Ks 590/2016

Protokoll

Kommunfullmäktige
2016-05-25
Datum:
Klockan: 09:00 - 16:45
Plats:
Sessionssalen, Rådhuset
Närvarande ledamöter
Agneta Blom (S)
Jan Zetterqvist (S)
Ulf Södersten (M)
Björn Sundin (S)
Torgny Larsson (S)
Linda Smedberg (S)
Yusuf Abdow (S)
Fisun Yavas (S)
Thomas Esbjörnsson (S)
Jessica Ekerbring (S)
Camilla Andersson (S)
Ameer Sachet (S)
Marie Brorson (S)
John Johansson (S)
Susann Wallin (S)
Allan Armaghan (S)
Carina Toro Hartman (S)
Kenneth Nilsson (S)
Ida Eklund (S)
Frederick Axewill (S)
Inger Carlsson (S)
Hanna Altunkaynak (S)
Eva Eriksson (S)
Per-Åke Sörman (C)
Lars Johansson (C)
Behcet Barsom (KD)
Lennart Bondeson (KD)
Anders Hagström (KD)
Murad Artin (V)
Martha Wicklund (V)
Jessica Carlqvist (V)
Cecilia Lönn Elgstrand (V)
Stefan Stark (M)

§§ 141-159

§§ 141-159

§§ 141-159
§§ 141-173
§§ 146-179
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Maria Haglund (M)
Daniel Granqvist (M)
Sara Ishak (M)
Johan Kumlin (M)
Hossein Azeri (M)
Maria Hedwall (M)
Niclas Persson (MP)
Sara Richert (MP)
Marcus Willén Ode (MP)
Per Folkeson (MP)
Gunnar Oest (MP)
Jesper Räftegård (MP)
Anna Spiik (SD)
Jimmy Larsson (SD)
Daniel Spiik (SD)
Daniel Edström (SD)
Karolina Wallström (L)
Azita Iranipour (L)
Patrik Jämtvall (L)
Tjänstgörande ersättare
Anna Hedström (S)
Jonas Håård (S)
Elisabeth Karlsson Zuaw (S)
Pell Uno Larsson (S)
Nourouz Wanli (S)
Marlene Jörhag (KD)
Hannah Ljung (C)
Elisabeth Malmqvist (C)
Sara Dicksen (M)
Lars Elamson (M)
Anders Fensby (M)
Emelie Jaxell (M)
Eghbal Kamran (M)
Gunilla Olofsson (M)
Habib Brini (SD)
Laszlo Petrovics (SD)
Sten Lang (MP)

Åsa Johansson (L)
Martin Mestanza Haro (L)

§§ 141-175

§§ 141-159
§§ 160-179

§§ 141-157

Ersätter Hanna Altunkaynak (S),
§§ 160-179
Ersätter Björn Sundin (S), §§ 160179
Ersätter Jennie Nises (S)
Ersätter Fisun Yavas (S) §§ 160-179
Ersätter Per Lilja (S), §§ 143-179
Ersätter Susanne Lindholm (KD)
Ersätter Charlotte Edberger Jangdin
(C)
Ersätter Rasmus Persson (C)
Ersätter Eva Leitzler (M)
Ersätter Anders Åhrlin (M)
Ersätter Sara Ishak (M), §§ 176-179
Ersätter Johanna Reimfelt (M)
Ersätter Linn Andersson (S)
Ersätter Sebastian Cehlin (M)
Ersätter Jonas Millard (SD)
Ersätter Sigvard Blixt (SD)
Ersätter Per Folkeson (MP) §§ 141159, ersätter Sara Richert (MP)
§§ 160-179
Ersätter Ulrica Solver-Gustavsson
(L)
Ersätter Azita Iranipour (L), §§ 158159
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Närvarande ersättare
Anna Hedström (S)
Per-Ove Karlsson (S)
Pell Uno Larsson (S)
Gun Carlestam Lewin (S)
Lars O Molin (KD)
Anders Fensby (M)
Stefan Nilsson (V)
Martin Mestanza Haro (L)

§§ 141-159
§§ 141-159
§§ 158-169
§§ 141-175
§§ 141-157

Paragraf 141-179

Lena Claeson, sekreterare
Justerat den 31 maj 2016

Agneta Blom (S), ordförande

Camilla Andersson (S), justerare

Åsa Johansson (L), justerare

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 1 juni 2016
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§ 141 Val av protokollsjusterare och bestämmande av tid
för justering av protokollet
Ärendebeskrivning
På förslag av ordförande Agneta Blom (S) uppdras åt Camilla Andersson
(S) och Åsa Johansson (L), med Thomas Esbjörnsson (S) och Sara Ishak
(M) som ersättare, att jämte ordföranden justera protokollet. Justeringen
äger rum på Kommunstyrelseförvaltningen den 31 maj kl. 16.15.

§ 142 Enkel fråga från Cecilia Lönn Elgstrand (V) till
kommunalråd Kenneth Nilsson (S) om 30 timmars förskola
Ärendenummer: Ks 672/2016
Ärendebeskrivning
Cecilia Lönn Elgstrand (V) har inkommit med en enkel fråga till
kommunalråd Jessica Ekerbring (S) om 30 timmars förskola.
Beslutsunderlag
Enkel fråga från Cecilia Lönn Elgstrand (V), Ks 672/2016
Kommunfullmäktiges behandling
Cecilia Lönn Elgstrand (V) ställer sin fråga.
Jessica Ekerbring (S) yttrar sig.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Frågan får ställas.
2. Frångå ärendet, som därmed är färdigbehandlat.

§ 143 Enkel fråga från Murad Artin (V) till kommunalråd
Lennart Bondeson (KD) om MR-kommun
Ärendenummer: Ks 681/2016
Ärendebeskrivning
Murad Artin (V) har inkommit med en enkel fråga till kommunalråd
Lennart Bondeson (KD) om MR-kommun.
Beslutsunderlag
Enkel fråga från Murad Artin (V), Ks 681/2016
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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.

§ 144 Enkel fråga från Daniel Edström (SD) till
kommunalråd Kenneth Nilsson (S) om kaoset i Oxhagen
och Vivalla
Ärendenummer: Ks 682/2016
Ärendebeskrivning
Daniel Edström (SD) har inkommit med en enkel fråga till kommunalråd
Kenneth Nilsson (S) om kaoset i Oxhagen och Vivalla.
Beslutsunderlag
Enkel fråga från Daniel Edström (SD), Ks 682/2016
Kommunfullmäktiges behandling
Daniel Edström (SD) ställer sin fråga.
Kenneth Nilsson (S) yttrar sig.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Frågan får ställas.
2. Frångå ärendet, som därmed är färdigbehandlat.
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§ 145 Enkel fråga från Daniel Edström (SD) till
kommunalråd Lennart Bondeson (KD) om
vindkraftskooperativ
Ärendenummer: Ks 679/2016
Ärendebeskrivning
Daniel Edström (SD) har inkommit med en enkel fråga till kommunalråd
Lennart Bondeson (KD) om vindkraftskooperativ.
Beslutsunderlag
Enkel fråga från Daniel Edström (SD), Ks 679/2016
Kommunfullmäktiges behandling
Daniel Edström (SD) ställer sin fråga.
Lennart Bondeson (KD) yttrar sig.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Frågan får ställas.
2. Frångå ärendet, som därmed är färdigbehandlat.

