Ks 37/2015

Protokoll

Kommunfullmäktige
2015-04-29
Datum:
Klockan: 9:00 - 17:20, (ajournering mellan klockan 15:20-15:40)
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)
Fisun Yavas (S)
Jessica Ekerbring (S)
Jennie Bergström (S)
Camilla Andersson (S)
Per Lilja (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)
Jessica Carlqvist (V)
Anders Åhrlin (M)

§§ 80-92

§§ 80-86
§§ 80-86, och del av debatten i § 87

§§ 80-86

§§ 80-86
§§ 80-86

§§ 80-86, och del av debatten i § 87

§§ 80-86, och del av debatten i § 87
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Johanna Reimfelt (M)
Stefan Stark (M)
Ewa Leitzler (M)
Jimmy Bucher (M)
Linn Andersson (M)
Maria Haglund (M)
Daniel Granqvist (M)
Sara Ishak (M)
Johan Kumlin (M)
Sebastian Haraldsson (M)
Hossein Azeri (M)
Niclas Persson (MP)
Magnus Lander (MP)
Sara Richert (MP)
Ia Malmqvist (MP)
Malin Bjarnefors (MP)
Anna Spiik (SD)
Jimmy Larsson (SD)
Daniel Spiik (SD)
Sigvard Blixt (SD)
Daniel Edström (SD)
Karolina Wallström (FP)
Ulrica Solver-Gustavsson (FP)
Patrik Jämtvall (FP)
Tjänstgörande ersättare
Elisabeth Karlsson Zuaw (S)
Inger Carlsson (S)
Eghbal Kamran (M)
Eva Eriksson (S)
Hanna Altunkaynak (S)
Hans Holberg (V)
Lars Elamson (M)
Habib Brini (SD)
Maria Hedwall (M)
Emelie Jaxell (M)
Elisabeth Malmqvist (C)
Hannah Ljung (C)

§§ 80-90
§§ 87-102
§§ 80-86
§§ 80-90

§§ 80-89
§§ 87-102

§§ 87-102
§§ 80-86

Ersätter Camilla Andersson (S)
§§ 87-102
§§
Ersätter Carina Toro Hartman (S)
Ersätter Sebastian Haraldsson (M)
§§ 90-102
Ersätter
87-102 Kenneth Nilsson (S)
§§ 87-102
Ersätter Jessica Ekerbring (S)
§§ 87-102
§§
87-102
Ersätter
Cecilia Lönn Elgstrand (V)
Ersätter Hossein Azeri (M) §§ 80
-86
ochAnders
AndersÅhrlin
Åhrlin(M)
(M)§§87-102
86 och
§§ 87Ersätter
Jonas Millard (SD)
102
§§
87-102
Ersätter Jimmy Bucher (M)§§ 87
Ersätter
Eva Leitzler (M) §§ 80-86
102
och Stefan Stark (M) §§ 91-102
Ersätter Charlotte Edberger Jangdin
(C) §§ 80-86
Ersätter Lars Johansson (C)
§§ 87-102
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Marlene Jörhag (KD)
Stefan Nilsson (V)
Victor Silwerfeldt (S)
Martin Andersson (S)
Per Folkeson (MP)
Åsa Johansson (FP)
Gunilla Olofsson
Närvarande ersättare
Laszlo Petrovics (SD)
Sara Dicksen (M)
Gunilla Olofsson (M)
Anna Hedström (S)
Hanna Altunkaynak (S)
Elisabeth Karlsson Zuaw (S)
Marlene Jörhag (KD)
Maria Hedwall (M)
Emelie Jaxell (M)

Ersätter Lennart Bondeson (KD)
§§ 87-102
Ersätter Martha Wicklund (V)
Ersätter Thomas Esbjörnsson (S)
Ersätter Oskar Ragnarsson (S)
Ersätter Sara Richert (MP) §§ 80-86
och Ia Malmqvist (MP) §§ 87-102
Ersätter Azita Iranipour (FP)
Ersätter Linn Andersson §§ 90-102

§§ 80-87
§§ 83-102
§§ 80-89
§§ 80-86
§§ 80-86
§§ 80-86
§§ 80-86
§§ 87-90
§

Paragraf 80-102

Jenni Hermansson, sekreterare
Justerat den 6 maj 2015

Agneta Blom (S), ordförande

Hans Holberg (V), justerare

Susann Wallin (S), justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 7 maj 2015.
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§ 80 Val av protokollsjusterare och bestämmande av tid
för justering av protokollet
Ärendebeskrivning
På förslag av ordförande Agneta Blom (S) uppdras åt Susann Wallin (S)
och Hans Holberg (V), med Behcet Barsom (KD) och Karolina Wallström
(FP) som ersättare, att jämte ordföranden justera protokollet.
Justeringen äger rum på Kommunledningskontoret den 6 maj 2015 kl.
9.00.

