Ks 42/2015

Protokoll

Kommunfullmäktige
2015-11-18
Datum:
Klockan: 9:00 - 16:46, ajournering 12.00-13.00
Plats:
Sessionssalen, Rådhuset
Närvarande ledamöter
Agneta Blom (S), ordförande
Jan Zetterqvist (S)
Ulf Södersten (M)
Lena Baastad (S)
Björn Sundin (S)
Yusuf Abdow (S)
Fisun Yavas (S)
Thomas Esbjörnsson (S)
Jessica Ekerbring (S)
Jennie Bergström (S)
Camilla Andersson (S)
Per Lilja (S)
Ameer Sachet (S)
Marie Brorson (S)
Susann Wallin (S)
Allan Armaghan (S)
Carina Toro Hartman (S)
Kenneth Nilsson (S)
Ida Eklund (S)
Frederick Axewill (S)
Inger Carlsson (S)
Per-Åke Sörman (C)
Lars Johansson (C)
Rasmus Persson (C)
Charlotte Edberger Jangdin (C)
Behcet Barsom (KD)
Lennart Bondeson (KD)
Murad Artin (V)
Jessica Carlqvist (V)
Cecilia Lönn Elgstrand (V)
Anders Åhrlin (M)
Johanna Reimfelt (M)
Stefan Stark (M)

§§ 237-243

§§ 252-272
§§ 252-272

§§ 237-251
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Ewa Leitzler (M)
Linn Andersson (M)
Maria Haglund (M)
Daniel Granqvist (M)
Sara Ishak (M)
Johan Kumlin (M)
Sebastian Haraldsson (M)
Hossein Azeri (M)
Maria Hedwall (M)
Niclas Persson (MP)
Marcus Willén Ode (MP)
Gunnar Oest (MP)
Jesper Räftegård (MP)
Anna Spiik (SD)
Jimmy Larsson (SD)
Daniel Spiik (SD)
Sigvard Blixt (SD)
Daniel Edström (SD)
Karolina Wallström (FP)
Ulrica Solver-Gustavsson (FP)
Azita Iranipour (FP)
Tjänstgörande ersättare
Lars Elamson (M)
Eva Eriksson (S)
Hans Holberg (V)
Elisabeth Karlsson Zuaw(S)
Hannah Ljung (C)
Lasse S Lorentzon (S)
Lars O Molin (KD)
Stefan Nilsson (V)
Gunilla Olofsson (M)
Elvy Wennerström (S)
Åsa Johansson (FP)
Elisabeth Malmqvist (C)
Sten Lang (MP)
Marlene Jörhag (KD)
Anna Hedström (S)
Julia Leanderson (MP)
Habib Brini (SD)

§§ 237-255
§§ 252-272

Ersätter Hossein Azeri (M) §§ 237-251
Ersätter John Johansson (S)
Ersätter Jessica Carlqvist (V) §§ 252-272
Ersätter Victor Silwerfeldt (S) §§ 237-252
Ersätter Lars Johansson (C) §§ 237-251
Ersätter Torgny Larsson (S)
Ersätter Susanne Lindholm (KD)
Ersätter Martha Wicklund (V)
Ersätter Sebastian Haraldsson (M) §§ 256-272
Ersätter Kenneth Nilsson (S) §§ 244-272
Ersätter Patrik Jämtvall (FP)
Ersätter Per Åke Sörman (C) §§ 237-251
Ersätter Per Folkeson (MP)
Ersätter Anders Hagström (KD)
Ersätter Linda Smedberg (S)
Ersätter Sara Richert (MP)
Ersätter Jonas Millard (SD)

Närvarande ersättare
Sara Dicksen (M)
Eghbal Kamran (M)
Laszlo Petrovics (SD)
Emelie Jaxell (M)
Anders Fensby (M)
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Martin Mestanza Haro (FP)
Elvy Wennerström (S)
Lars Elamson (M)
Hans Holberg (V)
Gunilla Olofsson (M)

§§ 240-243
§§ 237-251
§§ 237-251
§§ 237-256

Paragraf 237-272

Jenni Hermansson, sekreterare

Justerat den 26 november 2015

Agneta Blom, ordförande

Charlotte Edberger Jangdin (C), justerare

Cecilia Lönn Elgstrand (V), justerare

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 27 november
2015.
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§ 237 Val av protokollsjusterare och bestämmande av tid
för justering av protokollet
Ärendebeskrivning
På förslag av ordförande uppdras åt Charlotte Edberger-Jangdin (C) och
Cecilia Lönn Elgstrand (V), med Jennie Bergström (S) och Karolina
Wallström (FP) som ersättare, att jämte ordföranden justera protokollet.
Justeringen äger rum på Kommunledningskontoret den 26 november 2015
kl. 15.00.

§ 238 Enkel fråga från Sara Richert (MP) till kommunalråd
Björn Sundin (S) om Svartån som vattenskyddsområde
Ärendenummer: Ks 1276/2015
Ärendebeskrivning
Sara Richert (MP) har inkommit med en enkel fråga till kommunalråd
Björn Sundin (S) om Svartån som vattenskyddsområde.
Beslutsunderlag
Enkel fråga från Sara Richert (MP), Ks 1276/2015
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Den enkla frågan får ställas.
2. Bordlägga ärendet.

§ 239 Enkel fråga från Sara Richert (MP) till kommunalråd
Lennart Bondeson (KD) om det var känt att Estonian Air
riskerade konkurs redan i augusti?
Ärendenummer: Ks 1268/2015
Ärendebeskrivning
Sara Richert (MP) har inkommit med en enkel fråga till kommunalråd
Lennart Bondeson (KD) om följde Örebro om det var känt att Estonian Air
riskerade konkurs redan i augusti?
Beslutsunderlag
Enkel fråga från Sara Richert (MP), Ks 1268/2015
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Kommunfullmäktiges behandling
Vid Kommunfullmäktiges sammanträde har Sara Richert (MP) fått
förhinder att närvara och frågan ställs därför av Niclas Persson (MP) i
hennes ställe.
Niclas Persson (MP) ställer Sara Richerts (MP) fråga.
Lennart Bondeson (KD) yttrar sig.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Frågan får ställas.
2. Frångå ärendet som därmed är färdigbehandlat.