§ 146 Interpellation från Niclas Persson (MP) till
kommunalråd Kenneth Nilsson (S) om vad Örebro
kommun tänker göra för ett bättre flyktingmottagande?
Ärendenummer: Ks 130/2016
Ärendebeskrivning
Niclas Persson (MP) har inkommit med en interpellation till kommunalråd
Kenneth Nilsson (S) om vad Örebro kommun tänker göra för ett bättre
flyktingmottagande?
Interpellationen anmäldes vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 27
januari samt bordlades den 17 februari, den 30 mars och den 27 april 2016.
Beslutsunderlag
Interpellation från Niclas Persson (MP)
Svar från Kenneth Nilsson (S)
Kommunfullmäktiges behandling
Niclas Persson (MP) ställer sina frågor i interpellationen. Kenneth Nilsson
(S) yttrar sig och hänvisar till sitt skriftliga svar.
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Azita Iranipour (L), Linda Smedberg (S), Eva Eriksson (S), Murad Artin
(V), Karolina Wallström (L), Sara Richert (MP), John Johansson (S),
Daniel Spiik (SD), Martha Wicklund (V), Anders Hagström (KD),
Elisabeth Malmqvist (C), Johan Kumlin (M), Eghbal Kamran (M), Patrik
Jämtvall (L) och Behcet Barsom (KD) yttrar sig under
interpellationsdebatten.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Frångå interpellationen, som därmed är besvarad.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 157 Interpellationer som inkommit inom beslutade
tidsfrister
Ärendebeskrivning
Till Kommunfullmäktiges sammanträde den 25 maj 2016 har inga
interpellationer inkommit inom beslutade tidsfrister.

§ 158 Höjning av maxavgiften i vård- och omsorgstaxan
samt i taxan för serviceinsatser utan biståndsbeslut
Ärendenummer: Ks 507/2016
Ärendebeskrivning
Ärendet avser höjning från och med 1 juli 2016 av maxavgiften i vård- och
omsorgstaxan enligt socialtjänstlagen (2001:453) 8 kap. 5§. Ärendet avser
även höjning av maxavgiften i taxan för serviceinsatser utan
biståndsbeslut. För 2016 innebär det en ökning för den enskilde med
maximalt 220 kr per månad.
Ärendet behandlades av Programnämnd social välfärd den 4 maj 2016 och
av Kommunstyrelsen den 10 maj 2016.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2016-05-10, § 117
Skriftlig reservation från Maria Haglund (M) och Karolina Wallström (L)
Protokollsutdrag från Programnämnd social välfärd, 2016-05-04, § 90
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-03-29
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
1. Maxavgiften i vård- och omsorgstaxan höjs till en tolftedel av 0,5392
gånger prisbasbeloppet från och med 1 juli 2016 enligt
Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
2. Maxavgiften i taxan för serviceinsatser utan biståndsbeslut höjs till en
tolftedel av 0,5392 gånger prisbasbeloppet från och med 1 juli 2016 enligt
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Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Yrkande
Fisun Yavas (S), Lennart Bondeson (KD), Martha Wicklund (V) och Marie
Brorson (S) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Maria Haglund (M), Jesper Räftegård (MP), Åsa Johansson (L), Karolina
Wallström (L), Johan Kumlin (M) och Daniel Edström (SD) yrkar avslag
på Kommunstyrelsens förslag.
Proposition
Ordförande Agneta Blom (S) finner att det finns två förslag till beslut,
d.v.s. Fisun Yavas (S) m.fl. yrkande om bifall till Kommunstyrelsens
förslag respektive Maria Haglunds (M) m.fl. yrkande om avslag på
Kommunstyrelsens förslag, och ställer dessa mot varandra. Ordföranden
finner att Kommunfullmäktige beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs och verkställs.
Ja-röst innebär bifall till Kommunstyrelsens förslag och nej-röst innebär
avslag på Kommunstyrelsens förslag.
Ja-röster lämnas av: Yusuf Abdow (S), Hanna Altunkaynak (S), Camilla
Andersson (S), Allan Armaghan (S), Frederick Axewill (S), Agneta Blom
(S), Marie Brorson (S), Inger Carlsson (S), Jessica Ekerbring (S), Ida
Eklund (S), Eva Eriksson (S), Thomas Esbjörnsson (S), John Johansson
(S), Elisabeth Karlsson Zuaw (S), Torgny Larsson (S), Kenneth Nilsson
(S), Ameer Sachet (S), Linda Smedberg (S), Björn Sundin (S), Carina Toro
Hartman (S), Susann Wallin (S), Nourouz Wanli (S), Fisun Yavas (S), Jan
Zetterqvist (S), Behcet Barsom (KD), Lennart Bondeson (KD), Anders
Hagström (KD), Marlene Jörhag (KD), Hannah Ljung (C), Lars Johansson
(C), Elisabeth Malmqvist (C), Per-Åke Sörman (C), Murad Artin (V),
Jessica Carlqvist (V), Cecilia Lönn Elgstrand (V) och Martha Wicklund
(V).
Nej-röster lämnas av: Hossein Azeri (M), Sara Dicksen (M), Daniel
Granqvist (M), Lars Elamson (M), Maria Haglund (M), Maria Hedwall
(M), Sara Ishak (M), Emelie Jaxell (M), Eghbal Kamran (M), Johan
Kumlin (M), Gunilla Olofsson (M), Stefan Stark (M), Ulf Södersten (M),
Habib Brini (SD), Daniel Edström (SD), Jimmy Larsson (SD), Anna Spiik
(SD), Daniel Spiik (SD), Lazlo Petrovics (SD), Sten Lang (MP), Gunnar
Oest (MP), Niclas Persson (MP), Sara Richert (MP), Jesper Räftegård
(MP), Marcus Willén Ode (MP), Åsa Johansson (L), Patrik Jämtvall (L),
Martin Mestanza (L) och Karolina Wallström (L).
Ordföranden finner med resultatet 36 ja-röster och 29 nej-röster att
Kommunfullmäktige beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag.

13

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Maxavgiften i vård- och omsorgstaxan höjs till en tolftedel av 0,5392
gånger prisbasbeloppet från och med 1 juli 2016 enligt
Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
2. Maxavgiften i taxan för serviceinsatser utan biståndsbeslut höjs till en
tolftedel av 0,5392 gånger prisbasbeloppet från och med 1 juli 2016 enligt
Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Reservation
Hossein Azeri (M), Sara Dicksen (M), Daniel Granqvist (M), Lars
Elamson (M), Maria Haglund (M), Maria Hedwall (M), Sara Ishak (M),
Emelie Jaxell (M), Eghbal Kamran (M), Johan Kumlin (M), Gunilla
Olofsson (M), Stefan Stark (M), Ulf Södersten (M), Habib Brini (SD),
Daniel Edström (SD), Jimmy Larsson (SD), Anna Spiik (SD), Daniel Spiik
(SD), Lazlo Petrovics (SD), Åsa Johansson (L), Patrik Jämtvall (L), Martin
Mestanza (L) och Karolina Wallström (L) reserverar sig till förmån för
Maria Haglunds (M), Åsa Johanssons (L), Karolina Wallströms (L), Johan
Kumlins (M) och Daniel Edströms (SD) yrkanden om avslag på
Kommunstyrelsens förslag.
Sten Lang (MP), Gunnar Oest (MP), Niclas Persson (MP), Sara Richert
(MP), Jesper Räftegård (MP) och Marcus Willén Ode (MP) reserverar sig
skriftligt till förmån för Jesper Räftegårds (MP) yrkande om avslag på
Kommunstyrelsens förslag.

§ 159 Detaljplan för Almby 13:25 m.fl. område vid Framnäs
och Ekeby gård
Ärendenummer: Ks 529/2016
Ärendebeskrivning
Syftet med detaljplanen är att reglera byggrätter i befintlig bebyggelse,
möjliggöra ett nytt bostadsområde med c:a 30 nya villor söder om
Framnäs, samt par- och radhus vid Ekeby gård. Vidare planläggs för
kommunalt vatten- och spillvattennät till området Framnäs för att vidare
ansluta till Ekeby Dreve. Lundbergs fastigheter AB är exploatör.
Ärendet behandlades av Byggnadsnämnden den 21 april 2016 och togs upp
för information till Programnämnd samhällsbyggnad den 4 maj 2016. Av
Kommunstyrelsen behandlades ärendet den 10 maj 2016.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2016-05-10, § 115
Protokollsutdrag från Byggnadsnämnden, 2016-04-21, § 120
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Stadsbyggnads tjänsteskrivelse, 2016-04-05
Antagandehandling
Granskningsutlåtande
Plankarta
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
1. Anta detaljplan för Almby 13:25 m.fl.
2. Planförslaget för Almby 13:25 bedöms inte medföra en betydande
miljöpåverkan i den betydelse som avses i 4 kap 34 § Plan- och bygglagen
och följaktligen inte behöva innehålla en miljökonsekvensbeskrivning.
Yrkande
Björn Sundin (S), Patrik Jämtvall (L), Hannah Ljung (C), Daniel Granqvist
(M), Marcus Willén Ode (MP), Carina Toro Hartman (S) och Murad Artin
(V) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Proposition
Ordförande Agneta Blom (S) finner att det endast finns ett förslag till
beslut, d.v.s. Björn Sundins (S) m.fl. yrkande om bifall till
Kommunstyrelsens förslag, och att Kommunfullmäktige beslutar enligt
detta.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Anta detaljplan för Almby 13:25 m.fl.
2. Planförslaget för Almby 13:25 bedöms inte medföra en betydande
miljöpåverkan i den betydelse som avses i 4 kap 34 § Plan- och bygglagen
och följaktligen inte behöva innehålla en miljökonsekvensbeskrivning.

