Ks 36/2015

Protokoll

Kommunfullmäktige
2015-03-25
Datum:
Klockan: 9.00 – 16.45, (ajournering mellan klockan 14.30-15.00 och
15.40-15.50)
Plats:
Sessionssalen, Rådhuset
Närvarande ledamöter
Agneta Blom (S)
Jan Zetterqvist (S)
Ulf Södersten (M)
Lena Baastad (S)
Björn Sundin (S)
Linda Smedberg (S)
Fisun Yavas (S)
Thomas Esbjörnsson (S)
Jessica Ekerbring (S)
Camilla Andersson (S)
Karin Sundin (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)
Per-Åke Sörman (C)
Lars Johansson (C)
Rasmus Persson (C)
Charlotte Edberger Jangdin (C)
Behcet Barsom (KD)
Susanne Lindholm (KD)
Lennart Bondeson (KD)
Anders Hagström (KD)
Murad Artin (V)
Martha Wicklund (V)
Jessica Carlqvist (V)
Cecilia Lönn Elgstrand (V)
Anders Åhrlin (M)
Johanna Reimfelt (M)

§§ 58-70

§§ 58-70

§§ 63-79
§§ 58-62
§§ 58-69

§§ 58-59
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Stefan Stark (M)
Ewa Leitzler (M)
Jimmy Bucher (M)
Linn Andersson (M)
Maria Haglund (M)
Daniel Granqvist (M)
Sara Ishak (M)
Johan Kumlin (M)
Sebastian Haraldsson (M)
Niclas Persson (MP)
Magnus Lander (MP)
Sara Richert (MP)
Gabriela Velasquez (MP)
Malin Bjarnefors (MP)
Anna Spiik (SD)
Jimmy Larsson (SD)
Daniel Spiik (SD)
Sigvard Blixt (SD)
Daniel Edström (SD)
Karolina Wallström (FP)
Ulrica Solver-Gustavsson (FP)
Patrik Jämtvall (FP)
Azita Iranipour (FP)
Tjänstgörande ersättare
Roger Andersson (S)
Inger Carlsson (S)
Eva Eriksson (S)
Elisabeth Karlsson Zuaw (S)
Lasse S Lorentzon (S)
Victor Silwerfeldt (S)
Anna Hedström (S)
Martin Andersson (S)
Hannah Ljung (C)
Elisabeth Malmqvist (C)
Maria Hedwall (M)
Hossein Azeri (M)
Lars Elamson (M)
Per Folkeson (MP)
Marcus Willén (MP)
Habib Brini (SD)
Åsa Johansson (FP)

§§ 63-79

§§ 58-62
§§ 63-79

§§ 70-79

Ersätter Per Lilja (S)
Ersätter Jennie Bergström (S)
Ersätter Oskar Ragnarsson (S)
Ersätter Allan Armaghan (S) §§ 71-79
Ersätter Torgny Larsson (S)
Ersätter Thomas Esbjörnsson (S) §§ 71-79
Ersätter Frederick Axewill (S)
Ersätter Yusuf Abdow (S)
Ersätter Per-Åke Sörman (C) §§ 58-62
och Lars Johansson (C) §§ 63-79
Ersätter Rasmus Persson (C) §§ 70-79
Ersätter Maria Haglund (M) §§ 58-62
och Sebastian Haraldsson (M) §§ 63-79
Ersätter Anders Åhrlin (M) §§ 60-79
Ersätter Magnus Lander (MP) §§ 58-62
Ersätter Ia Malmqvist (MP)
Ersätter Jonas Millard (SD)
Ersätter Patrik Jämtvall (FP) §§ 58-69
Ersätter Jonas Millard (SD)
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Närvarande ersättare
Hanna Altunkaynak (S)
Semsa Popaja (S)
Pell Uno Larsson (S)
Elisabeth Karlsson Zuaw (S)
Elisabeth Malmqvist (C)
Marlene Jörhag (KD)
Hans Holberg (V)
Stefan Nilsson (V)
Sara Dicksen (M)
Eghbal Kamran (M)
Gunilla Olofsson (M)
Emelie Jaxell (M)
Lars Elamson (M)
Per Folkeson (MP)
Åsa Johansson (FP)
Martin Mestanza Haro (FP)

§§ 58-70
§§ 63-69

§§ 58-59
§§ 63-79
§§ 70-79

Paragraf 58-79

Lena Claeson, sekreterare
Justerat den 30 mars 2015

Agneta Blom, ordförande

Anders Hagström (KD), justerare

Niclas Persson (MP), justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 31 mars 2015.
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§ 58 Parentation
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktiges ordförande Agneta Blom (S) håller en parentation
för Ronnie Palmén (M), ledamot i Kommunfullmäktige som avled den 13
mars 2015.