§ 81 Enkel fråga från Linn Andersson (M) till kommunalråd
Björn Sundin (S) om elitfotbollshallen som försvann
Ärendenummer: Ks 576/2015
Ärendebeskrivning
Linn Andersson (M) har inkommit med en enkel fråga till kommunalrådet
Björn Sundin (S) om elitfotbollshallen som förvann.
Beslutsunderlag
Enkel fråga från Linn Andersson (M)
Kommunfullmäktiges behandling
Linn Andersson (M) ställer sin fråga.
Björn Sundin (S) yttrar sig.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Frågan får ställas.
2. Frångå ärendet som därmed är färdigbehandlat.

§ 82 Interpellation från Daniel Spiik (SD) till kommunalråd
Lena Baastad (S) om enmansföretag inte kan lägga anbud
Ärendenummer: Ks 480/2015
Ärendebeskrivning
Daniel Spiik (SD) har inkommit med en interpellation till kommunalråd
Lena Baastad (S) om enmansföretag inte kan lägga anbud?
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Beslutsunderlag
Interpellation från Daniel Spiik (SD)
Svar från Lena Baastad (S)
Kommunfullmäktiges behandling
Daniel Spiik (SD) ställer sina frågor i interpellationen.
Lena Baastad (S) yttrar sig och hänvisar till sitt skriftliga svar.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Frångå interpellationen, som därmed är besvarad.

§ 83 Interpellation från Niclas Persson (MP) till
kommunalråd Kenneth Nilsson (S) om gröna skolgårdar
Ärendenummer: Ks 496/2015
Ärendebeskrivning
Niclas Persson (MP) har inkommit med en interpellation till kommunalråd
Kenneth Nilsson (S) om gröna skolgårdar.
Beslutsunderlag
Interpellation från Niclas Persson (MP)
Svar från Kenneth Nilsson (S)
Kommunfullmäktiges behandling
Niclas Persson (MP) ställer sina frågor i interpellationen.
Kenneth Nilsson (S) yttrar sig och hänvisar till sitt skriftliga svar.
Maria Haglund (M), Hans Holberg (V) och Karolina Wallström (FP) yttrar
sig under interpellationsdebatten.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Frångå interpellationen, som därmed är besvarad.
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§ 84 Interpellation från Daniel Granqvist (M) till Tekniska
nämndens ordförande Charlotte Edberger Jangdin (C) om
ny anslutningsavgift för den som redan har kommunalt
vatten och avlopp
Ärendenummer: Ks 515/2015
Ärendebeskrivning
Daniel Granqvist (M) har inkommit med en interpellation till Tekniska
nämndens ordförande Charlotte Edberger Jangdin (C) om ny
anslutningsavgift för den som redan har kommunalt vatten och avlopp.
Beslutsunderlag
Interpellation från Daniel Granqvist (M)
Svar från Charlotte Edberger Jangdin (C)
Kommunfullmäktiges behandling
Daniel Granqvist (M) ställer sina frågor i interpellationen.
Charlotte Edberger Jangdin (C) yttrar sig och hänvisar till sitt skriftliga
svar.
Patrik Jämtvall (FP) yttrar sig under interpellationsdebatten.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Frångå interpellationen, som därmed är besvarad.

§ 85 Interpellation från Sara Richert (MP) och Niclas
Persson (MP) till kommunalråd Lena Baastad (S) om
Krämaren kan vara en nyckel till att utreda stads- och
kulturlivet i Örebro
Ärendenummer: Ks 497/2015
Ärendebeskrivning
Sara Richert (MP) och Niclas Persson (MP) har inkommit med en
interpellation till kommunalråd Lena Baastad (S) om Krämaren kan vara
en nyckel till att utreda stads- och kulturlivet i Örebro.
Beslutsunderlag
Interpellation från Sara Richert (MP) och Niclas Persson (MP)
Svar från Lena Baastad (S)
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Kommunfullmäktiges behandling
Niclas Persson (MP) ställer sina frågor i interpellationen.
Lena Baastad (S) yttrar sig och hänvisar till sitt skriftliga svar.
Lennart Bondeson (KD), Anders Åhrlin (M), Kenneth Nilsson (S),
Karolina Wallström (FP), Patrik Jämtvall (FP), Björn Sundin (S), Murad
Artin (V), Charlotte Edberger Jangdin (C), Ia Malmqvist (MP) och Rasmus
Persson (C) yttrar sig under interpellationsdebatten.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Frångå interpellationen, som därmed är besvarad.