§ 160 Årsredovisning för Nerikes Brandkår år 2015
Ärendenummer: Ks 1123/2015
Handläggare: Tina Hillding
Ärendebeskrivning
Nerikes Brandkår är ett kommunalförbund som har till uppgift att svara för
räddningstjänsten för de åtta kommunerna Askersund, Hallsbergs, Kumla,
Laxå, Lekeberg, Lindesberg, Nora och Örebro.
Örebro kommun svarar för 50,2 % av de årliga driftbidragen till
kommunalförbundets verksamhet år 2015. Kommunens driftbidrag var
72,1 mnkr år 2015, vilket är en ökning med 1,2 mnkr (eller 1,7 %) jämfört
med år 2014. Nerikes Brandkår redovisar en vinst på 2,0 mnkr för år 2015
vilket är 0,3 mnkr bättre är föregående år (vinst 1,7 mnkr år 2014).
Resultatet är även bättre än budget som låg på 1,6 mnkr. Det positiva
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resultatet beror främst på att vinster har realiserats vid omplacering av
värdepapper samt återbetalning av sjukförsäkringspremier från afa på 1
mnkr.
Under året har Nerikes Brandkår gjort investeringar på 4,0 mnkr som i
huvudsak avser inköp av fordon. Vid årsskiftet uppgick
kommunalförbundets tillgångar till 113,5 mnkr, avsättningar för pensioner
till 72,9 mnkr och skulder till 25,7mnkr. Det egna kapitalet i
balansräkningen var 15,0 mnkr. Balanskravsresultatet är positivt för år
2015.
Direktionen för Nerikes Brandkår beslutade 2016-03-09 att fastställa
årsredovisningen, att avsätta 487 tkr till resultatutjämningsreserven och att
föreslå kommunfullmäktige i Örebro, Lindesberg, Kumla, Hallsberg, Laxå,
Nora, Askersund och Lekeberg att godkänna 2015 års redovisning.
Ärendet behandlades av Kommunstyrelsen den 10 maj 2016.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2016-05-10, § 110
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-04-06
Årsredovisning för Nerikes Brandkår år 2015
Revisionsberättelse för år 2015 med bilagda rapporter
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
1. Förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet för verksamheten under år
2015.
2. Årsredovisningen för Nerikes Brandkår år 2015 läggs med godkännande
till handlingarna.
Yrkande
Kenneth Nilsson (S), Ameer Sachet (S) och Gunnar Oest (MP) yrkar bifall
till Kommunstyrelsens förslag.
Proposition
Ordförande Agneta Blom (S) finner att det endast finns ett förslag till
beslut, d.v.s. Kenneth Nilssons (S) m.fl. yrkande om bifall till
Kommunstyrelsens förslag, och att Kommunfullmäktige beslutar enligt
detta.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet för verksamheten under år
2015.
2. Årsredovisningen för Nerikes Brandkår år 2015 läggs med godkännande
till handlingarna.
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Det antecknas att de ledamöter i Kommunfullmäktige, vilka också är
ledamöter och ersättare i förbundsdirektionen, inte deltar i behandlingen av
ärendet vad avser frågan om ansvarsfrihet beträffande honom eller henne.

§ 161 Årsredovisning för Örebro läns trädgårdsaktiebolag
år 2015
Ärendenummer: Ks 332/2016
Handläggare: Tina Hillding
Ärendebeskrivning
Örebro läns trädgårdsaktiebolag AB har i uppgift att förvärva, äga och
underhålla konstverk i Stadsparken och Skytteparken samt på Stora
Holmen i Örebro. Bolaget har under året invigt en skulptur av konstnären
Göran Hägg, "Kultvagn", som har placeras på Stora holmens östra udde.
Bolagets årsredovisning för 2015 överlämnas till Kommunstyrelsen för
godkännande.
Ärendet behandlades av Kommunstyrelsen den 10 maj 2016.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen 2016-05-10, § 109
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-03-09
Årsredovisning 2015 för Örebro Läns Trädgårds AB
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
1. Lägga Örebro läns trädgårdsaktiebolags årsredovisning för
räkenskapsåret 2015 till handlingarna.
2. Kommunens stämmoombud får i uppdrag att vid årsstämman för Örebro
läns trädgårdsaktiebolag rösta för att:
a) fastställa resultaträkningen och balansräkningen;
b) disponera bolagens vinster enligt den fastställda balansräkningen;
c) bevilja ansvarsfrihet gentemot bolagen för styrelseledamöterna och den
verkställande direktören; samt att
d) arvode ska utgå till de styrelseledamöter, suppleanter och
lekmannarevisorer som utsetts av Kommunfullmäktige i Örebro i enlighet
med av Kommunfullmäktige i Örebro beslutade gällande bestämmelser om
arvoden och ersättningar till förtroendevalda samt att arvode till revisor ska
utgå enligt godkänd räkning.
Yrkande
Kenneth Nilsson (S) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
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Proposition
Ordförande Agneta Blom (S) finner att det endast finns ett förslag till
beslut, d.v.s Kenneth Nilssons (S) yrkande om bifall till
Kommunstyrelsens förslag, och att Kommunfullmäktige beslutar enligt
detta.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Lägga Örebro läns trädgårdsaktiebolags årsredovisning för
räkenskapsåret 2015 till handlingarna.
2. Kommunens stämmoombud får i uppdrag att vid årsstämman för Örebro
läns trädgårdsaktiebolag rösta för att:
a) fastställa resultaträkningen och balansräkningen;
b) disponera bolagens vinster enligt den fastställda balansräkningen;
c) bevilja ansvarsfrihet gentemot bolagen för styrelseledamöterna och den
verkställande direktören; samt att
d) arvode ska utgå till de styrelseledamöter, suppleanter och
lekmannarevisorer som utsetts av Kommunfullmäktige i Örebro i enlighet
med av Kommunfullmäktige i Örebro beslutade gällande bestämmelser om
arvoden och ersättningar till förtroendevalda samt att arvode till revisor ska
utgå enligt godkänd räkning.

§ 162 Svar på motion från Sigvard Blixt (SD) m.fl. om
musikalisk underhållning på äldreboenden
Ärendenummer: Ks 556/2015
Ärendebeskrivning
Sigvard Blixt (SD), Laszlo Petrovics (SD) och Habib Brini (SD), har
inkommit med en motion som anmäldes i Kommunstyrelsen den 19 maj
2015 och remitterades till Programnämnd social välfärd för svar.
Motionen innehåller förslag om att Programnämnd social välfärd får i
uppdrag att se över behovet och möjligheten för brukare och personal inom
berörda nämnder att få stimulerande musikunderhållning.
Programnämnd social välfärd behandlade ärendet den 5 november 2015
och Kommunstyrelsen den 19 januari 2016.
Kommunfullmäktige bordlade ärendet den 27 januari, den 17 februari,
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den 30 mars och den 27 april 2016.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2016-01-19, § 13
Protokollsutdrag från Programnämnd social välfärd, 2015-11-05, § 148
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2015-07-02
Motion från Sigvard Blixt (SD) m.fl. om musikalisk underhållning på
äldreboenden
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
- Motionen är besvarad.
Vid Kommunstyrelsens sammanträde reserverade sig Daniel Edström (SD)
mot beslutet till förmån för sitt yrkande om bifall till motionen.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Bordlägga ärendet.

