Ks 1435/2015

Protokoll

Kommunfullmäktige
2016-01-27
Datum:
Klockan: 09:00 - 17:00, ajournering 12.00-13.00, 14.35-15.00
Plats:
Sessionssalen, Rådhuset
Närvarande ledamöter
Agneta Blom (S), ordförande
Jan Zetterqvist (S)
Ulf Södersten (M)
Lena Baastad (S)
Björn Sundin (S)
Torgny Larsson (S)
Linda Smedberg (S)
Yusuf Abdow (S)
Jessica Ekerbring (S)
Jennie Nises (S)
Camilla Andersson (S)
Per Lilja (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)
Per-Åke Sörman (C)
Rasmus Persson (C)
Charlotte Edberger Jangdin (C)
Susanne Lindholm (KD)
Lennart Bondeson (KD)
Anders Hagström (KD)
Martha Wicklund (V)
Jessica Carlqvist (V)
Cecilia Lönn Elgstrand (V)
Johanna Reimfelt (M)
Stefan Stark (M)

§§ 2-3

§§ 2-25

§§ 2-20

§§ 2-29
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Ewa Leitzler (M)
Linn Andersson (M)
Maria Haglund (M)
Johan Kumlin (M)
Sebastian Haraldsson (M)
Hossein Azeri (M)
Maria Hedwall (M)
Niclas Persson (MP)
Sara Richert (MP)
Marcus Willén Ode (MP)
Gunnar Oest (MP)
Jesper Räftegård (MP)
Anna Spiik (SD)
Jimmy Larsson (SD)
Daniel Spiik (SD)
Sigvard Blixt (SD)
Daniel Edström (SD)
Karolina Wallström (L)
Azita Iranipour (L)
Patrik Jämtvall (L)
Tjänstgörande ersättare
Roger Andersson (S)
Lars Elamson (M)
Eva Eriksson (S)
Elisabeth Karlsson Zuaw (S)
Pell Uno Larsson (S)
Hannah Ljung (C)
Lasse S Lorentzon (S)
Stefan Nilsson (V)
Gunilla Olofsson (M)
Åsa Johansson (L)
Sten Lang (MP)
Marlene Jörhag (KD)
Anna Hedström (S)
Habib Brini (SD)
Närvarande ersättare
Sara Dicksen (M)
Hans Holberg (V)
Eghbal Kamran (M)
Per-Ove Karlsson (S)
Lotta Sörman (MP)
Ulf Nilsson (SD)
Laszlo Petrovics (SD)
Emelie Jaxell (M)
Julia Leanderson (MP)

Ersätter Lena Baastad (S) §§ 4-41
Ersätter Anders Åhrlin (M)
Ersätter Hanna Altunkaynak (S)
Ersätter Thomas Esbjörnsson (S)
Ersätter Yusuf Abdow (S) §§ 25-41
Ersätter Lars Johansson (C)
Ersätter Fisun Yavas (S)
Ersätter Murad Artin (V)
Ersätter Sara Ishak (M)
Ersätter Ulrica Solver Gustavsson (L)
Ersätter Per Folkeson (MP)
Ersätter Behcet Barsom (KD)
Ersätter John Johansson (S) §§ 21-41
Ersätter Jonas Millard (SD)

§§ 2-20

§§ 21-41
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Martin Mestanza Haro (L)
Anna Hedström (S)
Pell-Uno Larsson (S)
Roger Andersson (S)

§§ 2-20
§§ 2-24
§§ 2-3

Paragraf 2-41

Jenni Hermansson, sekreterare

Justerat den 3 februari 2016

Agneta Blom (S), ordförande

Jessica Ekerbring (S), justerare

Johan Kumlin (M), justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 4 februari 2016.
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§ 2 Val av protokollsjusterare och bestämmande av tid för
justering av protokollet
Ärendebeskrivning
På förslag av ordförande Agneta Blom (S) uppdras åt Jessica Ekerbring
(S) och Johan Kumlin (M), med Jimmy Larsson (SD) och Jennie Nises
(S) som ersättare, att jämte ordföranden justera protokollet.
Justeringen äger rum på Kommunledningskontoret den 3 februari 2016 kl
16.00.

§ 3 Utdelning av uppsatsstipendier
Ärendenummer: Ks 468/2015
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade den 27 november 2007 att avsätta 50 000 kr
årligen för stipendier som kan sökas av studenter vid Örebro universitet.
Högsta belopp per stipendium är 25 000 kronor. Syftet är att öka intresset
för C- och D-uppsatser inom det kommunala verksamhetsområdet, såväl
bland universitetets studenter som företrädare för kommunens
verksamheter. Dessa arbeten ska behandla frågor som kan användas i den
kommunala verksamheten eller rör kommunala frågor i olika aspekter som
innovativt bidrar till kommunens utveckling.
Inom ansökningstiden för 2015 års stipendier har tolv uppsatser inkommit,
varav samtliga godkända och inom stipendiets målgrupp. Beslut om vilka
nio uppsatser som tilldelades stipendier beslutades av Kommunstyrelsens
utskott för näringsliv och tillväxt den 17 november 2015, § 48, och delas
enligt tradition ut i samband med att Kommunfullmäktige sammanträder.

§ 4 Enkel fråga från Niclas Persson (MP) till kommunalråd
Lennart Bondeson (KD) om enheten för hållbar utveckling
kommer att läggas ned?
Ärendenummer: Ks 1387/2015
Ärendebeskrivning
Niclas Persson (MP) har inkommit med en enkel fråga till kommunalråd
Lennart Bondeson (KD) om enheten för hållbar utveckling kommer att
läggas ned?
Den enkla frågan anmäldes vid Kommunfullmäktige den 15 december
2015.
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Beslutsunderlag
Enkel fråga från Niclas Persson (MP)
Kommunfullmäktiges behandling
Niclas Persson (MP) ställer sin fråga.
Lennart Bondeson (KD) yttrar sig.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Frångå ärendet som därmed är färdigbehandlat.

§ 5 Enkel fråga från Martha Wicklund (V) till kommunalråd
Rasmus Persson (C) om utred konsekvenserna för de
anhöriga
Ärendenummer: Ks 89/2016
Ärendebeskrivning
Martha Wicklund (V) har inkommit med en enkel fråga till kommunalråd
Rasmus Persson (C) om utred konsekvenserna för de anhöriga.
Beslutsunderlag
Enkel fråga från Martha Wicklund (V), Ks 89/2016
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.

§ 6 Enkel fråga från Karolina Wallström (L) till
kommunalråd Rasmus Persson (C) om barnäktenskap
Ärendenummer: Ks 93/2016
Ärendebeskrivning
Karolina Wallström (L) har inkommit med en enkel fråga till kommunalråd
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Rasmus Persson (C) om barnäktenskap.
Beslutsunderlag
Enkel fråga från Karolina Wallström (L), Ks 93/2016
Kommunfullmäktiges behandling
Karolina Wallström (L) ställer sin fråga.
Rasmus Persson (C) yttrar sig.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Frågan får ställas.
2. Frångå ärendet som därmed är färdigbehandlat.

§ 7 Enkel fråga från Daniel Edström (SD) till kommunalråd
Lennart Bondeson (KD) om har massövergrepp mörkats
även i Örebro?
Ärendenummer: Ks 86/2016
Ärendebeskrivning
Daniel Edström (SD) har inkommit med en enkel fråga till kommunalråd
Lennart Bondeson (KD) om har massövergrepp mörkats även i Örebro?
Beslutsunderlag
Enkel fråga från Daniel Edström (SD), Ks 86/2016
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.
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§ 8 Enkel fråga från Jessica Carlqvist (V) till kommunalråd
Björn Sundin (S) om vad hände med den bifallna
motionen?
Ärendenummer: Ks 83/2016
Ärendebeskrivning
Jessica Carlqvist (V) har inkommit med en enkel fråga till kommunalråd
Björn Sundin (S) om vad hände med den bifallna motionen?
Beslutsunderlag
Enkel fråga från Jessica Carlqvist (V), Ks 83/2016
Kommunfullmäktiges behandling
Jessica Carlqvist (V) ställer sin fråga.
Björn Sundin (S) yttrar sig.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Frågan får ställas.
2. Frångå ärendet som därmed är färdigbehandlat.

§ 9 Enkel fråga från Daniel Edström (SD) till kommunalråd
Rasmus Persson (C) om var är tiggarbarnen under
vinterhalvåret?
Ärendenummer: Ks 95/2016
Ärendebeskrivning
Daniel Edström (SD) har inkommit med en enkel fråga till kommunalråd
Rasmus Persson (C) om var är tiggarbarnen under vinterhalvåret?
Beslutsunderlag
Enkel fråga från Daniel Edström (SD), Ks 95/2016
Kommunfullmäktiges behandling
Daniel Edström (SD) ställer sin fråga.
Rasmus Persson (C) yttrar sig.
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Frågan får ställas.
2. Frångå ärendet som därmed är färdigbehandlat.

