligt namn
samt sådana övriga justeringar i bolagsordningen som krävs enligt lag.
7. Örebro Rådhus AB överlåter 75 % av aktierna i Bolaget enligt förslag
till aktieöverlåtelseavtal till de i punkt 1 angivna juridiska personerna för
en kontant köpeskilling motsvarande det bokförda värdet på aktierna,
innefattande aktieägartillskottet enligt punkt 2.
8. Örebro Rådhus AB får i uppdrag att ingå aktieägaravtal avseende
ägandet i Bolaget huvudsakligen enligt förslag till aktieägaravtal.
9. Förslaget till bolagsordning att gälla efter aktieöverlåtelse enligt punkt 7
godkänns. För det fall bolagsverket inte godkänner registrering av
bolagsnamnet eller övriga bestämmelser i bolagsordningen ges
kommunledningskontoret i uppdrag att besluta om annat lämpligt namn
samt sådana övriga justeringar i bolagsordningen som krävs enligt lag.

§ 140 Enkel fråga från Martha Wicklund (V) till
kommunalråd Rasmus Persson (C) om underhållsstöd
Ärendenummer: Ks 697/2015
Ärendebeskrivning
Martha Wicklund (V) har inkommit med en enkel fråga till kommunalråd
Rasmus Persson (C) om underhållsstöd. Frågan kommer att besvaras av
Anders Hagström (KD).
Den enkla frågan anmäldes till Kommunfullmäktige den 27 maj.
Beslutsunderlag
Enkel fråga från Martha Wicklund (V)
Kommunfullmäktiges behandling
Martha Wicklund (V) ställer sin fråga.
Anders Hagström (KD) yttrar sig.
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Frångå ärendet som därmed är färdigbehandlat.

§ 141 Enkel fråga från Cecilia Lönn Elgstrand (V) till
kommunalråd Kenneth Nilsson (S) om vem ska besluta i
Örebro?
Ärendenummer: Ks 805/2015
Ärendebeskrivning
Cecilia Lönn Elgstrand (V) har inkommit med en enkel fråga till
kommunalråd Kenneth Nilsson (S) om vem ska besluta i Örebro?
Beslutsunderlag
Enkel fråga från Cecilia Lönn Elgstrand (V)
Kommunfullmäktiges behandling
Cecilia Lönn Elgstrand (V) ställer sin fråga.
Kenneth Nilsson (S) yttrar sig.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Frågan får ställas.
2. Frångå ärendet som därmed är färdigbehandlat.

§ 142 Enkel fråga från Daniel Edström (SD) till
kommunalråd Lena Baastad (S) om täcker de statliga
ersättningarna kostnaderna för flyktingmottagandet?
Ärendenummer: Ks 817/2015
Ärendebeskrivning
Daniel Edström (SD) har inkommit med en enkel fråga till kommunalråd
Lena Baastad (S) om täcker de statliga ersättningarna kostnaderna för
flyktingmottagandet?
Beslutsunderlag
Enkel fråga från Daniel Edström (SD)
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Kommunfullmäktiges behandling
Daniel Edström (SD) ställer sin fråga.
Lena Baastad (S) yttrar sig.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Frågan får ställas.
2. Frångå ärendet som därmed är färdigbehandlat.

§ 143 Enkel fråga från Murad Artin (V) till kommunalråd
Lena Baastad (S) om vad hände med facklig förhandling?
Ärendenummer: Ks 812/2015
Ärendebeskrivning
Murad Artin (V) har inkommit med en enkel fråga till kommunalråd Lena
Baastad (S) om vad hände med facklig förhandling?
Beslutsunderlag
Enkel fråga från Murad Artin (V)
Kommunfullmäktiges behandling
Murad Artin (V) ställer sin fråga.
Lena Baastad (S) yttrar sig.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Frågan får ställas.
2. Frångå ärendet som därmed är färdigbehandlat.

