Ks 41/2015

Protokoll

Kommunfullmäktige
Datum:

2015-10-20, kl. 9.00–17.00 (ajournering 10.30–11.00, 12.30–
13.30, 15.00–15.30)
2015-10-21, kl. 9.00 – 16.50 (ajournering 12.35–12.45, 15.30–
15.55)

Plats:

Sessionssalen, Rådhuset

Närvarande ledamöter
Agneta Blom (S)
Jan Zetterqvist (S)
Ulf Södersten (M)
Lena Baastad (S)
Björn Sundin (S)
Linda Smedberg (S)
Yusuf Abdow (S)
Fisun Yavas (S)
Jessica Ekerbring (S)
Jennie Bergström (S)
Per Lilja (S)
Ameer Sachet (S)
Marie Brorson (S)
Allan Armaghan (S)
Carina Toro Hartman (S)
Kenneth Nilsson (S)
Ida Eklund (S)
Frederick Axewill (S)
Inger Carlsson (S)
Per-Åke Sörman (C)
Lars Johansson (C)
Rasmus Persson (C)
Charlotte Edberger Jangdin (C)
Behcet Barsom (KD)
Susanne Lindholm (KD)
Lennart Bondeson (KD)
Murad Artin (V)
Martha Wicklund (V)
Jessica Carlqvist (V)

§§ 203-208, delar av §§ 209-210

§§ 203-208, §§ 210-236, delar av §§
209-210

§§ 203- 216

§§ 203-208, delar av §§ 209-210

delar av §§ 209-210, §§ 210-236
§§ 203-208, delar av §§ 209-210, §§
211-236
delar av §§ 209-210, §§ 211-236
§§ 203-210

§§ 203-208, delar av §§ 209-210
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Cecilia Lönn Elgstrand (V)
Anders Åhrlin (M)
Johanna Reimfelt (M)
Stefan Stark (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)
Magnus Lander (MP)
Sara Richert (MP)
Marcus Willén Ode (MP)
Gunnar Oest (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)
Patrik Jämtvall (FP)
Tjänstgörande ersättare
Hanna Altunkaynak (S)
Roger Andersson (S)
Eva Eriksson (S)
Pell Uno Larsson (S)
Elisabeth Karlsson Zuaw (S)
Lasse S Lorentzon (S)
Nourouz Wanli (S)
Elvy Wennerström (S)

§§ 203-208, delar av §§ 209-210, §§
211-236

§§ 203-208, delar av §§ 209-210,
§§ 211-236

§§ 203-210

§§ 203-208, delar av §§ 209-210
§§ 203-208, delar av §§ 209-210, §§
211-236

§§ 203-210
§§ 203-208, delar av §§ 209-210,
§§ 211-236.
delar av §§ 209-210, §§ 211-236

Ersätter Agneta Blom (S) §§ 211236
Ersätter Thomas Esbjörnsson (S)
Ersätter Camilla Andersson (S)
Ersätter Victor Silwerfeldt (S) §§
203-208, delar av §§ 209-210
Ersätter John Johansson (S)
Ersätter Torgny Larsson (S)
Ersätter Susann Wallin (S) delar av
§§ 209-210, §§ 211-236
Ersätter Inger Carlsson (S) §§ 203208, delar av §§ 209-210. Ersätter
Per Lilja (S) delar av §§ 209-210,
§§ 211-236.
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Jonas Håård (S)

Martin Andersson (S)

Ersätter Susann Wallin (S) §§ 203208, delar av §§ 209-210. Ersätter
Agneta Blom (S) delar av §§ 209210. Ersätter Yusuf Abdow (S) §§
217-236.
Ersätter Victor Silwerfeldt (S) delar
av §§ 209-210, §§ 211-236

Lars O Molin (KD)

Ersätter Anders Hagström (KD)
delar av §§ 209-210, §§ 211-236

Marlene Jörhag (KD)

Ersätter Anders Hagström (KD) §§
203-208, delar av §§ 209-210.
Ersätter Lennart Bondeson (KD)
delar av §§ 209-210, §§ 211-236.

Hannah Ljung (C)

Ersätter Lars Johansson (C) §§ 203208, delar av §§ 209-210. Ersätter
Per-Åke Sörman (C) delar av §§
209-210.
Ersätter Lars Johansson (C) delar av
§§ 209-210. Ersätter Rasmus
Persson §§ 211-236.
Ersätter Daniel Granqvist (M) delar
av §§ 209-210
Ersätter Ewa Leitzler (M)
Ersätter Daniel Granqvist (M) delar
av §§ 209-210
Ersätter Hossein Azeri (M) §§ 211236
Ersätter Jonas Millard (SD)
Ersätter Per Folkeson (MP)
Ersätter Marcus Willén Ode (MP)
delar av §§ 209-210. Ersätter
Magnus Lander (MP) delar av §§
209-210, §§ 211-236
Ersätter Cecilia Lönn Elgstrand (V)
delar av §§ 209-210

Elisabeth Malmqvist (C)

Gunilla Olofsson (M)
Lars Elamson (M)
Emelie Jaxell (M)
Eghbal Kamran (M)
Habib Brini (SD)
Sten Lang (MP)
Jesper Räftegård (MP)

Hans Holberg (V)

Martin Mestanza Haro (FP)
Åsa Johansson (FP)

Närvarande ersättare
Jonas Håård (S)
Gunilla Olofsson (M)
Sara Dicksen (M)
Eghbal Kamran (M)

Ersätter Azita Iranipour (FP) delar
av §§ 209-210.
Ersätter Patrik Jämtvall (FP) §§
203-208, delar av §§ 209-210.
§§ 211-216
§§ 203-208, delar av §§ 209-210, §§
211-236
§§ 202-210
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Emelie Jaxell (M)
Anders Fensby (M)
Jesper Räftegård (MP)
Laszlo Petrovics (SD)
Hans Holberg (V)
Stefan Nilsson (V)

§§ 203-208, delar av §§ 209-210, §§
211-236
§§ 203-208, delar av §§ 209-210
§§ 202-208, delar av §§ 209-210, §§
211-236
§§ 202-208, delar av §§ 209-210, §§
211-236