§ 10 Interpellation från Azita Iranipour (FP) till Rasmus
Persson (C) om hur har arbetet med kommunens
övergripande handlingsplan mot hedersrelaterat våld och
förtryck gått?
Ärendenummer: Ks 1303/2015
Ärendebeskrivning
Azita Iranipour (FP) har inkommit med en interpellation till kommunalråd
Rasmus Persson (C) om hur har arbetet med kommunens övergripande
handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck gått?
Interpellationen anmäldes vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 18
november och bordlades den 15 december 2015.
Beslutsunderlag
Interpellation från Azita Iranipour (FP)
Svar från Rasmus Persson (C)
Kommunfullmäktiges behandling
Azita Iranipour (L) ställer sina frågor i interpellationen.
Rasmus Person (C) yttrar sig och hänvisar till sitt skriftliga svar.
Karolina Wallström (L), Martha Wicklund (V), Linn Andersson (M)
och Jessica Ekerbring (S) yttrar sig under interpellationsdebatten.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Frångå interpellationen, som därmed är besvarad.

8

§ 11 Interpellation från Azita Iranipour (FP) till Rasmus
Persson (C) om hur länge ska Örebro kommuns barn och
ungdomar vänta med att få besked?
Ärendenummer: Ks 1304/2015
Ärendebeskrivning
Azita Iranipour (FP) har inkommit med en interpellation till kommunalråd
Rasmus Persson (C) om hur länge ska Örebro kommuns barn och
ungdomar vänta med att få besked?
Interpellationen anmäldes vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 18
november och bordlades den 15 december 2015.
Beslutsunderlag
Interpellation från Azita Iranipour (FP)
Svar från Rasmus Persson (C)
Kommunfullmäktiges behandling
Azita Iranipour (L) ställer sina frågor i interpellationen.
Rasmus Person (C) yttrar sig och hänvisar till sitt skriftliga svar.
Gunnar Oest (MP), Eva Eriksson (S), Kenneth Nilsson (S), Karolina
Wallström (L), Rasmus Persson (C), John Johansson (S) och Lasse S
Lorentzon (S) yttrar sig under interpellationsdebatten.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Frångå interpellationen, som därmed är besvarad.

§ 12 Interpellation från Gunnar Oest (MP) till ordförande i
Förskolenämnden, Marie Magnusson (KD) om fler män i
förskoleverksamheten
Ärendenummer: Ks 1369/2015
Ärendebeskrivning
Gunnar Oest (MP) har inkommit med en interpellation till ordförande i
Förskolenämnden Marie Magnusson (KD) om fler män i
förskoleverksamheten.
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Beslutsunderlag
Interpellation från Gunnar Oest (MP)
Svar från Marie Magnusson (KD)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Bordlägga ärendet.

§ 13 Interpellation från Johan Kumlin (M) till ordförande i
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Anders
Hagström (KD) om frånvaro av förebyggande arbete för
arbetslösa
Ärendenummer: Ks 1377/2015
Ärendebeskrivning
Johan Kumlin (M) har inkommit med en interpellation till ordförande i
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Anders Hagström (KD)
om frånvaro av förebyggande arbete för arbetslösa
Beslutsunderlag
Interpellation från Johan Kumlin (M)
Svar på interpellation från Anders Hagström (KD)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Bordlägga ärendet.

§ 14 Interpellation från Johan Kumlin (M) till kommunalråd
Lena Baastad (S) om fritidspengar från Örebro kommun
till barn i familjer med försörjningsstöd
Ärendenummer: Ks 1376/2015
Ärendebeskrivning
Johan Kumlin (M) har inkommit med en interpellation till kommunalråd
Lena Baastad (S) om fritidspengar från Örebro kommun till barn i familjer
med försörjningsstöd.
Beslutsunderlag
Interpellation från Johan Kumlin (M)
Svar från Anders Hagström (KD)
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Bordlägga ärendet.

§ 15 Interpellation från Martha Wicklund (V) till
kommunalråd Rasmus Persson (C) om varför Örebro
kommun inte har en ickevalssnurra?
Ärendenummer: Ks 1400/2015
Ärendebeskrivning
Martha Wicklund (V) har inkommit med en interpellation till
kommunalråd Rasmus Persson (C) om varför Örebro kommun inte har en
ickevalssnurra?
Beslutsunderlag
Interpellation från Martha Wicklund (V)
Svar från Rasmus Persson (C)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Bordlägga ärendet.

§ 16 Interpellation från Emelie Jaxell (M) till kommunalråd
Rasmus Persson (C) om när alla får resa fritt i länet?
Ärendenummer: Ks 1401/2015
Ärendebeskrivning
Emelie Jaxell (M) har inkommit med en interpellation till kommunalråd
Rasmus Persson (C) om när alla får resa fritt i länet?
Beslutsunderlag
Interpellation från Emelie Jaxell (M)
Svar från Rasmus Persson (C)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Bordlägga ärendet.
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§ 17 Fördjupad översiktsplan Vivalla-Boglundsängen
Ärendenummer: Ks 434/2014
Ärendebeskrivning
En fördjupning av översiktsplanen för Vivalla och Boglundsängen har
tagits fram i syfte att förbättra planeringsunderlaget och visa en helhetssyn
av markanvändningen i området och mot angränsande stadsdelar. Behovet
har uppkommit dels på grund av att Örebrobostäder är i behov av att
renovera stora delar av fastighetsbeståndet de närmsta åren och har satt upp
mål för hur de vill att Vivalla ska utvecklas, dels på grund av att det i
Boglundsängen pågår en förändring med nya butiksetableringar, ett nytt
vård- och omsorgsboende, samtidigt som kommunen kontinuerligt tar emot
förfrågningar om etableringar i området.
Planen innehåller ställningstaganden och rekommendationer kring tre
huvudsakliga frågeställningar:
- Hur och på vilka sätt kan stadsdelar som Vivalla och närbelägna Hjärsta
och Lundby länkas samman med varandra samtidigt som sammanhängande
grönområden bibehålls?
- Hur och på vilka sätt kan utveckling av handel i Boglundsängen
kombineras med annan verksamhet och bostäder?
- Hur och på vilka sätt kan Vivallas utformning och karaktär förändras i
syfte att åstadkomma en mer blandad stadsdel, i såväl
befolkningssammansättning som bostadsstruktur, samtidigt som viktiga
kulturmiljövärden beaktas?
Den markanvändning som pekas ut i planen redogörs för i kap. 4 Området i
framtiden, som består av ett flertal tematiska avsnitt. Varje tematiskt
avsnitt avslutas med ställningstaganden för markanvändningen som
redovisas i punktform, men även illustreras i kartor, dels utifrån olika
teman, dels i en samlingskarta över hela planområdet. På s. 3 i planen finns
en sammanfattning med sidhänvisning till de olika tematiska avsnitten.
Ärendet behandlades av programnämnd Samhällsbyggnad den 3 november
och av Kommunstyrelsen den 14 december 2015.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Kommunstyrelsen, 2015-12-14, § 273
Särskilt yttrande från Murad Artin (V), 2015-12-14
Protokollsutdrag Programnämnd samhällsbyggnad, 2015-11-03, § 126
Särskilt yttrande från Jessica Carlqvist (V), 2015-11-03
Stadsbyggnads tjänsteskrivelse, 2015-10-19
Fördjupning av översiktsplanen för Vivalla och Boglundsängen,
antagandehandling, 2015-11-03
Utställningsutlåtande, 2015-11-03
Miljökonsekvensbeskrivning, 2015-03-10
Särskild sammanställning, 2015-11-03
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Samrådsredogörelse, 2015-11-03
Trafikutredning, 2015-03-10
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
- Fördjupning av översiktsplan för Vivalla och Boglundsängen godkänns i
enlighet med 3 kap. 19 § i Plan- och bygglagen.
Yrkande
Björn Sundin (S), Sara Richert (MP), Hannah Ljung (C), Patrik Jämtvall
(L), Daniel Granqvist (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Jessica Carlqvist (V) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag samt att få
lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Proposition
Ordförande Agneta Blom (S) finner att det finns ett förslag till beslut, det
vill säga Björn Sundins (S) m.fl. yrkande om bifall till Kommunstyrelsens
förslag och att Kommunfullmäktige beslutar enligt det.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Fördjupning av översiktsplan för Vivalla och Boglundsängen godkänns i
enlighet med 3 kap. 19 § i Plan- och bygglagen.
2. Jessica Carlqvist (V) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.