§ 144 Enkel fråga från Niclas Persson (MP) till
kommunalråd Lennart Bondeson (KD) om bör Örebro kalla
sig Europas teckenspråkliga huvudstad?
Ärendenummer: Ks 816/2015
Ärendebeskrivning
Niclas Persson (MP) har inkommit med en enkel fråga till kommunalråd
Lennart Bondeson (KD) om bör Örebro kalla sig Europas teckenspråkliga
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huvudstad?
Beslutsunderlag
Enkel fråga från Niclas Persson (MP)
Kommunfullmäktiges behandling
Niclas Persson (MP) ställer sin fråga.
Lennart Bondeson (KD) yttrar sig.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Frågan får ställas.
2. Frångå ärendet som därmed är färdigbehandlat.

§ 145 Interpellation från Stefan Stark (M) till kommunalråd
Lena Baastad (S) om beskattning av solcellsanläggningar
Ärendenummer: Ks 743/2015
Ärendebeskrivning
Stefan Stark (M) har inkommit med en interpellation till kommunalråd
Lena Baastad (S) om beskattning av solcellsanläggningar.
Interpellationen anmäldes till Kommunfullmäktige den 27 maj 2015.
Beslutsunderlag
Interpellation från Stefan Stark (M)
Svar från Lena Baastad (S)
Kommunfullmäktiges behandling
Stefan Stark (M) ställer sina frågor i interpellationen.
Lena Baastad (S) yttrar sig och hänvisar till sitt skriftliga svar.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Frångå interpellationen, som därmed är besvarad.
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§ 146 Interpellation från Jessica Carlqvist (V) till
kommunalråd Lennart Bondeson (KD) om hur bemöts
HBTQ-personer i Örebro?
Ärendenummer: Ks 742/2015
Ärendebeskrivning
Jessica Carlqvist (V) har inkommit med en interpellation till kommunalråd
Lennart Bondeson (KD) om hur bemöts HBTQ-personer i Örebro?
Interpellationen anmäldes till Kommunfullmäktige den 27 maj 2015.
Beslutsunderlag
Interpellation från Jessica Carlqvist (V)
Svar från Lennart Bondeson (KD)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Bordlägga ärendet.

§ 147 Interpellation från Anders Åhrlin (M) till
kommunalråd Lena Baastad (S) om ett tryggt Örebro utan
missbruk
Ärendenummer: Ks 745/2015
Ärendebeskrivning
Anders Åhrlin (M) har inkommit med en interpellation till kommunalråd
Lena Baastad (S) om ett tryggt Örebro utan missbruk.
Interpellationen anmäldes till Kommunfullmäktige den 27 maj 2015.
Beslutsunderlag
Interpellation från Anders Åhrlin (M)
Svar från Lena Baastad (S)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Bordlägga ärendet.
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§ 148 Interpellation från Martha Wicklund (V) till
kommunalråd Rasmus Persson (C) om vad kostar LOV i
Örebro kommun?
Ärendenummer: Ks 744/2015
Ärendebeskrivning
Martha Wicklund (V) har inkommit med en interpellation till
kommunalråd Rasmus Persson (C) om vad kostar LOV i Örebro kommun?
Interpellationen anmäldes till Kommunfullmäktige den 27 maj 2015.
Beslutsunderlag
Interpellation från Martha Wicklund (V)
Svar från Rasmus Persson (C)
Kommunfullmäktiges behandling
Martha Wicklund (V) ställer sina frågor i interpellationen.
Rasmus Persson (C) yttrar sig och hänvisar till sitt skriftliga svar.
Murad Artin (V), Susanne Lindholm (KD), Fisun Yavas (S), Åsa
Johansson (FP) och Lennart Bondeson (KD) yttrar sig under
interpellationsdebatten.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Frångå interpellationen, som därmed är besvarad.