§ 240 Enkel fråga från Murad Artin (V) till kommunalråd
Lennart Bondeson (KD) om följde Örebro
upphandlingspolicyn?
Ärendenummer: Ks 1283/2015
Ärendebeskrivning
Murad Artin (V) har inkommit med en enkel fråga till kommunalråd
Lennart Bondeson (KD) om följde Örebro upphandlingspolicyn?
Beslutsunderlag
Enkel fråga från Murad Artin (V), Ks 1283/2015
Kommunfullmäktiges behandling
Murad Artin (V) ställer sin fråga.
Lennart Bondeson (KD) yttrar sig.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Frågan får ställas.
2. Frångå ärendet som därmed är färdigbehandlat.
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§ 241 Interpellation från Johan Kumlin (M) till Anders
Hagström (KD) om varför fick inte utsatta barn det stöd de
har rätt till?
Ärendenummer: Ks 741/2015
Ärendebeskrivning
Johan Kumlin (M) har inkommit med en interpellation till ordförande i
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, Anders Hagström (KD),
om varför utsatta barn inte fick det stöd de har rätt till?
Interpellationen anmäldes till Kommunfullmäktige den 27 maj och
bordlades vid Kommunfullmäktiges sammanträden den 17 juni, den 30
september och den 21 oktober 2015.
Beslutsunderlag
Interpellation från Johan Kumlin (M)
Svar från Anders Hagström (KD)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Bordlägga ärendet.

§ 242 Interpellation från Sara Ishak (M) till kommunalråd
Kenneth Nilsson (S) om frånvaro av förebyggande arbete
Ärendenummer: Ks 848/2015
Ärendebeskrivning
Sara Ishak (M) har inkommit med en interpellation till kommunalråd
Kenneth Nilsson (S) om frånvaro av förebyggande arbete.
Interpellationen anmäldes till Kommunfullmäktige den 17 juni 2015 och
bordlades vid Kommunfullmäktiges sammanträden den 30 september och
21 oktober 2015.
Beslutsunderlag
Interpellation från Sara Ishak (M)
Svar från Kenneth Nilsson (S)
Kommunfullmäktiges behandling
Sara Ishak (M) ställer sina frågor i interpellationen.
Kenneth Nilsson (S) yttrar sig och hänvisar till sitt skriftliga svar.
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Cecilia Lönn Elgstrand (V), Maria Haglund (M), Elisabeth Malmqvist (C),
Eva Eriksson (S), Ewa Leitzler (M), Niclas Persson (MP), Stefan Stark (M)
och Jessica Ekerbring (S) yttrar sig under interpellationsdebatten.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Frångå interpellationen, som därmed är besvarad.

§ 243 Interpellationer som inkommit inom beslutade
tidsfrister
Ärendebeskrivning
Inga interpellationer har inkommit inom beslutade tidsfrister inför
Kommunfullmäktiges sammanträde den 18 november 2015.

§ 244 Utvidgning av det kommunala naturreservatet Oset
och Rynningeviken
Ärendenummer: Ks 1033/2015
Ärendebeskrivning
För att säkerställa ett område med mycket höga natur- och
rekreationsvärden och samtidigt skapa möjlighet för närliggande
exploatering föreslår Stadsbyggnad en utvidgning av naturreservatet Oset
och Rynningeviken med 66 hektar. Utvidgningen av reservatet görs som en
del av de kompensationsåtgärder som utförs då naturvärden norr om
reservatet försvinner vid en storskalig verksamhetsetablering.
Stadsbyggnad föreslår även att den befintliga skötselplanen för området
uppdateras med en ny kartbilaga. Då det framkommit att vissa av de
föreskrifter som gäller för naturreservatet skulle behöva förändras för att
fungera i enlighet med reservatets syften föreslår Stadsbyggnad även en
ändring av dessa.
Ärendet behandlades av Programnämnd samhällsbyggnad den 1 september
och av Kommunstyrelsen den 19 oktober 2015.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2015-10-19, § 207
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2015-10-02
Protokollsutdrag från Programnämnd samhällsbyggnad, 2015-09-01 § 101
Stadsbyggnads tjänsteskrivelse, 2015-06-30
Förslag till beslut om avgränsning, skötselplan och föreskrifter för
naturreservat Oset och Rynningeviken i Örebro kommun, 2015-06-30
Karta, 2015-06-30
Förslag till skötselplan Oset och Rynningeviken, 2015-06-30
Skötselområdes- och besöksanordningskarta för naturreservatet Oset och
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Rynningeviken, 2015-06-30
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
1) Förslag till ändring av avgränsning, skötselplan och föreskrifter av det
kommunala naturreservatet Oset och Rynningeviken antas.
2) Förslag på namnbyte av det kommunala naturreservatet Hässelbyskogen
till Hässlebyskogen antas.
Yrkande
Björn Sundin (S), Niclas Persson (MP) och Daniel Granqvist (M) yrkar
bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Daniel Spiik (SD) yrkar avslag på Kommunstyrelsens beslutssats 1 i
Kommunstyrelsens förslag om att förslag till ändring av avgränsning,
skötselplan och föreskrifter av det kommunala naturreservatet Oset och
Rynningeviken antas.
Proposition
Ordförande Agneta Blom (S) finner först att det finns två förslag till beslut
avseende beslutssats 1, det vill säga Kommunstyrelsens förslag respektive
Daniel Spiiks (SD) yrkande om avslag på Kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att
Kommunfullmäktige beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag.
Därefter finner ordföranden att det finns ett förslag till beslut avseende
beslutssats 2, det vill säga bifall till Kommunstyrelsens förslag och att
Kommunfullmäktige beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1) Förslag till ändring av avgränsning, skötselplan och föreskrifter av det
kommunala naturreservatet Oset och Rynningeviken antas.
2) Förslag på namnbyte av det kommunala naturreservatet Hässelbyskogen
till Hässlebyskogen antas.