§ 18 Beslut som inte är verkställda enligt socialtjänstlagen
(SoL) och lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS), kvartal 3 2015
Ärendenummer: Ks 1325/2015
Ärendebeskrivning
Enligt 4 kapitlet 1 § socialtjänstlagen (SoL) och 9 § i lagen om stöd och
service till vissa funktionshindrade (LSS) har kommunerna en
rapporteringsskyldighet över beslut i verksamheterna vård och omsorg,
socialtjänst och stöd till funktionshindrade. Gynnande beslut som inte
verkställts inom tre månader från beslutsdatum ska rapporteras till
Inspektionen för vård och omsorg (fr.o.m. 2013-06-01, tidigare
Socialstyrelsen), kommunens revisorer och Kommunfullmäktige.
Programnämnden får informationen för kännedom. Sanktionsavgift kan
utdömas för de beslut som inte verkställts inom skälig tid. Avgiften är lägst
10 tkr och högst 1 mnkr.
Förvaltningskontor Ringgatan ansvarar för sammanställning av
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nämndernas statistikrapporter till Kommunfullmäktige och för
informationen till programnämnden.
Antal biståndsbeslut för vård och omsorg som ej verkställts inom tre
månader är 33 stycken, ett fler än kvartal 2:2015. Alla beslut avser precis
som vid tidigare rapporteringar permanent plats på särskilt boende.
Totalt rapporterar socialnämnderna 21 beslut, som inte verkställts inom tre
månader från beslutet, under kvartal 3:2015, vilket är 12 fler än kvartal
2:2015.
Nämnden för funktionshindrade rapporterade nio SoL-beslut som ej
verkställt inom tre månader kvartal 3:2015. Under kvartal 2:2015 var
siffran sju. Nämnden rapporterar 39 ej verkställda beslut enligt LSS kvartal
3:2015, vilket är fem fler än vid det förra rapporteringstillfället.
Ärendet behandlades av Programnämnd social välfärd den 5 november och
av Kommunstyrelsen den 14 december 2015.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2015-12-14, § 280
Protokollsutdrag från Programnämnd social välfärd, 2015-11-15
Statistikrapport ej verkställda beslut för kvartal 3 2015
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Enligt Kommunstyrelsens förslag.

§ 19 Riktade utredningsuppdrag 2016 enligt ÖSB
Ärendenummer: Ks 1181/2015
Ärendebeskrivning
I och med beslut av Övergripande strategier och budget 2016 med plan för
2017 och 2018 riktades utredningsuppdrag till kommundirektören.
Grunden till de riktade uppdragen var att under perioden till och med 2018
kommer Örebro kommun att genomföra en kraftig utbyggnad av skola och
omsorg. Utbyggnaden som måste göras kommer att innebära en stor
ekonomisk ansträngning för kommunen. Kostnadsökningarna måste
bromsas så att ökningstakten inte är snabbare än takten på
intäktsökningarna.
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Som ett led i att sänka kostnaderna ska ett antal
verksamhetsgenomlysningar och utredningar genomföras. Syftet med
utredningarna är att hitta effektiviseringar och kostnadsreduceringar.
Uppdraget är att sänka kommunens kostnader med 40 mnkr 2016 och få en
helårseffekt för 2017 och 2018 på totalt 80 mnkr.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet på sitt sammanträde den 19 januari
2016. Kommunstyrelsen beslutade då för egen del att:
1. Kommunledningskontorets förslag 2016-01-11 till effektiviseringar
antas.
2. Kostnadsansvaret och ansvar för oplacerad personal återgår till
respektive driftnämnd. Genom minskat personalomkostnadspålägg
förstärks respektive driftsnämnds köpkraft med ca 20 mnkr. Nedjustering
av driftsnämndernas budgetramar görs inför 2016 med totalt ca 10 mnkr.
3. Kommunledningskontoret får i uppdrag att effektivisera den
kommungemensamma sektorn med 5 mnkr 2016 efter det att
ombudgetering från Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
respektive tekniska nämnden har skett. Från tekniska nämnden
ombudgeteras 14,1 mnkr och från Vuxenutbildning och
arbetsmarknadsnämnden 39,6 mnkr till kommunstyrelsen.
4. I och med sammanslagningen av förvaltningskontoren, IT-drift och
teknik samt kommunledningskontoret bildas en ny
kommunstyrelseförvaltning. Ny anställningsmyndighet för personal blir
kommunstyrelsen.
5. Kommunstyrelsens förvaltning får i uppdrag att se över IT-investeringar
och minska kostnaderna med 2,5 mnkr samt att ta fram en helhetsbild av
IT-behov och därmed minska kostnaderna med 1 mnkr. Kommunstyrelsens
budgetram reduceras med 3,5 mnkr 2016.
6. Kommunstyrelsens förvaltning får i uppdrag att
- utreda kostnaden för facklig tid
- utreda hur bättre kontroll fås över personal som står i tur att LASas in
- genomföra en översyn av kommunikationsavdelningen
- utreda hur elitidrotten i högre grad ska bära kostnader för arenakrav
- utreda hur kostnaderna för kulturkvarter ska kunna minskas samt
strategier och tidplan för genomförande
- utreda hur EU-bidrag skulle kunna ge ökade intäkter
- utreda hur eftersökningen av statsbidrag säkerställs
- utreda hur köptroheten är inom kommunen
- utreda hur investeringsprocessen kan förbättras
- utreda hur Örebro Airport City skulle kunna utformas för att möta
konkurrens
Uppdragen ska redovisas senast 2016-05-31 till kommunstyrelsen.
7. Tekniska nämnden får i uppdrag att öka intäkterna från
affärsverksamheten på Atleverken med 2 mnkr 2016. Tekniska nämndens
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budgetram reduceras med 2 mnkr 2016.
8. Gymnasienämnden får i uppdrag att effektivisera kansliorganisationen
för RGD/RGH och minska kostnaderna med 375 tkr 2016. Ramen för
Gymnasienämden minskas med 0,4 mnkr inför 2016.
9. Gymnasienämnden får i uppdrag att utveckla utbildningen på
Kvinnerstaskolan och minska kostnaderna med 1,5 mnkr 2016. Nämnden
får också i uppdrag att se över programutbudet inom gymnasieskolan och
minska kostnaderna med 1,7 mnkr 2016. Ramen för gymnasienämnden
minskas med 3,2 mnkr inför 2016.
10. Kulturnämnden får i uppdrag att ta bort nolltaxan för vissa
idrottsanläggningar och därmed minska kostnaderna med 350 tkr. Ramen
för kulturnämndens minskas med 0,4 mnkr inför 2016.
11. Kulturnämnden får i uppdrag att minska kostnaderna med 1 mnkr för
kulturskolans och bibliotekens organisation.
12. Fritidsnämnden får i uppdrag att se till att hyra för idrottslokaler
belastar alla skolor lika och därmed höja intäkterna med 185 tkr 2016.
Ramen för Fritidsnämnden minskas med 0,2 mnkr inför 2016.
13. Fritidsnämnden får i uppdrag att utreda Örebrobadens antal och
organisation. Uppdraget ska redovisas senast 2016-05-31 till
kommunstyrelsen.
14. Programnämnd samhällsbyggnad får ökade avkastningskrav vad gäller
mark och exploatering, markreserv med 10 mnkr 2016. Örebro kommuns
budget för exploateringsintäkter utökas med 10 mnkr för år 2016.
15. Vård- och omsorgsnämnderna får i uppdrag att minska kostnaderna för
nattbemanning i hemvården, införa nya arbetssätt och sänka kostnaderna
med 2,1 mnkr 2016.
16. Programnämnd Social välfärd får i uppdrag att minska kostnaderna
med 3,3 mnkr 2016 för vårdtagare med stora vårdbehov inom hemvården.
17. Programnämnd Social välfärd får i uppdrag att se över hyressättningen
för vårdboende och gruppboende och minska kostnaderna med 1 mnkr
samt att se över taxorna inom omsorgen och minska kostnaderna med 1,5
mnkr år 2016.
18. Ramen för programnämnd Social välfärd minskas med 7,9 mnkr 2016.
19. Programnämnd Social välfärd får i uppdrag att utreda förändrad
ersättningsmodell för bistånd utifrån ett rehabiliterande förhållningssätt.
Uppdraget ska redovisas senast 2016-05-31 till kommunstyrelsen.
20. Programnämnd Barn och utbildning får tillsammans med
16

Programnämnd Social välfärd i uppdrag att utreda kommunens
kostorganisation. Uppdraget ska redovisas senast 2016-05-31 till
kommunstyrelsen.
21. Kommunstyrelsens förvaltning får i uppdrag att säkerställa att
verkställighet sker i lämnade uppdrag enligt ovan samt att komma med nya
förslag med ytterligare effektiviseringar i och med kommunstyrelsens
sammanträde i juni 2016.
22. Fjärde punkten § 3 i Tekniska nämndens reglemente, Drift och IT-nära
förvaltning av informationsägarens utpekade och beställda IT-system
utgår.
23. Kommunstyrelsens reglemente utökas med ett ansvar för IT-drift.
24. Maria Haglund (M) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
25. Daniel Edström (SD) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Beslutsunderlag
Reservation från Karolina Wallström (L), 2016-01-19
Reservation från Murad Artin (V), 2016-01-19
Särskilt yttrande från Daniel Edström (SD), 2016-01-19
Särskilt yttrande från Maria Haglund (M), 2016-01-19
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2016-01-11
Förslag till ombudgetering, bilaga 1
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
1. Fjärde punkten § 3 i Tekniska nämndens reglemente, Drift och IT-nära
förvaltning av informationsägarens utpekade och beställda IT-system
utgår.
2. Kommunstyrelsens reglemente utökas med ett ansvar för IT-drift.
Yrkande
Kenneth Nilsson (S), Karolina Wallström (L) och Marcus Willén Ode
(MP) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Cecilia Lönn Elgstrand (V) yrkar avslag på Kommunstyrelsens förslag med
hänvisning till Vänsterpartiets tidigare inlämnade budgetförslag.
Proposition
Ordförande Agneta Blom (S) finner att det finns två förslag till beslut, det
vill säga Kenneth Nilsson (S) m.fl. yrkande om bifall till
Kommunstyrelsens förslag och Cecilia Lönn Elgstrands (V) yrkande om
avslag på Kommunstyrelsens förslag med hänvisning till Vänsterpartiets
tidigare inlämnade budgetförslag.
Ordföranden ställer dessa mot varandra och finner att Kommunfullmäktige
beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag.
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Fjärde punkten § 3 i Tekniska nämndens reglemente, Drift och IT-nära
förvaltning av informationsägarens utpekade och beställda IT-system
utgår.
2. Kommunstyrelsens reglemente utökas med ett ansvar för IT-drift.
Maria Haglund (M), Johan Kumlin (M), Daniel Granqvist (M), Johanna
Reimfelt (M), Linn Andersson (M), Maria Hedwall (M), Sebastian
Haraldsson (M), Gunilla Olofsson (M), Eva Leitzler (M), Hossein Azeri
(M), Stefan Stark (M), Lars Elamson (M), Ulf Södersten (M), Daniel
Edström (SD), Daniel Spiik (SD), Sigvard Blixt (SD), Jimmy Larsson
(SD), Anna Spiik (SD) och Habib Brini (SD) deltar inte i beslutet.
Reservation
Cecilia Lönn-Elgstrand (V), Jessica Carlqvist (V), Martha Wicklund (V)
och Stefan Nilsson (V) reserverar sig mot Kommunfullmäktiges beslut till
förmån för Cecilia Lönn-Elgstrand (V) yrkande om avslag på
Kommunstyrelsens förslag med hänvisning till Vänsterpartiets tidigare
inlämnade budgetförslag.