§ 149 Interpellation från Johan Kumlin (M) till Anders
Hagström (KD) om varför fick inte utsatta barn det stöd de
har rätt till?
Ärendenummer: Ks 741/2015
Ärendebeskrivning
Johan Kumlin (M) har inkommit med en interpellation till kommunalråd
Anders Hagström (KD) om varför fick inte utsatta barn det stöd de har rätt
till?
Interpellationen anmäldes till Kommunfullmäktige den 27 maj 2015.
Beslutsunderlag
Interpellation från Johan Kumlin (M)
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Svar från Anders Hagström (KD)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Bordlägga ärendet.

§ 150 Interpellation från Murad Artin (V) till kommunalråd
Lena Baastad (S) om när försvinner de ofrivilliga delade
turerna?
Ärendenummer: Ks 740/2015
Ärendebeskrivning
Murad Artin (V) har inkommit med en interpellation till kommunalråd
Lena Baastad (S) om när försvinner de ofrivilliga delade turerna?
Interpellationen anmäldes till Kommunfullmäktige den 27 maj 2015.
Beslutsunderlag
Interpellation från Murad Artin (V)
Svar från Lena Baastad (S)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Bordlägga ärendet.

§ 151 Svar på motion från Johan Kumlin (M) om hjälp fler
örebroare att komma i arbete
Ärendenummer: Ks 275/2014
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade den 22 april att överlämna nya moderaternas
motion, "Hjälp fler örebroare att komma i arbete", till Vuxen- och
arbetsmarknadsnämnden för yttrande. Yttrandet överlämnas senast den 14
november 2014.
I motionen föreslås sammanfattningsvis att vuxenutbildnings- och
arbetsmarknadsförvaltningen ska stärka upp sin verksamhet ytterligare för
att få ut fler i egen försörjning. En stor utmaning kommunen kämpar med
idag är att hitta företag och arbetsgivare som vill anställa någon som har
varit arbetslös länge. Motionen föreslår därför att kommunen ska anställa
personer med särskild kompetens om arbetsmarknaden, näringslivet och
som har ett stort kontaktnät inom dessa områden. De här personerna ska ha
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som särskilt uppdrag att hitta fler företag som vill anställa örebroare eller
erbjuda dem en praktikplats. Genom att samverka med exempelvis
kommunens arbetskonsulenter kommer förutsättningarna att öka för att fler
ska få en egen försörjning.
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden behandlade ärendet den
13 november 2014 och Kommunstyrelsen den 24 februari 2015.
Ärendet bordlades av Kommunfullmäktige den 25 mars, den 29 april och
den 27 maj 2015.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2015-02-24, § 33
Reservation (M), 2015-02-24
Protokollsutdrag från Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden,
2014-11-13, § 117
Yttrande från Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, 2014-11-13
Motion från Johan Kumlin (M) om hjälp fler örebroare att komma i arbete,
2014-02-26
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
- Motionen tillgodosedd.
Vid Kommunstyrelsens sammanträde reserverade sig Anders Åhrlin (M),
Maria Haglund (M) och Johanna Reimfelt (M) skriftligt mot beslutet till
förmån för Anders Åhrlins (M) yrkande om bifall till motionen.
Karolina Wallström (FP), Sara Richert (MP) och Daniel Edström (SD)
reserverade sig mot Kommunstyrelsens beslut till förmån för sina yrkanden
om bifall till motionen.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Bordlägga ärendet.