Paragraf 203-236

Lena Claeson, sekreterare
Justerat den 2 november 2015

Agneta Blom (S), ordförande §§ 203-208, delar av §§ 209-210

Jan Zetterqvist (S), ordförande §§ delar av §§ 209-210, §§ 211-236

Elvy Wennerström (S), justerare

Gunnar Oest (MP), justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 3 november
2015.
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§ 203 Val av protokollsjusterare och bestämmande av tid
för justering av protokollet
Ärendebeskrivning
På förslag av ordförande Agneta Blom (S) uppdras åt Elvy Wennerström
(S) och Gunnar Oest (MP), med Jessica Ekerbring (S) och Cecilia Lönn
Elgstrand (V) som ersättare, att jämte ordföranden justera protokollet.
Justeringen äger rum på Kommunledningskontoret den 2 november 2015
kl. 11.00.

§ 204 Anmälan av 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
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.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet på sitt sammanträde den 19 oktober
2015 och beslutade då att:
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), Johanna Reimfeldt (M), Karolina
Wallström (FP), Sara Richert (MP) och Murad Artin (V) deltog inte i
Kommunstyrelsens beslut.
Ärendet anmäls till Kommunfullmäktige 20-21 oktober. Ärendet ska
därefter beslutas av Kommunfullmäktige den 18 november.
Beslutsunderlag
Delårsrapport med prognos 2 för 2015 Örebro kommun 2015-10-06
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Delårsrapporten anmäls och återkommer till Kommunfullmäktige för
beslut den 18 november 2015.
Anmälan läggs till handlingarna.

§ 205 Tilläggsanslag och ombudgetering oktober 2015
Ärendenummer: Ks 388/2015
Ärendebeskrivning
I ärendet redovisas tilläggsanslag 2015 samt revidering av 2015 års
investeringsprogram.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet på sitt sammanträde den 19 oktober
2015.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2015-10-06
Bilaga 1: Ombudgetering hyra
Bilaga 2: Revidering investeringsprogram 2015
Bilaga 3: Resultatbedömningsmatris
Bilaga 4: Budgetramar 2015
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förslag till Kommunfullmäktige:
1. Ombudgetering för hyra fastställs i enlighet med
kommunledningskontorets förslag. Finansiering sker ur Kommunstyrelsens
anslag för generella kostnadsökningar.
2. Revidering av investeringsprogram för 2015 fastställs i enlighet med
Kommunledningskontorets förslag.
3. Komplettering av resultatbedömningsmatris enligt
6

Kommunledningskontorets förslag.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Enligt Kommunstyrelsens förslag.
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), Lars Elamson (M),
Hossein Azeri (M), Stefan Stark (M), Ulf Södersten (M), Karolina
Wallström (FP), Azita Iranipour (FP), Åsa Johansson (FP) och Ulrica
Solver-Gustavsson (FP) deltar inte i beslutet avseende beslutspunkt 2.

§ 206 Enkel fråga från Azita Iranipour (FP) till
kommunalråd Rasmus Persson (C) om stöd och hjälp för
barn och ungdomar som bevittnar våld i nära relationer
Ärendenummer: Ks 1089/2015
Ärendebeskrivning
Azita Iranipour (FP) har inkommit med en enkel fråga till kommunalråd
Rasmus Persson (C) om stöd och hjälp för barn och ungdomar som
bevittnar våld i nära relationer.
Den enkla frågan anmäldes och bordlades vid Kommunfullmäktiges
sammanträde den 30 september 2015.
Beslutsunderlag
Enkel fråga från Azita Iranipour (FP)
Kommunfullmäktiges behandling
Azita Iranipour (FP) ställer sin fråga.
Rasmus Persson (C) yttrar sig.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Frångå ärendet som därmed är färdigbehandlat.
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§ 207 Enkel fråga från Johanna Reimfelt (M) till
kommunalråd Rasmus Persson (C) om hur antalet
sjukskrivningar ska minska?
Ärendenummer: Ks 1088/2015
Ärendebeskrivning
Johanna Reimfelt (M) har dragit tillbaka sin enkla fråga.

§ 208 Enkla frågor som inkommit inom beslutade
tidsfrister
Ärendebeskrivning
Inga enkla frågor har inkommit inom beslutade tidsfrister.