§ 245 Utökning av ägarna till Landstingshälsan –
Gemensam nämnd för företagshälsovård samt tolk- och
översättarservice
Ärendenummer: Ks 1058/2015
Handläggare: Lena Larsson
Ärendebeskrivning
Örebro kommun har tillsammans med Region Örebro län, Kumla kommun,
Hallsbergs kommun och Laxå kommun en gemensam nämnd för
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företagshälsovård samt tolk- och översättarservice. Den gemensamma
nämnden har vid sitt sammanträde den 1 september 2015 tillstyrkt en
anslutning av ytterligare en ägare, Lindesbergs kommun. För att
utökningen och ett nytt samverkansavtal som omfattar den nya ägaren skall
träda i kraft krävs samstämmiga beslut i samtliga ägares fullmäktige.
Ärendet behandlades av Kommunstyrelsen den 19 oktober 2015.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2015-10-19, § 208
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2015-09-24
Föredragnings-PM från den gemensamma nämnden
Förslag till nytt samverkansavtal
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
- För egen del godkänna samverkansavtalet mellan Region Örebro län,
Örebro kommun, Kumla kommun, Hallsbergs kommun, Laxå kommun och
Lindesbergs kommun med giltighet från 2016-01-01. Tidigare
samverkansavtal mellan Region Örebro län, Örebro kommun, Kumla
kommun, Hallsbergs kommun och Laxå kommun upphör när det nya
avtalet träder i kraft.
Yrkande
Lena Baastad (S) 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
Kommunfullmäktige beslutar:
- För egen del godkänna samverkansavtalet mellan Region Örebro län,
Örebro kommun, Kumla kommun, Hallsbergs kommun, Laxå kommun och
Lindesbergs kommun med giltighet från 2016-01-01. Tidigare
samverkansavtal mellan Region Örebro län, Örebro kommun, Kumla
kommun, Hallsbergs kommun och Laxå kommun upphör när det nya
avtalet träder i kraft.
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§ 246 Arvoden och ersättningar till förtroendevalda i
Örebro kommun för mandatperioden 2014-2018 bestämmelser om ersättning för borgerliga
vigselförrättare
Ärendenummer: Ks 689/2014
Handläggare: Lena Claeson
Ärendebeskrivning
Länsstyrelsen förordnar borgerliga vigselförrättare efter förslag från
Kommunstyrelsen. De borgerliga vigselförrättarna har rätt till ersättning
från Länsstyrelsen om 110 kronor per vigsel. Vid fler än en vigsel samma
dag har vigselförrättaren rätt till ersättning om 30 kronor för varje vigsel
utöver den första.
I Örebro kommun förrättas borgerliga vigslar i Rådhusets representationsvåning lördagar mellan kl. 12 och 16 samt på midsommarafton och
nyårsafton. Vigslar kan även förrättas i Rådhuset på vardagar, efter
överenskommelse med vigselförrättaren. Vigselförrättarna tjänstgör enligt
ett rullande schema. Det finns även möjlighet att vigas på annan plats än
Rådhuset, efter överenskommelse med vigselförrättaren. Antalet vigslar är
cirka 400 -500 per år.
Örebro kommun har hittills inga bestämmelser om kommunal ersättning
för borgerliga vigselförrättare. Bestämmelser om ersättning för borgerliga
vigselförrättare bör inarbetas i bestämmelserna om arvoden och
ersättningar för förtroendevalda i Örebro kommun.
I samband med detta bör även bestämmelserna om ersättning för borgerliga
begravningsförrättare förtydligas.
Ärendet behandlades av Kommunstyrelsen den 19 oktober 2015.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2015-10-19, § 212
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2015-09-14
Arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Örebro kommun och
partigruppsresurser för mandatperioden 2014-2018 samt partistöd
Riktlinjer för borgerliga vigselförrättare, 2015-09-16
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
1. Reviderade regler för arvoden, ersättningar och partigruppsresurser för
förtroendevalda i Örebro kommun för mandatperioden 2014/2015-2018
samt partistöd antas.
2. De ökade kostnaderna för arvoden, cirka 110 000 kronor per år, får
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beaktas i kommande budgetarbete.
Yrkande
Lena Baastad (S) 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
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Reviderade regler för arvoden, ersättningar och partigruppsresurser för
förtroendevalda i Örebro kommun för mandatperioden 2014/2015-2018
samt partistöd antas.
2. De ökade kostnaderna för arvoden, cirka 110 000 kronor per år, får
beaktas i kommande budgetarbete.

§ 247 Frister för sotning inom Nerikes Brandkår
Ärendenummer: Ks 906/2015
Handläggare: Pernilla Wikström Pehrsson
Ärendebeskrivning
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) får med stöd av 3
kap. 2 och 10 §§ förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor utfärda
föreskrifter om bl.a. sotning och brandskyddskontroll. MSB har utfärdat
nya föreskrifter (MSBFS 2014:6) innebärande att dessa frister ändrats på
sätt som framgår av skrivelsen från Nerikes Brandkår. Kommunen ska
enligt nämnda förordning meddela föreskrifter om hur ofta rengöring
(sotning) ska ske.
Ärendet behandlades av Kommunstyrelsen den 19 oktober 2015.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2015-10-19, § 214
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2015-09-18
Skrivelse från kommunalförbundet Nerikes brandkår, 2015-07-09
Sotningsfrister för Örebro kommun enligt lagen om skydd mot olyckor
Författningssamling MSBFS
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
- Kommunalförbundets förslag till ändring i "Sotningsfrister för Örebro
kommun enligt lagen om skydd mot olyckor" antas.
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Yrkande
Ameer Sachet (S) 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
Kommunfullmäktige beslutar:
- Kommunalförbundets förslag till ändring i "Sotningsfrister för Örebro
kommun enligt lagen om skydd mot olyckor" antas.