§ 152 Svar på motion från Murad Artin (V) m.fl. om ÖBO:s
ägardirektiv
Ärendenummer: Ks 590/2014
Ärendebeskrivning
Vänsterpartiet föreslår i en motion att bolagsordningen i Örebrobostäder
AB ska ändras på så sätt att "Kommunfullmäktige ska beredas möjlighet att
ta ställning till försäljning av fastigheter med bostäder med befintliga
hyresgäster som har kontrakt med Öbo".
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Enligt nu gällande bolagsordning för Örebrobostäder AB ska beslut som är
av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt underställas
fullmäktige. Det framgår vidare att bl.a. beslut om förvärv och överlåtelse
av fastigheter för en köpeskilling som överstiger ett belopp motsvarande 1
000 prisbasbelopp och beslut om åtgärder som innebär ny inriktning eller
verksamhet inom nytt affärsområde ska anses vara sådana beslut som är av
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.
Ärendet behandlades av Kommunstyrelsen den 24 februari 2015.
Ärendet bordlades av Kommunfullmäktige den 25 mars, den 29 april och
den 27 maj 2015.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2015-02-24, § 34
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2014-12-22
Motion från Murad Artin m.fl. (V) om ÖBO:s ägardirektiv, 2014-03-12
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
- Motionen avslås.
Vid Kommunstyrelsens sammanträde reserverade sig Murad Artin (V) och
Daniel Edström (SD) mot beslutet till förmån för sina yrkanden om bifall
till motionen.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Bordlägga ärendet.

§ 153 Svar på motion från Jonas Millard (SD) m.fl. om att
belöna kommuninvånare som visat civilkurage
Ärendenummer: Ks 509/2014
Ärendebeskrivning
Sverigedemokraterna har inkommit med en motion som anmäldes i
Kommunfullmäktige den 22 april 2014.
Motionen innehåller ett förslag om att Örebro kommun ska inrätta ett pris
till personer som visat civilkurage.
Ärendet behandlades av Kommunstyrelsen den 24 februari 2015.
Ärendet bordlades av Kommunfullmäktige den 25 mars, den 29 april och
den 27 maj 2015.
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Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2015-02-24, § 36
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2015-02-11
Motion från Jonas Millard (SD) m.fl. om att belöna kommuninvånare som
visat civilkurage
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
- Motionen är tillgodosedd.
Vid Kommunstyrelsens sammanträde reserverade sig Daniel Edström (SD)
till förmån för sitt yrkande om bifall till motionen.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Bordlägga ärendet.

§ 154 Svar på motion från Daniel Granqvist (M) om
översyn av området i centrala Örebro där alkohol inte får
konsumeras på allmän plats
Ärendenummer: Ks 126/2014
Ärendebeskrivning
En motion har inkommit från Moderaterna och remitterats till Tekniska
nämnden. Moderaterna föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att
kommunen snarast ska göra en ny översyn av vilka områden i kommunen
där konsumtion av alkohol på allmän plats ska vara förbjuden och att
grönområdet vid Svartån där Faktorigatan börjar ska omfattas av förbud
mot alkoholkonsumtion på allmän plats.
Tekniska nämnden behandlade sitt yttrande på deras sammanträde 21
augusti 2014. Tekniska nämnden anger i sitt yttrande att de har tagit emot
klagomål och synpunkter, både från kommunmedlemmar och från andra
myndigheter, vilka pekar på behovet av en översyn av området där
alkoholförtäring är förbjuden och då särskilt området runt
Faktorigatan/USÖ. Tekniska förvaltningen inledde därför, på uppdrag av
Tekniska nämndens presidium, en utredning angående detta. När
Kommunfullmäktige den 17 december 2014 beslutade om en revidering av
lokala ordningsföreskrifter för Örebro kommun ingår numera det område
motionären hänvisar till i det område inom vilket alkoholförtäring är
förbjudet enligt de lokala ordningsföreskrifterna.
Ärendet behandlades av Tekniska nämnden den 21 augusti 2014 och av
Kommunstyrelsen den 24 mars 2015.
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Ärendet bordlades av Kommunfullmäktige den 29 april och den 27 maj
2015.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2015-03-24, § 60
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2015-03-04
Protokollsutdrag från Tekniska nämnden, 2014-08-21
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2014-08-07
Motion "Översyn av området i centrala Örebro där alkohol inte får
konsumeras på allmän plats"
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
- Motionen är tillgodosedd.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Bordlägga ärendet.

