Ks 38/2015

Protokoll

Kommunfullmäktige
2015-05-27
Datum:
Klockan: 9.00 – 17.10, ajournering 10.10-10.35
Plats:
Sessionssalen, Rådhuset
Närvarande ledamöter
Agneta Blom (S)
Jan Zetterqvist (S)
Ulf Södersten (M)
Lena Baastad (S)
Björn Sundin (S)
Torgny Larsson (S)
Linda Smedberg (S)
Fisun Yavas (S)
Thomas Esbjörnsson (S)
Jessica Ekerbring (S)
Jennie Bergström (S)
Camilla Andersson (S)
Karin Sundin (S)
Ameer Sachet (S)
Marie Brorson (S)
John Johansson (S)
Susann Wallin (S)
Allan Armaghan (S)
Kenneth Nilsson (S)
Ida Eklund (S)
Frederick Axewill (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)
Anders Åhrlin (M)

§§ 113-131

§§ 103-114

§§ 113-131
§§ 103-112
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Johanna Reimfelt (M)
Stefan Stark (M)
Ewa Leitzler (M)
Jimmy Bucher (M)
Linn Andersson (M)
Maria Haglund (M)
Sara Ishak (M)
Johan Kumlin (M)
Sebastian Haraldsson (M)
Hossein Azeri (M)
Niclas Persson (MP)
Magnus Lander (MP)
Sara Richert (MP)
Marcus Willén (MP)
Tjänstgörande ersättare
Elisabeth Karlsson Zuaw (S)
Inger Carlsson (S)
Eva Eriksson (S)
Gunilla Olofsson (M)
Lars Elamson (M)
Nourouz Wanli (S)
Habib Brini (SD)
Maria Hedwall (M)
Elisabeth Malmqvist (C)

Anna Hedström (S)
Stefan Nilsson (V)
Pell Uno Larsson (S)
Åsa Johansson (FP)
Gunnar Oest (MP)
Anneli Appelskog (MP)

Närvarande ersättare
Martin Andersson (S)
Pell Uno Larsson (S)
Marlene Jörhag (KD)
Hans Holberg (V)
Eghbal Kamran (M)
Sara Dicksen (M)
Emelie Jaxell (M)
Anders Fensby (M)

§§ 103-115

§§ 103-115

§§ 103-117

Ersätter Yusuf Abdow (S)
Ersätter Per Lilja (S)
Ersätter Oskar Ragnarsson (S)
Ersätter Sebastian Haraldsson (M)
§§ 116-131
Ersätter Johanna Reimfelt (M) §§
116-131
Ersätter Fisun Yavas (S) §§ 103-112
Ersätter Jonas Millard (SD)
Ersätter Daniel Granqvist (M)
Ersätter Lars Johansson (C) §§ 103112 och Rasmus Persson (C)
§§ 113-131
Ersätter Carina Toro Hartman (S)
Ersätter Cecilia Lönn Elgstrand (V)
Ersätter Karin Sundin (S) §§ 114131
Ersätter Patrik Jämtvall (FP)
Ersätter Gabriela Velasquez (MP)
Ersätter Per Folkeson (MP) §§ 103112

§§ 103-113
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Lars Elamson (M)
Gunilla Olofsson (M)
Laszlo Petrovics (SD)

§§ 103-115
§§ 103-115

Paragraf 103-131

Lena Claeson, sekreterare
Justerat den 4 juni 2015.

Agneta Blom, ordförande

Charlotte Edberger Jangdin (C), justerare

Karolina Wallström (FP), justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 5 juni 2015.
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§ 103 Kungörelse, val av protokollsjusterare och
bestämmande av tid för justering av protokollet
Ärendebeskrivning
På förslag av ordförande Agneta Blom (S) uppdras åt Charlotte Edberger
Jangdin (C) och Karolina Wallström (FP), med Susann Wallin (S) och
Sebastian Haraldsson (M) som ersättare, att jämte ordföranden justera
protokollet.
Justeringen äger rum på Kommunledningskontoret den 4 juni 2015 kl.
14.00.

§ 104 Årsredovisning Örebro läns trädgård
Ärendenummer: Ks 500/2015
Ärendebeskrivning
Örebro läns trädgårdsaktiebolag AB har i uppgift att förvärva, äga och
under-hålla konstverk i Stadsparken och Skytteparken samt på Stora
Holmen i Örebro.
Bolaget har under året investerat medel i en skulptur av konstnären Göran
Hägg som avses placeras på Stora holmens östra udde under 2015.
Ärendet behandlades av Kommunstyrelsen den 21 april 2015.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2015-04-21, § 80
Tjänsteskrivelse, 2015-04-14
Årsredovisning för räkenskapsåret 2014
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
1. Lägga Örebro läns trädgårdsaktiebolags årsredovisning för
räkenskapsåret 2014 till handlingarna.
2. Kommunens stämmoombud får i uppdrag att vid årsstämman för Örebro
läns trädgårdsaktiebolag rösta för att:
a) fastställa resultaträkningen och balansräkningen;
b) disponera bolagens vinster enligt den fastställda balansräkningen;
c) bevilja ansvarsfrihet gentemot bolagen för styrelseledamöterna och den
verkställande direktören; samt att
d) arvode ska utgå till de styrelseledamöter, suppleanter och
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lekmannarevisorer som utsetts av Kommunfullmäktige i Örebro i enlighet
med av Kommunfullmäktige i Örebro beslutade gällande bestämmelser om
arvoden och ersättningar till förtroendevalda samt att arvode till revisor ska
utgå enligt godkänd räkning.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Enligt Kommunstyrelsens förslag.

§ 105 Översyn och utökning av verksamhetsområden VA dricksvatten, spillvatten och dagvatten - i Örebro kommun
Ärendenummer: Ks 476/2015
Ärendebeskrivning
Utifrån gällande VA-lagstiftning ska Örebro kommun återkommande se
över och vid behov förändra/utöka verksamhetsområden för dricksvatten,
spillvatten och dagvatten. Detta behövs bl. a. för nya och planerade
exploateringsområden och för andra befintliga bebyggelseområden där det
finns behov av kommunal VA-försörjning.
Verksamhetsområdet utgörs av geografiska områden inom vilka
kommunen har ansvar att ordna kommunal VA-försörjning för berörda
fastigheter och där lagen om allmänna vattentjänster (LAV 2006:412)
gäller. Inom verksamhetsområdet gäller Örebro kommuns VA-taxa och
Allmänna bestämmelser (ABVA). Beslut rörande VA-taxa, ABVA och
verksamhetsområde ska tas av Kommunfullmäktige.
Ärendet behandlades av Tekniska nämnden den 23 januari, av
Programnämnd samhällsbyggnad den 4 mars och av Kommunstyrelsen den
21 april 2015.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2015-04-21, § 82
Protokollsutdrag från Programnämnd samhällsbyggnad, 2015-03-04, § 23
Protokollsutdrag från Tekniska nämnden, 2015-02-12, § 13
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, 2015-01-23
Kartor över befintliga verksamhetsområden och förslag på utökade samt
nya verksamhetsområden
Förteckning över berörda fastigheter
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
- Fastställa verksamhetsområdena för spill-, dricks- och dagvatten enligt
reviderat förslag 2015-03-04 med tillhörande listor och kartor.
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Yrkande
Björn Sundin (S) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Fastställa verksamhetsområdena för spill-, dricks- och dagvatten enligt
reviderat förslag 2015-03-04 med tillhörande listor och kartor.