§ 209 Övergripande strategier och budget 2016 med plan
för 2017-2018
Ärendenummer: Ks 730/2015
Ärendebeskrivning
Förslag till övergripande strategier och budget 2016 samt flerårsplan för
2017-2018 för Örebro kommun "En växande kommun med nya
möjligheter" har upprättats på uppdrag av Socialdemokraterna,
Kristdemokraterna och Centerpartiet.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 13 oktober 2015.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2015-10-13, § 197
En växande kommun med nya möjligheter - Kommunledningen i Örebros
övergripande strategier och budget 2016 med plan för 2017-2018
Budgetförslag från Moderaterna 2016
Budgetförslag från Sverigedemokraterna 2016
Budgetförslag från Miljöpartiet 2016
Budgetförslag från Vänsterpartiet 2016
Budgetförslag från Folkpartiet 2016
Skriftlig reservation från Sara Richert (MP), 2015-10-12
Skriftlig reservation från Karolina Wallström (FP), 2015-10-12
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
1. Skattesatsen för allmän kommunalskatt år 2016 fastställs till 21,35
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kronor per skattekrona.
2. Övergripande strategier och budget 2016 med flerårsplan 2017-2018
fastställs enligt förslaget "En växande kommun med nya möjligheter".
3. Finansiella mål och verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning för
år 2016 fastställs enligt förslag i budgethandlingen.
4. Driftbudgetramar för år 2016 fastställs enligt förslag budgethandlingen.
5. Mätning av måluppfyllelse inom utpekade strategiområden sker, enligt
den modell som redovisas i budgethandlingen, vid framtagande av
delårsrapport 2 och årsredovisningen för 2016.
6. De specificerade avsnitten avseende programområden 2016 följs upp
och redovisas inom respektive programområde.
7. Tekniska nämnden har rätt att under år 2016 använda eget kapital
(balanserat resultat) för att finansiera de kostnader för avgiftsfinansierade
verksamheter som inte kan täckas med årets taxeintäkter.
Yrkande
Lena Baastad (S), Roger Andersson (S), Jennie Bergström (S), Fisun
Yavas (S), Jessica Ekerbring (S), Linda Smedberg (S), Yusuf Abdow (S),
Lasse S Lorentzon (S), Elisabeth Karlsson Zuaw (S), Marie Brorson (S),
Björn Sundin (S), Ida Eklund (S), Eva Eriksson (S), Elvy Wennerström
(S), Kenneth Nilsson (S), Carina Toro Hartman (S), Lennart Bondeson
(KD), Behcet Barsom (KD), Marlene Jörhag (KD), Susanne Lindholm
(KD), Lars O Molin (KD), Rasmus Persson (C), Hannah Ljung (C), PerÅke Sörman (C), Charlotte Edberger Jangdin (C) och Elisabeth Malmqvist
(C) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag till budget.
Anders Åhrlin (M), Maria Haglund (M), Johan Kumlin (M), Sara Ishak
(M), Maria Hedwall (M), Johanna Reimfelt (M), Emelie Jaxell (M), Lars
Elamson (M), Linn Andersson (M), Sebastian Haraldsson (M) och Hossein
Azeri (M) yrkar bifall till Moderaternas eget förslag till budget.
Daniel Edström (SD), Daniel Spiik (SD), Anna Spiik (SD), Habib Brini
(SD), Jimmy Larsson (SD) och Sigvard Blixt (SD) yrkar bifall till
Sverigedemokraternas eget förslag till budget.
Sara Richert (MP), Magnus Lander (MP), Niclas Persson (MP), Gunnar
Oest (MP), Marcus Willén Ode (MP), Jesper Räftegård (MP) och Sten
Lang (MP) yrkar bifall till Miljöpartiets eget förslag till budget.
Karolina Wallström (FP), Ulrica Solver-Gustavsson (FP), Azita Iranipour
(FP), Åsa Johansson (FP), Patrik Jämtvall (FP) och Martin Mestanza (FP)
yrkar bifall till Folkpartiets eget förslag till budget.
Murad Artin (V), Hans Holberg (V), Martha Wicklund (V), Cecilia Lönn
Elgstrand (V) och Jessica Carlqvist (V) yrkar bifall till Vänsterpartiets
förslag till budget avseende beslutspunkterna 2-6 , samt bifall till
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Kommunstyrelsens förslag gällande punkt 1 och 7.
Ajournering
Under budget- och investeringsprogramsdebatten den 20 oktober
ajournerar sig Kommunfullmäktige för fikapaus klockan 10.30–11.00,
lunchpaus klockan 12.30-13.30 och kaffepaus klockan 15.00-15.30.
Kommunfullmäktige ajournerar sig för dagen den 20 oktober klockan
17.00. Sammanträdet återupptas den 21 oktober klockan 9.00.
Kommunfullmäktige ajournerar sig den 21 oktober för överläggning
klockan 12.35. Sammanträdet återupptas klockan 12.45.
Proposition
Efter att budgetdebatten förklaras avslutad ställer ordförande Jan
Zetterqvist (S) proposition på de yrkanden som uppkommit under debatten
enligt den av Kommunfullmäktige godkända propositionsordningen.
Ordföranden finner att det finns sex förslag till beslut, det vill säga
Kommunstyrelsens förslag, Moderaternas egna förslag,
Sverigedemokraternas egna förslag, Miljöpartiets egna förslag, Folkpartiets
egna förslag samt Vänsterpartiets egna förslag och behandlar dessa ett i
taget.
Ordföranden finner att Kommunfullmäktige beslutar enligt
Kommunstyrelsens förslag till budget.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Skattesatsen för allmän kommunalskatt år 2016 fastställs till 21,35
kronor per skattekrona.
2. Övergripande strategier och budget 2016 med flerårsplan 2017-2018
fastställs enligt förslaget "En växande kommun med nya möjligheter".
3. Finansiella mål och verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning för
år 2016 fastställs enligt förslag i budgethandlingen.
4. Driftbudgetramar för år 2016 fastställs enligt förslag i budgethandlingen.
5. Mätning av måluppfyllelse inom utpekade strategiområden sker, enligt
den modell som redovisas i budgethandlingen, vid framtagande av
delårsrapport 2 och årsredovisningen för 2016.
6. De specificerade avsnitten avseende programområden 2016 följs upp
och redovisas inom respektive programområde.
7. Tekniska nämnden har rätt att under år 2016 använda eget kapital
(balanserat resultat) för att finansiera de kostnader för avgiftsfinansierade
10

verksamheter som inte kan täckas med årets taxeintäkter.
Reservation
Anders Åhrlin (M), Maria Haglund (M), Johan Kumlin (M), Gunilla
Olofsson (M), Ulf Södersten (M), Lars Elamson (M), Johanna Reimfelt
(M), Stefan Stark (M), Linn Andersson (M), Sara Ishak (M), Sebastian
Haraldsson (M), Hossein Azeri (M) och Maria Hedwall (M) reserverar sig
mot beslutet till förmån för Anders Åhrlins (M) m.fl. yrkande om bifall till
Moderaternas eget förslag till budget.
Karolina Wallström (FP), Azita Iranipour (FP), Ulrica Solver-Gustavsson
(FP) och Patrik Jämtvall (FP) reserverar sig mot beslutet till förmån för
Karolina Wallströms (FP) m.fl. yrkande om bifall till Folkpartiets eget
förslag till budget.
Daniel Edström (SD), Daniel Spiik (SD), Anna Spiik (SD), Habib Brini
(SD), Jimmy Larsson (SD) och Sigvard Blixt (SD) reserverar sig mot
beslutet till förmån för Daniel Edströms m.fl. yrkande om bifall till
Sverigedemokraternas eget förslag till budget.
Sara Richert (MP), Niclas Persson (MP), Gunnar Oest (MP), Marcus
Willén Ode (MP), Jesper Räftegård (MP) och Sten Lang (MP) reserverar
sig mot beslutet till förmån för Sara Richerts (MP) m.fl. yrkande om bifall
till Miljöpartiets eget förslag till budget.
Murad Artin (V), Martha Wicklund (V), Cecilia Lönn Elgstrand (V) och
Jessica Carlqvist (V) reserverar sig mot beslutet avseende beslutspunkterna
2-6 till förmån för Murad Artins m.fl. yrkande om bifall till Vänsterpartiets
eget förslag till budget.