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

§ 156 Svar på motion från Murad Artin (V) m fl om att
upphäva utmaningsrätten
Ärendenummer: Ks 741/2013
Ärendebeskrivning
Vänsterpartiet har i en gruppmotion med rubriken "Upphäv
utmaningsrätten" föreslagit att utmaningsrätten upphävs för kommunens
samtliga nämnder och verksamheter.
Ärendet behandlades av Kommunstyrelsen den 21 april 2015.
Ärendet bordlades av Kommunfullmäktige den 27 maj 2015.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2015-04-21, § 84
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2014-04-28
Motion från Murad Artin (V), Hans Holberg (V), Malin Tinjan (V) och
Öystein Thorsen (V), 2013-06-26
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
- Motionen avslås.
Vid Kommunstyrelsens sammanträde reserverade sig Murad Artin (V) mot
beslutet till förmån för sitt yrkande om bifall till motionen.
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Bordlägga ärendet.

§ 157 Svar på motion från Daniel Edström (SD) och Jonas
Millard (SD) om aktivitetspark för äldre
Ärendenummer: Ks 733/2014
Ärendebeskrivning
Daniel Edström (SD) och Jonas Millard (SD), har inkommit med en
motion som anmäldes till Kommunfullmäktige den 18 juni 2014, § 295.
Motionen innehåller ett förslag om att upprätta minst en aktivitetspark för
äldre, att möjligheten att få sponsring för aktivitetsparken ska ses över av
kommunen samt att pensionärsföreningarna ska få komma med sina
synpunkter gällande frågan.
Motionen har beretts av Kommunledningskontoret.
Ärende behandlades av Kommunstyrelsen den 21 april 2015.
Ärendet bordlades av Kommunfullmäktige den 27 maj 2015.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2015-04-21, § 85
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2015-03-25.
Motion från Daniel Edström (SD) och Jonas Millard (SD) om
aktivitetspark för äldre, 2014-06-12.
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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§ 158 Svar på motion från Jonas Millard (SD) m fl om
handlingsplan mot politiskt våld och hot
Ärendenummer: Ks 1030/2013
Ärendebeskrivning
Jonas Millard, Daniel Edström och Daniel Spiik har inkommit med en
motion som anmälts 2013-10-18. Motionärerna reagerar på vad de
uppfattar som våld och skadegörelse riktade mot politiska partier, enskilda
politiker och företag. Man menar att detta utgör en fara för demokratin och
att det alltför ofta möts med tystnad hos ledande politiker på kommunal och riksnivå. Motionärerna önskar att Örebro kommun via hemsidan
fördömer och informerar kommuninnevånarna om grupperingar som kan
anses vara ett hot mot den lokala demokratin. Samtidigt vill man att
kommunen upprättar en handlingsplan mot våld, hot och trakasserier
riktade mot förtroendevalda och deras familjer eller anhöriga.
Ärendet behandlades av Kommunstyrelsen den 21 april 2015.
Ärendet bordlades av Kommunfullmäktige den 27 maj 2015.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2015-04-21, § 86
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2014-05-30
Motion från Jonas Millard, Daniel Edström och Jonas Spiik, samtliga (SD)
om upprättande av handlingsplan mot politiskt våld och hot, 2013-10-01
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
1. Motionen avslås i den del som berör information på Örebro kommuns
hemsida.
2. Motionen är tillgodosedd i den del som rör förslag om att upprätta
handlingsplan mot hot, våld och trakasserier riktat mot förtroendevalda och
deras familjer eller anhöriga.
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