§ 106 Årsredovisning 2014 för Nerikes Brandkår
Ärendenummer: Ks 514/2015
Ärendebeskrivning
Nerikes Brandkår är ett kommunalförbund som har till uppgift att svara för
räddningstjänsten för de åtta kommunerna Örebro, Lindesberg, Kumla,
Hallsberg, Laxå, Nora, Askersund och Lekeberg.
Örebro kommun svarar för 50,2 % av de årliga driftbidragen till
kommunalförbun-dets verksamhet år 2014. Kommunens driftbidrag var
70,9 mnkr år 2014, vilket är en ökning med 0,6 mnkr (eller 0.9 %) jämfört
med år 2013.
Nerikes Brandkår redovisar en vinst på 1,7 mnkr för år 2014 vilket är 3,0
mnkr bättre är föregående år (-1,3 mnkr år 2013). Resultatet är även bättre
än budget som låg på 0,4 mnkr. Det positiva resultatet beror främst på att
vinster har realiserats vid omplacering av värdepapper. I samband med
sommarens brand i Västmanland hjälpte Nerikes Brandkår till med såväl
räddningstjänst som utredningsarbete. Förbundet har fått ersättning för
utfört arbete, förstörd materiel samt framtida ökat slitage på utrustningen.
Under året har Nerikes Brandkår gjort investeringar på 12,1 mnkr som i
huvudsak avser inköp av fordon men även vissa investeringar är gjorda i
kommunikationsutrustning.
Vid årsskiftet uppgick kommunalförbundets tillgångar till 112,8 mnkr,
avsättningar för pensioner till 70,1 mnkr och skulder till 29,8 mnkr. Det
egna kapitalet i balansräkningen var 12,9 mnkr.
Balanskravsresultatet är positivt för år 2014.
Direktionen för Nerikes Brandkår beslutade 2015-03-05 att fastställa
årsredovisningen, att avsätta 24 tkr till resultatutjämningsreserven och att
föreslå kommunfullmäktige i Örebro, Lindesberg, Kumla, Hallsberg, Laxå,
Nora, Askersund och Lekeberg att godkänna 2014 års redovisning.
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Ärendet behandlades av Kommunstyrelsen den 19 maj 2015.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2015-04-20
Årsredovisning för Nerikes Brandkår år 2014
Revisionsberättelse för år 2014 med bilagda rapporter
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
1. Förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet för verksamheten under år
2014.
2. Årsredovisningen för Nerikes Brandkår år 2014 läggs med godkännande
till handlingarna.
Yrkande
Ameer Sachet (S) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet för verksamheten under år
2014.
2. Årsredovisningen för Nerikes Brandkår år 2014 läggs med godkännande
till handlingarna.

§ 107 Detaljplan för fastigheten Nikolai 3:65, (Område norr
om Coop Ladugårdsängen), Örebro kommun
Ärendenummer: Ks 605/2015
Ärendebeskrivning
Ärendet utgår från Kommunfullmäktiges sammanträde den 27 maj 2015
och återkommer den 17 juni 2015.
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§ 108 Reservationsavtal med Gustavsviks Utvecklings AB
avs. del av fastigheten Nikolai 3:121
Ärendenummer: Ks 581/2015
Ärendebeskrivning
I slutet av 2011 undertecknades en överenskommelse om utveckling av
Gustavsviksområdet till förmån för Örebroporten. Överenskommelsen
innebär bland annat att kommunen förbinder sig att överlåta mark i
Gustavsviksområdet till Örebroporten. Örebroporten har sedan bildat ett
bolag, Gustavsvik Utvecklingsbolag AB, tillsammans med ett antal
fastighetsägare. Örebroporten är dock majoritetsägare fortfarande.
Reservationsavtalet innebär att området, omfattande 1240 m², reserveras
under perioden fram till den 30 mars 2016. Kommunen avser sedan att
överlåta området, se karta, till Gustavsvik Utvecklingsbolag AB under
förutsättning att bygglov erhållits och att byggnadsarbeten påbörjats under
reservationstiden. Köpeskillingen uppgår till 1169 kr/BTA, motsvarande 4
208 000 kronor, i köpeskillingen ingår planavgift och gatukostnad.
I överenskommelsen om utveckling av Gustavsviksområdet förutsattes att
varje försäljning ska godkännas av Kommunfullmäktige.
Ärendet behandlades av Programnämnd samhällsbyggnad den 7 april och
av Kommunstyrelsen den 19 maj 2015.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Programnämnd samhällsbyggnad, 2015-04-07
Stadsbyggnads tjänsteskrivelse, 2015-03-23
Reservationsavtal, 2015-04-01
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
1. Godkänna föreliggande reservationsavtal mellan Örebro kommun och
Gustavsviks Utvecklingsbolag AB.
2. Uppdra åt Programnämnd samhällsbyggnads ordförande att för
kommunens del godkänna och underteckna överlåtelseavtal avseende Del
av Nikolai 3:121 och del av Nikolai 3:63 när villkoren i reservationsavtalet
är uppfyllda.
Yrkande
Björn Sundin (S) och Lennart Bondeson (KD) yrkar bifall till
Kommunstyrelsens förslag.
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Godkänna föreliggande reservationsavtal mellan Örebro kommun och
Gustavsviks Utvecklingsbolag AB.
2. Uppdra åt Programnämnd samhällsbyggnads ordförande att för
kommunens del godkänna och underteckna överlåtelseavtal avseende Del
av Nikolai 3:121 och del av Nikolai 3:63 när villkoren i reservationsavtalet
är uppfyllda.

§ 109 Utökning av verksamhetsområden VA, april 2015
Ärendenummer: Ks 582/2015
Ärendebeskrivning
Utifrån gällande VA-lagstiftning skall Örebro kommun återkommande se
över och vid behov förändra/utöka verksamhetsområden för dricksvatten,
spillvatten och dagvatten. Detta behövs bl. a. för nya och planerade
exploateringsområden och för andra befintliga bebyggelseområden där det
finns behov av kommunal VA-försörjning.
Verksamhetsområdet utgörs av geografiska områden inom vilka
kommunen har ansvar att ordna kommunal VA-försörjning för berörda
fastigheter och där lagen om allmänna vattentjänster (LAV 2006:412)
gäller. Inom verksamhetsområdet gäller Örebro kommuns VA-taxa och
Allmänna bestämmelser (ABVA). Beslut rörande VA-taxa, ABVA och
verksamhetsområde skall tas av Kommunfullmäktige.
För att möjliggöra byggnation enligt kommande detaljplan för Olaus Petri
3:180 behöver Örebro kommun bygga ut den allmänna VA-anläggningen
till detta områden. Ett beslut om utökat verksamhetsområde behövs för att
VAutbyggnaden ska bli verklighet. VA-planeringsgruppen föreslår att
verksamhetsområdet för dricks-, dag- och spillvatten utökas för att täcka in
den del av fastigheten Olaus Petri 3:180 som är aktuell för planläggning.
Ärendet behandlas av Programnämnd Samhällsbyggnad den 7 april och av
Kommunstyrelsen den 19 maj 2015.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Programnämnd samhällsbyggnad, 2015-04-07
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse med kartbilaga, 2015-03-17
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
- Utöka verksamhetsområdena för spill-, dricks- och dagvatten för del av
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fastigheten Olaus Petri 3:180 enligt bifogad karta.
Yrkande
Björn Sundin (S) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Utöka verksamhetsområdena för spill-, dricks- och dagvatten för del av
fastigheten Olaus Petri 3:180 enligt bifogad karta.