§ 20 Fastighetsförsäljningar Gustavsviks utvecklingsbolag
AB
Ärendenummer: Ks 1278/2015
Ärendebeskrivning
Örebroporten Förvaltning AB är ett dotterbolag till Örebroporten
Fastigheter AB (Örebroporten). Örebroporten Förvaltning AB äger 51 %
av aktierna i Gustavsviks Utvecklingsbolag AB (GUAB). Resterande 49 %
av aktierna i GUAB ägs av det privatägda bolaget Gustavsviks Intressenter
AB (Intressenterna). GUAB bildades under 2011 i samband med att
Örebroporten fick i uppdrag av kommunfullmäktige (genom ärende Ks
1178/2010) att bredda ägandet i Gustavsvik Resorts AB, som är innehavare
av tomträtten där Gustavsviksanläggningen är belägen. Örebroportens och
Intressenternas gemensamma ägande i GUAB ska syfta till att utveckla,
projektera och förmedla mark och samordna byggnation inom
Gustavsviksområdet. Det markområde som avses framgår av det avtal om
markförvärv som kommunen har ingått med Örebroporten (ärende Ks
1178/2010 och Sam 356/2015). GUAB avser att – i enlighet med avtalet
om markförvärv mellan kommunen och Örebroporten – förvärva marken
självt eller genom ett eller flera nybildade helägda dotterbolag (aktiebolag)
och därefter vidareförsälja marken eller det eller de helägda dotterbolagen
till tredje parter för byggnation. Eftersom nybildning av aktiebolag inom
kommunkoncernen utgör ett beslut av principiell beskaffenhet ska beslutet
underställas kommunfullmäktige. Enligt Örebro kommuns bolagspolicy
ska också kommunfullmäktige fastställa bolagsordningen för samtliga
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bolag där kommunen äger aktier av verksamhetsskäl.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet på sitt sammanträde den 19 januari
2016.
Kommunstyrelsen beslutade även för egen del att Sara Richert (MP) får
lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Beslutsunderlag
Särskilt yttrande från Sara Richert (MP), 2016-01-19
Reservation från Murad Artin (V), 2016-01-19
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2015-12-14
Protokollsutdrag kommunfullmäktige Ks 1178/2010
Protokollsutdrag kommunfullmäktige Sam 356/2015
Karta utvisande markområdet
Förslag på bolagsordning 2015-12-14
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
1. Örebro kommun har ingen erinran mot att Gustavsviks Utvecklingsbolag
AB bildar ett eller flera dotterbolag (aktiebolag) för försäljning av
fastigheter inom det område som framgår av karta i beslutsunderlaget.
2. Förslag på bolagsordning 2015-12-14 godkänns.
3. Gustavsviks Utvecklingsbolag AB ges i uppdrag att besluta om lämpligt
namn samt att göra sådana andra justeringar i punkt 2 angiven
bolagsordning som kan komma att krävas enligt lag för att registrering ska
kunna ske.
Yrkande
Lennart Bondeson (KD), Johan Kumlin (M), Daniel Edström (SD), Patrik
Jämtvall (L) och Rasmus Persson (C) yrkar bifall till Kommunstyrelsens
förslag.
Sara Richert (MP) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag samt att få
lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Jessica Carlqvist (V) yrkar avslag på Kommunstyrelsens förslag.
Proposition
Ordförande Agneta Blom (S) finner att det finns två förslag till beslut, det
vill säga Lennart Bondesons (KD) m.fl. yrkande om bifall till
Kommunstyrelsens förslag respektive Jessica Carlqvists (V) yrkande om
avslag på Kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden ställer dessa mot varandra och finner att Kommunfullmäktige
beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag.
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Örebro kommun har ingen erinran mot att Gustavsviks Utvecklingsbolag
AB bildar ett eller flera dotterbolag (aktiebolag) för försäljning av
fastigheter inom det område som framgår av karta i beslutsunderlaget.
2. Förslag på bolagsordning 2015-12-14 godkänns.
3. Gustavsviks Utvecklingsbolag AB ges i uppdrag att besluta om lämpligt
namn samt att göra sådana andra justeringar i punkt 2 angiven
bolagsordning som kan komma att krävas enligt lag för att registrering ska
kunna ske.
4. Sara Richert (MP) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Reservation
Jessica Carlqvist (V), Cecilia Lönn-Elgstrand (V), Martha Wicklund (V)
och Stefan Nilsson (V) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för
Jessica Carlqvist (V) yrkande om avslag på Kommunstyrelsens förslag.

§ 21 Utdelning av Interna miljöpriset 2015
Ärendenummer: Ks 1178/2015
Ärendebeskrivning
Örebro kommun delar varje år ut två miljöpris, ett internt och ett externt.
Det interna miljöpriset tilldelas en person, verksamhet eller bolag inom den
kommunala organisationen som bedriver ett framgångsrikt miljöarbete och
som kan inspirera andra. Syftet är att miljöpriset ska lyfta fram goda
förebilder och ge ökad uppmärksamhet åt miljöfrågorna.
En jury bestående av Lennart Bondeson - Kommunalråd (KD), Johanna
Elfving - Miljökontoret, Andreas Sävenstrand - Enheten för hållbar
utveckling, Barbro Johansson - Kostchef förvaltning förskola skola,
Lennart Olsson – Kung Markatta och Ann Fryksenius - Enheten för hållbar
utveckling, har haft i uppdrag att utse vinnare av det interna miljöpriset
2015.
Det interna miljöpriset delas av tradition ut i samband med att
Kommunfullmäktige sammanträder och för 2015 tilldelas priset finanschef
Mats Rodenfeldt och planerare Hanna Arneson.
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§ 22 Svar på motion från Johan Kumlin (M) om en väg till
jobb
Ärendenummer: Ks 125/2014
Ärendebeskrivning
Johan Kumlin (M) har lämnat in en motion som anmäldes till
Kommunfullmäktige den 29 januari 2014, § 48. I motionen föreslås att
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden får i uppdrag att verka för
en samlokalisering av Örebro kommuns försörjningsstöd,
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.
Ärendet behandlades av Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
den 8 maj 2014 och Kommunstyrelsen den 21 april 2015.
Ärendet bordlades av Kommunfullmäktige den 27 maj, den 17 juni, den 30
september, den 21 oktober, den 18 november och den 15 december 2015.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2015-04-21, § 83
Reservation från Anders Åhrlin m.fl. (M), 2015-04-21
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2014-09-08
Protokollsutdrag från Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden,
2014-05-08, § 60
Yttrande från Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, 2014-05-08
Motion från Johan Kumlin (M) om en väg till jobb, 2014-01-29
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
- Motionen är besvarad.
Yrkande
Johan Kumlin (M), Linn Andersson (M), Stefan Stark (M), Karolina
Wallström (L) och Hossein Azeri (M) yrkar bifall till motionen.
Kenneth Nilsson (S) och Anders Hagström (KD) yrkar bifall till
Kommunstyrelsens förslag att motionen är besvarad.
Proposition
Ordförande Agneta Blom (S) finner att det finns två förslag till beslut, det
vill säga Johan Kumlins (M) m.fl. yrkande om bifall till motionen samt
Kenneth Nilssons (S) m.fl. yrkande om bifall till Kommunstyrelsens
förslag att motionen är besvarad.
Ordföranden ställer dessa mot varandra och finner att Kommunstyrelsen
beslutar enligt Kommunledningskontorets förslag.
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Motionen är besvarad.
Reservation
Johan Kumlin (M), Maria Haglund (M), Daniel Granqvist (M), Johanna
Reimfelt (M), Linn Andersson (M), Maria Hedwall (M), Sebastian
Haraldsson (M), Gunilla Olofsson (M), Eva Leitzler (M), Hossein Azeri
(M), Stefan Stark (M), Lars Elamson (M), Ulf Södersten (M), Karolina
Wallström (L), Azita Iranipour (L), Patrik Jämtvall (L) och Åsa Johansson
(L) reserverar sig mot Kommunfullmäktiges beslut till förmån för Johan
Kumlins (M) m.fl. yrkande om bifall till motionen.