§ 59 Val av protokollsjusterare och bestämmande av tid
för justering av protokollet
Ärendebeskrivning
På förslag av ordförande Agneta Blom (S) uppdras åt Anders Hagström
(KD) och Niclas Persson (MP) med Martin Andersson (S) och Cecilia
Lönn Elgstrand (V) som ersättare, att jämte ordföranden justera
protokollet. Justeringen äger rum på Kommunledningskontoret den 30
mars 2015 kl. 9.00.

§ 60 Interpellation från Martha Wicklund (V) till
kommunalråd Rasmus Persson (C) om rättssäkerheten
och arbetsmiljön i Örebro kommuns socialtjänst
Ärendenummer: Ks 253/2015
Ärendebeskrivning
Martha Wicklund (V) har inkommit med en interpellation till Rasmus
Persson (C) om rättssäkerheten och arbetsmiljön i Örebro kommuns
socialtjänst.
Beslutsunderlag
Interpellation från Martha Wicklund (V)
Svar från Rasmus Persson (C)
Kommunfullmäktiges behandling
Martha Wicklund (V) ställer sina frågor i interpellationen.
Rasmus Persson (C) yttrar sig och hänvisar till sitt skriftliga svar.
John Johansson (S), Johan Kumlin (M), Azita Iranipour (FP), Cecilia Lönn
Elgstrand (V), Stefan Stark (M), Fisun Yavas (S), Hossein Azeri (M) och
Karolina Wallström (FP) yttrar sig under interpellationsdebatten.
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Frångå interpellationen, som därmed är besvarad.

§ 61 Interpellation från Murad Artin (V) till kommunalråd
Rasmus Persson (C) om de försvunna ensamkommande
flyktingbarnen
Ärendenummer: Ks 315/2015
Ärendebeskrivning
Murad Artin (V) har inkommit med en interpellation till Rasmus Persson
(C) om de försvunna ensamkommande flyktingbarnen.
Beslutsunderlag
Interpellation från Murad Artin (V)
Svar från Rasmus Persson (C)
Kommunfullmäktiges behandling
Murad Artin (V) ställer sina frågor i interpellationen.
Rasmus Persson (C) yttrar sig och hänvisar till sitt skriftliga svar.
Eva Eriksson (S), Lennart Bondeson (KD) och Niclas Persson (MP) yttrar
sig under interpellationsdebatten.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Frångå interpellationen, som därmed är besvarad.

§ 62 Interpellation från Jimmy Bucher (M) till kommunalråd
Rasmus Persson (C) om värdig äldrevård
Ärendenummer: Ks 316/2015
Ärendebeskrivning
Jimmy Bucher (M) har inkommit med en interpellation till Rasmus Persson
(C) om värdig äldrevård.
Beslutsunderlag
Interpellation från Jimmy Bucher (M)
Svar från Rasmus Persson (C)
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Kommunfullmäktiges behandling
Jimmy Bucher (M) ställer sina frågor i interpellationen.
Rasmus Persson (C) yttrar sig och hänvisar till sitt skriftliga svar.
Marie Brorson (S), Martha Wicklund (V), Åsa Johansson (FP), Susanne
Lindholm (KD), Johanna Reimfelt (M), Fisun Yavas (S), Lars Elamson
(M), Karolina Wallström (FP), Murad Artin (V), Habib Brini (SD) och
Sara Richert (MP) yttrar sig under interpellationsdebatten.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Frångå interpellationen, som därmed är besvarad.

§ 63 Filmvisning med anledning av nominering till
utmärkelsen Årets stadskärna 2015
Ärendenummer: Ks 1012/2013
Ärendebeskrivning
I maj 2013 fick Örebro silver i utmärkelsen Årets stadskärna. En
motivering till andraplatsen var att "Ett medvetet och konsekvent arbete
har skett för att förbättra tillgängligheten, tryggheten och attraktionerna i
staden".
I november 2013 beslutade Kommunstyrelsen, som ett led i att fortsätta det
goda samarbetet mellan City Örebros medlemmar och kommunen kring
stadskärnan och befästa tillgängligheten, tryggheten och attraktiviteten i
Örebro stad, att på nytt ansöka om Årets stadskärna 2015. År 2015 sågs
som ett lämpligt år att på nytt ansöka om utmärkelsen bland annat då
staden firar 750 år.
I januari 2015 ansökte City Örebro om utmärkelsen och i februari fick
Örebro bekräftat att vi är en av tre nominerade städer till utmärkelsen 2015.
Kommunfullmäktiges behandling
Med anledning av nomineringen till utmärkelsen Årets stadskärna 2015
visas en film om Örebros stadskärna.
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§ 64 Enkel fråga från Martha Wicklund (V) till
kommunalråd Rasmus Persson (C) om bemanningen inom
vård och omsorg
Ärendenummer: Ks 486/2015
Ärendebeskrivning
Martha Wicklund (V) har inkommit med en enkel fråga till kommunalråd
Rasmus Persson (C) om bemanningen inom vård och omsorg.
Beslutsunderlag
Enkel fråga från Martha Wicklund (V)
Kommunfullmäktiges behandling
Martha Wicklund (V) ställer sin fråga.
Rasmus Persson (C) yttrar sig.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Frågan får ställas.
2. Frångå ärendet som därmed är färdigbehandlat.