§ 110 Förändrade kostpriser - Mattjänst
Ärendenummer: Ks 606/2015
Ärendebeskrivning
Neutrala enheten, kommunledningskontoret har på uppdrag av
programnämnden tagit fram förslag på nya kostpriser inom mattjänst.
Lunchlådan kostar idag 36 kronor per styck, oavsett om den är varm eller
kyld eller om man levererar en eller flera samtidigt. Kostnaden kan bli
lägre för individer med lägre pension på grund av det s.k.
förbehållsbeloppet. Avgiften har höjts med 4 kronor sedan 2006 vilket
medför att höjningarna inte ligger i takt med de kostnadsökningar som
finns för produktionen.
Örebro kommun har i jämförelse med andra kommuner en låg avgift för
mattjänst för äldre. Jämförbara kommuner ligger 15-25 kr högre i sitt pris.
Dessa kommuner har inte något valfrihetssystem och oftast kan inte
individen välja mellan kylda eller varma lunchlådor som i Örebro
kommun.
I denna rapport rekommenderas Programnämnd social välfärd att införa ett
abonnemangssystem, vilket innebär att den enskilde tecknar sig för ett femeller sjudagarsabonnemang. Månadskostnaden för ett
femdagarsabonnemang föreslås vara 1300 kronor/månad och ett
sjudagarsabonnemang 1668 kr/månad. Abonnemangspriserna är beräknade
på en höjd avgift med 19 respektive 24 kr per lunchlåda.
Ett abonnemangssystem förväntas sänka både kommunens och
mattjänstutförarnas administrationskostnader. Abonnemangssystemet
kommer även gynna den enskilde individen ur ett nutritions perspektiv,
eftersom kommunen stödjer den enskilde i att äta lagad mat varje dag då
färdiglagad mat levereras hem dagligen.
Ärendet behandlades av Programnämnd social välfärd den 7 maj och av
Kommunstyrelsen den 19 maj 2015.
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Beslutsunderlag
Skriftlig reservation från Karolina Wallström (FP), 2015-05-19
Skriftlig reservation från Murad Artin (V), 2015-05-19
Skriftlig reservation från Daniel Edström (SD), 2015-05-19
Protokollsutdrag från Programnämnd social välfärd, 2015-05-07
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2015-04-28
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
1. Mattjänstavgiften för lunchlådor höjs och ett abonnemangssystem införs
i två nivåer samt möjlighet till styckvisa inköp:
· 5 lunchlådor/vecka - Pris 1300 kr/månad
· 7 lunchlådor/vecka - Pris 1668 kr/månad
· Styckvisa lunchlådor - Pris 65 kr/st
2. Samtliga kostpriser inom Vård och omsorg ska årligen regleras efter
omsorgsprisindex (OPI).
Daniel Edström (SD) reserverade sig skriftligt mot Kommunstyrelsens
beslut till förmån för eget yrkande om avslag på Programnämnd social
välfärds förslag.
Murad Artin (V) reserverade sig skriftligt mot Kommunstyrelsens beslut
till förmån för eget yrkande om avslag på Programnämnd social välfärds
förslag.
Karolina Wallström (FP) reserverade sig skriftligt mot Kommunstyrelsens
beslut till förmån eget yrkande att mattjänstavgiften för lunchlådor höjs
och ett abonnemangssystem i två nivåer (5 lunchlådor/vecka respektive 7
lunchlådor/vecka) samt möjlighet till styckvisa inköp. Priset är 55 kronor
per låda och samtliga priser inom vård och omsorg regleras efter
omsorgsprisindex.
Yrkande
Rasmus Persson (C), Magnus Lander (MP), Marie Brorson (S), Susanne
Lindholm (KD) och John Johansson (S) yrkar bifall till Kommunstyrelsens
förslag.
Martha Wicklund (V) och Murad Artin (V) yrkar avslag på
Kommunstyrelsens förslag.
Azita Iranipour (FP) yrkar avslag på Kommunstyrelsens förslag och yrkar
istället att mattjänstavgiften för lunchlådor höjs och att det går att välja
lunchlådor när man så önskar. Priset ska vara 55 kronor per låda. Samtliga
priser inom vård och omsorg ska årligen regleras efter omsorgsprisinex
(OPI).
Åsa Johansson (FP) och Karolina Wallström (FP) yrkar bifall till Azita
Iranipours (FP) yrkande.
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Jimmy Larsson (SD) yrkar avslag på Kommunstyrelsens förslag och yrkar
istället att 1. Mattjänstavgiften för lunchlådor höjs till 65 kronor styck och
ett abonnemangssystem införs med möjlighet att välja 5 eller 7 lunchlådor
per vecka, till ett faktiskt pris per portion på 36 kronor styck, 2. Samtliga
kostpriser inom Vård och omsorg ska årligen regleras efter
omsorgsprisindex (OPI).
Sigvard Blixt (SD) och Habib Brini (SD) yrkar bifall till Jimmy Larssons
(SD) yrkande.
Rasmus Persson (C) yrkar avslag på Jimmy Larssons (SD) m.fl. yrkande
och avslag på Azita Iranipours (FP) m.fl. yrkande.
Ajournering
Kommunfullmäktige ajournerar sig för fikapaus klockan 10.10.
Sammanträdet återupptas klockan 10.35.
Proposition
Ordförande Agneta Blom (S) finner att det finns fyra förslag till beslut, det
vill säga Kommunstyrelsens förslag, Azita Iranipours (FP) m.fl. yrkande,
Jimmy Larssons (SD) m.fl. yrkande samt Martha Wicklunds (V) m.fl.
yrkande om avslag på Kommunstyrelsens förslag, och ställer dessa mot
varandra.
Votering begärs och verkställs. Kommunstyrelsens förslag är huvudförslag.
Först genomförs en votering om yrkandena från Azita Iranipour (FP) m.fl.
och Jimmy Larsson (SD) m.fl. för att få fram ett motförslag till
huvudförslaget. Ja-röst innebär bifall till Azita Iranipours (FP) m.fl.
yrkande och nej-röst innebär bifall till Jimmy Larssons (SD) m.fl. yrkande.
Ja-röster lämnas av Azita Iranipour (FP), Åsa Johansson (FP), Ulrica
Solver-Gustavsson (FP), Karolina Wallström (FP), Linn Andersson (M),
Hossein Azeri (M), Jimmy Bucher (M), Maria Haglund (M), Maria
Hedwall (M), Sebastian Haraldsson (M) Sara Ishak (M), Johan Kumlin
(M), Eva Leitzler (M), Johanna Reimfelt (M), Stefan Stark (M), Ulf
Södersten (M), Anders Åhrlin (M) och Anneli Appelskog (MP).
Nej-röster lämnas av Sigvard Blixt (SD), Habib Brini (SD), Daniel
Edström (SD), Jimmy Larsson (SD), Anna Spiik (SD) och Daniel Spiik
(SD).
Camilla Andersson (S), Allan Armaghan (S), Frederick Axevill (S), Lena
Baastad (S), Jennie Bergström (S), Agneta Blom (S), Marie Brorson (S),
Inger Carlsson (S), Jessica Ekerbring (S), Ida Eklund (S), Eva Eriksson (S),
Thomas Esbjörnsson (S), Anna Hedström (S), John Johansson (S),
Elisabeth Karlsson Zuaw (S), Torgny Larsson (S), Kenneth Nilsson (S),
Ameer Sachet (S), Linda Smedberg (S), Björn Sundin (S), Karin Sundin
(S), Susann Wallin (S), Nourouz Wanli (S), Jan Zetterqvist (S), Charlotte