§ 210 Investeringsprogram 2016 med plan för 2017-2018
Ärendenummer: Ks 467/2015
Ärendebeskrivning
Förslag till investeringsprogram har upprättats på uppdrag av
Socialdemokraterna, Kristdemokraterna och Centerpartiet.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet på sitt sammanträde den 19 oktober
2015.
Beslutsunderlag
Skriftlig reservation från Murad Artin (V), 2015-10-19
Investeringsprogram 2016-2019
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
1. Investeringsprogrammet fastställs.
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2. Igångsättningstillstånd beviljas för de investeringsobjekt med start 2016
som redovisas med finansiering i investeringsprogrammet.
Yrkande
Lena Baastad (S), Roger Andersson (S), Jennie Bergström (S), Fisun
Yavas (S), Jessica Ekerbring (S), Linda Smedberg (S), Yusuf Abdow (S),
Lasse S Lorentzon (S), Elisabeth Karlsson Zuaw (S), Marie Brorson (S),
Björn Sundin (S), Ida Eklund (S), Eva Eriksson (S), Elvy Wennerström
(S), Kenneth Nilsson (S), Carina Toro Hartman (S), Lennart Bondeson
(KD), Behcet Barsom (KD), Marlene Jörhag (KD), Susanne Lindholm
(KD), Lars O Molin (KD), Rasmus Persson (C), Hannah Ljung (C), PerÅke Sörman (C), Charlotte Edberger Jangdin (C) och Elisabeth Malmqvist
(C) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag till investeringsprogram.
Murad Artin (V), Hans Holberg (V), Martha Wicklund (V), Cecilia Lönn
Elgstrand (V) och Jessica Carlqvist (V) yrkar bifall till Kommunstyrelsens
förslag till investeringsprogram med följande undantag: Investeringar
gällande 1) öppning av gator för biltrafik och 2) paviljongen på Järntorget
avslås samt att 3) investeringar gällande rustning/nybygge av ishall och
bandyhall skjuts upp och inte genomförs under år 2016.
Anders Åhrlin (M), Maria Haglund (M), Johan Kumlin (M), Sara Ishak
(M), Maria Hedwall (M), Johanna Reimfelt (M), Emelie Jaxell (M), Lars
Elamson (M), Linn Andersson (M), Sebastian Haraldsson (M) och Hossein
Azeri (M) yrkar i första hand bifall till Moderaternas och Folkpartiets
gemensamma förslag till investeringsprogram och i andra hand bifall till
Murad Artins (V) ändringsyrkande.
Karolina Wallström (FP), Ulrica Solver-Gustavsson (FP), Azita Iranipour
(FP), Åsa Johansson (FP), Patrik Jämtvall (FP) och Martin Mestanza (FP)
yrkar i första hand bifall till Folkpartiets och Moderaternas gemensamma
förslag till investeringsprogram och i andra hand bifall till Murad Artins
(V) ändringsyrkande.
Daniel Edström (SD), Daniel Spiik (SD), Anna Spiik (SD), Habib Brini
(SD), Jimmy Larsson (SD) och Sigvard Blixt (SD) yrkar bifall till
Sverigedemokraternas eget förslag till investeringsprogram.
Sara Richert (MP), Magnus Lander (MP), Niclas Persson (MP), Gunnar
Oest (MP), Marcus Willén Ode (MP), Jesper Räftegård (MP) och Sten
Lang (MP) yrkar bifall till Miljöpartiets eget förslag till
investeringsprogram.
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Ajournering
Under budget- och investeringsprogramsdebatten den 20 oktober
ajournerar sig Kommunfullmäktige för fikapaus klockan 10.30–11.00,
lunchpaus klockan 12.30-13.30 och kaffepaus klockan 15.00-15.30.
Kommunfullmäktige ajournerar sig för dagen den 20 oktober klockan
17.00. Sammanträdet återupptas den 21 oktober klockan 9.00.
Kommunfullmäktige ajournerar sig den 21 oktober för överläggning
klockan 12.35. Sammanträdet återupptas klockan 12.45.
Proposition
Ordförande Jan Zetterqvist (S) finner att det finns fem förslag till beslut,
det vill säga Kommunstyrelsens förslag, Moderaternas och Folkpartiets
gemensamma förslag, Sverigedemokraternas egna förslag, Miljöpartiets
egna förslag samt Vänsterpartiets egna förslag och föreslår en
propositionsordning där förslagen behandlas ett i taget.
Anders Åhrlin (M) yrkar på en annan propositionsordning, där ordföranden
först behandlar fyra förslag, det vill säga Kommunstyrelsens förslag,
Moderaternas och Folkpartiets gemensamma förslag,
Sverigedemokraternas egna förslag samt Miljöpartiets egna förslag till
investeringsprogram och därefter ställer Vänsterpartiets förslag till
ändringsyrkande under proposition.
Ordföranden ställer de två förslagen till propositionsordning mot varandra
och finner att Kommunfullmäktige beslutar att följa ordförandens förslag
till propositionsordning. Votering begärs och verkställs. Ja-röst innebär
bifall till ordförandens förslag till propositionsordning och nej-röst innebär
bifall till Anders Åhrlins (M) förslag till propositionsordning.
Ja-röster lämnas av:
Roger Andersson (S), Allan Armaghan (S), Lena Baastad (S), Björn
Sundin (S), Fisun Yavas (S), Elisabeth Karlsson Zuaw (S), Lasse S
Lorentzon (S), Frederick Axewill (S), Jessica Ekerbring (S), Jonas Håård
(S), Ameer Sachet (S), Carina Toro Hartman (S), Eva Eriksson (S), Yusuf
Abdow (S), Nourouz Wanli (S), Inger Carlsson (S), Linda Smedberg (S),
Marie Brorson (S), Kenneth Nilsson (S), Ida Eklund (S), Martin Andersson
(S), Jennie Bergström (S), Elvy Wennerström (S), Behcet Barsom (KD),
Susanne Lindholm (KD), Lars O Molin (KD), Marlene Jörhag (KD),
Charlotte Edberger Jangdin (C), Rasmus Persson (C), Elisabeth Malmqvist
(C) och Hannah Ljung (C).
Nej-röster lämnas av:
Johan Kumlin (M), Gunilla Olofsson (M), Ulf Södersten (M), Maria
Haglund (M), Lars Elamson (M), Anders Åhrlin (M), Johanna Reimfelt
(M), Stefan Stark (M), Linn Andersson (M), Sara Ishak (M), Sebastian
Haraldsson (M), Hossein Azeri (M), Maria Hedwall (M), Daniel Spiik
(SD) Sigvard Blixt (SD), Daniel Edström (SD), Anna Spiik (SD), Jimmy
Larsson (SD), Habib Brini (SD), Sara Richert (MP), Niclas Persson (MP),
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Marcus Willén Ode (MP), Gunnar Oest (MP), Jesper Räftegård (MP), Sten
Lang (MP), Azita Iranipour (FP), Karolina Wallström (FP), Ulrica SolverGustavsson (FP) och Patrik Jämtvall (FP).
Murad Artin (V), Jessica Carlqvist (V), Martha Wicklund (V) och Cecilia
Lönn Elgstrand (V) avstår från att rösta.
Ordföranden finner att Kommunfullmäktige med resultatet 31 ja-röster och
29 nej-röster beslutar att följa ordförandens förslag till
propositionsordning.
Ordföranden finner därför att det finns fem förslag till beslut, det vill säga
Kommunstyrelsens förslag, Moderaternas och Folkpartiets gemensamma
förslag, Sverigedemokraternas egna förslag, Miljöpartiets egna förslag
samt Vänsterpartiets egna förslag och behandlar dessa ett i taget.
Ordföranden finner att Kommunfullmäktige beslutar enligt
Kommunstyrelsens förslag till investeringsprogram.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Investeringsprogrammet fastställs.
2. Igångsättningstillstånd beviljas för de investeringsobjekt med start 2016
som redovisas med finansiering i investeringsprogrammet.
Reservation
Murad Artin (V), Martha Wicklund (V), Cecilia Lönn Elgstrand (V) och
Jessica Carlqvist (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för Murad
Artins m.fl. ändringsyrkande om att investeringar gällande 1) öppning av
gator för biltrafik och 2) paviljongen på Järntorget avslås samt att 3)
investeringar gällande rustning/nybygge av ishall och bandyhall skjuts upp
och inte genomförs under år 2016.
Anders Åhrlin (M), Maria Haglund (M), Johan Kumlin (M), Gunilla
Olofsson (M), Ulf Södersten (M), Lars Elamson (M), Johanna Reimfelt
(M), Stefan Stark (M), Linn Andersson (M), Sara Ishak (M), Sebastian
Haraldsson (M), Hossein Azeri (M) och Maria Hedwall (M) reserverar sig
mot beslutet till förmån för Anders Åhrlins (M) m.fl. yrkande om i första
hand bifall till Moderaternas och Folkpartiets gemensamma förslag till
investeringsprogram och i andra hand bifall till Murad Artins (V)
ändringsyrkande om att investeringar gällande 1) öppning av gator för
biltrafik och 2) paviljongen på Järntorget avslås samt att 3) investeringar
gällande rustning/nybygge av ishall och bandyhall skjuts upp och inte
genomförs under år 2016.
Karolina Wallström (FP), Azita Iranipour (FP), Ulrica Solver-Gustavsson
(FP) och Patrik Jämtvall (FP) reserverar sig mot beslutet till förmån för
Karolina Wallströms (FP) m.fl. yrkande om i första hand bifall till
Folkpartiets och Moderaternas gemensamma förslag till
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investeringsprogram och i andra hand bifall till Murad Artins (V)
ändringsyrkande om att investeringar gällande 1) öppning av gator för
biltrafik och 2) paviljongen på Järntorget avslås samt att 3) investeringar
gällande rustning/nybygge av ishall och bandyhall skjuts upp och inte
genomförs under år 2016.
Daniel Edström (SD), Daniel Spiik (SD), Anna Spiik (SD), Habib Brini
(SD), Jimmy Larsson (SD) och Sigvard Blixt (SD) reserverar sig mot
beslutet till förmån för Daniel Edströms (SD) m.fl. yrkande om bifall till
Sverigedemokraternas eget förslag till investeringsprogram.
Sara Richert (MP), Niclas Persson (MP), Gunnar Oest (MP), Marcus
Willén Ode (MP), Jesper Räftegård (MP) och Sten Lang (MP) reserverar
sig mot beslutet till förmån för Sara Richerts (MP) m.fl. yrkande om bifall
till Miljöpartiets eget förslag till investeringsprogram.