§ 65 Enkel fråga från Jimmy Bucher (M) till kommunalråd
Rasmus Persson (C) om medicinskt färdigbehandlade
patienter
Ärendenummer: Ks 478/2015
Ärendebeskrivning
Jimmy Bucher (M) har inkommit med en enkel fråga till kommunalråd
Rasmus Persson (C) om medicinskt färdigbehandlade patienter.
Beslutsunderlag
Enkel fråga från Jimmy Bucher (M)
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Kommunfullmäktiges behandling
Jimmy Bucher (M) ställer sin fråga.
Rasmus Persson (C) yttrar sig.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Frågan får ställas.
2. Frångå ärendet som därmed är färdigbehandlat.

§ 66 Enkel fråga från Niclas Persson (MP) till
kommunalråd Björn Sundin (S) om Krämaren verkligen
kan avfärdas som alternativ till ett nybyggt kulturkvarter?
Ärendenummer: Ks 485/2015
Ärendebeskrivning
Niclas Persson (MP) har inkommit med en enkel fråga till kommunalråd
Björn Sundin (S) om Krämaren verkligen kan avfärdas som alternativ till
ett nybyggt kulturkvarter?
Beslutsunderlag
Enkel fråga från Niclas Persson (MP)
Kommunfullmäktiges behandling
Niclas Persson (MP) ställer sin fråga.
Björn Sundin (S) yttrar sig.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Frågan får ställas.
2. Frångå ärendet som därmed är färdigbehandlat.
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§ 67 Enkel fråga från Linn Andersson (M) till kommunalråd
Björn Sundin (S) om arkitekttävlingar och arkitektförslag
Ärendenummer: Ks 477/2015
Ärendebeskrivning
Linn Andersson (M) har inkommit med en enkel fråga till kommunalråd
Björn Sundin (S) om arkitekttävlingar och arkitektförslag.
Beslutsunderlag
Enkel fråga från Linn Andersson (M)
Kommunfullmäktiges behandling
Linn Andersson (M) ställer sin fråga.
Björn Sundin (S) yttrar sig.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Frågan får ställas.
2. Frångå ärendet som därmed är färdigbehandlat.

§ 68 Enkel fråga från Sara Richert (MP) till kommunalråd
Lena Baastad (S) om den nya tekniken i Sessionssalen
bör göra det möjligt att följa upp talartiden fördelat på
kön?
Ärendenummer: Ks 484/2015
Ärendebeskrivning
Sara Richert (MP) har inkommit med en enkel fråga till kommunalråd
Lena Baastad (S) om den nya tekniken i Sessionssalen bör göra det möjligt
att följa upp talartiden fördelat på kön?
Beslutsunderlag
Enkel fråga från Sara Richert (MP)
Kommunfullmäktiges behandling
Sara Richert (MP) ställer sin fråga.
Lena Baastad (S) yttrar sig.
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Frågan får ställas.
2. Frångå ärendet som därmed är färdigbehandlat.