§ 23 Svar på motion från Daniel Granqvist (M) om att
förbättra tryggheten i Örebro
Ärendenummer: Ks 1306/2013
Ärendebeskrivning
Daniel Granqvist (M) har inkommit med en motion som anmäldes i
Kommunfullmäktige 19 december 2013. Motionen innehåller förslag på att
ge Programnämnd samhällsbyggnad i uppdrag att åtgärda trasig belysning
och klotter inom 48 timmar efter att det anmälts på utpekade platser i
kommunen.
Då Kommunfullmäktige skulle behandla ärendet vid sitt sammanträde 25
februari 2015 framkom att Moderaterna ville höja ambitionen i skrivelsen
och ge Programnämnd samhällsbyggnad i uppdrag att åtgärda trasig
belysning och klotter inom 24 timmar efter att det anmälts på utpekade
platser i kommunen. Med anledning av detta beslutade
Kommunfullmäktige att motionssvaret skulle återremitteras till
Kommunledningskontoret med motiveringen att ärendet ska beredas på
nytt med de ändringar som framkommit.
Ärendet behandlades av Kommunstyrelsen den 19 maj 2015.
Ärendet bordlades av Kommunfullmäktige den 17 juni, den 30 september,
den 21 oktober, den 18 november och den 15 december 2015.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2015-05-19
Skriftlig reservation från Anders Åhrlin (M), 2015-05-19
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2015-04-09
Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige, 2015-02-25, § 48
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2014-08-26, § 204
Skriftlig reservation från Anders Åhrlin (M), 2014-08-26
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Protokollsutdrag Programnämnd samhällsbyggnad, 2014-06-03, § 86
Stadsbyggnads tjänsteskrivelse, 2014-05-19
Svar på motion, 2015-05-19
Motion från Daniel Granqvist (M) om att göra Örebro tryggare
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
- Motionen är besvarad.
Yrkande
Björn Sundin (S), Charlotte Edberger-Jangdin (C), Daniel Spiik (SD), Eva
Eriksson (S), Carina Toro-Hartman (S), Hannah Ljung (C) och Lasse S
Lorentzon (S) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag att motionen är
besvarad.
Daniel Granqvist (M), Ewa Leitzler (M), Sebastian Haraldsson (M), Åsa
Johansson (L), Patrik Jämtvall (L) och Hossein Azeri (M) yrkar bifall till
motionen.
Proposition
Ordförande Agneta Blom (S) finner att det finns två förslag till beslut, det
vill säga Daniel Granqvists (M) m.fl. yrkande om bifall till motionen samt
Björn Sundins (S) m.fl. yrkande om bifall till Kommunstyrelsens
förslag att motionen är besvarad.
Ordföranden ställer dessa mot varandra och finner att Kommunstyrelsen
beslutar enligt Kommunledningskontorets förslag.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Motionen är besvarad.
Reservation
Daniel Granqvist (M), Maria Haglund (M), Johan Kumlin (M), Johanna
Reimfelt (M), Linn Andersson (M), Maria Hedwall (M), Sebastian
Haraldsson (M), Gunilla Olofsson (M), Eva Leitzler (M), Hossein Azeri
(M), Stefan Stark (M), Lars Elamson (M), Ulf Södersten (M), Karolina
Wallström (L), Azita Iranipour (L), Patrik Jämtvall (L) och Åsa Johansson
(L) reserverar sig mot Kommunfullmäktiges beslut till förmån för Daniel
Granqvist (M) m.fl. yrkande om bifall till motionen.
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§ 24 Svar på motion från Maria Haglund (M) om ökat fokus
på fysisk aktivitet i grundskolan
Ärendenummer: Ks 860/2013
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har överlämnat en motion från Maria Haglund (M) om
ökat fokus på fysisk aktivitet i grundskolan. Den omfattar också att
insatsen ska utvärderas och att resultaten återrapporteras till
kommunfullmäktige ett år efter införande.
Ett antal grundskolor i Örebro kommun erbjuder redan idag ett utökat antal
timmar av fysisk aktivitet som ingår i deras profilering. Det är respektive
skollednings beslut om de vill prioritera en viss profilering eller inte på
skolan.
För att kunna erbjuda ett ökat antal fysiska aktiviteter enligt
Bunkeflomodellen så behöver samarbetet med lokala idrottsföreningar
organiseras och utvecklas.
I maj 2014 beslutade Programnämnd barn och utbildning om ett svar på
motionen. Kommunledningskontoret föreslår att programnämnden fattar ett
nytt beslut för att tydliggöra att grundskolor som vill låta sig inspireras av
Bunkeflomodellen ska uppmuntras och stödjas. Konkret sker detta genom
att skolorna ges möjlighet att söka stimulansmedel ur programnämndens
verksamhetsutvecklingspott.
Programnämnd barn och utbildning behandlade ärendet den 6 maj 2015.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 22 september 2015.
Kommunfullmäktige bordlade ärendet den 21 oktober, den 18
november och den 15 december 2015.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2015-09-22, § 188
Reservation från Anders Åhrlin (M), 2015-09-22
Protokollsutdrag från Programnämnd barn och utbildning, 2015-05-06, §
70
Reservation från Maria Haglund (M), 2015-05-06
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2015-04-24
Motion från Maria Haglund (M) om ökat fokus på fysisk aktivitet i
grundskolan
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
- Motionen är besvarad.
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Ajournering
Kommunfullmäktige ajournerar sig för fikapaus klockan 14.00.
Sammanträdet återupptas klockan 15.00.
Yrkande
Kenneth Nilsson (S), Niclas Persson (MP), Per-Åke Sörman (C), Cecilia
Lönn-Elgstrand (V), Marlene Jörhag (KD) och Jessica Ekerbring (S) yrkar
bifall till Kommunstyrelsens förslag att motionen är besvarad.
Maria Haglund (M), Stefan Stark (M), Anna Spiik (SD) och Maria
Hedwall (M) yrkar bifall till motionen.
Proposition
Ordförande Agneta Blom (S) finner att det finns två förslag till beslut, det
vill säga Maria Haglunds (M) m.fl. yrkande om bifall till motionen samt
Kenneth Nilssons (S) m.fl. yrkande om bifall till Kommunstyrelsens
förslag att motionen är besvarad.
Ordföranden ställer dessa mot varandra och finner att Kommunstyrelsen
beslutar enligt Kommunledningskontorets förslag.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Motionen är besvarad.
Reservation
Maria Haglund (M), Johan Kumlin (M), Daniel Granqvist (M), Johanna
Reimfelt (M), Linn Andersson (M), Maria Hedwall (M), Sebastian
Haraldsson (M), Gunilla Olofsson (M), Eva Leitzler (M), Hossein Azeri
(M), Stefan Stark (M), Lars Elamson (M) och Ulf Södersten (M) reserverar
sig mot Kommunfullmäktiges beslut till förmån för Maria Haglunds (M)
m.fl. yrkande om bifall till motionen.