Edberger Jangdin (C), Elisabeth Malmqvist (C), Rasmus Persson (C), PerÅke Sörman (C), Behcet Barsom (KD), Lennart Bondeson (KD), Anders
Hagström (KD), Susanne Lindholm (KD), Murad Artin (V), Jessica
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Carlqvist (V), Stefan Nilsson (V), Martha Wicklund (V), Magnus Lander
(MP), Gunnar Oest (MP), Niclas Persson (MP), Sara Richert (MP) och
Marcus Willén (MP) avstår från att rösta.
Ordföranden finner att Kommunfullmäktige med resultatet 18 ja-röster och
6 nej-röster beslutar att Azita Iranipours (FP) m.fl. yrkande ska vara
motförslag mot huvudförslaget. 41 ledamöter avstår från att rösta.
Därefter genomförs huvudvoteringen. Ja-röst innebär bifall till
Kommunstyrelsens förslag och nej-röst innebär bifall till Azita Iranipours
(FP) m.fl. yrkande.
Ja-röster lämnas av Camilla Andersson (S), Allan Armaghan (S), Frederick
Axevill (S), Lena Baastad (S), Jennie Bergström (S), Agneta Blom (S),
Marie Brorson (S), Inger Carlsson (S), Jessica Ekerbring (S), Ida Eklund
(S), Eva Eriksson (S), Thomas Esbjörnsson (S), Anna Hedström (S), John
Johansson (S), Elisabeth Karlsson Zuaw (S), Torgny Larsson (S), Kenneth
Nilsson (S), Ameer Sachet (S), Linda Smedberg (S), Björn Sundin (S),
Karin Sundin (S), Susann Wallin (S), Nourouz Wanli (S), Jan Zetterqvist
(S), Charlotte Edberger Jangdin (C), Elisabeth Malmqvist (C), Rasmus
Persson (C), Per-Åke Sörman (C), Behcet Barsom (KD), Lennart
Bondeson (KD), Anders Hagström (KD), Susanne Lindholm (KD), Linn
Andersson (M), Hossein Azeri (M), Jimmy Bucher (M), Maria Haglund
(M), Maria Hedwall (M), Sebastian Haraldsson (M) Sara Ishak (M), Johan
Kumlin (M), Eva Leitzler (M), Johanna Reimfelt (M), Stefan Stark (M),
Ulf Södersten (M), Anders Åhrlin (M), Anneli Appelskog (MP), Magnus
Lander (MP), Gunnar Oest (MP), Niclas Persson (MP), Sara Richert (MP)
och Marcus Willén (MP).
Nej-röster lämnas av Azita Iranipour (FP), Åsa Johansson (FP), Ulrica
Solver-Gustavsson (FP), Karolina Wallström (FP), Sigvard Blixt (SD),
Habib Brini (SD), Daniel Edström (SD), Jimmy Larsson (SD), Anna Spiik
(SD) och Daniel Spiik (SD).
Murad Artin (V), Jessica Carlqvist (V), Stefan Nilsson (V) och Martha
Wicklund (V) avstår från att rösta.
Ordföranden finner att Kommunfullmäktige med resultatet 51 ja-röster och
10 nej-röster beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag. 4 ledamöter avstår
från att rösta.
Slutligen genomförs en votering där bifall till Kommunstyrelsens förslag
ställs mot avslag. Ja-röst innebär bifall till Kommunstyrelsens förslag och
nej-röst innebär avslag på Kommunstyrelsens förslag.
Ja-röster lämnas av Camilla Andersson (S), Allan Armaghan (S), Frederick
Axevill (S), Lena Baastad (S), Jennie Bergström (S), Agneta Blom (S),
Marie Brorson (S), Inger Carlsson (S), Jessica Ekerbring (S), Ida Eklund
(S), Eva Eriksson (S), Thomas Esbjörnsson (S), Anna Hedström (S), John
Johansson (S), Elisabeth Karlsson Zuaw (S), Torgny Larsson (S), Kenneth
Nilsson (S), Ameer Sachet (S), Linda Smedberg (S), Björn Sundin (S),
Karin Sundin (S), Susann Wallin (S), Nourouz Wanli (S), Jan Zetterqvist
(S), Charlotte Edberger Jangdin (C), Elisabeth Malmqvist (C), Rasmus
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Persson (C), Per-Åke Sörman (C), Behcet Barsom (KD), Lennart
Bondeson (KD), Anders Hagström (KD), Susanne Lindholm (KD), Linn
Andersson (M), Hossein Azeri (M), Jimmy Bucher (M), Maria Haglund
(M), Maria Hedwall (M), Sebastian Haraldsson (M) Sara Ishak (M), Johan
Kumlin (M), Eva Leitzler (M), Johanna Reimfelt (M), Stefan Stark (M),
Ulf Södersten (M), Anders Åhrlin (M), Anneli Appelskog (MP), Magnus
Lander (MP), Gunnar Oest (MP), Niclas Persson (MP), Sara Richert (MP)
och Marcus Willén (MP).
Nej-röster lämnas av Azita Iranipour (FP), Åsa Johansson (FP), Ulrica
Solver-Gustavsson (FP), Karolina Wallström (FP), Sigvard Blixt (SD),
Habib Brini (SD), Daniel Edström (SD), Jimmy Larsson (SD), Anna Spiik
(SD) och Daniel Spiik (SD).
Murad Artin (V), Jessica Carlqvist (V), Stefan Nilsson (V) och Martha
Wicklund (V) avstår från att rösta.
Ordföranden finner att Kommunfullmäktige med resultatet 51 ja-röster och
10 nej-röster beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag. 4 ledamöter avstår
från att rösta.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Mattjänstavgiften för lunchlådor höjs och ett abonnemangssystem införs
i två nivåer samt möjlighet till styckvisa inköp:
· 5 lunchlådor/vecka - Pris 1300 kr/månad
· 7 lunchlådor/vecka - Pris 1668 kr/månad
· Styckvisa lunchlådor - Pris 65 kr/st
2. Samtliga kostpriser inom Vård och omsorg ska årligen regleras efter
omsorgsprisindex (OPI).
Reservation
Azita Iranipour (FP), Åsa Johansson (FP), Ulrica Solver-Gustavsson (FP)
och Karolina Wallström (FP) reserverar sig mot beslutet till förmån för
Azita Iranipours (FP) m.fl. yrkande om avslag på Kommunstyrelsens
förslag samt att mattjänstavgiften för lunchlådor höjs och att det går att
välja lunchlådor när man så önskar. Priset ska vara 55 kronor per låda.
Samtliga priser inom vård och omsorg ska årligen regleras efter
omsorgsprisinex (OPI).
Sigvard Blixt (SD), Habib Brini (SD), Daniel Edström (SD), Jimmy
Larsson (SD), Anna Spiik (SD) och Daniel Spiik (SD) reserverar sig mot
beslutet till förmån för Jimmy Larssons (SD) m.fl. yrkande om avslag på
Kommunstyrelsens förslag samt att 1. Mattjänstavgiften för lunchlådor
höjs till 65 kronor styck och ett abonnemangssystem införs med möjlighet
att välja 5 eller 7 lunchlådor per vecka, till ett faktiskt pris per portion på
36 kronor styck, 2. Samtliga kostpriser inom Vård och omsorg ska årligen
regleras efter omsorgsprisindex (OPI).
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§ 111 Enkel fråga från Johanna Reimfelt (M) till
kommunalråd Rasmus Persson (C) om bemanning på
Rostahemmet
Ärendenummer: Ks 705/2015
Ärendebeskrivning
Johanna Reimfelt (M) har inkommit med en enkel fråga till
kommunalrådet Rasmus Persson (C) om bemanning på Rostahemmet.
Beslutsunderlag
Enkel fråga från Johanna Reimfelt (M)
Kommunfullmäktiges behandling
Johanna Reimfelt (M) ställer sin fråga.
Rasmus Persson (C) yttrar sig.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Frågan får ställas.
2. Frångå ärendet som därmed är färdigbehandlat.