§ 86 Interpellation från Daniel Granqvist (M) till
kommunalråd Lena Baastad (S) om väntan på allmänna
handlingar
Ärendenummer: Ks 513/2015
Ärendebeskrivning
Daniel Granqvist (M) har inkommit med en interpellation till kommunalråd
Lena Baastad (S) om väntan på allmänna handlingar.
Beslutsunderlag
Interpellation från Daniel Granqvist (M)
Svar från Lena Baastad (S)
Kommunfullmäktiges behandling
Daniel Granqvist (M) ställer sina frågor i interpellationen.
Lena Baastad (S) yttrar sig och hänvisar till sitt skriftliga svar.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Frångå interpellationen, som därmed är besvarad.
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§ 87 Årsredovisning Örebro kommun 2014
Ärendenummer: Ks 140/2015
Ärendebeskrivning
Insatserna i nämnderna under 2014 bedöms bidra till önskad utveckling för
samtliga av kommunens fyra strategiska områden för perioden 2012-2014.
Under året har vi uppnått sju av Kommunfullmäktiges 14 mål för god
ekonomisk hushållning. Sex av målen har inte klarats men tre av dem visar
en positiv utveckling även om vi inte uppnår målvärde. För en indikator
saknar kommunen uppgifter för årets utfall.
Kommunens resultat för 2014 uppgår till 207 mnkr, vilket är 229 mnkr
högre än budgeterat. Exklusive de jämförelsestörande posterna uppgår
resultatet till 109 mnkr, cirka 1,6 procent av kommunens skatteintäkter och
generella statsbidrag. Budgeterat resultat uppgick till -0,3 procent av
skatteintäkter och generella statsbidrag.
Kostnadsutvecklingen är lägre än väntat och nämnderna har sammantaget
ett överskott på 77 mnkr. Detta bidrar starkt till årets positiva resultat.
Resultatet för kommunen motsvarar knappt 1 500 kr per invånare i Örebro
kommun, vilket är en god nivå. Det positiva resultatet bidrar till att
förstärka kommunens eget kapital och en fortsatt stabil soliditet.
Årets resultat efter balanskravsjusteringar är 103 mnkr.
Under året har planerats för ianspråktagande av delar av årets resultat på ett
sätt som har flerårig effekt. Genom reservering i eget kapital öronmärks
medel för kapitalkostnader för exploateringsobjekt (18,6 mnkr) samt social
investeringar (15 mnkr). Vidare reserveras 34 mnkr till
resultatutjämningsreserven, som därefter uppgår till 68 mnkr, vilket
motsvarar ca 1 procent av 2014 års skatteintäkter.
Under 2014 har 59 mnkr ianspråktagits ur reserveringar inom eget kapital.
Kommunens investeringar för de skattefinansierade verksamheterna uppgår
till 363 mnkr och för de taxefinansierade verksamheterna till 140 mnkr.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 24 mars 2015.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2015-03-24, § 47
Särskilt yttrande från Johanna Reimfelt (M), 2015-03-24
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2015-03-10
Årsredovisning 2014 för Örebro kommun
Revisionsberättelse för år 2014, 2015-04-14
Revisorernas redogörelse för 2014 års granskningar, 2015-04-14 (bilaga 1)
Lekmannarevisorernas granskningsrapporter (bilagor 2-21)
Revisionsberättelser (bilagor 22-47)
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Revisionsberättelse Regionförbundet i Örebro (bilaga 48)
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
1. Årsredovisningen för Örebro kommun år 2014 godkänns.
2. Av årets resultat reserveras 34 mnkr inom det egna kapitalet för
resultatutjämningsreserven.
3. Av årets resultat reserveras 15 mnkr inom det egna kapitalet för sociala
investeringar.
4. Av årets resultat reserveras 18,6 mnkr inom det egna kapitalet för
framtida kapitalkostnader för exploateringsfastigheter.
Johanna Reimfelt (M), Johan Kumlin (M), Yngve Alkman (FP), Murad
Artin (V), Jessica Carlqvist (V) och Niclas Persson (MP) deltog inte i
Kommunstyrelsens beslut.
Vid Kommunstyrelsen sammanträde 24 mars 2015 lämnade Johanna
Reimfelt (M) ett särskilt yttrande till protokollet.
Kommunfullmäktiges behandling
Stadsrevisionens ordförande Gudrun Norberg redogjorde för
revisionsberättelsen där Stadsrevisionen tillstyrker att Örebro kommuns
årsredovisning för 2014 godkänns samt att Kommunfullmäktige beviljar
ansvarsfrihet för Kommunstyrelsen och nämnderna samt de enskilda
ledamöterna i dessa organ 2014 års verksamhet.
Ajournering
Kommunfullmäktige ajournerar sig för kaffe mellan 15.20-15.40.
Yrkande
Lena Baastad (S), Lennart Bondeson (KD), Rasmus Persson (C), Linda
Smedberg (S), Per-Åke Sörman (C), Anders Hagström (KD), Susanne
Wallin (S), John Johansson (S), Susanne Lindholm (KD), Björn Sundin
(S), Fisun Yavas (S), Behcet Barsom (KD), Eva Eriksson (S), Per Lilja (S),
Hannah Ljung (C), Marie Brorson (S), Ida Eklund (S) och Elisabeth
Malmqvist (C) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Proposition
Ordförande Agneta Blom (S) finner att det finns ett förslag till beslut, det
vill säga bifall till Kommunstyrelsens förslag och Stadsrevisionen
tillstyrkande att Örebro kommuns årsredovisning för 2014 godkänns samt
att Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för Kommunstyrelsen och
nämnderna samt de enskilda ledamöterna i dessa organ 2014 års
verksamhet.
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för Kommunstyrelsen och
nämnderna samt de enskilda ledamöterna i dessa organ 2014 års
verksamhet.
2. Årsredovisningen för Örebro kommun år 2014 godkänns.
2. Av årets resultat reserveras 34 mnkr inom det egna kapitalet för
resultatutjämningsreserven.
3. Av årets resultat reserveras 15 mnkr inom det egna kapitalet för sociala
investeringar.
4. Av årets resultat reserveras 18,6 mnkr inom det egna kapitalet för
framtida kapitalkostnader för exploateringsfastigheter.
Det antecknas att de ledamöter i Kommunfullmäktige, vilka också var
ledamöter och ersättare i granskade styrelser och nämnder samt övriga
organ, inte deltar i behandlingen av ärendet vad avser frågan om
ansvarsfrihet beträffande honom eller henne.
Sara Richert (MP), Niclas Persson (MP), Magnus Lander (MP), Per
Folkesson (MP) och Malin Bjarnefors (MP) deltar inte i beslutet.
Karolina Wallström (FP), Ulrica Solver-Gustavsson (FP), Patrik Jämtvall
(FP) och Åsa Johansson (FP) deltar inte i beslutet.
Murad Artin (V), Jessica Carlqvist (V), Stefan Nilsson (V) och Hans
Holberg (V) deltar inte i beslutet.
Anna Spiik (SD), Jimmy Larsson (SD), Daniel Spiik (SD), Sigvard Blixt
(SD), Daniel Edström (SD) och Habib Brini (SD) deltar inte i beslutet.
Johanna Reimfelt (M), Stefan Stark (M), Ewa Leitzler (M), Linn
Andersson (M), Maria Haglund (M), Daniel Granqvist (M), Sara Ishak
(M), Johan Kumlin (M), Sebastian Haraldsson (M), Hossein Azeri (M),
Maria Hedwall (M), Lars Elamson (M) och Ulf Södersten (M) deltar inte i
beslutet.
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§ 88 Årsredovisning för Örebro Rådhus AB och
dotterbolagen
Ärendenummer: Ks 233/2015
Ärendebeskrivning
Örebro Rådhus AB ägs till 100 % av Örebro kommun. Bolaget har till
uppgift att äga och förvalta kommunens aktier i kommuns hel- och delägda
aktiebolag, svara för ekonomisk uppföljning av dotterbolagen samt
förmedla information om dotterbolagens verksamhet till
Kommunstyrelsen.
Örebro Rådhus AB äger samtliga aktier i Örebrobostäder AB,
Örebroporten Fastigheter AB, Futurum Fastigheter i Örebro AB,
Örebrokompaniet AB och Närkefrakt Fastigheter Mosås 9:1 samt 91 % av
aktierna i Länsmusiken i Örebro AB, 80 % av aktierna i Kumbro
Utveckling AB, 52 % av aktierna i Örebroregionen Science Park AB,
44,95 % av aktierna i Örebro Läns Flygplats AB samt 9 % i Länsteatern i
Örebro AB. Dessa aktier har ett bokfört värde på totalt 1 790 mnkr i
moderbolagets bokslut för 2014.
De tre bolagen Örebrokompaniet AB, Länsteatern i Örebro AB samt
Närkefrakt Fastigheter Mosås 9:1 köptes av Örebro Rådhus AB från
Örebro kommun under 2014.
Samtliga aktier i Kilsbergen i Örebro AB såldes i september 2014 till
Branäsgruppen AB. Ägarbytet skedde den 1 januari 2014.
Moderbolagets resultat för år 2014 är en vinst på 4,5 mnkr efter boksluts
dispositioner och skatt. Det totala resultatet för Örebro Rådhuskoncernen
är en vinst på 130 mnkr efter skatt.
Ärendet behandlades av Kommunstyrelsen den 24 mars 2015.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, Kommunstyrelsen 2015-03-24, § 51
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2015-02-24
Årsredovisning 2014 för Örebro Rådhus AB
Årsredovisning Örebro Rådhus AB 2
Årsredovisning ÖrebroBostäder AB 3
Årsredovisning ÖBO Omsorgsfastigheter AB (dotterbolag till
ÖrebroBostäder)
Årsredovisning ÖBO Husaren AB (dotterbolag till ÖrebroBostäder)
Årsredovisning Örebroporten Fastigheter AB 6
Årsredovisning Örebroporten Förvaltning AB (dotterbolag till
Örebroporten Fastigheter)
Årsredovisning Gustavsviks Utvecklingsbolag AB (dotterbolag till
Örebroporten Förvaltning)
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Årsredovisning Västerporten Fastigheter i Örebro AB (dotterbolag till
Örebroporten Förvaltning)
Årsredovisning Marieberg Utvecklings AB (dotterbolag till Örebroporten
Förvaltning)
Årsredovisning Futurum Fastigheter i Örebro AB
Årsredovisning Länsmusiken i Örebro AB
Årsredovisning KumBro Utveckling AB
Årsredovisning KumBro Stadsnät AB (dotterbolag till KumBro
Utveckling)
Årsredovisning KumBro Vind AB (dotterbolag till KumBro Utveckling)
Årsredovisning Biogasbolaget i Mellansverige AB (dotterbolag till
KumBro Vind)
Årsredovisning Örebroregionen Science Park AB
Årsredovisning Örebrokompaniet AB
Årsredovisning Närkefrakt Fastigheter Mosås 9:1 AB
Årsredovisning Örebro Läns Flygplats AB
Årsredovisning Örebroläktaren AB (dotterbolag till Örebroporten
Fastigheter)
Årsredovisning Gustavsvik Resorts AB (dotterbolag till Örebroporten
Fastigheter)
Årsredovisning Länsteatern i Örebro AB
Årsredovisning Förvaltnings AB Brunnävan (dotterbolag till
ÖrebroBostäder)
Årsredovisning Stadsnät i Kumla AB (dotterbolag till KumBro Utveckling)
Årsredovisning Fastigheten Bottenhavet i Örebro AB (intressebolag till
ÖrebroBostäder)
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
1. Årsredovisning 2014 för Örebro Rådhus AB och de dotterbolag,
intressebolag och dotterdotterbolag som ingår i Örebro Rådhuskoncernen
läggs med godkännande till handlingarna.
2. Kommunens stämmoombud får i uppdrag att vid årsstämman för Örebro
Rådhus AB och de dotterbolag, intressebolag och dotterdotterbolag som
ingår i Örebro Rådhuskoncernen rösta för att:
a) fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande
fall koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
b) disponera bolagens vinster eller förluster enligt de fastställda
balansräkningarna;
c) bevilja ansvarsfrihet gentemot bolagen för styrelseledamöterna och de
verkställande direktörerna; samt att
d) arvode ska utgå till de styrelseledamöter, suppleanter och
lekmannarevisorer som utsetts av Kommunfullmäktige i Örebro i enlighet
med av Kommunfullmäktige i Örebro 2014-09-24 beslutade bestämmelser
om arvoden och ersättningar till förtroendevalda samt att arvode till revisor
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ska utgå enligt godkänd räkning.