§ 25 Svar på motion från Johan Åqvist (FP) om att bygga
en gång- och cykelbana mellan hållplats Rundstigen och
Universitetsrondellen
Ärendenummer: Ks 993/2014
Ärendebeskrivning
Johan Åqvist (FP) har inkommit till Kommunfullmäktige med en motion
om att bygga en cykelbana på östra sidan om Åstadalsvägen mellan
hållplats Rundstigen och Universitetsrondellen. Johan Åqvist (FP) menar
att i och med byggnation av ytterligare studentbostäder på östra sidan av
Åstadalsvägen finns ett behov av cykelbana även på östra sidan av vägen.
En cykelbana på östra sidan skulle innebära ett säkrare cyklande och
gående på grund av minskat antal passager över Åstadalsvägen.
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Ärendet behandlades av Kommunstyrelsen den 22 september 2015.
Ärendet bordlades av Kommunfullmäktige den 21 oktober, den 18
november och den 15 december 2015.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2015-09-22, § 189
Protokollsutdrag från Programnämnd samhällsbyggnad, 2015-05-05, § 62
Stadsbyggnads tjänsteskrivelse, 2015-04-09
Motionssvar, 2015-04-09
Johan Åqvist (FP) motion om att bygga en gång- och cykelbana mellan
hållplatsen Rundstigen och Universitetsrondellen, 2014-07-29
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
- Motionen avslås.
Yrkande
Björn Sundin (S) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag att motionen
avslås.
Patrik Jämtvall (L) yrkar bifall till motionen.
Proposition
Ordförande Agneta Blom (S) finner att det finns två förslag till beslut, det
vill säga Patrik Jämtvalls (L) yrkande om bifall till motionen samt Björn
Sundins (S) yrkande om bifall till Kommunstyrelsens förslag att motionen
avslås.
Ordföranden ställer dessa mot varandra och finner att Kommunstyrelsen
beslutar enligt Kommunledningskontorets förslag.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Motionen avslås.
Reservation
Karolina Wallström (L), Azita Iranipour (L), Patrik Jämtvall (L) och Åsa
Johansson (L) reserverar sig mot Kommunfullmäktiges beslut till förmån
för Patrik Jämtvalls (L) yrkande om bifall till motionen.
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§ 26 Svar på motion från Ia Malmqvist (MP) m.fl. om
vegetarisk matlagning
Ärendenummer: Ks 748/2014
Ärendebeskrivning
Miljöpartiet har lämnat in en motion till Kommunfullmäktige där man
yrkar på att erbjuda utbildning i vegetarisk matlagning för samtliga kockar
inom skola och äldreomsorg i Örebro kommun. Syftet med utbildningen är
att minska matens klimatpåverkan och samtidigt säkerställa en hög kvalitet
genom en ökad kunskapsnivå bland kommunens kockar.
Ökad andel vegetariskt inom de offentliga köken kan ha flera positiva
effekter, bl.a. minskad klimatbelastning, lägre råvarukostnader, och
främjande av hälsosamma matvanor. För detta krävs kunskap i att laga god
och näringsriktig vegetarisk mat och utbildning av kostpersonal är därför
en viktig fråga. Utbildning i vegetarisk matlagning av samtliga kockar
inom skola och äldreomsorg ryms i dagsläget inte inom verksamheternas
ordinarie budget, och kräver i så fall extra resurser för genomförande.
Ärendet behandlades av Kommunstyrelsen den 19 oktober 2015.
Ärendet bordlades av Kommunfullmäktige den 18 november och den 15
december 2015.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2015-10-19, § 218
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2015-08-10
Motion från Ia Malmqvist (MP) om Erbjud kockar inom kommunala
verksamheter utbildning i vegetarisk matlagning
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
1. Motionen är besvarad.
2. Kommunledningskontoret ges i uppdrag att utreda förutsättningarna för
en utbildning i vegetarisk matlagning.
Yrkande
Lennart Bondeson (KD) och Cecilia Lönn-Elgstrand (V) yrkar bifall till
Kommunstyrelsens förslag om att motionen är besvarad samt att
Kommunledningskontoret ges i uppdrag att utreda förutsättningarna för en
utbildning i vegetarisk matlagning.
Niclas Persson (MP), Sara Richert (MP), Johanna Reimfeldt (M) och
Karolina Wallström (L) yrkar bifall till motionen.
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Daniel Spiik (SD) yrkar avslag på motionen.
Proposition
Ordförande Agneta Blom (S) finner att det finns tre förslag till beslut,
det vill säga Lennart Bondesons (KD) m.fl. yrkande om bifall till
Kommunstyrelsens förslag om att motionen är besvarad samt att
Kommunledningskontoret ges i uppdrag att utreda förutsättningarna för en
utbildning i vegetarisk matlagning, Niclas Perssons (MP) m.fl. yrkande
om bifall till motionen och Daniel Spiiks (SD) yrkande om avslag
på motionen.
Ordföranden behandlar förslagen ett i taget och finner att
Kommunfullmäktige beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Motionen är besvarad.
2. Kommunledningskontoret ges i uppdrag att utreda förutsättningarna för
en utbildning i vegetarisk matlagning.
Reservation
Niclas Persson (MP), Sara Richert (MP), Jesper Räftegård (MP), Sten Lang
(MP), Marcus Willén Ode (MP), Gunnar Oest (MP), Maria Haglund (M),
Johan Kumlin (M), Daniel Granqvist (M), Johanna Reimfelt (M), Linn
Andersson (M), Maria Hedwall (M), Sebastian Haraldsson (M), Gunilla
Olofsson (M), Eva Leitzler (M), Hossein Azeri (M), Stefan Stark (M) Lars
Elamson (M), Ulf Södersten (M), Karolina Wallström (L), Azita Iranipour
(L), Patrik Jämtvall (L) och Åsa Johansson (L) reserverar sig mot
Kommunfullmäktiges beslut till förmån för Niclas Perssons (MP) m.fl.
yrkande om bifall till motionen.

§ 27 Svar på motion från Daniel Edström (SD) m.fl. om
informativt utskick till alla hushåll om nätdrogen spice
Ärendenummer: Ks 143/2015
Ärendebeskrivning
Daniel Edström, Jimmy Larsson, Laszlo Petrovics och Habib Brini från
Sverigedemokraterna har inkommit med en motion som anmäldes till
Kommunfullmäktige 28 januari 2015.
Motionärerna föreslår ett informativt utskick om nätdrogen spice till alla
hushåll i Örebro kommun. Det ska vara rent informativt med syfte att
upplysa våra barn/ungdomar samt vårdnadshavare om faran med att
använda drogen spice. Man menar vidare i motionen att om en eller två
familjer blir hjälpta av denna insats har stora vinster gjorts. Motionärerna
föreslår vidare att polis och socialtjänst anordnar en informationskväll för
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allmänheten i Örebro kommun om drogen spice.
Ärendet behandlades av Kommunstyrelsen den 19 oktober 2015.
Ärendet bordlades av Kommunfullmäktige den 18 november och den 15
december 2015.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2015-10-19, § 220
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2015-08-24
Motion från Daniel Edström, Jimmy Larsson, Laszlo Petrovics och Habib
Brini, samtliga (SD) om informativt utskick till alla hushåll om nätdrogen
spice.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
- Motionen avslås.
Yrkande
Rasmus Persson (C) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag att
motionen avslås.
Daniel Edström (SD) och Daniel Spiik (SD) yrkar bifall till motionen.
Proposition
Ordförande Agneta Blom (S) finner att det finns två förslag till beslut, det
vill säga Daniel Edströms (SD) m.fl. yrkande om bifall till motionen samt
Rasmus Perssons (C) yrkande om bifall till Kommunstyrelsens förslag att
motionen avslås.
Ordföranden ställer dessa mot varandra och finner att Kommunstyrelsen
beslutar enligt Kommunledningskontorets förslag.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Motionen avslås.
Reservation
Daniel Edström (SD), Daniel Spiik (SD), Sigvard Blixt (SD), Jimmy
Larsson (SD), Anna Spiik (SD) och Habib Brini (SD) reserverar sig mot
Kommunfullmäktiges beslut till förmån för Daniel Edströms (SD)
m.fl. yrkande om bifall till motionen.
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§ 28 Svar på motion från Azita Iranipour (FP) om att inrätta
karriärtjänster för socialsekreterare
Ärendenummer: Ks 318/2015
Ärendebeskrivning
Folkpartiet föreslår i sin motion att det ska inrättas karriärtjänster för
Örebro kommuns socialsekreterare som utreder Barn- och
ungdomsärenden. Kommunledningskontoret i samråd med
Socialförvaltningen föreslår att motionen avslås då bedömningen är att
inrättandet av karriärtjänster inte skulle råda bot på de bekymmer som
motionären pekar på.
Ärendet behandlades av Kommunstyrelsen den 19 oktober 2015.
Ärendet bordlades av Kommunfullmäktige den 18 november och den 15
december 2015.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde, 2015-10-19, § 221
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2015-09-10
Motion från Azita Iranipour om att Inrätta karriärtjänster för
Socialsekreterare, 2015-02-25
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
- Motionen avslås.
Vid Kommunstyrelsens sammanträde reserverade sig Karolina Wallström
(FP), Anders Århlin (M), Johanna Reimfeldt (M) och Maria Haglund (M)
mot beslutet till förmån för Karolina Wallströms (FP) m fl yrkande om
bifall till motionen.
Sara Richert (MP) deltog inte i beslutet.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Bordlägga ärendet.
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§ 29 Svar på motion från Murad Artin (V) om att skapa ett
pilotprojekt för arbetstidsförkortning
Ärendenummer: Ks 946/2014
Ärendebeskrivning
Vänsterpartiets fullmäktigegrupp har lämnat en motion där
kommunstyrelsen föreslås besluta att ett pilotprojekt med
arbetstidsförkortning genomförs på någon eller några enheter inom Örebro
kommuns förvaltning för Vård och omsorg.
Inom Vård och omsorg pågår ett bemanningsstrategiskt arbete som utgår
från projekt förbättrad bemanning där slutrapport lämnades till KS i juni
2014.
Verksamheterna inom Vård och omsorg har under 2015 en kraftigt
ansträngd ekonomi. Detta med anledning av bl.a. omställningsarbetet inom
hemvården samt aktiviteter kopplade till åtgärdsplan kring
utskrivningsklara som berör Vård och omsorgsboenden.
Ärendet behandlades vid Kommunstyrelsens sammanträde den 19 oktober
2015.
Ärendet bordlades av Kommunfullmäktige den 18 november och den 15
december 2015.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2015-10-19, § 222
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2015-04-07
Motion från Murad Artin (V) om att skapa ett pilotprojekt för
arbetstidsförkortning, 2014-09-08
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
- Motionen är besvarad.
Vid Kommunstyrelsens sammanträde reserverade sig Murad Artin (V) och
Sara Richert (MP) mot beslutet till förmån för Murad Artins (V) m fl
yrkande om bifall till motionen.
Karolina Wallström (FP), Anders Åhrlin (M), Johanna Reimfeldt (M) och
Maria Haglund (M) reserverade sig mot beslutet till förmån för Karolina
Wallströms (FP) m fl yrkande om avslag på motionen.
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Bordlägga ärendet.