§ 69 Ändrade stadgar för en medlemskommuns
kapitalinsats i Kommuninvest
Ärendenummer: Ks 992/2014
Ärendebeskrivning
Skärpta EU-regler innebär att Kommuninvest liksom övriga banker och
finansinstitut inom EU måste stärka sitt eget kapital för att leva upp till det
nya bruttosoliditetskravet. Föreningsstyrelsen i Kommuninvest har tagit
fram ett förslag till hur den befintliga modellen för kapitaluppbyggnad kan
vidareutvecklas. Vilket innebär att medlemskommunerna går in med extra
kapital. För Örebro kommuns del innebär det att kommunen behöver göra
en extra medlemsinsats på ca 90 mnkr. Slutligt belopp fastställs utifrån
kommunens befolkning och årsinsats för år 2015.
Föreningsstyrelsens förslag har diskuteras på medlemssamråden januari
2014 och januari 2015. Därefter godkände föreningsstämman i april 2014
förslaget. Eftersom den nya modellen innebär stadgeändringar krävs att
beslut fattas på två på varandra följande stämmor. Definitivt beslut fattas
därför på föreningsstämman i april 2015.
Kommunledningskontoret konstaterar att Kommuninvest i Sverige AB är
en mycket viktig finansiell samarbetspartner och långivare för Örebro
kommun och kommunens bolag. Kommunen får en årlig avkastning på
medlemsinsatsen som kan ses som en långsiktig placering. Insatsen
finansieras genom uttag ur den långfristiga likviditetsportföljen.
Ärendet behandlades av Kommunstyrelsen den 24 mars 2015.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2015-02-27
Information om insatskapital och de nya stadgarna 2014-10-31 från
Kommuninvest ekonomiska förening
Material inför 2015 års medlemssamråd
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
1. De föreslagna stadgeändringarna i Kommuninvest ekonomisk förening
godkänns och stämmoombudet får i uppdrag att rösta för förslaget på
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föreningsstämma.
2. Örebro kommun betalar in en extra medlemsinsats till Kommuninvest
ekonomisk förening med det belopp som motsvaras av högsta
medlemsinsats enligt stadgarna för Kommuninvest ekonomisk förening.
3. Inbetalningen av medlemsinsatsen finansieras via uttag från den
långfristiga likviditetsportföljen.
4. Kommunledningskontoret får i uppdrag att betala in den extra
medlemsinsatsen efter föreningsstämman 2015 i enlighet med fullmäktiges
beslut.
Yrkande
Lena Baastad (S) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Proposition
Ordförande Agneta Blom (S) finner att det endast finns ett förslag till
beslut, det vill säga bifall till Kommunstyrelsens förslag, och att
Kommunfullmäktige beslutar enligt detta.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1. De föreslagna stadgeändringarna i Kommuninvest ekonomisk förening
godkänns och stämmoombudet får i uppdrag att rösta för förslaget på
föreningsstämma.
2. Örebro kommun betalar in en extra medlemsinsats till Kommuninvest
ekonomisk förening med det belopp som motsvaras av högsta
medlemsinsats enligt stadgarna för Kommuninvest ekonomisk förening.
3. Inbetalningen av medlemsinsatsen finansieras via uttag från den
långfristiga likviditetsportföljen.
4. Kommunledningskontoret får i uppdrag att betala in den extra
medlemsinsatsen efter föreningsstämman 2015 i enlighet med fullmäktiges
beslut.

§ 70 Fördjupad översiktsplan för järnvägsområdet mellan
Gustavsvik och Svampen
Ärendenummer: Ks 1300/2014
Ärendebeskrivning
Fördjupad översiktsplan för järnvägsområdet mellan Svampen och
Gustavsvik beskriver behovet av utveckling och bevarande i området,
markanvändningen och förändringar i närtid och i framtiden. Planen
innehåller förslag på ny bebyggelse, parkering, gång- och cykelstråk, andra
11

trafiklösningar, kopplingar över eller under järnvägen, grönområden,
parker samt mer ingående idéer för resecentrum, Södra station och
Vasatorget. Planen visar också hur en utbyggnad av järnvägen kan
möjliggöras för framtiden.
Ärendet behandlades av Programnämnd samhällsbyggnad den 2 december
2014 och av Kommunstyrelsen den 24 februari 2015.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2015-02-24, § 31
Särskilt yttrande från Murad Artin (V) och Sara Richert (MP), 2015-02-24
Protokollsutdrag från Programnämnd samhällsbyggnad, 2014-12-02
Stadsbyggnads tjänsteskrivelse, 2014-10-29
Fördjupning av översiktsplan för järnvägsområdet mellan Svampen och
Gustavsvik, 2014-11-18
Miljökonsekvensbeskrivning
Samrådsredogörelse
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
- Anta fördjupning av översiktsplanen för järnvägsområdet mellan
Svampen och Gustavsvik.
Vid Kommunstyrelsens sammanträde lämnade Murad Artin (V) och Sara
Richert (MP) ett gemensamt särskilt yttrande till protokollet.
Yrkande
Björn Sundin (S) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag, med tillägget
av en extra beslutspunkt med lydelsen "Programnämnd samhällsbyggnad
kan vid behov ta beslut om att definiera och prioritera delprojekt för
genomförande av planen på annat sätt än det som föreslås i
planhandlingen".
Behcet Barsom (KD), Hannah Ljung (C), Charlotte Edberger Jangdin (C)
och Carina Toro Hartman (S) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag
samt Björn Sundins (S) tilläggsyrkande.
Sara Richert (MP) och Marcus Willén (MP) yrkar bifall till
Kommunstyrelsens förslag samt yrkar i första hand att tilläggsyrkandet
återremitteras med motiveringen att ett förtydligande behövs om vad beslut
om att definiera och prioritera delprojekt för genomförande av planen ska
handla om, och i andra hand avslag på Björn Sundins (S) tilläggsyrkande.
Slutligen yrkar Sara Richert (MP) att få lämna ett särskilt yttrande som tas
till protokollet.
Daniel Granqvist (M), Patrik Jämtvall (FP) och Daniel Edström (SD) yrkar
bifall till Kommunstyrelsens förslag samt yrkar i första hand att
tilläggsyrkandet återremitteras med motiveringen att tilläggsyrkandet inte
är berett och i andra hand avslag på Björn Sundins (S) tilläggsyrkande.
Jessica Carlqvist (V) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag samt yrkar
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att Björn Sundins (S) tilläggsyrkande återremitteras med motiveringen att
tilläggsyrkandet inte är berett. Slutligen yrkar Jessica Carlqvist (V) att få
lämna ett särskilt yttrande som tas till protokollet.
Ajournering
Kommunfullmäktige ajournerar sig för kaffepaus klockan 14.30.
Förhandlingarna återupptas klockan 15.00.
Kommunfullmäktige ajournerar sig för överläggning mellan gruppledarna
klockan 15.40. Förhandlingarna återupptas klockan 15.50.
Proposition
Efter gruppledarnas överläggning återtas samtliga yrkanden om återremiss
respektive avslag på Björn Sundins (S) tilläggsyrkande.
Ordföranden finner därmed att det endast finns ett förslag till beslut, det
vill säga bifall till Kommunstyrelsens förslag samt Björn Sundins
tilläggsyrkande och att Kommunfullmäktige beslutar enligt dessa.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Anta fördjupning av översiktsplanen för järnvägsområdet mellan
Svampen och Gustavsvik.
2. Programnämnd samhällsbyggnad kan vid behov ta beslut om att
definiera och prioritera delprojekt för genomförande av planen på annat
sätt än det som föreslås i planhandlingen.
3. Sara Richert (MP) lämnar ett särskilt yttrande som tas till protokollet.
4. Jessica Carlqvist (V) lämnar ett särskilt yttrande som tas till protokollet.