Murad Artin (V) och Jessica Carlqvist (V) avstod från att delta i
Kommunstyrelsens beslut.
Yrkande
Lena Baastad (S) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Proposition
Ordförande Agneta Blom (S) finner att det finns ett förslag till beslut, det
vill säga bifall till Kommunstyrelsens förslag, och att Kommunfullmäktige
beslutar enligt det.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Årsredovisning 2014 för Örebro Rådhus AB och de dotterbolag,
intressebolag och dotterdotterbolag som ingår i Örebro Rådhuskoncernen
läggs med godkännande till handlingarna.
2. Kommunens stämmoombud får i uppdrag att vid årsstämman för Örebro
Rådhus AB och de dotterbolag, intressebolag och dotterdotterbolag som
ingår i Örebro Rådhuskoncernen rösta för att:
a) fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande
fall koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
b) disponera bolagens vinster eller förluster enligt de fastställda
balansräkningarna;
c) bevilja ansvarsfrihet gentemot bolagen för styrelseledamöterna och de
verkställande direktörerna; samt att
d) arvode ska utgå till de styrelseledamöter, suppleanter och
lekmannarevisorer som utsetts av Kommunfullmäktige i Örebro i enlighet
med av Kommunfullmäktige i Örebro 2014-09-24 beslutade bestämmelser
om arvoden och ersättningar till förtroendevalda samt att arvode till revisor
ska utgå enligt godkänd räkning.
Det antecknas att de ledamöter i Kommunfullmäktige, vilka också var
ledamöter och suppleanter i granskade bolag, inte deltar i behandlingen av
ärendet vad avser frågan om tillstyrkande av ansvarsfrihet beträffande
honom eller henne.
Murad Artin (V), Jessica Carlqvist (V), Hans Holberg (V) och Stefan
Nilsson (V) deltar inte i beslutet.
Sara Richert (MP), Niclas Persson (MP), Malin Bjarnefors (MP), Magnus
Lander (MP) och Per Folkesson (MP) deltar inte i beslutet.
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Daniel Spiik (SD), Daniel Edström (SD), Sigvard Blixt (SD), Jimmy
Larsson (SD), Anna Spiik (SD) och Habib Brini (SD) deltar inte i beslutet.