§ 159 Svar på motion från Ia Malmqvist (MP) m fl om att
bygga laddstolpar för eldrivna fordon i hela Örebro
kommun
Ärendenummer: Ks 749/2014
Ärendebeskrivning
Ia Malmqvist (MP), Fredrik Persson (MP), Lotta Sörman (MP) och Gunnar
Oest (MP) har inkommit med en motion till Kommunfullmäktige 17 juni
2014. I motionen framförs yrkandet att Örebro kommun ska upprätta
laddstolpar för eldrivna fordon.
Yttranden har inhämtats från Tekniska nämnden och Programnämnd
samhällsbyggnad. Kommunledningskontorets bedömning är att kommunen
bör ta fram en strategi för utveckling av laddningsmöjligheter för eldrivna
fordon. Ett sådant uppdrag finns med i ÖSB 2015, varför motionen kan
anses tillgodosedd.
Ärendet behandlades av Kommunstyrelsen den 21 april 2015.
Ärendet bordlades av Kommunfullmäktige den 27 maj 2015.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2015-04-21, § 87
Reservation från Sara Richert (MP), 2015-04-21
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2015-03-10
Protokollsutdrag från Programnämnd samhällsbyggnad, 2015-02-06, § 13
Stadsbyggnads tjänsteskrivelse, 2015-03-02
Protokollsutdrag från Tekniska nämnden, 2015-01-15, § 7
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, 2015-01-07
Motion från Ia Malmqvist (MP), Fredrik Persson (MP), Lotta Sörman
(MP) och Gunnar Oest (MP), 2014-06-17
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
- Motionen anses tillgodosedd.
Vid Kommunstyrelsens sammanträde reserverade sig Sara Richert (MP)
skriftligt mot beslutet till förmån för sitt yrkande om bifall till motionen.
Karolina Wallström (FP), Anders Åhrlin (M), Maria Haglund (M) och
Johanna Reimfelt (M) reserverade sig mot beslutet till förmån för Karolina
Wallströms (FP) och Anders Åhrlins (M) yrkande om bifall till motionen.
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Bordlägga ärendet.