§ 112 Interpellation från Ulrica Solver-Gustavsson (FP) till
kommunalråd Lena Baastad (S) om dags att avskaffa
vårdnadsbidraget i Örebro kommun?
Ärendenummer: Ks 559/2015
Ärendebeskrivning
Ulrika Solver-Gustavsson (FP) har inkommit med en interpellation till
kommunalråd Lena Baastad (S) om dags att avskaffa vårdnadsbidraget i
Örebro kommun?
Interpellationen anmäldes till Kommunfullmäktige den 29 april 2015.
Beslutsunderlag
Interpellation från Ulrika Solver-Gustavsson (FP)
Svar från Lena Baastad (S)
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Kommunfullmäktiges behandling
Ulrika Solver-Gustavsson (FP) ställer sina frågor i interpellationen.
Lena Baastad (S) yttrar sig och hänvisar till sitt skriftliga svar.
Lennart Bondeson (KD), Murad Artin (V), Daniel Spiik (SD), Azita
Iranipour (FP), Susanne Lindholm (KD), Karolina Wallström (FP), Anna
Spiik (SD) och Sara Richert (MP) yttrar sig under interpellationsdebatten.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Frångå interpellationen, som därmed är besvarad.

§ 113 Kommunala bolag - utbildning
Ärendebeskrivning
Bolagsekonom Tina Hillding och finanschef Mats Rodenfelt informerar
om Örebro kommuns bolag och dess styrning. Ulf Rohlén, VD
Örebrobostäder och Göran Lunander, VD Futurum, pratar om VD-rollen i
ett kommunalt bolag.

§ 114 Interpellation från Daniel Edström (SD) till
kommunalråd Lena Baastad (S) om den kommunala
vindkraftssatsningen
Ärendenummer: Ks 612/2015
Ärendebeskrivning
Daniel Edström (SD) har inkommit med en interpellation till kommunalråd
Lena Baastad (S) om den kommunala vindkraftssatsningen.
Interpellationen anmäldes till Kommunfullmäktige den 29 april 2015.
Beslutsunderlag
Interpellation från Daniel Edström (SD)
Svar från Lena Baastad (S)
Kommunfullmäktiges behandling
Daniel Edström (SD) ställer sina frågor i interpellationen.
Lena Baastad (S) yttrar sig och hänvisar till sitt skriftliga svar.
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Frångå interpellationen, som därmed är besvarad.

§ 115 Interpellation från Emelie Jaxell (M) till kommunalråd
Rasmus Persson (C) om är Örebro kommun en trygg
arbetsplats?
Ärendenummer: Ks 623/2015
Ärendebeskrivning
Emelie Jaxell (M) har inkommit med en interpellation till kommunalråd
Rasmus Persson (C) om är Örebro kommun en trygg arbetsplats?
Interpellationen kommer att besvaras av ordförande i nämnden för
funktionshindrade, Susanne Lindholm (KD).
Interpellationen anmäldes till Kommunfullmäktige den 29 april 2015.
Beslutsunderlag
Interpellation från Emelie Jaxell (M)
Svar från Susanne Lindholm (KD)
Kommunfullmäktiges behandling
Emelie Jaxell (M) ställer sina frågor i interpellationen.
Susanne Lindholm (KD) yttrar sig och hänvisar till sitt skriftliga svar.
Azita Iranipour (FP), Åsa Johansson (FP), Jimmy Bucher (M), Lena
Baastad (S) och Fisun Yavas (S) yttrar sig under interpellationsdebatten.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Frångå interpellationen, som därmed är besvarad.

§ 116 Interpellation från Maria Haglund (M) till
kommunalråd Kenneth Nilsson (S) om en drogfri skola?
Ärendenummer: Ks 624/2015
Ärendebeskrivning
Maria Haglund (M) har inkommit med en interpellation till kommunalråd
Kenneth Nilsson (S) om en drogfri skola?
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Interpellationen anmäldes till Kommunfullmäktige den 29 april 2015.
Beslutsunderlag
Interpellation från Maria Haglund (M)
Svar från Kenneth Nilsson (S)
Kommunfullmäktiges behandling
Maria Haglund (M) ställer sina frågor i interpellationen.
Kenneth Nilsson (S) yttrar sig och hänvisar till sitt skriftliga svar.
Habib Brini (SD), Karolina Wallström (FP), Per-Åke Sörman (C), Ulrica
Solver-Gustavsson (FP), Elisabeth Malmqvist (C), Anders Åhrlin (M),
Stefan Stark (M), John Johansson (S), Sara Ishak (M), Johan Kumlin (M),
Daniel Spiik (SD) och Niclas Persson (MP) yttrar sig under
interpellationsdebatten.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Frångå interpellationen, som därmed är besvarad.