§ 248 Årsredovisning - Finsam Lekeberg Örebro 2014
Ärendenummer: Ks 1091/2015
Ärendebeskrivning
Finsam Lekeberg och Örebro är ett samordningsförbund med samverkan
inom arbetslivsinriktad rehabilitering. Medlemmarna är Försäkringskassan,
Arbetsförmedlingen i Örebro, Örebro läns landsting, Lekebergs kommun
och Örebro kommun. Örebro kommun bidrar med 25 % av finansieringen.
Förbundets totala bidrag för 2014 var 6,08 miljoner kronor. Tillsammans
med resultat från tidigare år hade Finsam 8,59 miljoner kronor till sitt
förfogande under 2014.
Verksamheten regleras i Lagen om finansiell samordning av
rehabiliteringsinsatser (2003:1210). Verksamheten syftar till att personer
som behöver samordnade rehabiliteringsinsatser ska uppnå eller förbättra
sin förmåga att utföra förvärvsarbete.
Under 2014 har sju aktiviteter finansierats av av Finsam, däribland
Rehabsteget, Förrehabilitering på Kävesta folkhögskola och Unga vuxna
19-29 år med aktivitetsersättning. 135 personer har deltagit i någon av
dessa insatser och kostanden har varit i genomsnitt 40 657 kronor per
deltagare. Kostnad och deltagare i Rehabiliteringsmässan är inte inräknade.
Årsbokslutet visar på ett underskott med 776 308 kronor. Underskottet
täcks in av tidigare uppbyggt kapital, det är förbundets mening att använda
kapital för att finansierar aktiviteter. Samtliga resultatmål är uppfyllda
förutom målen för projektet Förrehab. på Kävesta folkhögskola som ännu
inte uppnått resultatmålen helt.
Revisorerna tillstryker att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för
2014 års verksamhet.
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Ärendet behandlades av Programnämnd social välfärd den 3 september och
Kommunstyrelsen den 19 oktober 2015.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2015-10-19, § 216
Protokollsutdrag från Programnämnd social välfärd, 2015-09-03, § 110
Finsam Lekeberg och Örebro årsredovisning 2014
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
- Finsams styrelse och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för
verksamheten år 2014.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Enligt Kommunstyrelsens förslag.

§ 249 Beslut som inte är verkställda enligt
socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till
vissa funktionshindrade (LSS), kvartal 2 2015
Ärendenummer: Ks 1092/2015
Ärendebeskrivning
Enligt 4 kapitlet 1 § socialtjänstlagen (SoL) och 9 § i lagen om stöd och
service till vissa funktionshindrade (LSS) har kommunerna en
rapporteringsskyldighet över beslut i verksamheterna vård och omsorg,
socialtjänst och stöd till funktionshindrade. Gynnande beslut som inte
verkställts inom tre månader från beslutsdatum ska rapporteras till
Inspektionen för vård och omsorg (fr.o.m. 2013-06-01, tidigare
Socialstyrelsen), kommunens revisorer och Kommunfullmäktige.
Programnämnden får informationen för kännedom. Sanktionsavgift kan
utdömas för de beslut som inte verkställts inom skälig tid. Avgiften är lägst
10 tkr och högst 1 mnkr.
Förvaltningskontor Ringgatan ansvarar för sammanställning av
nämndernas statistikrapporter till Kommunfullmäktige och för
informationen till programnämnden.
Antal biståndsbeslut för vård och omsorg som ej verkställts inom tre
månader är 32 stycken, 2 färre än kvartal 1:2015. Alla beslut avser precis
som vid tidigare rapporteringar permanent plats på särskilt boende.
Totalt rapporterar socialnämnderna nio beslut, som inte verkställts inom tre
månader från beslutet, under kvartal 2:2015, vilket är 13 färre än kvartal
1:2015.
13

Nämnden för funktionshindrade rapporterade sju SoL-beslut som ej
verkställt inom tre månader kvartal 2:2015. Under kvartal 1:2015 var
siffran ett. Nämnden rapporterar 34 ej verkställda beslut enligt LSS kvartal
2:2015, vilket är två fler än vid det förra rapporteringstillfället.
Ärendet behandlades av Programnämnd social välfärd den 3 september och
Kommunstyrelsen den 19 oktober 2015.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2015-10-19, § 217
Protokollsutdrag från Programnämnd social välfärd, 2015-09-03, § 99
Statistikrapport ej verkställda beslut för kvartal 2 2015
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Enligt Kommunstyrelsens förslag.

§ 250 Val av nämndemän vid Örebro Tingsrätt
Ärendenummer: Ks 839/2015
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har till uppgift att utse 66 nämndemän till Örebro
Tingsrätt.
Kommunfullmäktige utsåg den 21 oktober 2015 nämndemän för perioden
1 januari 2016-31 december 2018.
Nämndemännen ska dock väljas på fyra år vilket innebär till och med den
31 december 2019. Därför tas ärendet upp på nytt så att nämndemännen
utses för en period på fyra år.
Beslutsunderlag
Valhandling, förteckning över nämndemän
Förslag till beslut
Valberedningens förslag till Kommunfullmäktige:
- Som nämndemän vid Örebro Tingsrätt utses de personer som anges i
särskild sammanställning, för tiden 1 januari 2016 - 31 december 2019.
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Enligt Valberedningens förslag.

§ 251 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
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.
Ärendet behandlades av Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
den 13 november 2014 och Kommunstyrelsen den 24 februari 2015.
Ärendet bordlades av Kommunfullmäktige den 25 mars, den 29 april, den
27 maj, den 17 juni, den 30 september och 21 oktober 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
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
- Motionen är tillgodosedd.
Yrkande
Lena Baastad (S), Murad Artin (V) och Eva Eriksson (S) yrkar bifall till
Kommunstyrelsens förslag.
Johan Kumlin (M), Linn Andersson (M), Daniel Spiik (SD), Karolina
Wallström (FP) och Niclas Persson (MP) yrkar bifall till motionen.
Proposition
Ordförande Agneta Blom (S) finner att det finns två förslag till beslut, det
vill säga bifall till Kommunstyrelsens förslag att motionen är tillgodosedd
respektive Johan Kumlins (M) yrkande om bifall till motionen.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att
Kommunfullmäktige beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Motionen är tillgodosedd.
Reservation
Anders Åhrlin (M), Maria Haglund (M), Johan Kumlin (M), Johanna
Reimfeldt (M), Linn Andersson (M), Maria Hedwall (M), Daniel Granqvist
(M), Sebastian Haraldsson (M), Sara Ishak (M) Eva Leitzler (M), Lars
Elamson (M), Stefan Stark (M), Ulf Södersten (M), Karolina Wallström
(FP), Azita Iranipour (FP), Åsa Johansson (FP), Ulrica Solver-Gustavsson
(FP), Daniel Edström (SD), Daniel Spiik (SD), Sigvard Blixt (SD), Jimmy
Larsson (SD), Anna Spiik (SD) och Habib Brini (SD) reserverar sig mot
Kommunfullmäktiges beslut till förmån för Johan Kumlins (M) m.fl.
yrkande om bifall till motionen.