§ 89 Bedrivande av viss kommunal jordbruksverksamhet i
kommunalt bolag
Ärendenummer: Ks 518/2015
Ärendebeskrivning
På fastigheter som omfattas av kommunens markreserv eller som utgör
kommunens exploateringsfastigheter bedriver kommunen idag jordbruks
verksamhet i form av skötsel av jordbruksmark och skötsel av naturmark
med koppling till jordbruksverksamhet som t.ex. hagmark, våtmark,
slåttermark och skogsbetesmark.
För denna jordbruksverksamhet har kommunen erhållit ett årligt
ekonomiskt stöd från Jordbruksverket om ca 4 miljoner kronor. Reglerna
har nu ändrats på ett sätt som innebär att kommunen från och med 2015
inte kommer att ha rätt till ett sådant stöd. För det fall kommunen väljer att
istället bedriva denna jordbruksverksamhet i ett kommunalt bolag, med en
mindre omsättning än 100 miljoner kronor, finns dock en möjlighet till
ekonomiskt stöd från Jordbruksverket även i fortsättningen.
För att bolaget ska ha rätt till ekonomiskt stöd för 2015 krävs att bolaget
ger in en ansökan om stöd till Jordbruksverket senast den 12 maj 2015.
Programnämndberedningen för Programnämnd Samhällsbyggnad har
föreslagit att ett bolag bildas på det sätt som avses ovan.
Ärendet behandlades av Kommunstyrelsen den 21 april 2015.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets skrivelse 2015-04-13
Förslag till bolagsordning daterad 2015-03-31
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
1. På fastigheter som omfattas av kommunens markreserv eller som utgör
kommunens exploateringsfastigheter ska från och med den 1 maj 2015
följande jordbruksverksamhet bedrivas i ett av Örebro Rådhus AB helägt
aktiebolag: Jordbruksverksamhet i form av skötsel av jordbruksmark och
skötsel av naturmark med koppling till jordbruksverksamhet som t.ex.
hagmark, våtmark, slåttermark och skogsbetesmark.
2. Örebro Rådhus AB får i uppdrag att bilda bolaget.
3. Föreslagen bolagsordning godkänns.
14