§ 117 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
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.
18

Ärendet bordlades vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 25 mars
och den 29 april 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
Kommunstyrelsens beslut till förmån för sina yrkanden om bifall till
motionen.
Yrkande
Kenneth Nilsson (S), Stefan Nilsson (V), Susann Wallin (S), Niclas
Persson (MP), Jessica Ekerbring (S), Per-Åke Sörman (C) och Pell Uno
Larsson (S) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Maria Haglund (M), Stefan Stark (M), Anna Spiik (SD), Maria Hedwall
(M), Karolina Wallström (FP), Eva Leitzler (M) och Hossein Azeri (M),
yrkar bifall till motionen.
Proposition
Ordförande Agneta Blom (S) finner att det finns två förslag till beslut, det
vill säga bifall till Kommunstyrelsens förslag respektive bifall till
motionen, och ställer dessa mot varandra. Ordföranden finner att
Kommunfullmäktige beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Motionen är besvarad.
2. Grundskolenämnden ges i uppdrag att kartlägga rastvärdsverksamheten
samt utreda skolornas förebyggande värdegrundsarbete.
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Reservation
Linn Andersson (M), Hossein Azeri (M), Jimmy Bucher (M), Lars
Elamson (M), Maria Haglund (M), Maria Hedwall (M), Sara Ishak (M),
Johan Kumlin (M), Eva Leitzler (M), Gunilla Olofsson (M), Stefan Stark
(M), Ulf Södersten (M), Anders Åhrlin (M), Azita Iranipour (FP), Åsa
Johansson (FP), Ulrica Solver-Gustavsson (FP), Karolina Wallström (FP),
Sigvard Blixt (SD), Habib Brini (SD), Daniel Edström (SD), Jimmy
Larsson (SD), Anna Spiik (SD) och Daniel Spiik (SD) reserverar sig mot
beslutet till förmån för Maria Haglunds (M), Karolina Wallströms (FP) och
Anna Spiiks (SD) m.fl. yrkande om bifall till motionen.

§ 118 Svar på motion från Johan Kumlin (M) om hjälp fler
örebroare att komma i arbete
Ärendenummer: Ks 275/2014
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade den 22 april att överlämna nya moderaternas
motion, "Hjälp fler örebroare att komma i arbete", till Vuxen- och
arbetsmarknadsnämnden för yttrande. Yttrandet överlämnas senast den 14
november 2014.
I motionen föreslås sammanfattningsvis att vuxenutbildnings- och
arbetsmarknadsförvaltningen ska stärka upp sin verksamhet ytterligare för
att få ut fler i egen försörjning. En stor utmaning kommunen kämpar med
idag är att hitta företag och arbetsgivare som vill anställa någon som har
varit arbetslös länge. Motionen föreslår därför att kommunen ska anställa
personer med särskild kompetens om arbetsmarknaden, näringslivet och
som har ett stort kontaktnät inom dessa områden. De här personerna ska ha
som särskilt uppdrag att hitta fler företag som vill anställa örebroare eller
erbjuda dem en praktikplats. Genom att samverka med exempelvis
kommunens arbetskonsulenter kommer förutsättningarna att öka för att fler
ska få en egen försörjning.
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden behandlade ärendet den
13 november 2014 och Kommunstyrelsen den 24 februari 2015.
Ärendet bordlades av Kommunfullmäktige den 25 mars och den 29 april
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 Kommunstyrelsens beslut till förmån för sina yrkanden
om bifall till motionen.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Bordlägga ärendet.

§ 119 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.
Ärendet bordlades av Kommunfullmäktige den 25 mars och den 29 april
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.

§ 120 Svar på motion från Jonas Millard (SD) m.fl. om att
belöna kommuninvånare som visat civilkurage
Ärendenummer: Ks 509/2014
Ärendebeskrivning
Sverigedemokraterna har inkommit med en motion som anmäldes i
Kommunfullmäktige den 22 april 2014.
Motionen innehåller ett förslag om att Örebro kommun ska inrätta ett pris
till personer som visat civilkurage.
Ärendet behandlades av Kommunstyrelsen den 24 februari 2015.
Ärendet bordlades av Kommunfullmäktige den 25 mars och den 29 april
2015.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2015-02-24, § 36
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2015-02-11
Motion från Jonas Millard (SD) m.fl. om att belöna kommuninvånare som
visat civilkurage
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
- Motionen är tillgodosedd.
Vid Kommunstyrelsens sammanträde reserverade sig Daniel Edström (SD)
till förmån för sitt yrkande om bifall till motionen.
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Bordlägga ärendet.

§ 121 Svar på motion från Daniel Granqvist (M) om
översyn av området i centrala Örebro där alkohol inte får
konsumeras på allmän plats
Ärendenummer: Ks 126/2014
Ärendebeskrivning
En motion har inkommit från Moderaterna och remitterats till Tekniska
nämnden. Moderaterna föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att
kommunen snarast ska göra en ny översyn av vilka områden i kommunen
där konsumtion av alkohol på allmän plats ska vara förbjuden och att
grönområdet vid Svartån där Faktorigatan börjar ska omfattas av förbud
mot alkoholkonsumtion på allmän plats.
Tekniska nämnden behandlade sitt yttrande på deras sammanträde 21
augusti 2014. Tekniska nämnden anger i sitt yttrande att de har tagit emot
klagomål och synpunkter, både från kommunmedlemmar och från andra
myndigheter, vilka pekar på behovet av en översyn av området där
alkoholförtäring är förbjuden och då särskilt området runt
Faktorigatan/USÖ. Tekniska förvaltningen inledde därför, på uppdrag av
Tekniska nämndens presidium, en utredning angående detta. När
Kommunfullmäktige den 17 december 2014 beslutade om en revidering av
lokala ordningsföreskrifter för Örebro kommun ingår numera det område
motionären hänvisar till i det område inom vilket alkoholförtäring är
förbjudet enligt de lokala ordningsföreskrifterna.
Ärendet behandlades av Tekniska nämnden den 21 augusti 2014 och av
Kommunstyrelsen den 24 mars 2015.
Ärendet bordlades av Kommunfullmäktige den 29 april 2015.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2015-03-24, § 60
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2015-03-04
Protokollsutdrag från Tekniska nämnden, 2014-08-21
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2014-08-07
Motion "Översyn av området i centrala Örebro där alkohol inte får
konsumeras på allmän plats"

23

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
- Motionen är tillgodosedd.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Bordlägga ärendet.

§ 122 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.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2015-04-21, § 83
Reservation från Anders Åhrlin m.fl. (M), 2015-04-21
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2014-09-08
Protokollsutdrag från Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden,
2014-05-08, § 60
Yttrande från Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, 2014-05-08
Motion från Johan Kumlin (M) om en väg till jobb, 2014-01-29
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
- Motionen är besvarad.
Vid Kommunstyrelsens sammanträde reserverade sig Anders Åhrlin (M),
Maria Haglund (M) och Johanna Reimfelt (M) skriftligt mot beslutet till
förmån för Anders Åhrlins (M) yrkande om bifall till motionen.
Karolina Wallström (FP) reserverade sig mot beslutet till förmån för sitt
yrkande om bifall till motionen.
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Bordlägga ärendet.

§ 123 Svar på motion från Murad Artin (V) m fl om att
upphäva utmaningsrätten
Ärendenummer: Ks 741/2013
Ärendebeskrivning
Vänsterpartiet har i en gruppmotion med rubriken "Upphäv
utmaningsrätten" föreslagit att utmaningsrätten upphävs för kommunens
samtliga nämnder och verksamheter.
Ärendet behandlades av Kommunstyrelsen den 21 april 2015.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2015-04-21, § 84
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2014-04-28
Motion från Murad Artin (V), Hans Holberg (V), Malin Tinjan (V) och
Öystein Thorsen (V), 2013-06-26
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
- Motionen avslås.
Vid Kommunstyrelsens sammanträde reserverade sig Murad Artin (V) mot
beslutet till förmån för sitt yrkande om bifall till motionen.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Bordlägga ärendet.