§ 163 Svar på motion från Murad Artin (V) m.fl. om att
slopa parkeringsnormer
Ärendenummer: Ks 1334/2014
Ärendebeskrivning
Murad Artin (V), Jessica Carlqvist (V), Cecilia Lönn Elgstrand (V) och
Martha Wicklund (V) har inkommit med en motion daterad den 17 oktober
2014.
Motionen innehåller yrkande om att parkeringsnormen förändras så att det
blir möjligt att bygga nya bostäder utan att anlägga parkeringsplatser.
Programnämnd samhällsbyggnad behandlade ärendet den 3 november
2015 och Kommunstyrelsen den 19 januari 2016.
Kommunfullmäktige bordlade ärendet den 27 januari, den 17 februari, den
30 mars och den 27 april 2016.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2016-01-19, § 14
Protokollsutdrag från Programnämnd samhällsbyggnad, 2015-11-03, § 129
Stadsbyggnads tjänsteskrivelse med yttrande, 2015-10-12
Murad Artin m.fl. (V) motion om att slopa parkeringsnormen för att
stimulera byggandet av billiga bostäder, 2014-10-17
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
- Motionen är besvarad.
Vid Kommunstyrelsens sammanträde reserverade sig Murad Artin (V) mot
beslutet till förmån för sitt yrkande om bifall till motionen.
Karolina Wallström (L) reserverade sig mot beslutet till förmån för sitt
yrkande om avslag på motionen.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Bordlägga ärendet.

§ 164 Svar på motion från Johan Åqvist (FP) om att bygga
en gång-och cykelbana mellan Glomman och
Brickebacken
Ärendenummer: Ks 991/2014
Ärendebeskrivning
Johan Åqvist (FP) har inkommit med en motion daterad den 29 juli 2014.
Motionen innehåller yrkande om att det skapas ekonomiska förutsättningar
och underlag för byggnation av en sammanhängande gång- och cykelbana
mellan Adolfsberg och Norra Bro.
Åqvist menar att örebroare mellan Adolfsberg och Brickebacken utsätts för
onödiga risker då de hänvisas till att gå eller cykla på den hård trafikerade
vägen som enbart består utav körbanor för bilar. Åqvist skriver att en säker
förbindelse mellan Glomman och Brickebacken skulle öka möjligheten till
att både cykla och gå på ett säkerts sätt samt att resandet med bil mellan
stadsdelarna med stor säkerhet skulle minska om det fanns en säker
förbindelse för gång och cykel på sträckan.
Programnämnd samhällsbyggnad behandlade ärendet den 3 november
2015 och Kommunstyrelsen den 19 januari 2016.
Kommunfullmäktige bordlade ärendet den 27 januari, 17 februari, den 30
mars och den 27 april 2016.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2016-01-19, § 15
Protokollsutdrag från Programnämnd samhällsbyggnad, 2015-11-03, § 130
Stadsbyggnads tjänsteskrivelse med yttrande, 2015-10-12
Johan Åqvists (FP) motion om att bygga en gång- och cykelbana mellan
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Glomman och Brickebacken, 2014-07-29
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
- Motionen är besvarad.
Vid Kommunstyrelsens sammanträde reserverade sig Karolina Wallström
(L) mot beslutet till förmån för sitt yrkande om bifall till motionen.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Bordlägga ärendet.

§ 165 Svar på motion från Sara Richert (MP) m.fl. om
samredovisad koncernbudget
Ärendenummer: Ks 489/2015
Ärendebeskrivning
Marcus Willén (MP) och Sara Richert (MP) har inkommit till
Kommunfullmäktige med motion om Samredovisad koncernbudget.
Motionen har av Kommunfullmäktige remitterats till
kommunledningskontoret för yttrande. Motionen föreslår att de
kommunala bolagen ska integreras i kommunkoncernens budget som ett
led i en utvecklad ägarstyrning då man förtydligar det kommunala
ändamålet, god ekonomisk hushållning samt att kommun och bolag får en
gemensam styrmodell. Motionärerna menar också att en integrerade
kommunkoncernbudget skulle kunna leda till, förutom en bättre
helhetsbild, en högre grad av finansiell samordning och ett bättre sätt att
styra och få insyn i bolagen.
Kommunledningskontoret konstaterar att bolagen omfattas av kommunens
styrmodell och i styrdokumentet "Övergripande strategier och budget
(ÖSB)" är både bolagens ändamål och ägardirektiv specificerade per bolag.
Även bolagens övergripande ekonomiska mål såsom avkastning och
utdelning är preciserade i ÖSBn. Det är sedan upptill bolagen och dess
styrelse att utifrån dessa upprätta en detaljerad budget.
I och med att bolagen ingår i kommunens styrmodell så omfattas de också
av återrapporteringskrav vilket sker i helårs- och delårsrapporter där de,
precis som nämnderna, får beskriva hur utfallet för perioden ser ut och
varför det eventuellt avvikit från budget. Vid delåren gör de även en
prognos för det resterande året. I samband med helårsbokslutet och delår
två (januari till augusti) görs även en sammanställd redovisning för hela
kommunkoncernen eftersom det är lagstadgat.
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De flesta bolagen ingår i en finansiell samordning i form av kommunens
internbank där det mesta av bolagens upplåning sker. I och med det har
bolagen också gemensamma låneramar. Bolagen ingår också i en
fungerade investeringsprocess inför fastställelsen av
investeringsprogrammet.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 9 februari 2016.
Kommunfullmäktige bordlade ärendet den 17 februari, den 30 mars och
den 27 april 2016.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2016-02-09, § 33
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2015-12-09
Motion från Marcus Willén Ode (MP) och Sara Richert (MP) om
Samredovisad koncernbudget
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
- Motionen avslås.
Yrkande
Kenneth Nilsson (S) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag om att
avslå motionen.
Marcus Willén Ode (MP) och Daniel Edström (SD) yrkar bifall till
motionen.
Proposition
Ordförande Agneta Blom (S) finner att det finns två förslag till beslut,
d.v.s. Kenneth Nilssons (S) yrkande om bifall till Kommunstyrelsens
förslag om att avslå motionen respektive Marcus Willén Odes (MP) och
Daniel Edströms (SD) yrkande om bifall till motionen, och ställer dessa
mot varandra. Ordföranden finner att Kommunfullmäktige beslutar enligt
Kommunstyrelsens förslag.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Motionen avslås.
Reservation
Marcus Willén Ode (MP), Niclas Persson (MP), Gunnar Oest (MP), Per
Folkeson (MP), Sten Lang (MP) och Jesper Räftegård (MP) reserverar
sig mot beslutet till förmån för sitt yrkande om bifall till motionen.
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§ 166 Svar på motion från Daniel Edström (SD) m.fl. om
utveckla jämlikhetsredovisningen
Ärendenummer: Ks 818/2015
Ärendebeskrivning
Daniel Edström, Habib Brini och Sigvard Blixt från Sverigedemokraterna
har inkommit med en motion som anmäldes i Kommunfullmäktige den 15
juni 2015 § 818. Motionen har tillkommit Kommunledningskontoret att
svara på utifrån ett kommunövergripande perspektiv.
Motionen innehåller förslag om att där det är tillämpligt i kommunens
årsredovisning ska indikatorerna i så hög utsträckning som möjligt
redovisas efter en uppdelning av inrikes/utrikes födda alternativt efter
svensk/utländsk bakgrund.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 9 februari 2016.
Kommunfullmäktige bordlade ärendet den 17 februari, den 30 mars 2016
och den 27 april 2016.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2016-02-09, § 34
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2015-12-15
Motion från Daniel Edström (SD), Habib Brini (SD) och Sigvard Blixt
(SD), om en ytterligare uppdelning av indikatorer
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
- Motionen avslås.
Yrkande
Kenneth Nilsson (S), Thomas Esbjörnsson (S), Karolina Wallström (L),
Lennart Bondeson (KD), Niclas Persson (MP), Åsa Johansson (L), Behcet
Barsom (KD), Johan Kumlin (M), Murad Artin (V) och Marcus Willén
Ode (MP) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag om att avslå
motionen.
Daniel Edström (SD) och Daniel Spiik (SD) yrkar bifall till motionen.
Proposition
Ordförande Agneta Blom (S) finner att det finns två förslag till beslut,
d.v.s. Kenneth Nilssons (S) m.fl. yrkande om bifall till Kommunstyrelsens
förslag om att avslå motionen respektive Daniel Edströms (SD) m.fl.
yrkande om bifall till motionen, och ställer dessa mot varandra.
Ordföranden finner att Kommunfullmäktige beslutar enligt
Kommunstyrelsens förslag.
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Beslut
Kommunfullmäktige:
- Motionen avslås.
Reservation
Daniel Edström (SD), Daniel Spiik (SD), Jimmy Larsson (SD), Anna Spiik
(SD), Habib Brini (SD) och Lazlo Petrovics (SD) reserverar sig mot
beslutet till förmån för Daniel Edströms (SD) och Daniel Spiiks (SD)
yrkande om bifall till motionen.