§ 71 Svar på motion från Johan Åqvist (FP) om
cykelbelysning mellan Ormesta och Ekeby-Almby
Ärendenummer: Ks 535/2013
Ärendebeskrivning
Johan Åqvist (FP) har inkommit till Kommunfullmäktige med en motion
om cykelbelysning mellan Ormesta och Ekeby-Almby. Motionären menar
att det under den mörka årstiden är otäckt att cykla och promenera på gångoch cykelbanan. En belyst cykelbana skulle innebära ett ökat, tryggare och
säkrare cyklande och gående. Motionen innehåller ett förslag om att
Örebro kommun avsätter investeringsmedel och startar utbyggnaden av en
belyst cykel- och gångbana mellan Ormesta och Ekeby-Almby.
Programnämnd samhällsbyggnad behandlade ärendet den 2 december 2014
och Kommunstyrelsen den 27 januari 2015.
13

Kommunfullmäktige bordlade ärendet den 25 februari 2015.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2015-01-27, § 8
Protokollsutdrag från Programnämnd samhällsbyggnad, 2014-12-02, § 163
Stadsbyggnads tjänsteskrivelse, 2014-11-10
Förslag till yttrande, 2014-11-13
Motion från Johan Åqvist (FP), Cykelbelysning mellan Ormesta och
Ekeby-Almby, 2013-04-24
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
- Motionen är besvarad.
Yrkande
Björn Sundin (S), Daniel Spiik (SD), Sara Richert (MP), Charlotte
Edberger Jangdin (C), Hannah Ljung (C), Daniel Granqvist (M) och Eva
Eriksson (S) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Patrik Jämtvall (FP) och Karolina Wallström (FP) yrkar bifall till
motionen.
Proposition
Ordförande Agneta Blom (S) finner att det finns två förslag till beslut, det
vill säga bifall till Kommunstyrelsens förslag respektive bifall till
motionen. Ordföranden ställer dessa mot varandra och finner att
Kommunfullmäktige beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Motionen är besvarad.
Reservation
Karolina Wallström (FP), Patrik Jämtvall (FP), Azita Iranipour (FP) och
Ulrica Solver-Gustavsson (FP) reserverar sig mot beslutet till förmån för
Patrik Jämtvalls (FP) och Karolina Wallströms (FP) yrkande om bifall till
motionen.