4. För det fall bolagsverket inte godkänner registrering av bolagsnamnet
eller övriga bestämmelser i bolagsordningen ges kommunledningskontoret
i uppdrag att besluta om annat lämpligt namn samt sådana övriga
justeringar i bolagsordningen som krävs enligt lag.
5. Beslut om bildande av bolaget m.m. enligt punkterna 1-4 gäller endast
om jordbruksverkets föreskrifter kräver att kommunen bildar ett sådant
bolag för att jordbruksstöd ska kunna erhållas.
Yrkande
Björn Sundin (S) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Proposition
Ordförande Agneta Blom (S) finner att det finns ett förslag till beslut, det
vill säga bifall till Kommunstyrelsens förslag, och att Kommunfullmäktige
beslutar enligt det.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1. På fastigheter som omfattas av kommunens markreserv eller som utgör
kommunens exploateringsfastigheter ska från och med den 1 maj 2015
följande jordbruksverksamhet bedrivas i ett av Örebro Rådhus AB helägt
aktiebolag: Jordbruksverksamhet i form av skötsel av jordbruksmark och
skötsel av naturmark med koppling till jordbruksverksamhet som t.ex.
hagmark, våtmark, slåttermark och skogsbetesmark.
2. Örebro Rådhus AB får i uppdrag att bilda bolaget.
3. Föreslagen bolagsordning godkänns.
4. För det fall bolagsverket inte godkänner registrering av bolagsnamnet
eller övriga bestämmelser i bolagsordningen ges kommunledningskontoret
i uppdrag att besluta om annat lämpligt namn samt sådana övriga
justeringar i bolagsordningen som krävs enligt lag.
5. Beslut om bildande av bolaget m.m. enligt punkterna 1-4 gäller endast
om jordbruksverkets föreskrifter kräver att kommunen bildar ett sådant
bolag för att jordbruksstöd ska kunna erhållas.