§ 211 Disposition av AFA-medel 2016-2018
Ärendenummer: Ks 1090/2015
Ärendebeskrivning
Under flera år har kommuner och landsting kunnat stärka sin ekonomi tack
vare återbetalningar från AFA-försäkringar. Detta kommer även att ske nu
år 2015.
AFA Sjukförsäkringsaktiebolags styrelse har beslutat att återbetala premier
under 2015 för år 2004. Detta innebär att ca 5 miljarder kronor, varav 3,7
miljarder avser kommunerna, betalas tillbaka. Det blir det sista året som
AFA Försäkring har möjlighet att återbetala tidigare inbetalda premier.
För Örebro kommun innebär detta en ny intäkt på 55 mnkr för år 2015. I
juni 2015 beslutade kommunstyrelsen att del av beloppet, 25 mnkr, skulle
förstärka anslaget till kommunstyrelsens förfogande för engångssatsningar
under året. Resterande 30 mnkr används för att möta den sänkta prognosen
för skatteintäkter och generella statsbidrag. Hittills har ur
kommunstyrelsens anslag till förfogande 6,8 mnkr använts av 2015 års
AFA-medel (för SM-veckan, marknadsföring, personalsystem samt
personalfest).
I förslaget föreslås extra satsningar för kompetensutveckling av pedagoger,
arbetsmiljöutbildning, kostnadstäckning för eventuella underskott gällande
reguljär flyglinje, medel till föreningsrådet samt beredskap för mottagande
av flyktingar till en kostnad på totalt 30,1 mnkr.
Som finansiering föreslås därför de kvarvarande 18,2 mnkr av de 25 mnkr
som tidigare reserverats av AFA-medel ur anslaget till kommunstyrelsens
förfogande. Kvarvarande 11,9 mnkr föreslås finansieras ur de 30 mnkr som
beslutats möta den sänkta prognosen för skatteintäkter och generella
statsbidrag då resultatet i delårsbokslut med prognos 2 visar på ett resultat
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som överstiger budget 2015.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet på sitt sammanträde den 19 oktober
2015.
Beslutsunderlag
Skriftlig reservation från Murad Artin (V), 2015-10-19
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2015-10-06
Bilaga 1: Arbetsmiljöutbildning
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
- Disposition av AFA-medel 2016-2018 fastställs i enlighet med
Kommunledningskontorets förslag.
Yrkande
Lena Baastad (S) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Murad Artin (V) yrkar att inga AFA-medel ska avsättas till flyglinjer vid
Örebro flygplats utan de medlen ska istället läggas till att förstärka
mottagandet och beredskapen för mottagande av flyktingar i kommunen.
Sara Richert (MP) yrkar bifall till Murad Artins (V) yrkande.
Daniel Spiik (SD) yrkar att samtliga återbetalda AFA-medel ska avsättas
för att möta den sänkta prognosen för skatteintäkter och generella
statsbidrag.
Proposition
Ordförande Jan Zetterqvist (S) finner att det finns tre förslag till beslut, det
vill säga Kommunstyrelsens förslag, Murad Artins m.fl. yrkande och
Daniel Spiiks (SD) yrkande, och behandlar dessa ett i taget.
Ordföranden finner att Kommunfullmäktige beslutar enligt
Kommunstyrelsens förslag.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Disposition av AFA-medel 2016-2018 fastställs i enlighet med
Kommunledningskontorets förslag.
Reservation
Murad Artin (V), Jessica Carlqvist (V), Cecilia Lönn Elgstrand (V), och
Martha Wicklund (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för Murad
Artins (V) yrkande om att inga AFA-medel ska avsättas till flyglinjer vid
Örebro flygplats utan de medlen ska istället läggas till att förstärka
mottagandet och beredskapen för mottagande av flyktingar i kommunen.
Sara Richert (MP), Niclas Persson (MP), Sten Lang (MP), Jesper
Räftegård (MP), Marcus Willén Ode (MP) och Gunnar Oest (MP)
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reserverar sig mot beslutet till förmån för Sara Richerts (MP) yrkande om
att inga AFA-medel ska avsättas till flyglinjer vid Örebro flygplats utan de
medlen ska istället läggas till att förstärka mottagandet och beredskapen för
mottagande av flyktingar i kommunen.
Daniel Spiik (SD), Daniel Edström (SD), Sigvard Blixt (SD), Jimmy
Larsson (SD), Anna Spiik (SD) och Habib Brini (SD) reserverar sig mot
beslutet till förmån för Daniel Spiiks (SD) yrkande om att samtliga
återbetalda AFA-medel ska avsättas för att möta den sänkta prognosen för
skatteintäkter och generella statsbidrag.