§ 252 Delårsrapport med prognos 2 2015 Örebro kommun
Ärendenummer: Ks 753/2015
Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har sammanställt en delårsrapport till och med
den 31 augusti och helårsprognos 2 för 2015 för Örebro kommun. I
rapporten görs en uppföljning av utvecklingen inom Kommunfullmäktiges
strategiska områden och av god ekonomisk hushållning.
Delårsresultatet januari till augusti 2015 uppgår till 317 mnkr. Kommunens
prognos för helåret 2015 beräknas till 204 mnkr, vilket är ett överskott på
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125 mnkr i förhållande till budget. Resultatet efter ianspråktagande av
reserverade medel i eget kapital prognostiseras till 237 mnkr.
Nämnderna sammantaget redovisar ett underskott på 40 mnkr.
Försäljningsintäkterna för tomträtter och exploateringsverksamheten
förväntas ge ett överskott på närmare 70 mnkr. Den slutliga återbetalningen
av tidigare inbetalda sjukförsäkringsavgifter uppgår till 55 mnkr.
Prognosen för skatteintäkter och generella statsbidrag beräknas ge 40 mnkr
mindre än budgeterat. Helårsprognosen för finansverksamheten ger ett
överskott på 80 mnkr. Årets balanskravsresultat prognostiseras till 184
mnkr, och kommunen har därmed inte något balanskravsresultat att reglera.
Prognosen visar att tolv av sjutton bedömda indikatorer uppnår angivna
målvärden för året, med nuvarande och planerade insatser.
Ärendet behandlades av Kommunstyrelsen den 19 oktober 2015
och anmäldes till Kommunfullmäktige på sammanträdet den 20-21
oktober.
Beslutsunderlag
Stadsrevisionens bedömning, 2015-11-10
Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige 2015-10-20 § 204
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen 2015-10-19 § 199
Delårsrapport med prognos 2 för 2015 Örebro kommun 2015-10-06
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
1. Delårsrapport med prognos 2 för 2015 godkänns.
2. Samtliga nämnder som redovisar prognostiserat underskott för år 2015
ska genomföra åtgärder för att klara att bedriva verksamheten inom
beslutade budgetramar och redovisa dessa åtgärder till Kommunstyrelsen.
Yrkande
Lena Baastad (S), Behcet Barsom (KD), Susanne Wallin (S), Rasmus
Persson (C) och Fisun Yavas (S) 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
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Delårsrapport med prognos 2 för 2015 godkänns.
2. Samtliga nämnder som redovisar prognostiserat underskott för år 2015
ska genomföra åtgärder för att klara att bedriva verksamheten inom
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beslutade budgetramar och redovisa dessa åtgärder till Kommunstyrelsen.
Anders Åhrlin (M), Maria Haglund (M), Johan Kumlin (M), Johanna
Reimfeldt (M), Linn Andersson (M), Maria Hedwall (M), Daniel Granqvist
(M), Sebastian Haraldsson (M), Sara Ishak (M) Eva Leitzler (M), Hossein
Azeri (M), Stefan Stark (M), Ulf Södersten (M), Karolina Wallström (FP),
Azita Iranipour (FP), Åsa Johansson (FP), Ulrika Solver-Gustavsson (FP),
Murad Artin (V), Stefan Nilsson (V), Cecilia Lönn-Elgstrand (V) och Hans
Holberg (V) deltar inte i beslutet.

§ 253 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.
Ärendet bordlades av Kommunfullmäktige den 29 april, den 27 maj, den
17 juni, den 30 september och den 21 oktober 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
18

konsumeras på allmän plats"
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
- Motionen är tillgodosedd.
Yrkande
Björn Sundin (S) och Daniel Granqvist (M) 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
Kommunfullmäktige beslutar:
- Motionen är tillgodosedd.

§ 254 Svar på motion från Johan Kumlin (M) om en väg till
jobb
Ärendenummer: Ks 125/2014
Ärendebeskrivning
Johan Kumlin (M) har lämnat in en motion som anmäldes till
Kommunfullmäktige den 29 januari 2014, § 48. I motionen föreslås att
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden får i uppdrag att verka för
en samlokalisering av Örebro kommuns försörjningsstöd,
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.
Ärendet behandlades av Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
den 8 maj 2014 och Kommunstyrelsen den 21 april 2015.
Ärendet bordlades av Kommunfullmäktige den 27 maj, den 17 juni, den 30
september och den 21 oktober 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.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Bordlägga ärendet.

§ 255 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, den 17 juni, den 30
september och den 21 oktober 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.
Yrkande
Lena Baastad (S), Lennart Bondeson (KD) och Eva Eriksson (S) yrkar
bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Murad Artin (V) yrkar bifall till motionen.
Proposition
Ordförande Agneta Blom (S) finner att det finns två förslag till beslut, det
vill säga bifall till Kommunstyrelsens förslag att motionen avslås
respektive Murad Artins (V) yrkande om bifall till motionen.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att
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Kommunfullmäktige beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Motionen avslås.
Reservation
Murad Artin (V), Hans Holberg (V), Cecilia Lönn-Elgstrand
(V) och Stefan Nilsson (V) reserverar sig mot Kommunfullmäktiges beslut
till förmån för Murad Artins (V) yrkande om bifall till motionen.