§ 167 Svar på motion från Sara Richert (MP) om vegetarisk
kost som norm på möten och konferenser
Ärendenummer: Ks 1026/2015
Ärendebeskrivning
Sara Richert (MP) har inkommit med en motion som anmäldes till
Kommunfullmäktige den 10 september 2015.
Motionären föreslår att alla sammanträden/seminarier och övriga möten
som ordnas av kommunen i såväl egen som extern regi ska ha vegetarisk
kost som huvudalternativ och kött som specialkost för de som önskar att
välja. Motionären menar att en halverad klimatpåverkan från maten, vilket
är kommunens mål för 2020, endast kan uppnås genom att mängden kött
minskas betydligt. Motionären menar vidare att vegetarisk kost som
huvudalternativ underlättar för kommunen att fatta mer hållbara matval.
Samt understryks några av de viktigaste fördelarna med vegetarisk kost,
vilka beskrivs vara ökad hälsa, minskade koldioxidutsläpp och effektivare
resursanvändning.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 8 mars 2016.
Kommunfullmäktige bordlade ärendet den 30 mars och den 27 april 2016.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2016-03-08, § 60
Reservation från (MP), 2016-03-08
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-02-01
Motion från Sara Richert (MP) om vegetarisk kost som norm på möten och
konferenser
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
- Motionen är besvarad.
Vid Kommunstyrelsens sammanträde reserverade sig Niclas Persson (MP)
skriftligt mot beslutet till förmån för sitt yrkande om bifall till motionen.
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Bordlägga ärendet.