§ 212 Redovisning av obesvarade motioner
Ärendenummer: Ks 958/2015
Ärendebeskrivning
Enligt kommunallagen 5 kap. 33 § ska en motion beredas så, att
fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väcktes. Om
beredningen inte kan avslutas inom denna tid ska detta, och vad som har
kommit fram vid beredningen, anmälas till fullmäktige inom samma tid.
Kommunledningskontoret har upprättat en förteckning över motioner som
inte är slutligt färdigberedda.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 22 september 2015.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2015-09-22, § 187
Kommunledningskontorets sammanställning över ej färdigberedda
motioner oktober 2015
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
- Anmälan läggs till handlingarna.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Enligt Kommunstyrelsens förslag.

§ 213 Val av nämndemän vid Örebro Tingsrätt
Ärendenummer: Ks 839/2015
Ärendebeskrivning
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Kommunfullmäktige har till uppgift att utse 66 nämndemän till Örebro
Tingsrätt.
Beslutsunderlag
Valhandling, 2015-10-21
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Som nämndemän vid Örebro Tingsrätt utses de personer som anges i
särskild sammanställning, för tiden 1 januari 2016 - 31 december 2018.

§ 214 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 och
bordlades vid Kommunfullmäktiges sammanträden den 17 juni och den 30
september 2015.
Beslutsunderlag
Interpellation från Anders Åhrlin (M)
Svar från Lena Baastad (S)
Kommunfullmäktiges behandling
Anders Åhrlin (M) ställer sina frågor i interpellationen.
Lena Baastad (S) yttrar sig och hänvisar till sitt skriftliga svar.
Azita Iranipour (FP), Stefan Stark (M), Habib Brini (SD) och Daniel Spiik
(SD) yttrar sig under interpellationsdebatten.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Frångå interpellationen, som därmed är besvarad.
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§ 215 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 och den 30
september 2015.
Beslutsunderlag
Interpellation från Johan Kumlin (M)
Svar från Anders Hagström (KD)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Bordlägga ärendet.