§ 72 Svar på motion från Maria Haglund (M) om att ta
krafttag mot mobbning och kränkningar
Ärendenummer: Ks 1279/2013
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har överlämnat en motion från Maria Haglund (M) om
att ta krafttag mot mobbning och kränkningar. Den betonar också
införandet av en plikt för skolpersonalen att ingripa mot mobbning och
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kränkningar samt en ökad vuxennärvaro under rasterna. Motionären
föreslår vidare att målvärdet för elevers upplevelse av trygghet i skolan
höjs till 100%.
Enligt 6 kapitlet § 5-11 i skollagen finns en lagstadgad handlingsplikt för
skolpersonal som omfattar agerande mot trakasserier och kränkningar.
Skolans huvudman har ansvaret att se till att den efterföljs. I kapitel 5 och 6
i skollagen återfinns ett lagstöd för att rektor och lärare får vidta åtgärder
för att skapa trygghet och motverka kränkande behandling.
För att pröva om det främst är ökad vuxennärvaro på rasterna som är en
effektiv åtgärd för att öka tryggheten i skolan behövs i första led en
kartläggning och utredning av rastvärdsverksamheten och
värdegrundsarbetet på grundskolan i Örebro.
Motionen behandlades av Programnämnd barn och utbildning den 12
november 2014 och av Kommunstyrelsen den 24 februari 2015.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2015-02-24, § 32
Reservation från (M), 2015-02-24
Protokollsutdrag från Programnämnd barn och utbildning, 2014-11-12, §
114
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2014-04-03
Motion från Maria Haglund (M) om att ta krafttag mot mobbning och
kränkningar, 2013-12-16
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
1. Motionen är besvarad.
2. Grundskolenämnden ges i uppdrag att kartlägga rastvärdsverksamheten
samt utreda skolornas förebyggande värdegrundsarbete.
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) och Daniel Edström (SD) reserverade sig mot
beslutet till förmån för sina yrkanden om bifall till motionen.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Bordlägga ärendet.
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§ 73 Svar på motion från Murad Artin (V) m.fl om att Ge
Örebro en ätbar park
Ärendenummer: Ks 288/2014
Ärendebeskrivning
Vänsterpartiets fullmäktigegrupp med Murad Artin, Malin Tinjan, Hans
Holberg och Öystein Thorsen har inkommit med en motion som enligt
beslut i Kommunstyrelsen i april 2014 överlämnades till Tekniska
nämnden för yttrande.
Motionen innehåller ett förslag om att skapa en ätbar park i Örebro. Syftet
med parken som nämns i motionen är att skapa förutsättningar för boende i
Örebro att plocka frukt och bär, att skapa ett attraktivt utflyktsmål som
erbjuder naturupplevelser, samt att skapa en plats som kan användas i
pedagogisk undervisning som ett uteklassrum och som kan öka förståelsen
för varifrån vi får maten vi äter.
Motionen har behandlats i Tekniska nämnden där Tekniska förvaltningens
bedömning var att det är fullt möjligt och genomförbart att ge en av
Örebros parker "temat" ätlig park. En sådan park kan uppfylla de syften
som nämns i motionen och bidra till flera positiva effekter och sociala
värden. Om en ätlig park ska etableras i Örebro bör det göras en utredning
som tydliggör syfte och önskad effekt, lämplig lokalisering, grova drag i
utformning, och vilka samverkansaktörer som är tänkbara.
Tekniska nämnden behandlade ärendet den 20 november 2014 och
Kommunstyrelsen den 24 februari 2015.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2015-02-24, § 35
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2015-02-11
Protokollsutdrag från Tekniska nämnden, 2014-11-20, § 92
Skriftlig reservation från Gösta Örtensjö (V), 2014-11-20
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, 2014-10-31
Motion från Murad Artin (V) om att ge Örebro en ätbar park, 2014-03-05
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
1. Motionen bifalles.
2. Ge Tekniska nämnden i uppdrag att ta fram ett beslutsunderlag för en
ätbar park. Beslutsunderlaget ska ange investerings- och driftkostnad,
lämplig lokalisering, tydliggöra syftet och eventuella samverkansaktörer.
Yrkande
Björn Sundin (S), Jessica Carlqvist (V), Hannah Ljung (C), Sara Richert
(MP), Charlotte Edberger Jangdin (C), Sigvard Blixt (SD), Cecilia Lönn
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Elgstrand (V) och Behcet Barsom (KD) yrkar bifall till Kommunstyrelsens
förslag.
Proposition
Ordförande Agneta Blom (S) finner att det endast finns ett förslag till
beslut, det vill säga bifall till Kommunstyrelsens förslag, och att
Kommunfullmäktige beslutar enligt detta.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Motionen bifalles.
2. Ge Tekniska nämnden i uppdrag att ta fram ett beslutsunderlag för en
ätbar park. Beslutsunderlaget ska ange investerings- och driftkostnad,
lämplig lokalisering, tydliggöra syftet och eventuella samverkansaktörer.

§ 74 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.
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
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Motion från Johan Kumlin (M) om hjälp fler örebroare att komma i arbete,
2014-02-26
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
- Motionen tillgodosedd.
Vid Kommunstyrelsens sammanträde reserverade sig Anders Åhrlin (M),
Maria Haglund (M) och Johanna Reimfelt (M) skriftligt mot beslutet till
förmån för Anders Åhrlins (M) yrkande om bifall till motionen.
Karolina Wallström (FP), Sara Richert (MP) och Daniel Edström (SD)
reserverade sig mot beslutet till förmån för sina yrkanden om bifall till
motionen.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Bordlägga ärendet.