§ 168 Svar på motion från Daniel Spiik (SD) och Habib
Brini (SD) om parkeringsanläggning utanför staden med
bussförbindelse in till centrum
Ärendenummer: Ks 766/2015
Ärendebeskrivning
Daniel Spiik (SD) och Habib Brini (SD) har inkommit med en motion som
anmäldes i Kommunfullmäktige den 17 juni 2015.
Motionen innehåller yrkande om att etablera en avgiftsfri
bilparkeringsplats precis utanför staden varifrån kostnadsfri kollektivtrafik
förslås trafikera Örebro centrum.
Ärendet behandlades av Programnämnd samhällsbyggnad den 1 december
2015 och av Kommunstyrelsen den 8 mars 2016.
Kommunfullmäktige bordlade ärendet den 30 mars och den 27 april 2016.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2016-03-08, § 61
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-02-29
Protokollsutdrag från Programnämnd samhällsbyggnad, 2015-12-01, § 142
Stadsbyggnads tjänsteskrivelse med yttrande, 2015-11-06
Daniel Spiiks (SD) och Habib Brinis (SD) motion om
parkeringsanläggning utanför staden med bussförbindelse in till centrum,
2015-05-28
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
- Motionen avslås.
Vid Kommunstyrelsens sammanträde reserverade sig Daniel Edström (SD)
mot beslutet till förmån för sitt yrkande om bifall till motionen.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Bordlägga ärendet.
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§ 169 Svar på motion från Jessica Carlqvist (V) m.fl. om att
skapa ett bilfritt kulturstråk utmed Svartån
Ärendenummer: Ks 622/2015
Ärendebeskrivning
Vänsterpartiets (V) fullmäktigegrupp har inkommit med en motion som
anmäldes i Kommunfullmäktige den 29 april 2015. Motionen föreslår att
Programnämnd samhällsbyggnad ska utreda möjligheten att skapa ett
bilfritt kulturstråk från Länsmuseet till Konserthuset. Idén är att skapa
attraktivitet genom utrymme för möten mellan människor istället för bilar.
Bilgatan skulle kunna ersättas av caféer, uteserveringar, promenader,
torghandel och aktiviteter menar motionsställarna. Motionen har beretts av
Stadsbyggnadskontoret och Kultur- och Fritidsförvaltningen och har
samordnats av Kommunledningskontoret.
Ärendet behandlades av Programnämnd samhällsbyggnad den 1 december
2015 och av Kommunstyrelsen den 8 mars 2016.
Kommunfullmäktige bordlade ärendet den 30 mars och den 27 april 2016.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2016-03-08, § 62
Reservation från (V), 2016-03-08
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse till Kommunstyrelsen, 201601-12
Protokollsutdrag från Programnämnd samhällsbyggnad, 2015-12-01, § 149
Reservation från (V), 2015-12-01
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse till Samhällsbyggnadsnämnd,
2015-10-28
Stadsbyggnads underlag till motionssvar 2015-10-27
Kultur- och fritidsförvaltningens underlag till motionssvar 2015-10-27
Vänsterpartiets gruppmotion (V) om bilfritt kulturstråk, 2015-04-29
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
- Motionen avslås.
Vid Kommunstyrelsens sammanträde reserverade sig Murad Artin (V)
skriftligt mot beslutet till förmån för sitt yrkande om att motionen är
besvarad.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Bordlägga ärendet.
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§ 170 Svar på motion från Ia Malmqvist (MP) m.fl. om att
införa lagliga graffitiväggar i Örebro
Ärendenummer: Ks 525/2014
Ärendebeskrivning
Ia Malmqvist, Fredrik Persson, Lotta Sörman och Helena Bosved har för
Miljöpartiet lämnat motionen "Inför lagliga graffitiväggar i Örebro".
Kommunfullmäktige har lämnat motionen till Kommunstyrelsen för
beredning.
Syftet med motionen, enligt motionärerna, är att göra våra miljöer vackrare
och uppmuntra till fler konstuttryck i kommunen. De menar att lagliga
graffitiytor på anvisade platser kan leda till att Örebro blir konstnärligt
rikare.
Ärendet behandlades av Kulturnämnden den 11 februari 2015, av Tekniska
nämnden den 15 januari 2015 och av Kommunstyrelsen den 10 maj 2016.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2016-05-10, § 118
Skriftlig reservation från Sara Richert (MP)
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-04-12
Protokollsutdrag från Kulturnämnden, 2015-02-11, § 17
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2015-01-16
Protokollsutdrag från Tekniska nämnden, 2015-01-15, § 5
Reservation i Tekniska nämnden från (V) och (MP), 2015-01-15
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, 2014-12-19
Yttrande från ÖBO, 2014-11-18
Motion, 2014-04-23
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
1. Motionen är besvarad.
2. Kulturnämnden får i uppdrag att utreda möjliga lösningar för driften av
en graffitivägg.
3. I det fall Kulturnämnden finner en lösning för driften av en permanent
vägg, får de i uppdrag att i samarbete med Programnämnd
samhällsbyggnad utreda var den permanenta väggen skulle kunna placeras
samt eventuell möjlighet för temporära platser för graffitikonst, t.ex
byggplank. Samråd ska även ske med Brottsförebyggande rådet (BRÅ) om
utformningen.
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Yrkande
Behcet Barsom (KD), Jessica Carlqvist (V), Ida Eklund (S) och Thomas
Esbjörnsson (S) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Niclas Persson (MP) yrkar att beslutspunkterna 2 och 3 lyder enligt
följande: "2. Kulturnämnden får i uppdrag att utreda uppförandet av en
öppen vägg samt lösningar för driften om den ska vara bemannad eller
kurerad istället för helt öppen. 3. Placering av en eventuell öppen vägg
samt möjlighet för temporära öppna väggar, t.ex. byggplank, ska ske i
samarbete med Programnämnd samhällsbyggnad och i samråd med
Brottsförebyggande rådet (BRÅ)."
Karolina Wallström (L) yrkar bifall till Niclas Perssons (MP) yrkande om
att beslutspunkterna 2 och 3 lyder enligt följande: "2. Kulturnämnden får i
uppdrag att utreda uppförandet av en öppen vägg samt lösningar för driften
om den ska vara bemannad eller kurerad istället för helt öppen. 3. Placering
av en eventuell öppen vägg samt möjlighet för temporära öppna väggar,
t.ex. byggplank, ska ske i samarbete med Programnämnd samhällsbyggnad
och i samråd med Brottsförebyggande rådet (BRÅ)."
Jimmy Larsson (SD) yrkar avslag på motionen.
Daniel Granqvist (M) yrkar bifall till beslutspunkt 1 och avslag
på beslutspunkterna 2 och 3.
Proposition
Ordförande Agneta Blom (S) redovisar sitt förslag till propositionsordning,
som Kommunfullmäktige godkänner.
Ordföranden ställer först bifall till Kommunstyrelsens förslag för
beslutspunkt 1 mot avslag på Kommunstyrelsens förslag för beslutspunkt 1
och finner att Kommunfullmäktige beslutar enligt Kommunstyrelsens
förslag för beslutspunkt 1.
Därefter ställer ordföranden bifall till Kommunstyrelsens förslag för
beslutspunkterna 2 och 3 mot Niclas Perssons (MP) ändringsyrkande för
beslutspunkterna 2 och 3 och finner att Kommunfullmäktige beslutar enligt
Kommunstyrelsens förslag för beslutspunkterna 2 och 3.
Slutligen ställer ordföranden bifall till Kommunstyrelsens förslag för
beslutspunkterna 2 och 3 mot avslag på Kommunstyrelsens förslag för
beslutspunkterna 2 och 3 och finner att Kommunfullmäktige beslutar enligt
Kommunstyrelsens förslag för beslutspunkterna 2 och 3.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Motionen är besvarad.
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2. Kulturnämnden får i uppdrag att utreda möjliga lösningar för driften av
en graffitivägg.
3. I det fall Kulturnämnden finner en lösning för driften av en permanent
vägg, får de i uppdrag att i samarbete med Programnämnd
samhällsbyggnad utreda var den permanenta väggen skulle kunna placeras
samt eventuell möjlighet för temporära platser för graffitikonst, t.ex
byggplank. Samråd ska även ske med Brottsförebyggande rådet (BRÅ) om
utformningen.
Reservation
Per Folkeson (MP), Sten Lang (MP), Gunnar Oest (MP), Niclas Persson
(MP), Jesper Räftegård (MP) och Marcus Willén Ode (MP) reserverar sig
mot beslutspunkterna 2 och 3 till förmån för Niclas Perssons (MP) yrkande
om att beslutspunkterna 2 och 3 lyder enligt följande: "2. Kulturnämnden
får i uppdrag att utreda uppförandet av en öppen vägg samt lösningar för
driften om den ska vara bemannad eller kurerad istället för helt öppen. 3.
Placering av en eventuell öppen vägg samt möjlighet för temporära öppna
väggar, t.ex. byggplank, ska ske i samarbete med Programnämnd
samhällsbyggnad och i samråd med Brottsförebyggande rådet (BRÅ)."
Åsa Johansson (L), Patrik Jämtvall (L) och Karolina Wallström (L)
reserverar sig mot beslutspunkterna 2 och 3 till förmån för Karolina
Wallströms (L) yrkande om bifall till Niclas Perssons (MP) yrkande om
att beslutspunkterna 2 och 3 lyder enligt följande: "2. Kulturnämnden får i
uppdrag att utreda uppförandet av en öppen vägg samt lösningar för driften
om den ska vara bemannad eller kurerad istället för helt öppen. 3. Placering
av en eventuell öppen vägg samt möjlighet för temporära öppna väggar,
t.ex. byggplank, ska ske i samarbete med Programnämnd samhällsbyggnad
och i samråd med Brottsförebyggande rådet (BRÅ)."
Habib Brini (SD), Daniel Edström (SD), Jimmy Larsson (SD), Anna Spiik
(SD), Daniel Spiik (SD) och Lazlo Petrovics (SD) reserverar sig mot
beslutet till förmån för Jimmy Larssons (SD) yrkande om avslag på
motionen.
Hossein Azeri (M), Sara Dicksen (M), Daniel Granqvist (M), Lars
Elamson (M), Maria Haglund (M), Maria Hedwall (M), Sara Ishak (M),
Emelie Jaxell (M), Eghbal Kamran (M), Johan Kumlin (M), Gunilla
Olofsson (M), Stefan Stark (M) och Ulf Södersten (M) reserverar sig mot
beslutspunkterna 2 och 3 till förmån för Daniel Granqvists (M) yrkande om
avslag på beslutspunkterna 2 och 3.
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§ 171 Svar på motion från Niclas Persson (MP) och Azita
Iranipour (FP) om lokal barnombudsman
Ärendenummer: Ks 734/2015
Ärendebeskrivning
Niclas Persson, kommunalråd för Miljöpartiet de gröna och Azita Iranipour
ledamot i Kommunfullmäktige för Folkpartiet har inkommit med en
motion där de vill att Kommunfullmäktige ska inrätta en lokal
barnombudsman i Örebro kommun. Syftet är att stärka barnets rättigheter,
inte minst barns och ungas rätt till inflytande och delaktighet.
Ärendet har behandlats av Programnämnd barn och utbildning den 2
december 2015 och av Kommunstyrelsen den 10 maj 2016.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2016-05-10, § 119
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-01-27
Protokollsutdrag från Programnämnd barn och utbildning, 2015-12-02, §
200
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2015-11-12
Nicklas Perssons (MP) och Azita Iranipours (FP), motion om att inrätta en
lokal barnombudsman i Örebro kommun, 2015-05-28
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
1. Motionen är besvarad.
2. Centralt skolstöd får i uppdrag att inrätta en telefonlinje och
funktionsbrevlåda som barn och unga från förskoleklass till gymnasiet kan
vända sig till om de av någon anledning inte kan vända sig till någon i
närmaste omgivningen.
Vid Kommunstyrelsens sammanträde reserverade sig Karolina Wallström
(L) och Sara Richert (MP) mot beslutet till förmån för sina yrkanden
om bifall till motionen.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Bordlägga ärendet.
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§ 172 Svar på motion från Daniel Granqvist (M) om
vägmärken vid vägarbeten
Ärendenummer: Ks 506/2015
Ärendebeskrivning
Daniel Granqvist (M) inkom den 25 mars 2015 med en motion till
Kommunfullmäktige, gällande vägmärken vid vägarbeten. I motionen
efterfrågas att Örebro kommun vid större vägarbeten och andra arbeten
som innebär att gångbanor, cykelbanor, gator eller filer stängs av, alltid
skall sätta upp tydliga vägmärken med information om vad som ska
byggas, när bygget beräknas vara klart och när gaturummet kommer att
återställas.Därtill skall Örebro kommun ställa motsvarande krav på
entreprenörer och andra som utför arbeten, vilka gör att gångbanor,
cykelbanor, filer eller liknande stängs av. I motionen efterfrågas dessutom
att all denna information alltid skall publiceras på Örebro kommuns
anslagstavla, hemsida och genom andra lämpliga kommunikationskanaler.
Ärendet behandlades av Programnämnd samhällsbyggnad den 4 februari
2016 och av Kommunstyrelsen den 10 maj 2016.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2016-05-10, § 120
Skriftlig reservation från Maria Haglund (M), 2016-05-10
Protokollsutdrag från Programnämnd samhällsbyggnad, 2016-02-04, § 9
Stadsbyggnads tjänsteskrivelse med yttrande, 2016-01-27
Motion från Daniel Granqvist (M) om vägmärken vid vägarbeten, 201503-25
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
- Motionen är besvarad.
Vid Kommunstyrelsens sammanträde reserverade sig Maria Haglund (M),
Johanna Reimfelt (M) och Johan Kumlin (M) skriftligt mot beslutet till
förmån för Maria Haglunds (M) yrkande om bifall till motionen.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Bordlägga ärendet.
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§ 173 Svar på motion från Azita Iranipour (FP) om centrum
mot våld i nära relation
Ärendenummer: Ks 533/2013
Ärendebeskrivning
Azita Iranipour (FP) har inkommit med en motion som anmäldes 24 april,
2013. Motionens förslag är att inrätta en fast tjänst som barnpedagog, för
att ersätta den tidigare projektanställningen vid Centrum mot våld som
arbetade med barnen och barnperspektivet.
Kommunstyrelsen beslutade den 21 maj 2013 att överlämna motionen till
dåvarande Kommunledningskontoret för förslag till yttrande.
Kommunfullmäktige beslutade den 28 januari 2015 att återremittera
Kommunledningskontorets förslag med motiveringen att se över stödet till
de barn som utsätts för våld i nära relationer. Förslaget är att motionen ska
anses tillgodosedd. De förändrade kraven på offentligt ansvarstagande för
barn utsatta för våld i nära relationer och som har bevittnat våld innebär att
de kommunala åtagandena avseende samordning, stöd och behandling för
barn måste säkerställas. Därför sker just nu en processkartläggning, där
särskild vikt läggs vid hur resurser bör placeras organisatoriskt.
Programnämnd social välfärd fattade beslut den 3 mars 2016 om att avsätta
500 tkr från nämndens utvecklingsmedel specifikt destinerade för
ändamålet att utveckla arbetet med barn som bevittnat våld. I
budgetprocessen för 2017 kommer Kommunstyrelsen säkerställa en
långsiktig finansiering av detta ärende.
Ärendet behandlades av Kommunstyrelsen den 10 maj 2016.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelseförvaltningen, 2016-05-10, § 121
Förslag till yttrande, 2016-04-12
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-03-23
Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige, 2015-01-28, § 15
Skriftlig reservation från Anders Åhrlin (M)
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen 2014-01-28, § 12
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2013-12-04
Motion från Azita Iranipour (FP), med rubriken "Centrum mot våld i nära
relation", april 2013.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
1. Motionen är tillgodosedd.
2. Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att utifrån resultatet av
pågående processkartläggning agera för att säkerställa att kraven på
offentligt ansvarstagande för barn utsatta för våld i nära relationer uppfylls.
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Vid Kommunstyrelsens sammanträde reserverade sig Karolina Wallström
(L), Maria Haglund (M), Johanna Reimfelt (M) och Johan Kumlin (M) mot
beslutet till förmån för Karolina Wallströms (L) och Maria Haglunds (M)
yrkande om bifall till motionen.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Bordlägga ärendet.