§ 216 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 och
bordlades vid Kommunfullmäktiges sammanträden den 17 juni och den 30
september 2015.
Beslutsunderlag
Interpellation från Murad Artin (V)
Svar från Lena Baastad (S)
Kommunfullmäktiges behandling
Murad Artin (V) ställer sina frågor i interpellationen.
Lena Baastad (S) yttrar sig och hänvisar till sitt skriftliga svar.
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Åsa Johansson (FP), Martha Wicklund (V), Ulrica Solver-Gustavsson (FP),
Fisun Yavas (S), Marie Brorson (S) och Eva Eriksson (S) yttrar sig i
interpellationsdebatten.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Frångå interpellationen, som därmed är besvarad.

§ 217 Interpellation från Stefan Stark (M) till kommunalråd
Björn Sundin (S) om öppnande av Fabriksgatan förbi
Virginska gymnasiet
Ärendenummer: Ks 847/2015
Ärendebeskrivning
Stefan Stark (M) har inkommit med en interpellation till kommunalråd
Björn Sundin (S) om öppnande av Fabriksgatan förbi Virginska gymnasiet
Interpellationen anmäldes till Kommunfullmäktige den 17 juni 2015 och
bordlades vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 30 september 2015.
Beslutsunderlag
Interpellation från Stefan Stark (M)
Svar från Björn Sundin (S)
Kommunfullmäktiges behandling
Stefan Stark (M) ställer sina frågor i interpellationen.
Björn Sundin (S) yttrar sig och hänvisar till sitt skriftliga svar.
Cecilia Lönn Elgstrand (V), Daniel Granqvist (M), Marcus Willén Ode
(MP), Patrik Jämtvall (FP), Gunnar Oest (MP) och Per-Åke Sörman
(C) yttrar sig i interpellationsdebatten.
Ajournering
Kommunfullmäktige ajournerar sig klockan 15.30 för fikapaus.
Sammanträdet återupptas klockan 15.55.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Frångå interpellationen, som därmed är besvarad.
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§ 218 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 sammanträde den 30 september 2015.
Beslutsunderlag
Interpellation från Sara Ishak (M)
Svar från Kenneth Nilsson (S)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Bordlägga ärendet.

§ 219 Interpellation till kommunalråd Björn Sundin (S) om
ridsport och utvecklingen av bland annat Karlslunds
ridhus
Ärendenummer: Ks 1104/2015
Ärendebeskrivning
Patrik Jämtvall (FP) har inkommit med en interpellation till kommunalråd
Björn Sundin (S) om ridsport och utvecklingen av bland annat Karlslunds
ridhus. Björn Sundin (S) har inkommit med ett svar.
Beslutsunderlag
Interpellation från Patrik Jämtvall (FP)
Svar från Björn Sundin (S)
Kommunfullmäktiges behandling
Patrik Jämtvall (FP) ställer sina frågor i interpellationen.
Björn Sundin (S) yttrar sig och hänvisar till sitt skriftliga svar.
Johanna Reimfelt (M), Ulrica Solver-Gustavsson (FP), Martha Wicklund
(V) och Linn Andersson (M) yttrar sig i interpellationsdebatten.
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Interpellationen får ställas.
2. Frångå interpellationen, som därmed är besvarad.

§ 220 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, den
27 maj, den 17 juni och den 30 september 2015.
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.
Yrkande
Lena Baastad (S) och Daniel Edström (SD) yrkar bifall till
Kommunstyrelsens förslag.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Motionen är tillgodosedd.
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§ 221 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.
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, den
27 maj, den 17 juni och den 30 september 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 är 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
23

om bifall till motionen.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Bordlägga ärendet.

§ 222 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 och den 30 september 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"
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
- Motionen är tillgodosedd.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Bordlägga ärendet.

§ 223 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 och
den 30 september 2015.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2015-04-21, § 83
Reservation från Anders Åhrlin m.fl. (M), 2015-04-21
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2014-09-08
Protokollsutdrag från Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden,
2014-05-08, § 60
Yttrande från Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, 2014-05-08
Motion från Johan Kumlin (M) om en väg till jobb, 2014-01-29
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
- Motionen är besvarad.
Vid Kommunstyrelsens sammanträde reserverade sig Anders Åhrlin (M),
Maria Haglund (M) och Johanna Reimfelt (M) skriftligt mot beslutet till
förmån för Anders Åhrlins (M) yrkande om bifall till motionen.
Karolina Wallström (FP) reserverade sig mot beslutet till förmån för sitt
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yrkande om bifall till motionen.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Bordlägga ärendet.

§ 224 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 och
den 30 september 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.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Bordlägga ärendet.
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§ 225 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, den 17 juni och
den 30 september 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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§ 226 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 och
den 30 september 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, 2013-1001
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.
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§ 227 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, den 17 juni och
den 30 september 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.

§ 228 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, den 17 juni och
den 30 september 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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§ 229 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 och den 30
september 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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§ 230 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 och den 30
september 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.
Vid Kommunstyrelsens sammanträde reserverade sig Anders Åhrlin (M)
reserverade sig skriftligt mot Kommunstyrelsens beslut till förmån för sitt
yrkande om bifall till motionen.
Karolina Wallström (FP) reserverade sig mot Kommunstyrelsen beslut till
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förmån för sitt yrkande om bifall till motionen.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Bordlägga ärendet.

§ 231 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 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
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
- Motionen är tillgodosedd.
Vid Kommunstyrelsens sammanträde reserverade sig Karolina Wallström
(FP), Anders Åhrlin (M), Maria Haglund (M) och Johanna Reimfelt (M)
sig mot Kommunstyrelsens beslut till förmån för Karolina Wallströms (FP)
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och Anders Åhrlins (M) yrkande om bifall till motionen.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Bordlägga ärendet.

§ 232 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.
Ärendet behandlades av Kommunstyrelsen den 22 september 2015.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2015-09-22, § 188
Reservation från Anders Åhrlin m.fl. (M), 2015-09-22
Protokollsutdrag från Programnämnd barn och utbildning, 2015-05-06, §
70
Reservation från Maria Haglund (M), 2015-05-06
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2015-04-24
Motion från Maria Haglund (M), Ökat fokus på fysisk aktivitet i
grundskolan
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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 Maria Haglunds (M) yrkande om bifall till motionen.
Daniel Edström (SD) reserverade sig mot Kommunstyrelsens beslut till
förmån för sitt yrkande om bifall till motionen.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Bordlägga ärendet.