§ 30 Svar på motion från Maria Haglund (M) om förbättra
tryggheten i Örebro
Ärendenummer: Ks 508/2014
Ärendebeskrivning
Maria Haglund (M), har inkommit med en motion som anmäldes i
Kommunfullmäktige den 23 april 2014, § 186.
Motionen innehåller ett förslag om att ge Örebrobostäder i uppdrag att
inrätta en trygghetstjänst. Detta innebär att Örebrobostäders hyresgäster
ska kunna få sällskap av väktare som ser till att de kommer hem tryggt på
kvällar och nätter.
Ärendet behandlades av Kommunstyrelsen den 19 oktober 2015.
Ärendet bordlades av Kommunfullmäktige den 18 november och den 15
december 2015.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2015-10-19, § 223
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2015-08-27
Maria Haglunds (M) motion om att förbättra tryggheten i Örebro, 2014-0423
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
- Motionen avslås.
Yrkande
Kenneth Nilsson (S), Rasmus Persson (C), Daniel Spiik (SD), Eva
Eriksson (S) och Hannah Ljung (C) yrkar bifall till Kommunstyrelsens
förslag om att motionen avslås.
Maria Haglund (M), Niclas Persson (MP), Johan Kumlin (M), Linn
Andersson (M) och Karolina Wallström (L) yrkar bifall till motionen.
Proposition
Ordförande Agneta Blom (S) finner att det finns två förslag till beslut, det
vill säga Maria Haglunds (M) m.fl. yrkande om bifall till motionen samt
Kenneth Nilssons (S) m.fl. yrkande om bifall till Kommunstyrelsens
förslag att motionen avslås.
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Ordföranden ställer dessa mot varandra och finner att Kommunstyrelsen
beslutar enligt Kommunledningskontorets förslag.
Votering begärs och ska verkställas.
Ja-röst innebär bifall till Kommunstyrelsens förslag om att motionen
avslås och Nej-röst innebär bifall till Maria Haglunds (M) m.fl. yrkande
om bifall till motionen.
Ja-röster lämnas av: Roger Andersson (S), Allan Armaghan (S), Inger
Carlsson (S), Linda Smedberg (S), Björn Sundin (S), Jan Zetterqvist (S),
Elisabeth Karlsson-Zuaw (S), Per Lilja (S), Lasse S Lorentzon (S),
Frederick Axewill (S), Jessica Ekerbring (S), Ameer Sachet (S), Carina
Toro Hartman (S), Eva Eriksson (S), Susanne Wallin (S), Marie Brorson
(S), Agneta Blom (S), Camilla Andersson (S), Kenneth Nilsson (S), Ida
Eklund (S), Anna Hedström (S), Pell-Uno Larsson (S), Jennie Nises (S)
Lennart Bondeson (KD), Susanne Lindholm (KD), Marlene Jörhag (KD),
Rasmus Persson (C), Charlotte Edberger-Jangdin (C), Per-Åke Sörman
(C), Hannah Ljung (C) Daniel Edström (SD), Daniel Spiik (SD), Sigvard
Blixt (SD), Jimmy Larsson (SD), Anna Spiik (SD), Habib Brini
(SD), Jessica Carlqvist (V), Cecilia Lönn-Elgstrand (V), Martha Wicklund
(V) och Stefan Nilsson (V).
Nej röster lämnas av: Maria Haglund (M), Johan Kumlin (M), Daniel
Granqvist (M), Johanna Reimfelt (M), Linn Andersson (M), Maria
Hedwall (M), Sebastian Haraldsson (M), Gunilla Olofsson (M), Eva
Leitzler (M), Hossein Azeri (M), Stefan Stark (M), Lars Elamson (M), Ulf
Södersten (M), Sara Richert (MP), Niclas Persson (MP), Jesper Räftegård
(MP), Sten Lang (MP), Marcus Willén Ode (MP), Gunnar Oest (MP),
Karolina Wallström (L), Azita Iranipour (L), Patrik Jämtvall (L) och Åsa
Johansson (L).
Ordföranden finner att Kommunfullmäktige med 40 ja-röster och 23 nejröster beslutar bifall till Kommunstyrelsens förslag om att motionen avslås.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Motionen avslås.

§ 31 Svar på motion från Sara Richert (MP) m.fl. om
träbyggnadsstrategi
Ärendenummer: Ks 292/2015
Ärendebeskrivning
Sara Richert (MP) och Marcus Willén Ode (MP) har inkommit med en
motion som anmäldes i Kommunfullmäktige den 25 februari 2015.
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Motionen innehåller ett förslag att kommunen tar fram en
träbyggnadsstrateg och tydliggör i ägardirektiven till de kommunala
fastighetsbolagen att trä ska prioriteras som byggmaterial i alla sorters
fastigheter och anläggningar.
Programnämnd samhällsbyggnad behandlade ärendet den 29 september
2015.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 17 november 2015.
Kommunfullmäktige bordlade ärendet den 15 december 2015.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2015-11-17, § 250
Protokollsutdrag från Programnämnd samhällsbyggnad, 2015-09-29, § 116
Särskilt yttrande från Sara Richert (MP), 2015-09-29
Stadsbyggnads tjänsteskrivelse med yttrande, 2015-09-15
Motion från Sara Richert och Marcus Willén (MP) om en
träbyggnadsstrategi för Örebro kommun, 2015-02-25
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
- Motionen är besvarad.
Vid Kommunstyrelsens sammanträde reserverade sig Sara Richert (MP)
och Murad Artin (V) mot beslutet till förmån för sina yrkanden om att
bifalla motionen.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Bordlägga ärendet.

§ 32 Svar på motion från Karolina Wallström (FP) om
försöksverksamhet med betyg från årskurs 4
Ärendenummer: Ks 310/2015
Ärendebeskrivning
Karolina Wallström (FP) har inkommit med en motion som anmäldes i
Kommunfullmäktige den 23 februari 2015.
Motionen innehåller ett förslag om att skicka in en ansökan till Skolverket
om att delta i försöksverksamheten med betyg från årskurs 4.
Motionen har beretts av Kommunledningskontoret.
Motionärens förslag att skicka in en ansökan till Skolverket om att delta i
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försöksverksamheten med betyg från årskurs 4 är inte förenligt med Örebro
kommuns redan tagna ställning i frågan. Kommunledningskontoret har
dessutom i kontakt med Skolverket fått information om att Skolverket ännu
inte har blivit tilldelat uppdraget att starta försöksverksamhet med betyg
från årskurs 4. Enligt Skolverket ska denna försöksverksamhet starta under
2017. Kommunledningskontoret föreslår med bakgrund av ovanstående att
motionen avslås.
Ärendet behandlades av Programnämnd barn- och utbildning den 29
september och av Kommunstyrelsen den 14 december 2015.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2015-12-14, § 281
Protokollsutdrag från Programnämnd barn- och utbildning, 2015-09-29, §
132
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2015-09-14
Motion från Karolina Wallström (FP) om försöksverksamhet med betyg
från årskurs 4
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
- Motionen avslås.
Vid Kommunstyrelsens sammanträde reserverade sig Karolina Wallström
(L), Yngve Alkman (L), Anders Åhrlin (M), Johanna Reimfeldt (M) och
Maria Haglund (M) mot beslutet till förmån för Karolina Wallströms (L)
m.fl. yrkande om bifall till motionen.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Bordlägga ärendet.

§ 33 Svar på motion från Cecilia Lönn Elgstrand (V) m fl
om låt barnen växa upp utan tvingade könsnormer
Ärendenummer: Ks 299/2015
Ärendebeskrivning
Cecilia Lönn Elgstrand (V), Murad Artin (V), Jessica Carlqvist (V) och
Martha Wicklund (V) har inkommit med en motion som anmäldes i
Kommunfullmäktige den 25 februari 2015.
Motionen innehåller ett förslag om att öka skolpersonalens
genuskompetens och kunskaper om mekanismerna som ligger bakom hur
normer och ojämställdhet skapas. All förskolepersonal föreslås genomgå
en jämställdhetsutbildning inom en tvåårsperiod och alla lärare och
fritidspedagoger inom en treårsperiod.
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Motionärernas förslag att öka all förskole- och skolpersonals kunskap och
medvetenhet om normer och ojämställdhet är förenligt med skollagen,
diskrimineringslagen, Skolverkets arbete, barnkonventionen, Örebro
kommuns styrdokument samt pågående långsiktigt normkritiskt arbete i
Örebros förskolor och skolor. Motionen bör därmed anses besvarad.
Ärendet behandlades av Programnämnd barn- och utbildning den 29
september och av Kommunstyrelsen den 14 december 2015.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2015-12-14, § 282
Protokollsutdrag från Programnämnd barn- och utbildning, 2015-09-29, §
133
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2015-09-14
Motion från Cecilia Lönn Elgstrand (V) m fl om låt barnen växa upp utan
tvingade könsnormer, 2015-02-25
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
- Motionen anses besvarad.

Vid Kommunstyrelsens sammanträde reserverade sig Murad Artin (V) och
Sara Richert (MP) mot beslutet till förmån för sina yrkanden om bifall till
motionen.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Bordlägga ärendet.