§ 124 Svar på motion från Daniel Edström (SD) och Jonas
Millard (SD) om aktivitetspark för äldre
Ärendenummer: Ks 733/2014
Ärendebeskrivning
Daniel Edström (SD) och Jonas Millard (SD), har inkommit med en
motion som anmäldes till Kommunfullmäktige den 18 juni 2014, § 295.
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Motionen innehåller ett förslag om att upprätta minst en aktivitetspark för
äldre, att möjligheten att få sponsring för aktivitetsparken ska ses över av
kommunen samt att pensionärsföreningarna ska få komma med sina
synpunkter gällande frågan.
Motionen har beretts av Kommunledningskontoret.
Ärende behandlades av Kommunstyrelsen den 21 april 2015.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2015-04-21, § 85
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2015-03-25.
Motion från Daniel Edström (SD) och Jonas Millard (SD) om
aktivitetspark för äldre, 2014-06-12.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
- Motionen är besvarad.
Vid Kommunstyrelsens sammanträde reserverade sig Daniel Edström (SD)
mot beslutet till förmån för sitt yrkande om bifall till motionen.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Bordlägga ärendet.

§ 125 Svar på motion från Jonas Millard (SD) m fl om
handlingsplan mot politiskt våld och hot
Ärendenummer: Ks 1030/2013
Ärendebeskrivning
Jonas Millard, Daniel Edström och Daniel Spiik har inkommit med en
motion som anmälts 2013-10-18. Motionärerna reagerar på vad de
uppfattar som våld och skadegörelse riktade mot politiska partier, enskilda
politiker och företag. Man menar att detta utgör en fara för demokratin och
att det alltför ofta möts med tystnad hos ledande politiker på kommunal och riksnivå. Motionärerna önskar att Örebro kommun via hemsidan
fördömer och informerar kommuninnevånarna om grupperingar som kan
anses vara ett hot mot den lokala demokratin. Samtidigt vill man att
kommunen upprättar en handlingsplan mot våld, hot och trakasserier
riktade mot förtroendevalda och deras familjer eller anhöriga.
Ärendet behandlades av Kommunstyrelsen den 21 april 2015.
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Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2015-04-21, § 86
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2014-05-30
Motion från Jonas Millard, Daniel Edström och Jonas Spiik, samtliga (SD)
om upprättande av handlingsplan mot politiskt våld och hot, 2013-10-01
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
1. Motionen avslås i den del som berör information på Örebro kommuns
hemsida.
2. Motionen är tillgodosedd i den del som rör förslag om att upprätta
handlingsplan mot hot, våld och trakasserier riktat mot förtroendevalda och
deras familjer eller anhöriga.
Vid Kommunstyrelsens sammanträde reserverade sig Daniel Edström (SD)
mot beslutet till förmån för sitt yrkande om bifall till motionen.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Bordlägga ärendet.

§ 126 Svar på motion från Ia Malmqvist (MP) m fl om att
bygga laddstolpar för eldrivna fordon i hela Örebro
kommun
Ärendenummer: Ks 749/2014
Ärendebeskrivning
Ia Malmqvist (MP), Fredrik Persson (MP), Lotta Sörman (MP) och Gunnar
Oest (MP) har inkommit med en motion till Kommunfullmäktige 17 juni
2014. I motionen framförs yrkandet att Örebro kommun ska upprätta
laddstolpar för eldrivna fordon.
Yttranden har inhämtats från Tekniska nämnden och Programnämnd
samhällsbyggnad. Kommunledningskontorets bedömning är att kommunen
bör ta fram en strategi för utveckling av laddningsmöjligheter för eldrivna
fordon. Ett sådant uppdrag finns med i ÖSB 2015, varför motionen kan
anses tillgodosedd.
Ärendet behandlades av Kommunstyrelsen den 21 april 2015.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2015-04-21, § 87
Reservation från Sara Richert (MP), 2015-04-21
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Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2015-03-10
Protokollsutdrag från Programnämnd samhällsbyggnad, 2015-02-06, § 13
Stadsbyggnads tjänsteskrivelse, 2015-03-02
Protokollsutdrag från Tekniska nämnden, 2015-01-15, § 7
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, 2015-01-07
Motion från Ia Malmqvist (MP), Fredrik Persson (MP), Lotta Sörman
(MP) och Gunnar Oest (MP), 2014-06-17
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
- Motionen anses tillgodosedd.
Vid Kommunstyrelsens sammanträde reserverade sig Sara Richert (MP)
skriftligt mot beslutet till förmån för sitt yrkande om bifall till motionen.
Karolina Wallström (FP), Anders Åhrlin (M), Maria Haglund (M) och
Johanna Reimfelt (M) reserverade sig mot beslutet till förmån för Karolina
Wallströms (FP) och Anders Åhrlins (M) yrkande om bifall till motionen.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Bordlägga ärendet.

§ 127 Svar på motion från Jonas Millard (SD) m fl om att
inte särbehandla vid anställning
Ärendenummer: Ks 1040/2013
Ärendebeskrivning
Sverigedemokraterna föreslår i sin motion att all rekrytering till lediga
tjänster inom Örebro kommun ska ske utifrån kompetens och inga andra
faktorer som kön, religiös tillhörighet eller etnisk bakgrund ska ligga
tillgrund för positiv särbehandling eller kvotering.
Örebro kommun arbetar idag med en kompetensbaserad
rekryteringsprocess som innebär att den sökande med bäst meriter för
uppdraget erbjuds anställning. I enlighet med Örebro kommuns
jämställdhet- och ickediskrimineringsplan 2012-2015 finns möjlighet att i
de fall de sökande har lika meriter erbjuda anställningen till en sökande av
underrepresenterat kön, d.v.s. positiv särbehandling i strävan efter en
jämnare könsfördelning i yrkesgruppen.
Ärendet behandlades av Kommunstyrelsen den 21 april 2015.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2015-04-21, § 88
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2015-03-18
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Motion från Jonas Millard m.fl. (SD) om att inte särbehandla vid
anställning, 2013-10-01
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
- Motionen avslås.
Vid Kommunstyrelsens sammanträde reserverade sig Daniel Edström (SD)
mot beslutet till förmån för sitt yrkande om bifall till motionen.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Bordlägga ärendet.

§ 128 Inkomna frågor och interpellationer
Ärendebeskrivning
Enkel fråga från Martha Wicklund (V) till kommunalråd Rasmus Persson
(C) om underhållsstöd, Ks 697/2015
Interpellation från Johan Kumlin (M) till Anders Hagström (KD) om varför
fick inte utsatta barn det stöd de har rätt till? Ks 741/2015
Interpellation från Murad Artin (V) till kommunalråd Lena Baastad (S) om
när försvinner de ofrivilliga delade turerna? Ks 740/2015
Interpellation från Stefan Stark (M) till kommunalråd Lena Baastad (S) om
beskattning av solcellsanläggningar Ks 743/2015
Interpellation från Jessica Carlqvist (V) till kommunalråd Lennart
Bondeson (KD) om hur bemöts HBTQ-personer i Örebro? Ks 742/2015
Interpellation från Anders Åhrlin (M) till kommunalråd Lena Baastad (S)
om ett tryggt Örebro utan missbruk Ks 745/2015
Interpellation från Martha Wicklund (V) till kommunalråd Rasmus Persson
(C) om vad kostar LOV i Örebro kommun? Ks 744/2015
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Den enkla frågan och interpellationerna får ställas.
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§ 129 Anmälan av motioner
Ärendebeskrivning
Motion från Niclas Persson (MP) och Azita Iranipour (FP) om att inrätta en
lokal barnombudsman i Örebro kommun, Ks 734/205
Motion från Johanna Reimfelt (M) om att bygga karriärvägar för
socialsekreterare, Ks 733/2015
Motion från Anders Åhrlin (M) om att Oxhagen behöver mer än betong,
Ks 732/2015
Motion från Magnus Lander (MP) om att låta studenter bo hyresfritt i
anslutning till äldreboenden, Ks 698/2015
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Remittera motionerna till Kommunstyrelsen.