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

§ 76 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.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2015-02-24, § 36
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2015-02-11
Motion från Jonas Millard (SD) m.fl. om att belöna kommuninvånare som
visat civilkurage
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
- Motionen är tillgodosedd.
Vid Kommunstyrelsens sammanträde reserverade sig Daniel Edström (SD)
till förmån för sitt yrkande om bifall till motionen.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Bordlägga ärendet.
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§ 77 Inkomna frågor och interpellationer
Ärendebeskrivning
Daniel Spiik (SD) har inkommit med en interpellation till kommunalråd
Lena Baastad (S) om enmansföretag inte kan lägga anbud? Ks 480/2015.
Niclas Persson (MP) har inkommit med en interpellation till kommunalråd
Kenneth Nilsson (S) om gröna skolgårdar, Ks 496/2015.
Sara Richert (MP) och Niclas Persson (MP) har inkommit med en
interpellation till kommunalråd Lena Baastad (S) om Krämaren kan vara
en nyckel till att utreda stads- och kulturlivet i Örebro, Ks 497/2015.
Daniel Granqvist (M) har inkommit med en interpellation till Tekniska
nämndens ordförande Charlotte Edberger Jangdin (C) om ny
anslutningsavgift för den som redan har kommunalt vatten och avlopp? Ks
515/2015.
Daniel Granqvist (M) har inkommit med en interpellation till kommunalråd
Lena Baastad (S) om väntan på allmänna handlingar, Ks 513/2015.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Interpellationerna får ställas.

§ 78 Anmälan av motioner
Ärendebeskrivning
Från Daniel Spiik (SD) har en motion om justering av mötesarvode
inkommit, Ks 481/2015.
Från Daniel Spiik (SD), Daniel Edström (SD) och Jimmy Larsson (SD) har
en motion om förlängning av intervaller för hämtning av restavfall
inkommit, Ks 466/2015.
Från Sara Richert (MP) och Marcus Willén (MP) har en motion om
samredovisad koncernbudget inkommit, Ks 489/2015.
Från Daniel Granqvist (M) har en motion om vägmärken vid vägarbeten
inkommit, Ks 506/2015.
Från Cecilia Lönn Elgstrand (V), Jessica Carlqvist (V), Murad Artin (V)
och Martha Wicklund (V) har en motion om att hitta läslusten en sommar i
parken inkommit, Ks 509/2015.
Från Johanna Reimfelt (M) har en motion om namnändring på Nämnden
för funktionshindrade inkommit, Ks 508/2015.
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Från Johan Kumlin (M) har en motion om att bilarna ska vara kvar men
utsläppen ska bort inkommit, Ks 507/2015.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Remittera motionerna till Kommunstyrelsen.