§ 34 Svar på motion från Daniel Spiik (SD) m fl om
nolltolerans mot inomhus användning av huvudbonader i
kommunens lärosäten
Ärendenummer: Ks 537/2015
Ärendebeskrivning
Daniel Spiik (SD), Jimmy Larsson (SD) och Sigvard Blixt (SD) har
inkommit med en motion som anmäldes i Kommunfullmäktige den 29
april 2015, § 100.
Motionen innehåller ett förslag om nolltolerans mot inomhusanvändning
av huvudbonader i kommunens lärosäten, med undantag för
bespisningspersonal, hemkunskapslektioner samt om inomhustemperaturen
understiger 10 grader Celsius.
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Motionärernas förslag att förbjuda inomhusanvändning av huvudbonader
anses inte vara förenlig varken med skollagen, diskrimineringslagen eller
barnkonventionen och bör därmed avslås.
Ärendet behandlades av Programnämnd barn- och utbildning 29 september
och Kommunstyrelsen den 14 december 2015.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2015-12-14, § 283
Protokollsutdrag från Programnämnd barn- och utbildning, 2015-09-29, §
143
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2015-08-18
Yttrande, 2015-08-18
Motion från Daniel Spiik (SD) m fl om nolltolerans mot inomhus
användning av huvudbonader i kommunens lärosäten
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
- Motionen avslås.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Bordlägga ärendet.

§ 35 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.
Ärendet behandlades av Programnämnd social välfärd den 5 november
2015 och av Kommunstyrelsen den 19 januari 2016.
Beslutsunderlag
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
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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.

§ 36 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.
Ärendet behandlades av Programnämnd samhällsbyggnad den 3 november
2015 och av Kommunstyrelsen den 19 januari 2016.
Beslutsunderlag
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
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.
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Bordlägga ärendet.

§ 37 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.
Ärendet behandlades av Programnämnd samhällsbyggnad den 3 november
2015 och av Kommunstyrelsen den 19 januari 2016.
Beslutsunderlag
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
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.
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§ 38 Vissa val mm
Ärendenummer: Ks 1436/2015
Ärendebeskrivning
Valberedningen har den 27 januari 2016 inkommit med en valhandling.
Valhandlingen läggs som bilaga till protokollet.
Beslutsunderlag
Valhandling, 2016-01-27
Protokoll från Länsstyrelsen, Ks 1381/2015
Protokoll från Länsstyrelsen, Ks 1382/2015
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Enligt valberedningens förslag.

§ 39 Anmälan av frågor och interpellationer till kommande
sammanträde
Ärendebeskrivning
Jessica Carlqvist (V) har inkommit med en enkel fråga till kommunalråd
Kenneth Nilsson (S) om hur mycket solpaneler installeras på våra
fastigheter? Ks 84/2016
Daniel Granqvist (M) har inkommit med en interpellation till kommunalråd
Björn Sundin (S) om hur prioriterar kommunen investeringar i
hastighetsdämpande åtgärder? Ks 63/2016
Johan Kumlin (M) har inkommit med en interpellation till kommunalråd
Kenneth Nilsson (S) om tidiga insatser för att förhindra kränkningar, Ks
85/2016
Karolina Wallström (L) har inkommit med en interpellation till
kommunalråd Rasmus Persson (C) om barnäktenskap, Ks 70/2016
Niclas Persson (MP) har inkommit med en interpellation till kommunalråd
Kenneth Nilsson (S) om vad tänker Örebro kommun göra för ett bättre
flyktingmottagande? Ks 130/2016
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- De enkla frågorna och interpellationerna får ställas.
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§ 40 Anmälan av motioner
Ärendebeskrivning
Från Daniel Edström (SD), Anna Spiik (SD) och Sigvard Blixt (SD) har en
motion om förbättra trafiksäkerheten inkommit, Ks 87/2016
Från Hossein Azeri (M) har en motion om förbättra parkeringsreglerna i
Ladugårdsängen inkommit, Ks 131/2016
Från Sara Richert (MP) har en motion om fler solcellsanläggningar genom
Kumbro Utveckling AB inkommit, Ks 132/2016
Från Linn Andersson (M) och Johanna Reimfeldt (M) har en motion om
reglera fyrverkerianvändningen i Örebro kommun inkommit, Ks 133/2016
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Remittera motionerna till Kommunstyrelsen.

§ 41 Anmälan av handlingar
Beslutsunderlag
Granskning från Stadsrevisionen av taxa för vatten och avlopp samt
avfallstaxa - intern kontroll och beredningsprocess, 2015-12-16, Ks
1422/2015
Kritik från Justitieombudsmannen mot Programnämnd barn och utbildning
för att beslut om kommande års bidrag till huvudmän för fristående
förskolor inte fattats före årsskiftet, 2015-12-08, Ks 1374/2015
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Anmälan läggs till handlingarna.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Anmälan läggs till handlingarna.
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2016-01-27

Ks 1294/2015

Kommunfullmäktige

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

Margareta Arvidsson (M), Ks 1348/2015

Ledamot Miljönämnden

Lena Baastad (S), Ks 110/2016

Ledamot i
Kommunfullmäktige, ledamot
i Örebro Rådhus AB

Lisbeth Rodefors (S), Ks 111/2016

Ersättare Vård- och
omsorgsnämnd Öster

Lovisa-Teolinda Pettersson (KD),
Ks 114/2016

Ledamot i Gymnasienämnden

Urban Boström (KD), Ks 115/2015

1:e vice ordförande i Vårdoch omsorgsnämnd Öster,
Ersättare i Programnämnd
social välfärd

Susanne Lindholm (KD), Ks 116/2015

Ordförande i Nämnden för
funktionshindrade,
presidieledamot i
Programnämnd social välfärd,
ersättare i Kommunstyrelsen

Richard Lööv (L)

Ersättare Programnämnd
social välfärd

Michael Blixt (-)

Suppleant Rörströmsälven
Fastighets AB

Rolf Karlsson (-)

Suppleant Marieberg
Utveckling AB

Jan Hellqvist (-)

Suppleant Gustavsviks
Utvecklingsbolag AB

Kommunfullmäktige föreslås besluta följande:
1. Begärda entlediganden beviljas.

2. Hos länsstyrelsen begära att ny ledamot efter Lena Baastad (S) utses
genom ny sammanräkning.
3. Villemo Klockars (M) utses till ny ledamot i Miljönämnden efter
Margareta Arvidsson (M).
4. Silvia Assi (S) utses till ersättare i Vård- och omsorgsnämnd Öster efter
Lisbeth Rodefors (S). Silvia Assi (S) tjänstgör som tredje ersättare.
5. Sonja Kurt (KD) utses till ledamot i Gymnasienämnden efter LovisaTeolinda Pettersson (KD).
6. Urban Svensson (KD) utses till 1:e vice ordförande i Vård- och
omsorgsnämnd Öster efter Urban Boström (KD).
7. Sara Maxe (KD) utses till ersättare i Programnämnd social välfärd efter
Urban Boström (KD).
8. Ann-Britt Ivarsson (KD) utses till ledamot tillika ordförande i Nämnden
för funktionshindrade efter Susanne Lindholm (KD).
9. Urban Svensson (KD) utses till presidieledamot i Programnämnd social
välfärd efter Susanne Lindholm (KD).
10. Behcet Barsom (KD) utses till ersättare i Kommunstyrelsen efter
Susanne Lindholm (KD).
11. Jozefin Nyblom (KD) utses till ersättare i Landsbygdsnämnden där (KD)
tidigare haft en vakant plats.
12. Pia Delin (L) utses till ersättare i Programnämnd social välfärd efter
Richard Lööw (L).
13. Till bolaget Rådhus AB utses Kenneth Nilsson (S) till ledamot efter
Lena Baastad (S). Valet avser tiden t.o.m. slutet av den ordinarie
bolagsstämma som hålls närmast efter att val till Kommunfullmäktige
hölls.
14. Till bolaget Rörströmsälven Fastighets AB utses Rolf Karlsson (-) till
styrelsesuppleant efter Michael Blixt (-). Valet avser tiden t.o.m. slutet
av den ordinarie bolagsstämma som hålls närmast efter att val till
Kommunfullmäktige hölls.
15. Till bolaget Marieberg Utveckling AB utses Tom Axelryd som
suppleant (-) efter Rolf Karlsson (-). Valet avser tiden t.o.m. slutet av
den ordinarie bolagsstämma som hålls närmast efter att val till
Kommunfullmäktige hölls.
16. Till handlingarna läggs inkomna protokoll, vari länsstyrelsen den 4
januari 2016 räknat fram Hanna Altunkaynak till ny ledamot och PerOve Karlsson till ny ersättare efter Victor Silwerfeldt (S), Ks 1381/2015.

17. Till handlingarna läggs inkomna protokoll, vari länsstyrelsen den 4
januari 2016 räknat fram Christina Kjellsdotter Ander (S) till ny
ersättare efter Martin Andersson (S), ks 1382/2015.
18. Valen under punkterna 3-12 avser tiden t.o.m. den 31 december 2018.

För valberedningen
Jan Zetterqvist
Ordförande valberedningen
Jenni Hermansson
Kommunsekreterare