§ 174 Svar på motion från Murad Artin (V) m.fl. om att
etablera ett kommunalt byggbolag
Ärendenummer: Ks 844/2015
Ärendebeskrivning
Vänsterpartiet föreslår i en motion att Örebro kommun ska utreda
möjligheterna att bilda ett eget byggbolag med primärt syfte att bygga
billiga och små hyreslägenheter och studentlägenheter.
Ärendet behandlades av Kommunstyrelsen den 10 maj 2016.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2016-05-10, § 122
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-03-11
Motion från Murad Artin (V) m.fl. om att etablera ett kommunalt
byggbolag
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
- Motionen avslås.
Yrkande
Kenneth Nilsson (S), Daniel Spiik (SD), Daniel Granqvist (M), Niclas
Persson (MP), Hannah Ljung (C), Johan Kumlin (M) och Patrik Jämtvall
(L) yrkar bifall till Kommunstyrelsen förslag om att avslå motionen.
Murad Artin (V) yrkar bifall till motionen.
Proposition
Ordförande Agneta Blom (S) finner att det finns två förslag till beslut,
d.v.s. Kenneth Nilssons (S) m.fl. yrkande om bifall till Kommunstyrelsens
förslag om att avslå motionen respektive Murad Artins (V) yrkande
om bifall till motionen, och ställer dessa mot varandra. Ordföranden finner
att Kommunfullmäktige beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag.
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Motionen avslås.

§ 175 Svar på motion från Daniel Granqvist (M) om en
vision för Myrö
Ärendenummer: Ks 846/2015
Ärendebeskrivning
Daniel Granqvist (M) har inkommit med en motion som anmäldes i
kommunfullmäktige den 17 juni 2015. Motionen innehåller förslag hur
området omkring Myrö ska planeras för framtida bostäder och verksamhet.
Ärendet behandlades av Programnämnd samhällsbyggnad den 4 februari
och av Kommunstyrelsen den 10 maj 2016.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2016-05-10, § 123
Skriftlig reservation från Maria Haglund (M), 2016-05-10
Protokollsutdrag från Programnämnd samhällsbyggnad, 2016-02-24, § 10
Stadsbyggnads tjänsteskrivelse med yttrande, 2015-11-27
Motion från Daniel Granqvist (M) om att planera för framtida bostäder och
verksamhet i Myrö, 2015-06-17
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
- Motionen avslås.
Vid Kommunstyrelsens sammanträde reserverade sig Maria Haglund (M),
Johanna Reimfelt (M) och Johan Kumlin (M) skriftligt mot beslutet till
förmån för Maria Haglunds (M) yrkande om bifall till motionen.
Karolina Wallström (L) reserverade sig mot beslutet till förmån för sitt
yrkande om bifall till motionen.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Bordlägga ärendet.
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§ 176 Interpellation från Murad Artin (V) till kommunalråd
Lennart Bondeson (KD) om vad är planerna för
Brunnsparken?
Ärendenummer: Ks 179/2016
Ärendebeskrivning
Murad Artin (V) har inkommit med en interpellation till kommunalråd
Lennart Bondeson (KD) om vad är planerna för Brunnsparken?
Interpellationen anmäldes och bordlades vid Kommunfullmäktiges
sammanträde den 17 februari 2016 samt bordlades den 30 mars och den 27
april 2016.
Beslutsunderlag
Interpellation från Murad Artin (V)
Svar från Lennart Bondeson (KD)
Kommunfullmäktiges behandling
Murad Artin (V) ställer sina frågor i interpellationen. Lennart Bondeson
(KD) yttrar sig och hänvisar till sitt skriftliga svar.
Patrik Jämtvall (L), Hannah Ljung (C), Marcus Willén Ode (MP), Daniel
Granqvist (M), Cecilia Lönn Elgstrand (V), Karolina Wallström (L)
och Hossein Azeri (M) yttrar sig under interpellationsdebatten.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Frångå interpellationen, som därmed är besvarad.

§ 177 Anmälan av enkla frågor och interpellationer till
kommande sammanträde
Ärendebeskrivning
Murad Artin (V) har inkommit med en interpellation till kommunalråd
Kenneth Nilsson (S) om synen på bemanningsanställningar, Ks 695/2016.
Jessica Carlqvist (V) har inkommit med en interpellation till kommunalråd
Kenneth Nilsson (S) om nonchalans för tillgänglighet, Ks 694/2016.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Interpellationerna får ställas.
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§ 178 Anmälan av motioner
Ärendebeskrivning
Från Maria Haglund (M) har en motion om aktivt skolval inkommit, Ks
640/2016.
Från Daniel Edström (SD) har en motion om att upprusta Örebros vägnät
inkommit, Ks 680/2016.
Från Jessica Carlqvist (V), Murad Artin (V), Martha Wicklund (V) och
Cecilia Lönn Elgstrand (V) har en motion om att kartlägga tillgång på
odlingsbar mark inkommit, Ks 697/2016.
Från Murad Artin (V), Martha Wicklund (V), Jessica Carlqvist (V) och
Cecilia Lönn Elgstrand (V) har en motion om långsiktigt bemanningsarbete
inkommit, Ks 696/2016.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Remittera motionerna till Kommunstyrelsen.