§ 256 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.
Ärendet behandlades av Kommunstyrelsen den 21 april 2015.
Ärendet bordlades av Kommunfullmäktige den 27 maj, den 17 juni, den
30 september och den 21 oktober 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.
Yrkande
Charlotte Edberger-Jangdin (C) och Lars O Molin (KD) yrkar bifall till
Kommunstyrelsens förslag.
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Daniel Edström (SD) yrkar bifall till motionen.
Proposition
Ordförande Agneta Blom (S) finner att det finns två förslag till beslut, det
vill säga bifall till Kommunstyrelsens förslag att motionen är
besvarad respektive Daniel Edströms (SD) yrkande om bifall till
motionen.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att
Kommunfullmäktige beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Motionen är besvarad.
Reservation
Daniel Edström (SD), Daniel Spiik (SD), Sigvard Blixt (SD), Jimmy
Larsson (SD), Anna Spiik (SD) och Habib Brini (SD) reserverar sig mot
Kommunfullmäktiges beslut till förmån för Daniel Edströms (SD) yrkande
om bifall till motionen.

§ 257 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, den 17 juni, den 30
september och den 21 oktober 2015.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2015-04-21, § 86
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2014-05-30
Motion från Jonas Millard, Daniel Edström och Daniel Spiik, samtliga
(SD) om upprättande av handlingsplan mot politiskt våld och hot, 2013-1022

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.
Yrkande
Lena Baastad (S) 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
Kommunfullmäktige beslutar:
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.

§ 258 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.
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Ärendet behandlades av Kommunstyrelsen den 21 april 2015.
Ärendet bordlades av Kommunfullmäktige den 27 maj, den 17 juni, den 30
september och den 21 oktober 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.
Yrkande
Björn Sundin (S) och Charlotte Edberger-Jangdin (C) yrkar bifall till
Kommunstyrelsens förslag.
Niclas Persson (MP), Johan Kumlin (M), Marcus Willén Ode (MP),
Sten Lang (MP), Karolina Wallström (FP) och Daniel Granqvist (M) yrkar
bifall till motionen.
Proposition
Ordförande Agneta Blom (S) finner att det finns två förslag till beslut, det
vill säga bifall till Kommunstyrelsens förslag att motionen anses
tillgodosedd respektive Niclas Persson (MP) m.fl. yrkande om bifall till
motionen.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att
Kommunfullmäktige beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs och verkställs.
Ja-röst innebär bifall till Kommunstyrelsens förslag om att motionen anses
tillgodosedd och Nej-röst innebär bifall till Niclas Perssons (MP) m.fl.
yrkande om bifall till motionen.
Ja-röster lämnas av: Allan Armaghan (S), Lena Baastad (S), Inger Carlsson
(S), Björn Sundin (S), Fisun Yavas (S), Jan Zetterqvist (S), Per Lilja (S),
Lasse S Lorentzon (S), Frederick Axewill (S), Jessica Ekerbring (S),
Thomas Esbjörnsson (S), Ameer Sachet (S), Carina Toro Hartman (S), Eva
Eriksson (S), Susanne Wallin (S), Yusuf Abdow (S), Marie Brorson (S),
Agneta Blom (S), Camilla Andersson (S), Ida Eklund (S), Anna Hedström
(S), Jennie Bergström (S), Elvy Wennerström (S) Charlotte Edberger
Jangdin (C), Rasmus Persson (C), Per-Åke Sörman (C), Lars Johansson
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(C), Murad Artin (V), Hans Holberg (V), Cecilia Lönn Elgstrand (V),
Stefan Nilsson (V), Behcet Barsom (KD), Lennart Bondeson (KD), Lars O
Molin (KD) och Marlene Jörhag (KD),
Nej-röster lämnas av: Karolina Wallström (FP), Azita Iranipour (FP),
Ulrica Solver-Gustavsson (FP), Åsa Johansson (FP) Daniel Edström (SD),
Sigvard Blixt (SD), Daniel Spiik (SD), Anna Spiik (SD), Jimmy Larsson
(SD), Habib Brini (SD), Daniel Granqvist (M), Johan Kumlin (M), Ewa
Leitzler (M), Gunilla Olofsson (M), Ulf Södersten (M), Maria Haglund
(M), Anders Åhrlin (M), Johanna Reimfeldt (M), Stefan Stark (M), Linn
Andersson (M), Sara Ishak (M), Hossein Azeri (M), Maria Hedwall (M),
Niclas Persson (MP), Marcus Willén Ode (MP), Gunnar Oest (MP), Jesper
Räftegård (MP), Sten Lang (MP) och Julia Leandersson (MP).
Ordföranden finner att Kommunfullmäktige med 35 ja-röster och 29 nejröster beslutar bifall till Kommunstyrelsens förslag om att motionen anses
tillgodosedd.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Motionen anses tillgodosedd.
Reservation
Niclas Persson (MP), Marcus Willén Ode (MP), Gunnar Oest (MP), Jesper
Räftegård (MP), Sten Lang (MP), Julia Leandersson (MP), Karolina
Wallström (FP), Azita Iranipour (FP), Ulrica Solver-Gustavsson (FP), Åsa
Johansson (FP), Daniel Granqvist (M), Johan Kumlin (M), Ewa Leitzler
(M), Gunilla Olofsson (M), Ulf Södersten (M), Maria Haglund (M),
Anders Åhrlin (M), Johanna Reimfeldt (M), Stefan Stark (M), Linn
Andersson (M), Sara Ishak (M), Hossein Azeri (M) och Maria Hedwall
(M) reserverar sig mot Kommunfullmäktiges beslut till förmån för Niclas
Perssons (MP) m.fl. yrkande om bifall till motionen.