§ 130 Anmälan av revisionsrapporter
Ärendebeskrivning
Följande rapporter anmäls som inkomna:
Granskning av intern kontroll, Ks 636/2015
Granskning av kommunens förebyggande arbete och åtgärder vid hot och
våld, Ks 580/2015
Beslutsunderlag
Granskning av intern kontroll, Ks 636/2015
Granskning av kommunens förebyggande arbete och åtgärder vid hot och
våld, Ks 580/2015
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
-Lägga rapporterna till handlingarna.

§ 131 Vissa val m.m
Ärendenummer: Ks 610/2015
Ärendebeskrivning
Valberedningen har den 27 maj 2015 inkommit med en valhandling.
Valhandlingen läggs som bilaga till protokollet.
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Beslutsunderlag
Valhandling, 2015-05-27
Länsstyrelsens protokoll avseende ny ersättare i Kommunfullmäktige,
2015-05-18, Ks 619/2015.
Länsstyrelsens protokoll avseende ny ledamot/ersättare för ledamot i
Kommunfullmäktige, 2015-05-18, Ks 603/2015.
Länsstyrelsens protokoll avseende ny ledamot/ersättare för ledamot i
Kommunfullmäktige, 2015-05-18, Ks 608/2015.
Länsstyrelsens protokoll avseende ny ersättare i Kommunfullmäktige,
2015-05-13, Ks 585/2015.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Enligt valberedningens förslag.
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2015-05-27

Ks 610/2015

Kommunfullmäktige

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

Anneli Appelskog (MP), KS 616/2015

Ersättare i
Kommunfullmäktige
Ersättare i Kulturnämnden
Ersättare i
Landsbygdsnämnden

Magnus Lander (MP), Ks 702/2015

Ersättare i Programnämnd
Social välfärd

Thomas Nyström (MP), Ks 703/2015

Ledamot i Miljönämnden

Sten Lang (MP), Ks 709/2015

Ersättare i Tekniska nämnden

Gabriela Velasquez (MP), Ks 711/2015

Ersättare i Programnämnd barn
och utbildning

Thomas Andersson (SD), Ks 684/2015

Ersättare i
Grundskolenämnden

Joakim Sjögren (SD), Ks 712/2015

Ledamot i Socialnämnd väster,
ersättare i Miljönämnden

Helena Ståhl (SD), Ks 713/2015

Ledamot i Förskolenämnden

Josefin Pettersson (SD), Ks 715/2015

Ersättare i Nämnden för
funktionshindrade

Elin Isvind (MP), Ks 724/2015

Ersättare i Fritidsnämnden

Kommunfullmäktige föreslås besluta följande:
1. Begärda entlediganden beviljas.
2. Hos länsstyrelsen begära att ny ersättare efter Anneli Appelskog (MP)
utses genom ny sammanräkning.
3. Niclas Persson (MP) utses till ny ersättare i Kulturnämnden efter Anneli
Appelskog (MP).

4. Sten Lang (MP) utses till ny ersättare i Landsbygdsnämnden efter
Anneli Appelskog (MP).
5. Per Folkeson (MP) utses till ersättare i Programnämnd social välfärd
efter Magnus Lander (MP).
6. Sten Lang (MP) utses till ny ledamot i Miljönämnden efter Thomas
Nyström (MP).
7. Thomas Nyström (MP) utses till ny ersättare i Tekniska nämnden efter
Sten Lang (MP).
8. Helena Skogh (MP) utses till ny ersättare i Programnämnd barn och
utbildning efter Gabriela Velasquez (MP).
9. Joakim Sjögren (SD) utses till ny ersättare i Grundskolenämnden efter
Thomas Andersson (SD).
10. Josefin Pettersson (SD) utses till ny ledamot i Socialnämnd Väster efter
Joakim Sjögren (SD).
11. Helena Ståhl (SD) utses till ny ersättare i Miljönämnden efter Joakim
Sjögren (SD).
12. Joakim Sjögren (SD) utses till ny ledamot i Förskolenämnden efter
Helena Ståhl (SD).
13. David Larsson (SD) utses till ny ersättare i Nämnden för funktionshindrade efter Josefin Pettersson (SD).
14. Katarina Bååth (MP) utses till ny ersättare i Fritidsnämnden efter Elin
Isvind (MP).
15. Till bolaget Biogasbolaget i Mellansverige AB där det funnits en vakant
plats att tillsätta, väljs som lekmannarevisorsuppleant Fredrik Persson
(MP). Valet avser tiden t.o.m. slutet av den ordinarie bolagsstämma som
hålls närmast efter att val till Kommunfullmäktige hölls.
16. Till bolaget Örebro läns trädgårdsaktiebolag där det funnits en vakant
plats att tillsätta, väljs som lekmannarevisorsuppleant Nils Gunnarsson
(SD). Valet avser tiden t.o.m. slutet av den ordinarie bolagsstämma som
hålls närmast efter att val till Kommunfullmäktige hölls.
17. Till bolaget ÖBO Husaren AB väljs som styrelseledamöter Ulf Rohlén
(-), Björn Forsberg (-) och Roger Rådström (-). Till lekmannarevisorer
för ÖBO Husaren AB väljs Sven Landh (KD) och Fredrik Persson (MP)
och till lekmannarevisorssuppleanter väljs Eva Johansson (M) och Nils
Gunnarsson (SD).
18. Till handlingarna läggs inkommet protokoll, vari Länsstyrelsen den 11
maj 2015 beslutat utse Leif Persson (SD) till ny ersättare efter Julia
Kronlid (SD), (Ks 585/2015)

19. Till handlingarna läggs inkommet protokoll, vari Länsstyrelsen den 13
maj 2015 beslutat utse Per Folkesson (MP) till ny ersättare efter Malena
Bryngelsson (MP), (Ks 619/2015)
20. Till handlingarna läggs inkommet protokoll, vari Länsstyrelsen den 13
maj 2015 beslutat utse Marcus Willén (MP) till ny ledamot och Gunnar
Oest (MP) till ny ersättare efter Ia Malmqvist (MP) (Ks 603/2015)
21. Till handlingarna läggs inkommet protokoll, vari Länsstyrelsen den 13
maj 2015 beslutat utse Per Folkesson (MP) till ny ledamot och Annelie
Appelskog (MP) och Jesper Räftegård (MP) till nya ersättare efter Malin
Bjarnefors (MP). (Ks 608/2015)

22. Valen under punkterna 3-14 avser tiden t.o.m. den 31 december 2018.

För valberedningen

Jan Zetterqvist
Ordförande valberedningen
Lena Claeson
Kommunsekreterare