§ 160 Svar på motion från Jonas Millard (SD) m fl om att
inte särbehandla vid anställning
Ärendenummer: Ks 1040/2013
Ärendebeskrivning
Sverigedemokraterna föreslår i sin motion att all rekrytering till lediga
tjänster inom Örebro kommun ska ske utifrån kompetens och inga andra
faktorer som kön, religiös tillhörighet eller etnisk bakgrund ska ligga
tillgrund för positiv särbehandling eller kvotering.
Örebro kommun arbetar idag med en kompetensbaserad
rekryteringsprocess som innebär att den sökande med bäst meriter för
uppdraget erbjuds anställning. I enlighet med Örebro kommuns
jämställdhet- och ickediskrimineringsplan 2012-2015 finns möjlighet att i
de fall de sökande har lika meriter erbjuda anställningen till en sökande av
underrepresenterat kön, d.v.s. positiv särbehandling i strävan efter en
jämnare könsfördelning i yrkesgruppen.
Ärendet behandlades av Kommunstyrelsen den 21 april 2015.
Ärendet bordlades av Kommunfullmäktige den 27 maj 2015.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2015-04-21, § 88
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2015-03-18
Motion från Jonas Millard m.fl. (SD) om att inte särbehandla vid
anställning, 2013-10-01
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.
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§ 161 Svar på motion från Ia Malmqvist (MP) m.fl om att
göra Örebro till en mer bivänlig kommun
Ärendenummer: Ks 524/2014
Ärendebeskrivning
Ia Malmqvist, Fredrik Persson, Lotta Sörman och Helena Bosved
Miljöpartiet föreslår i motionen Gör Örebro till en mer bivänlig kommun!
daterad 23 april 2014 att Örebro kommun inleder ett arbete för att främja
pollineringen i kommunens närområde genom att finansiera en eller flera
tjänster som "kommunal biodlare" samt "köper in kommunala bin". I
motionen föreslås även att ”i det kommande översiktsplanerarbetet vidta
nödvändiga åtgärder för att göra Örebro till en mer bifrämjande kommun.
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden behandlade ärendet den
13 november 2014 och av Kommunstyrelsen den 19 maj 2015.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2015-05-19, § 108
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2015-03-03
Synpunkter från Naturvårdsenheten, Stadsbyggnad, 2015-03-31
Protokollsutdrag från Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden,
2014-11-13
Yttrande från Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, 2014-10-09
Motion från Miljöpartiet "Gör Örebro till en mer bivänlig kommun!",
2014-04- 23
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
1. Miljöpartiets motion "Gör Örebro till en mer bivänlig kommun" anses
besvarad.
2. Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ges i uppdrag att
genomföra en arbetsmarknadsinsats med biodling och utifrån detta försöka
bedöma om en yrkesutbildning inom ämnet bör startas.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Bordlägga ärendet.
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§ 162 Svar på motion från Daniel Granqvist (M) om att
förbättra tryggheten i Örebro
Ärendenummer: Ks 1306/2013
Ärendebeskrivning
Daniel Granqvist (M) har inkommit med en motion som anmäldes i
Kommunfullmäktige 19 december 2013. Motionen innehåller förslag på att
ge Programnämnd samhällsbyggnad i uppdrag att åtgärda trasig belysning
och klotter inom 48 timmar efter att det anmälts på utpekade platser i
kommunen.
Då Kommunfullmäktige skulle behandla ärendet vid sitt sammanträde 25
februari 2015 framkom att Moderaterna ville höja ambitionen i skrivelsen
och ge Programnämnd samhällsbyggnad i uppdrag att åtgärda trasig
belysning och klotter inom 24 timmar efter att det anmälts på utpekade
platser i kommunen. Med anledning av detta beslutade
Kommunfullmäktige att motionssvaret skulle återremitteras till
Kommunledningskontoret med motiveringen att ärendet ska beredas på
nytt med de ändringar som framkommit.
Ärendet behandlades av Kommunstyrelsen den 19 maj 2015.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2015-05-19
Skriftlig reservation från Anders Åhrlin (M), 2015-05-19
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2015-04-09
Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige, 2015-02-25, § 48
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2014-08-26, § 204
Skriftlig reservation från Anders Åhrlin (M), 2014-08-26
Protokollsutdrag Programnämnd samhällsbyggnad, 2014-06-03, § 86
Stadsbyggnads tjänsteskrivelse, 2014-05-19
Svar på motion, 2015-05-19
Motion från Daniel Granqvist (M) om att göra Örebro tryggare
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
- Motionen är besvarad.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.

Anders Åhrlin (M) reserverade sig skriftligt mot Kommunstyrelsens beslut
till förmån för sitt yrkande om bifall till motionen.
Karolina Wallström (FP) reserverade sig mot Kommunstyrelsen beslut till
förmån för sitt yrkande om bifall till motionen.
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Bordlägga ärendet.

§ 163 Inkomna frågor och interpellationer
Ärendebeskrivning
Stefan Stark (M) har inkommit med en interpellation till kommunalråd
Björn Sundin (S) om öppnande av Fabriksgatan förbi Virginska gymnasiet,
Ks 847/2015.
Sara Ishak (M) har inkommit med en interpellation till kommunalråd
Kenneth Nilsson (S) om frånvaro av förebyggande arbete, Ks 848/2015.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
-Interpellationerna får ställas.