§ 179 Vissa val m.m.
Ärendenummer: Ks 553/2016
Ärendebeskrivning
Valberedningen har den 25 maj 2016 inkommit med en valhandling.
Valhandlingen läggs som bilaga till protokollet.
Beslutsunderlag
Valhandling, 2016-05-25
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Enligt valberedningens förslag.
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Skriftlig reservation
Ärende: Höjning av maxavgiften i vård- och omsorgstaxan samt i taxan för serviceinsatser
utan biståndsbeslut
Ärendenummer: Ks 507/2016
Kommunfullmäktige
2016-05-25
Minoritetsstyret i Örebro kommun vill höja taxorna med över 200 kronor i månaden för
många vård- och omsorgstagare i kommunen. Bakgrunden är att de riktade statsbidragen
minskar något men Miljöpartiet motsätter sig höjningen av taxorna. Det är vårdslöst att
komma med stora taxehöjningar med kort varsel eftersom de ekonomiska förutsättningarna
varit kända länge. Saken blir inte bättre av att minoritetsstyret höjer taxorna med mycket
mer än statsbidraget faktiskt minskar. I praktiken låter de pensionärer finansiera den
ekonomiska oredan i kommunens hemvård.
Regeringen aviserade tidigare i våras att kommunen kommer få nästan 90 miljoner kronor i
höjt generellt statsbidrag. Till skillnad från det riktade statsbidraget kan kommunen använda
det generella statsbidraget till vilken kommunal verksamhet som helst. Det är tråkigt att
minoritetsstyret använder omvandlingen av riktade till generella statsbidrag som svepskäl att
vältra över kostnader på våra äldre. Att behålla nuvarande taxenivåer fram till årsskiftet
skulle kosta kommunen drygt en miljon kronor. Det är pengar som finns. Kommunen har
reserver för sådana här situationer som ligger under kommunstyrelsen.

Miljöpartiet yrkade på kommunfullmäktige på avslag
Men då detta yrkande inte vann bifall är detta vår skriftliga reservation.

För Miljöpartiet i Kommunfullmäktige
Sara Richert
Kommunalråd
Niclas Persson
Kommunalråd

2016-05-18

Ks 553/2016

Kommunfullmäktige

Vissa val m.m.
Nedanstående personer har begärt entledigande från angivna uppdrag:
Linda Smedberg (S), Ks 653/2016

Ledamot och tillika 1:e vice ordförande,
Gymnasienämnden

Elisabeth Karlsson Zuaw (S), Ks 648/2016

Ledamot och tillika ordförande, Socialnämnd
väster
Ledamot, Programnämnd social välfärd

Eva Eriksson (S), Ks 649/2016

Ledamot och tillika l :e vice ordförande,
Kulturnämnden
Ledamot, Programnämnd Samhällsbyggnad

Said Nor (S), Ks 655/2016

Ersättare, Byggnadsnämnden

Ingemar Karlsson (S), Ks 476/2016

Ledamot och tillika 1:e vice ordförande i
Stadsrevisionen
Ledamot och tillika 1:e vice ordförande i
Revisionskollegiet

Ann-Britt Ivarsson (KD), Ks 608/2016

Ledamot och tillika ordförande, Nämnden för
funktionshindrade

Urban Svensson (KD), Ks 647/2016

Ledamot och tillika 1:e vice ordförande i Vård
och omsorgsnämnd öster
Presidieledamot i Programnämnd social välfärd

Georg Barsom (KD), Ks 664/2016

Ersättare, Gymnasienämnden

Johan Arenius (KD), Ks 665/2016

Ledamot, Fritidsnämnden

Albin Räf (MP), Ks 670/2016

Ersättare, Gymnasienämnden

Christina Hedberg (opol)

Ledamot, Örebrokompaniet

Pia Norstedt (opol)

Ledamot, Örebrokompaniet

Magnus Nilsson (opol)

Ledamot, Örebrokompaniet

Kommunfullmäktige föreslås besluta följande:
1. Begärda entlediganden beviljas
2. Carina Oskarsson (S) utses till ledamot i Programnämnd barn och
utbildning där (S) tidigare haft en vakant plats.
3. Carina Oskarsson (S), tidigare ersättare i Gymnasienämnden, utses till
ledamot och tillika 1:e vice ordförande i Gymnasienämnden efter Linda
Smedberg (S).
4. Pell-Uno Larsson (S) utses till ersättare i Gymnasienämnden efter Carina
Oskarsson (S). Pell-Uno Larsson (S) tjänstgör som tredje ersättare.
5. Eva Eriksson (S) utses till ledamot och tillika ordförande i Socialnämnd
väster efter Elisabeth Karlsson Zuaw (S).
6. Eva Eriksson (S) utses till ledamot i Programnämnd social välfärd efter
Elisabeth Karlsson Zuaw (S).
7. Thomas Esbjörnsson (S) utses till ledamot och tillika 1:e vice ordförande i
Kulturnämnden efter Eva Eriksson (S).
8. Thomas Esbjörnsson (S) utses till ledamot i Programnämnd
Samhällsbyggnad efter Eva Eriksson (S).
9. Sara Wikberg utses till ersättare i Byggnadsnämnden efter Said Nor (S).
Sara Wikberg (S) tjänstgör som tredje ersättare.
10. Lars Östring (S) utses till ledamot och tillika 1:e vice ordförande i
Stadsrevisionen samt Revisionskollegiet efter Ingemar Karlsson (S).
11. Georg Barsom (KD) utses till ledamot och tillika ordförande i Nämnden
för funktionshindrade efter Ann-Britt Ivarsson (KD).
12. Sara Maxe (KD), tidigare ersättare i Programnämnd social välfärd, utses till
presidieledamot i samma nämnd efter Urban Svensson (KD).
13. Nils Jakobsson (KD) utses till ersättare i Programnämnd social välfärd
efter Sara Maxe (KD).
14. Johan Arenius (KD) utses till ledamot och tillika 1:e vice ordförande i Vård
och omsorgsnämnd öster efter Urban Svensson (KD).
15. Maria Landh (KD) utses till ersättare i Gymnasienämnden efter Georg
Barsom (KD).
16. Med anledning av att Maria Landh (KD) utses till ersättare i
Gymnasienämnden begränsas Sven Landhs (KD) uppdrag inom
Stadsrevisionen till att inte omfatta Gymnasienämnden, på grund av
släktskapsjäv.

17. Johan Svanberg (KD) tidigare ersättare i Fritidsnämnden utses till ny
ledamot i samma nämnd efter Johan Arenius (KD).
18. Jonas Levis (KD) utses till ersättare i Fritidsnämnden efter Johan Svanberg
(KD).
19. Anna Theodossiou (KD) utses till ersättare i Programnämnd
samhällsbyggnad där (KD) tidigare haft en vakant plats.
20. Jonas Jernberg (MP) utses till ersättare i Gymnasienämnden efter Albin Räf
(MP).
21. Mia Spendrup (opol) utses till ledamot i Örebrokompaniet efter Christina
Hedberg (opol), för tiden till och med slutet av den ordinarie
bolagsstämma som hålls närmast efter att val till Kommunfullmäktige hölls.
22. Kristina Eklöf (opol) utses till ledamot i Örebrokompaniet efter Pia
Norstedt (opol), för tiden till och med slutet av den ordinarie
bolagsstämma som hålls närmast efter att val till Kommunfullmäktige hölls.
23. Jenny Emerén (opol) utses till ledamot i Örebrokompaniet efter Magnus
Nilsson (opol) för tiden till och med slutet av den ordinarie bolagsstämma
som hålls närmast efter att val till Kommunfullmäktige hölls.
24. Valen under punkterna 2-20 avser tiden t.o.m. 31 december år 2018.
För valberedningen
Jan Zetterqvist
Lena Claeson