§ 79 Vissa val m.m
Ärendenummer: Ks 313/2015
Ärendebeskrivning
Valberedningen har den 25 mars 2015 inkommit med en valhandling.
Valhandlingen läggs som bilaga till protokollet.
Beslutsunderlag
Valhandling, 2015-03-25
Kommunfullmäktiges behandling
Valberedningens ordförande Jan Zetterqvist (S) föredrar ärendet.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Enligt valberedningens förslag.
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Örebro 24 februari 2015 Särskilt yttrande, Fördjupad översiktsplan (Ks 1300/2014)
Vänsterpartiet och Miljöpartiet ställer sig positiva till Örebro kommuns fördjupade översiktsplan
för järnvägsområdet mellan Svampen och Gustavsvik och hoppas att Örebro kan utvecklas i
enlighet med dess riktlinjer. Men vi vill lämna ett särskilt yttrande med följande synpunkter.
Tillgänglighet. I Örebro kommuns strategi för tillgänglighet står att ändamålsenliga åtgärder ska vidtas
för att säkerställa att personer med funktionsnedsättning har tillgång på̊ lika villkor som andra till den
fysiska miljön, till transporter, till information/kommunikation, till service och arrangemang. Det
innefattar tillgång till anläggningar, tjänster samt informations- och kommunikationssystem som erbjuds
allmänheten. Vänsterpartiet och Miljöpartiet anser att det är uppseendeväckande att perspektivet helt
lyser med sin frånvaro i den fördjupande översiktsplanen och utgår ifrån att kommunens strategi för
tillgänglighet ska tas i beaktande i genomförandet av den fördjupade översiktsplanens samtliga delar.
Gatuöppningar. Vi vill att Örebro ska vara en stad för människor, inte för bilar, en stad som är fri från
buller och utsläpp och säker för barn och cyklister. Det ska vara snabbt och enkelt att ta sig fram till
fots, med cykel och med kollektivtrafik i sammanhängande stråk. Att öppna upp trafikflöden kan vara
bra för att underlätta för gående och cyklister, men gatuöppningar för biltrafik skapar mer trafik, utsläpp
och otrygghet. Miljöpartiet och Vänsterpartiet anser att gatuöppningar i princip inte bör göras för
biltrafik.
Hastighetsbegränsningar. Hastighetsbegränsningen för biltrafik i området för den fördjupade
översiktsplanen bör, liksom för Örebros centrala delar, sänkas till 30 km/h (precis som i stadens
bostadsområden) för att skapa en bättre miljö för boende, arbete, handel och fritid. Vänsterpartiet och
Miljöpartiet vill att all biltrafik hastighetsbegränsas till 30 km/h i området för den fördjupade
översiktsplanen.
Eugénparken. Rekreation och folkhälsa främjas bäst om människor kan välja att vistas utomhus och
skapa spontana aktiviteter. Därför vill vi utveckla platser i kommunen som bjuder in till rekreation och
motion. Eugénparken ska bevaras och utvecklas som park och vistelsesområde. Miljöpartiet och
Vänsterpartiet anser att det inte ska byggas på någon del av parken.
Kulturarv. Tillsammans med stationsbyggnaden vid resecentrum har Kanslihuset ett stort
kulturhistoriskt värde som behöver bevaras för framtida generationer. En blandning av gamla och nya
byggnader är viktig för platsen och staden. Vänsterpartiet och Miljöpartiet anser att Kanslihuset vid
Resecentrum ska bevaras.
Kultur. Musiklivet är viktigt för örebroarna har lyfts fram som unikt för stadens attraktivitet. Holmens
industriområde har en mycket viktig funktion för folkbildningen och Örebros musikliv. Här finns flera
fastigheter med många replokaler där musik har skapats i generationer utan att störa boende. När
området förändras anser Miljöpartiet och Vänsterpartiet att detta ska tas i beaktande och användas i
utvecklingen av Holmen.
Murad Artin
Vänsterpartiet

Sara Richert
Miljöpartiet

2015-03-25

Ks 313/2015

Kommunfullmäktige

Vissa val m.m.
Nedanstående personer har begärt entledigande från angivna uppdrag:
Daniel Edström (SD) Ks 493/2015

Ersättare i Vuxenutbildningsoch arbetsmarknadsnämnden

Rickard Backlund (S), Ks 321/2015

Ersättare i
Grundskolenämnden

Lotta Wahlén (S), Ks 492/2015

Ledamot i Fritidsnämnden

Jimmy Andersson, Ks 266/2015

Ledamot i Programnämnd
barn och utbildning,
ledamot i Förskolenämnden

Hossein Azeri (M) Ks 320/2015

Ledamot i Vuxenutbildningsoch arbetsmarknadsnämnden

Kommunfullmäktige föreslås besluta följande:
1. Begärda entlediganden beviljas.
2. Ibrahim Albayrak (SD) utses till ersättare i Vuxenutbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden efter Daniel Edström (SD).
3. Tony Holstensson (S) utses till ersättare i Grundskolenämnden efter
Rickard Backlund (S). Tony Holstensson (S) tjänstgör som andre
ersättare.
4. Pär-Åke Sundkvist (S), tidigare ersättare i Fritidsnämnden, utses till
ledamot i samma nämnd efter Lotta Wahlén (S).
5. Henrick Luthman (S) utses till ersättare i Fritidsnämnden efter Pär-Åke
Sundkvist (S). Henrick Luthman (S) tjänstgör som andre ersättare.
6. Maria Hedwall (M) utses till ledamot i Programnämnd barn och
utbildning efter Jimmy Andersson (M).
7. Besart Demaku (M), tidigare ersättare i Förskolenämnden, utses till
ledamot i samma nämnd efter Jimmy Andersson (M).

8. Marcus Althun (M) utses till ersättare i Förskolenämnden efter Besart
Demaku (M).
9. Ulf Jarnebo (M) utses till ledamot i Vuxenutbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden efter Hossein Azeri (M).
10. Malin Tinjan (V) utses som ersättare i Länsmusiken, där (V) haft en
vakant plats att tillsätta. Valet avser tiden t.o.m. slutet av den ordinarie
bolagsstämma som hålls närmast efter att val till Kommunfullmäktige
hölls.
11. Kemal Hoso (S) utses till ny nämndeman i Tingsrätten efter Rickard
Backlund (S) fram till 31 december 2015.
12. Valen under punkterna 2-9 avser tiden t.o.m. den 31 december 2018.

För valberedningen

Jan Zetterqvist

Lena Claeson