§ 164 Anmälan av motioner
Ärendebeskrivning
Från Daniel Spiik (SD) och Habib Brini (SD) har en motion om
parkeringsanläggning utanför staden med bussförbindelse in till centrum
inkommit, Ks 766/2015.
Från Daniel Edström (SD), Habib Brini (SD) och Sigvard Blixt (SD) har en
motion om utveckla jämlikhetsredovisningen inkommit, Ks 818/2015.
Från Murad Artin (V), Jessica Carlqvist (V), Cecilia Lönn Elgstrand (V)
och Martha Wicklund (V) har en motion om etablera ett kommunalt
byggbolag inkommit, Ks 844/2015.
Från Maria Haglund (M) har en motion om att vandalism inte ska få
urholka välfärden inkommit, Ks 845/2015.
Från Daniel Granqvist (M) har en motion om en vision för Myrö inkommit,
Ks 846/2015.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Remittera motionerna till Kommunstyrelsen.
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§ 165 Vissa val mm
Ärendenummer: Ks 707/2015
Ärendebeskrivning
Valberedningen har den 16 juni 2015 inkommit med en valhandling.
Valhandlingen läggs som bilaga till protokollet.
Beslutsunderlag
Valhandling, 2015-06-16
Länsstyrelsens protokoll avseende ny ersättare i Kommunfullmäktige,
2015-06-08, Ks 616/2015
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
-Enligt valberedningens förslag.
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2015-06-16

Ks 707/2015

Kommunfullmäktige

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

Leif Persson (SD), Ks 756/2015

Ersättare i
Kommunfullmäktige

Oskar Ragnarsson (S), Ks 824/2015

Ledamot i
Kommunfullmäktige

Semsa Popaja (S), Ks 792/2015

Ersättare i
Kommunfullmäktige och
Vuxenutbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden

Johanna Holmberg (S), Ks 793/2015

Ledamot i Vård- och
omsorgsnämnd öster

Anna-Karin Lilja (S), Ks 794/2015

Ledamot i Gymnasienämnden

Fredrik Bernhardtz (S), Ks 796/2015

Ledamot i Gymnasienämnden

Birgitta Almgren (S), Ks 795/2015

Ledamot i Kulturnämnden

Kommunfullmäktige föreslås besluta följande:
1. Begärda entlediganden beviljas.
2. Hos länsstyrelsen begära att ny ersättare efter Leif Persson (SD) utses
genom ny sammanräkning.
3. Hos länsstyrelsen begära att ny ledamot efter Oskar Ragnarsson (S)
utses genom ny sammanräkning.
4. Hos länsstyrelsen begära att ny ersättare efter Semsa Popaja (S) utses
genom ny sammanräkning.
5. Alessia Gontcharik (S) utses till ersättare i Vuxenutbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden efter Semsa Popaja (S). Alessia Gontcharik (S)
tjänstgör som andre ersättare.

6. Hjördis Sellén (S) utses till ledamot i Vård- och omsorgsnämnd Öster
efter Johanna Holmberg (S).
7. Rasoul Bayazi (S), tidigare ersättare i Gymnasienämnden, utses till
ledamot i samma nämnd efter Anna-Karin Lilja (S).
8. Carina Oskarsson (S) utses till ersättare i Gymnasienämnden efter
Rasoul Bayazi (S). Carina Oskarsson (S) tjänstgör som andre ersättare.
9. Sheneh Armaghan (S), tidigare ersättare i Gymnasienämnden, utses till
ledamot i samma nämnd efter Fredrik Bernhardtz (S).
10. Johan Gynnhammar (S) utses till ersättare i Gymnasienämnden efter
Sheneh Armaghan (S). Johan Gynnhammar (S) tjänstgör som tredje
ersättare.
11. Björn Hagel (S), tidigare ersättare i Kulturnämnden, utses till ledamot i
samma nämnd efter Birgitta Almgren (S).
12. Linda Palmbrant (S) utses till ersättare i Kulturnämnden efter Björn
Hagel (S). Linda Palmbrant (S) tjänstgör som tredje ersättare.
13. Till handlingarna läggs inkommet protokoll, vari Länsstyrelsen den 8
juni 2015 beslutat att utse Sten Lang (MP) till ny ersättare efter Anneli
Appelskog (MP), Ks 616/2015.
14. Valen under punkterna 2-12 avser tiden t.o.m. den 31 december 2018.

För valberedningen

Jan Zetterqvist
Ordförande valberedningen
Jenni Hermansson
Kommunsekreterare