§ 90 Gemensamt bolag mellan Västerporten Fastigheter i
Örebro AB och NA Bygg AB
Ärendenummer: Ks 275/2015
Ärendebeskrivning
Västerporten Fastigheter i Örebro AB ("Västerporten") är ett helägt
dotterbolag till Örebroporten Förvaltning AB. Bolagets ändamål är – enligt
dess bolagsordning – att äga, förvalta och utveckla fastigheter för att
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tillgodose behovet av affärs- och verksamhetslokaler i Örebros västra
stadsdelar för kommunen, näringslivet och nyföretagare. Bolaget ska i
samverkan med Örebro kommun och andra aktörer bidra till att fler
arbetstillfällen skapas i de västra stadsdelarna samt att människorna som
bor där blir aktiva i sin utveckling av sina närområden.
Västerporten har genom offentlig upphandling kontrakterat en
samarbetspartner, NA Bygg AB, för att genomföra viss byggnation av
verksamhetslokaler/affärslokaler, bostäder och en förskola inom del av
fastigheten Örebro Rörströmsälven 2 i Vivalla. Projektet benämns
"Författaren".
Projektet ska genomföras genom ett aktiebolag som ägs till 50 % av
Västerporten och till 50 % av ett befintligt eller nybildat bolag inom
samma koncern som NA Bygg AB. Bolaget ska äga den fastighet där
byggnationen ska uppföras. Syftet med projektet är att en ny aktör ska
kunna verka som fastighetsägare inom det aktuella området på sikt. Syftet
är också att projektet ska kunna tillgodose ett behov av lokaler och
bostäder i Örebros västra stadsdelar samt bidra till att fler arbetstillfällen
skapas i de västra stadsdelarna. Genom det gemensamt ägda bolaget delas
också risken och ansvaret för byggnationen.
Ärendet behandlades av Kommunstyrelsen den 24 mars 2015.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2015-03-24, § 52
Särskilt yttrande från Niclas Persson (MP), 2015-03-24
Skriftlig reservation från Johanna Reimfelt (M) och Johan Kumlin (M),
2015-03-24
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2015-02-23
Förslag till bolagsordning, 2015-02-20
Riktlinjer för aktieägaravtal 2015-02-20
Skiss av planerad byggnation
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
1. Örebro kommun har inget att erinra mot att Västerporten Fastigheter i
Örebro AB bildar ett gemensamt bolag tillsammans med ett bolag inom
NA Bygg koncernen i vilket Västerporten Fastigheter i Örebro AB äger 50
% av aktierna, för genomförandet av projektet "Författaren".
2. Förslag till bolagsordning 2015-02-20 för det gemensamt ägda bolaget
godkänns.
3. Västerporten får i uppdrag att ingå aktieägaravtal för det gemensamt
ägda bolaget enligt föreslagna riktlinjer 2015-02-20.
4. Kommunledningskontoret får i uppdrag att ta fram en policy för
kommunens hel- och delägda dotterbolag.
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Mot Kommunstyrelsens beslut reserverade sig Yngve Alkman (FP) till
förmån för sina yrkanden om att ärendet i första hand återremitteras med
motiveringen att policyn för kommunens hel- och delägda dotterbolag ska
tas fram före övriga beslutspunkter behandlas och i andra hand avslag på
Kommunledningskontorets justerade förslag.
Johanna Reimfelt (M) och Johan Kumlin (M) reserverade sig skriftligt mot
Kommunstyrelsens beslut till förmån för Johanna Reimfeldts (M) yrkande
om avslag på Kommunledningskontorets förslag samt att istället ge
Kommunstyrelsen i uppdrag att inleda "Ett Örebro 2035" i enlighet med
den vad som framkommer i den skriftliga reservationen.
Vid Kommunstyrelsens sammanträde den 24 mars 2015 lämnade Niclas
Persson (MP) ett särskilt yttrande till protokollet.
Yrkande
Lena Baastad (S), Murad Artin (V), Karin Sundin (S), Yusuf Abdow (S),
Rasmus Persson (C) och Behcet Barsom (KD) yrkar bifall till
Kommunstyrelsens förslag.
Sara Richert (MP), yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag samt att
samma särskilda yttrande som Miljöpartiet lämnade till Kommunstyrelsen
protokoll lämnas till Kommunfullmäktiges protokoll.
Linn Andersson (M), Daniel Edström (SD), Johan Kumlin (M), Daniel
Granqvist (M) och Hossein Azeri (M) yrkar avslag på Kommunstyrelsens
förslag.
Karolina Wallström (FP) yrkar i första hand att ärendet återremitteras med
motiveringen att policyn för kommunens hel- och delägda dotterbolag ska
tas fram före övriga beslutspunkter behandlas. I andra hand yrkar Karolina
Wallström (FP) avslag på Kommunstyrelsens förslag.
Proposition
Ordförande Agneta Blom (S) ställer först Karolina Wallströms (FP)
yrkande om återremiss under proposition och finner att
Kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras idag.
Ordföranden finner därefter att det finns två förslag till beslut, det vill säga
bifall till respektive avslag på Kommunstyrelsens förslag, och ställer dessa
mot varandra.
Ordföranden finner att Kommunfullmäktige beslutar enligt
Kommunstyrelsens förslag.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Örebro kommun har inget att erinra mot att Västerporten Fastigheter i
Örebro AB bildar ett gemensamt bolag tillsammans med ett bolag inom
NA Bygg koncernen i vilket Västerporten Fastigheter i Örebro AB äger 50
% av aktierna, för genomförandet av projektet "Författaren".
17

2. Förslag till bolagsordning 2015-02-20 för det gemensamt ägda bolaget
godkänns.
3. Västerporten får i uppdrag att ingå aktieägaravtal för det gemensamt
ägda bolaget enligt föreslagna riktlinjer 2015-02-20.
4. Kommunledningskontoret får i uppdrag att ta fram en policy för
kommunens hel- och delägda dotterbolag.
5. Sara Richert (MP) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Reservation
Karolina Wallström (FP), Ulrica Solver-Gustavsson (FP), Patrik Jämtvall
(FP) och Åsa Johansson (FP) reserverar sig mot Kommunfullmäktiges
beslut till förmån för Karolina Wallströms (FP) yrkanden om att ärendet i
första hand återremitteras med motiveringen att policyn för kommunens
hel- och delägda dotterbolag ska tas fram före övriga beslutspunkter
behandlas och i andra hand avslag på Kommunstyrelsens förslag.
Anna Spiik (SD), Jimmy Larsson (SD), Daniel Spiik (SD), Sigvard Blixt
(SD), Daniel Edström (SD), Habib Brini (SD), Johanna Reimfelt (M),
Stefan Stark (M), Ewa Leitzler (M), Linn Andersson (M), Maria Haglund
(M), Daniel Granqvist (M), Sara Ishak (M), Johan Kumlin (M), Eghbahl
Kamran (M), Hossein Azeri (M), Maria Hedwall (M), Lars Elamson (M)
och Ulf Södersten (M) reserverar sig mot Kommunfullmäktiges beslut till
förmån för Linn Anderssons (M) och Daniel Edströms (SD) m.fl. yrkande
om avslag på Kommunstyrelsens förslag.