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

§ 234 Anmälan av frågor och interpellationer till
kommande sammanträde
Ärendebeskrivning
Inga frågor eller interpellationer anmäls.

§ 235 Anmälan av motioner
Ärendebeskrivning
Från Daniel Edström (SD) har en motion om översyn av
konsumentstöd inkommit, Ks 1144/2015.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Remittera motionen till Kommunstyrelsen.

§ 236 Vissa val mm
Ärendenummer: Ks 1100/2015
Ärendebeskrivning
Valberedningen har den 20 oktober 2015 inkommit med en valhandling.
Valhandlingen läggs som bilaga till protokollet.
Beslutsunderlag
Valhandling, 2015-10-20
Länsstyrelsens protokoll avseende ny ersättare i Kommunfullmäktige,
2015-10-14, Ks 940/2015.
Länsstyrelsens protokoll avseende ny ledamot/ersättare för ledamot i
Kommunfullmäktige, 2015-10-14, Ks 990/2015.
Länsstyrelsens protokoll avseende ny ledamot/ersättare i
Kommunfullmäktige, 2015-10-14, Ks 935/2015.
Länsstyrelsens protokoll avseende ny ledamot/ersättare för ledamot i
Kommunfullmäktige, 2015-10-14, Ks 950/2015.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Enligt valberedningens förslag.
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2015-10-20

Ks 1100/2015

Kommunfullmäktige

Vissa val m.m.
Nedanstående personer har begärt entledigande från angivna uppdrag:
Magnus Lander (MP), Ks 1153/2015

Ledamot i
Kommunfullmäktige

Camilla Hansén (MP), Ks 1167/2015

Ersättare i
Kommunfullmäktige

Kerstin Hellberg (S), Ks 74/2015

Ersättare i Miljönämnden

Isac Nordin (M), Ks 970/2015

Ersättare i Socialnämnd väster

Oscar Ragnarsson (S), Ks 825/2015

Ersättare i
Kommunfullmäktiges
valberedning

David Larsson (SD), Ks 1149/2015

Ersättare i Programnämnd
social välfärd

Kommunfullmäktige föreslås besluta följande:
1. Begärda entlediganden beviljas.
2. Hos länsstyrelsen begära att ny ledamot efter Magnus Lander (MP) utses
genom ny sammanräkning.
3. Hos länsstyrelsen begära att ny ersättare efter Camilla Hansén (MP)
utses genom ny sammanräkning.
4. Elisabeth Hammar (S) utses till ny ersättare i Miljönämnden efter
Kerstin Hellberg (S).
5. Marianne Hamp (M) utses till ny ersättare i Socialnämnd Väster efter
Isac Nordin (M).
6. Josefin Pettersson (SD) utses till ny ersättare i Programnämnd social
välfärd efter David Larsson (SD).
7. Jennie Bergström (S) utses till ny ersättare i Kommunfullmäktiges
valberedning efter Oscar Ragnarsson (S).

8. Kerstin Nilsson (S) utses till lekmannarevisor i Futurum fastigheter i
Örebro AB efter Gunn Carlestam Lewin (S). Valet avser tiden t.o.m.
slutet av den ordinarie bolagsstämma som hålls närmast efter att val till
Kommunfullmäktige hölls.
9. Bengt Wentzel (S), tidigare lekmanrevisorssuppleant i Länsteatern i
Örebro AB, utses till lekmannarevisor i samma bolag efter Gunn
Carlestam Lewin (S). Valet avser tiden t.o.m. slutet av den ordinarie
bolagsstämma som hålls närmast efter att val till Kommunfullmäktige
hölls.
10. Lars Norling (S) utses till lekmannarevisorssuppleant i Länsteatern i
Örebro AB efter Bengt Wentzel (S). Valet avser tiden t.o.m. slutet av
den ordinarie bolagsstämma som hålls närmast efter att val till
Kommunfullmäktige hölls.
11. Fredrik Persson (MP) utses till lekmannarevisorssuppleant i Örebro
Rådhus AB efter Gunn Carlestam Lewin (S). Valet avser tiden t.o.m.
slutet av den ordinarie bolagsstämma som hålls närmast efter att val till
Kommunfullmäktige hölls.
12. Kerstin Nilsson (S) utses till lekmannarevisor i Stiftelsen
Jeremiasfonden efter Gunn Carlestam Lewin (S). Valet avser tiden
t.o.m. slutet av den ordinarie bolagsstämma som hålls närmast efter att
val till Kommunfullmäktige hölls.
13. Till handlingarna läggs inkommet protokoll, vari länsstyrelsen den 12
oktober 2015 räknat fram Elvy Wennerström (S) till ny ersättare efter
Sofia Märkel (S), Ks 940/2015.
14. Till handlingarna läggs inkommet protokoll, vari länsstyrelsen den 12
oktober 2015 räknat fram Maria Hedwall (M) till ny ledamot efter
Jimmy Bucher (M). Mustaf Cali Siyaad (M) har räknats fram som ny
ersättare. Ks 990/2015.
15. Till handlingarna läggs inkommet protokoll, vari länsstyrelsen den 12
oktober 2015 räknat fram Gunnar Oest (MP) till ny ledamot efter
Gabriela Velasquez (MP). Camilla Hansén (MP) och Sten Lang (MP)
har räknats fram som nya ersättare. Ks 935/2015.
16. Till handlingarna läggs inkommet protokoll, vari länsstyrelsen den 12
oktober 2015 räknat fram Inger Carlsson (S) till ny ledamot efter Karin
Sundin (S). Jacob Höglund (S) har räknats fram som ny ersättare. Ks
950/2015.

17. Valen under punkterna 4-7 avser tiden t.o.m. den 31 december 2018.

För valberedningen
Jan Zetterqvist
Ordförande valberedningen
Lena Claeson
Kommunsekreterare