§ 259 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
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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, den 17 juni, den 30
september och den 21 oktober 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.
Yrkande
Lena Baastad (S) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Daniel Spiik (SD) yrkar bifall till motionen.
Proposition
Ordförande Agneta Blom (S) finner att det finns två förslag till beslut, det
vill säga bifall till Kommunstyrelsens förslag att motionen avslås
respektive Daniel Spiiks (SD) yrkande om bifall till motionen.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att
Kommunfullmäktige beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Motionen avslås.
Reservation
Daniel Edström (SD), Daniel Spiik (SD), Sigvard Blixt (SD), Jimmy
Larsson (SD), Anna Spiik (SD) och Habib Brini (SD) reserverar sig mot
Kommunfullmäktiges beslut till förmån för Daniel Spiiks (SD) yrkande om
bifall till motionen.
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§ 260 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.
Ärendet bordlades av Kommunfullmäktige den 17 juni, den 30 september
och den 21 oktober 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.
Yrkande
Björn Sundin (S), Niclas Persson (MP) och Marcus Willén Ode (MP) 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.
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
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.

§ 261 Svar på motion från Daniel Granqvist (M) om att
förbättra tryggheten i Örebro
Ärendenummer: Ks 1306/2013
Ärendebeskrivning
Daniel Granqvist (M) har inkommit med en motion som anmäldes i
Kommunfullmäktige 19 december 2013. Motionen innehåller förslag på att
ge Programnämnd samhällsbyggnad i uppdrag att åtgärda trasig belysning
och klotter inom 48 timmar efter att det anmälts på utpekade platser i
kommunen.
Då Kommunfullmäktige skulle behandla ärendet vid sitt sammanträde 25
februari 2015 framkom att Moderaterna ville höja ambitionen i skrivelsen
och ge Programnämnd samhällsbyggnad i uppdrag att åtgärda trasig
belysning och klotter inom 24 timmar efter att det anmälts på utpekade
platser i kommunen. Med anledning av detta beslutade
Kommunfullmäktige att motionssvaret skulle återremitteras till
Kommunledningskontoret med motiveringen att ärendet ska beredas på
nytt med de ändringar som framkommit.
Ärendet behandlades av Kommunstyrelsen den 19 maj 2015.
Ärendet bordlades av Kommunfullmäktige den 17 juni, den 30 september
och den 21 oktober 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
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
- Motionen är besvarad.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Bordlägga ärendet.

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

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

§ 264 Svar på motion från Johan Åqvist (FP) om att bygga
en gång- och cykelbana mellan hållplats Rundstigen och
Universitetsrondellen
Ärendenummer: Ks 993/2014
Ärendebeskrivning
Johan Åqvist (FP) har inkommit till Kommunfullmäktige med en motion
om att bygga en cykelbana på östra sidan om Åstadalsvägen mellan
hållplats Rundstigen och Universitetsrondellen. Johan Åqvist (FP) menar
att i och med byggnation av ytterligare studentbostäder på östra sidan av
Åstadalsvägen finns ett behov av cykelbana även på östra sidan av vägen.
En cykelbana på östra sidan skulle innebära ett säkrare cyklande och
gående på grund av minskat antal passager över Åstadalsvägen.
Ärendet behandlades av Kommunstyrelsen den 22 september och 21
oktober 2015.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2015-09-22, § 189
Protokollsutdrag från Programnämnd samhällsbyggnad, 2015-05-05, § 62
Stadsbyggnads tjänsteskrivelse, 2015-04-09
Motionssvar, 2015-04-09
Johan Åqvist (FP) motion om att bygga en gång- och cykelbana mellan
hållplatsen Rundstigen och Universitetsrondellen, 2014-07-29
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
- Motionen avslås.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Bordlägga ärendet.
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§ 265 Svar på motion från Ia Malmqvist (MP) m.fl. om
vegetarisk matlagning
Ärendenummer: Ks 748/2014
Ärendebeskrivning
Miljöpartiet har lämnat in en motion till Kommunfullmäktige där man
yrkar på att erbjuda utbildning i vegetarisk matlagning för samtliga kockar
inom skola och äldreomsorg i Örebro kommun. Syftet med utbildningen är
att minska matens klimatpåverkan och samtidigt säkerställa en hög kvalitet
genom en ökad kunskapsnivå bland kommunens kockar.
Ökad andel vegetariskt inom de offentliga köken kan ha flera positiva
effekter, bl.a. minskad klimatbelastning, lägre råvarukostnader, och
främjande av hälsosamma matvanor. För detta krävs kunskap i att laga god
och näringsriktig vegetarisk mat och utbildning av kostpersonal är därför
en viktig fråga. Utbildning i vegetarisk matlagning av samtliga kockar
inom skola och äldreomsorg ryms i dagsläget inte inom verksamheternas
ordinarie budget, och kräver i så fall extra resurser för genomförande.
Ärendet behandlades av Kommunstyrelsen den 19 oktober 2015.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2015-10-19, § 218
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2015-08-10
Motion från Ia Malmqvist (MP) om Erbjud kockar inom kommunala
verksamheter utbildning i vegetarisk matlagning
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
1. Motionen är besvarad.
2. Kommunledningskontoret ges i uppdrag att utreda förutsättningarna för
en utbildning i vegetarisk matlagning.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Bordlägga ärendet.
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§ 266 Svar på motion från Daniel Edström (SD) m.fl. om
informativt utskick till alla hushåll om nätdrogen spice
Ärendenummer: Ks 143/2015
Ärendebeskrivning
Daniel Edström, Jimmy Larsson, Laszlo Petrovics och Habib Brini från
Sverigedemokraterna har inkommit med en motion som anmäldes till
Kommunfullmäktige 28 januari 2015.
Motionärerna föreslår ett informativt utskick om nätdrogen spice till alla
hushåll i Örebro kommun. Det ska vara rent informativt med syfte att
upplysa våra barn/ungdomar samt vårdnadshavare om faran med att
använda drogen spice. Man menar vidare i motionen att om en eller två
familjer blir hjälpta av denna insats har stora vinster gjorts. Motionärerna
föreslår vidare att polis och socialtjänst anordnar en informationskväll för
allmänheten i Örebro kommun om drogen spice.
Ärendet behandlades av Kommunstyrelsen den 19 oktober 2015.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2015-10-19, § 220
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2015-08-24
Motion från Daniel Edström, Jimmy Larsson, Laszlo Petrovics och Habib
Brini, samtliga (SD) om informativt utskick till alla hushåll om nätdrogen
spice.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
- Motionen avslås.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Bordlägga ärendet.

§ 267 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
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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.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde, 2015-10-19, § 221
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2015-09-10
Motion från Azita Iranipour om att Inrätta karriärtjänster för
Socialsekreterare, 2015-02-25
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
- Motionen avslås.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Bordlägga ärendet.

§ 268 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.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2015-10-19, § 222
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2015-04-07
Motion från Murad Artin (V) om att skapa ett pilotprojekt för
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arbetstidsförkortning, 2014-09-08
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
- Motionen är besvarad.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Bordlägga ärendet.

§ 269 Svar på motion från Maria Haglund (M) om
"Förbättra tryggheten i Örebro"
Ärendenummer: Ks 508/2014
Ärendebeskrivning
Maria Haglund (M), har inkommit med en motion som anmäldes i
Kommunfullmäktige den 23 april 2014, § 186.
Motionen innehåller ett förslag om att ge Örebrobostäder i uppdrag att
inrätta en trygghetstjänst. Detta innebär att Örebrobostäders hyresgäster
ska kunna få sällskap av väktare som ser till att de kommer hem tryggt på
kvällar och nätter.
Ärendet behandlades av Kommunstyrelsen den 18 oktober 2015.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2015-10-19, § 223
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2015-08-27
Maria Haglunds (M) motion om att förbättra tryggheten i Örebro, 2014-0423
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
- Motionen avslås.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Bordlägga ärendet.
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§ 270 Anmälan av frågor och interpellationer till
kommande sammanträde
Ärendebeskrivning
Azita Iranipour (FP) har inkommit med en interpellation till kommunalråd
Rasmus Persson (C) om hur har arbetet med kommunens övergripande
handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck gått?, Ks 1303/2015
Azita Iranipour (FP) har inkommit med en interpellation till kommunalråd
Rasmus Persson (C) om hur länge ska Örebro kommuns barn och
ungdomar vänta med att få besked?, Ks 1304/2015
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
-Interpellationerna får ställas.

§ 271 Anmälan av motioner
Ärendebeskrivning
Från Marcus Willén Ode (MP) har en motion om offentlighet i kommunala
bolag inkommit, Ks 1174/2015.
Från Daniel Edström (SD), Jimmy Larsson (SD) och Anna Spiik (SD) har
en motion om individuell aktivitetspeng till unga inkommit, Ks 1279/2015.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Remittera motionerna till Kommunstyrelsen.

§ 272 Vissa val mm
Ärendenummer: Ks 1156/2015
Ärendebeskrivning
Valberedningen har den 18 november 2015 inkommit med en valhandling.
Valhandlingen läggs som bilaga till protokollet.
Beslutsunderlag
Valhandling, 2015-11-18
Länsstyrelsens protokoll avseende ny ersättare i Kommunfullmäktige,
2015-11-06, Ks 1167/2015
Länsstyrelsens protokoll avseende ny ledamot i Kommunfullmäktige,
2015-11-06, Ks 1153/2015
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Enligt valberedningens förslag.
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2015-11-18

Ks 1156/2015

Kommunfullmäktige

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

Elmar Jehle (S), Ks 1301/2015

Ersättare i
Landsbygdsnämnden

Khalid Qassim (S), Ks 1300/2015

Ersättare i Kulturnämnden

Ia Malmqvist (MP), Ks 1239/2015

Ersättare i
Kommunalförbundet Nerikes
Brandkår och suppleant i
styrelsen för Futurum
Fastigheter AB

Rickard Samuelsson (-), Ks 1295/2015

Ledamot i Stadsnät Kumla AB

Kommunfullmäktige föreslås besluta följande:
1. Begärda entlediganden beviljas.
2. Ingmar Åhlén (S) utses till ersättare i Landsbygdsnämnden efter Elmar
Jehle (S). Ingmar Åhlén (S) tjänstgör som tredje ersättare.
3. Mirsad Omerbasic (S) utses till ersättare i Kulturnämnden efter Khalid
Qassim (S). Mirsad Omerbasic (S) tjänstgör som tredje ersättare.
4. Maria Sääf (MP) utses till ersättare i Kommunalförbundet Nerikes
Brandkår efter Ia Malmqvist (MP). Valet avser tiden t.o.m. slutet av den
ordinarie bolagsstämma som hålls närmast efter att val till
Kommunfullmäktige hölls.
5. Niclas Persson (MP) utses till suppleant i styrelsen för Futurum
Fastigheter AB efter Ia Malmqvist (MP). Valet avser tiden t.o.m. slutet
av den ordinarie bolagsstämma som hålls närmast efter att val till
Kommunfullmäktige hölls.
6. Peter Lilja (-) utses till ledamot i styrelsen för Stadsnät Kumla AB efter
Rickard Samuelsson (-). Valet avser tiden t.o.m. slutet av den ordinarie
bolagsstämma som hålls närmast efter att val till Kommunfullmäktige
hölls.

7. Till bolaget Oslo Stockholm 2.55 AB utses Björn Sundin (S) till
styrelseledamot och Katarina Tolgfors (M) till suppleant. Valet avser
tiden t.o.m. slutet av den ordinarie bolagsstämma som hålls närmast
efter att val till Kommunfullmäktige hölls.
8. Till handlingarna läggs inkomna protokoll, vari länsstyrelsen den 6
november 2015 räknat fram Jesper Räftegård (MP) till ny ersättare efter
Camilla Hansén (MP). Ks 1167/2015.
9. Till handlingarna läggs inkomna protokoll, vari länsstyrelsen den 6
november 2015 räknat fram Jesper Räftegård (MP) till ny ledamot efter
Magnus Lander (MP). Lotta Sörman (MP) och Julia Leandersson (MP)
har räknats fram som nya ersättare. Ks 1153/205.

För valberedningen
Jan Zetterqvist
Ordförande valberedningen
Jenni Hermansson
Kommunsekreterare