§ 91 Detaljplan för fastigheten Stinsen 18 m. fl. (Gamla
Teliahuset), Örebro kommun
Ärendenummer: Ks 522/2015
Ärendebeskrivning
Planen hanteras med normalt planförfarande och har varit utsänd för
samråd under perioden 8 november - 31 december 2013 samt utställd för
granskning under perioden 4 september - 2 oktober 2014.
Synpunkter har kommit in.
Planområdet ligger i hörnet Rudbecksgatan och Östra Bangatan.
Detaljplanens syfte är att möjliggöra uppförandet av två stycken nya
byggnader inom fastigheten Stinsen 18. Den ena byggnaden är placerad i
hörnet på befintlig byggnad (Gamla Teliahuset) vid korsningen
Rudbecksgatan- Östra Bangatan. Den andra är en lägre byggnad vid
Fabriksgatan som föreslås bli placerad mot gaveln till befintlig
kontorsbyggnad. Detaljplanen syftar även till att tillåta att den befintliga
vinds-våningen byggs om och kompletteras med ett indraget våningsplan.
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Användningen inom fastigheten Stinsen 18 föreslås bli kontor (K) och
handel (H) dock inte hotellverksamhet i de byggnader som har sin fasad
mot Östra Bangatan.
Ärendet behandlades av Byggnadsnämnden den 19 mars och av
Kommunstyrelsen den 21 april 2015.
Beslutsunderlag
Skriftlig reservation från (V), 2015-04-21
Skriftlig reservation från (MP), 2015-04-21
Protokollsutdrag från Byggnadsnämnden, 2015-03-19
Skriftlig reservation från (MP), 2015-03-19
Granskningsutlåtande, 2015-03-03
Planhandling, 2015-03-03
Delegationsbeslut - godkännande av detaljplan
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
- Anta detaljplan för fastigheten Stinsen 18 m fl (Gamla Teliahuset),
Örebro kommun.
Murad Artin (V) reserverade sig skriftligt mot Kommunstyrelsens beslut
till förmån för sina yrkanden om att a) höjden på den planerade
bebyggelsen i kvarteret harmoniserar med bebyggelsen i kringliggande
kvarter, b) huvuddelen av bebyggelsen i kvarteret ska bestå av bostäder och
den planerade utfarten från Fabriksgatan mot Rudbecksgatan ska ej öppnas
för biltrafik, samt c) innan beslut fattas i Kommunfullmäktige ska
konsekvensanalys av detaljplanen göras gällande barn- och
jämställdhetsperspektiv.
Sara Richert (MP) reserverade sig skriftligt mot Kommunstyrelsens beslut
till förmån för sitt yrkande om bifall till Byggnadsnämndens förslag med
undantag för öppningen av Fabriksgatan i anslutning till Rudbecksgatan
som ska förbli stängd för biltrafik.
Karolina Wallström (FP) reserverade sig mot Kommunstyrelsens beslut till
förmån för sitt yrkande om bifall till Sara Richerts (MP) yrkande.
Yrkande
Björn Sundin (S), Behcet Barsom (KD) och Hannah Ljung (C) yrkar bifall
till Kommunstyrelsens förslag.
Murad Artin (V) yrkar att a) höjden på den planerade bebyggelsen i
kvarteret harmoniserar med bebyggelsen i kringliggande kvarter, b)
huvuddelen av bebyggelsen i kvarteret ska bestå av bostäder och den
planerade utfarten från Fabriksgatan mot Rudbecksgatan ska ej öppnas för
biltrafik, samt c) innan beslut fattas i Kommunfullmäktige ska
konsekvensanalys av detaljplanen göras gällande barn- och
jämställdhetsperspektiv.
Sara Richert (MP) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag med
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undantag för öppningen av Fabriksgatan i anslutning till Rudbecksgatan
som ska förbli stängd för biltrafik.
Daniel Granqvist (M) och Karolina Wallström (FP) yrkar bifall till Sara
Richerts (MP) yrkande.
Murad Artin (V) jämkar sitt yrkande i punkt b) om att huvuddelen av
bebyggelsen i kvarteret ska bestå av bostäder och den planerade utfarten
från Fabriksgatan mot Rudbecksgatan ska ej öppnas för biltrafik med Sara
Richerts (MP) yrkande om bifall till Kommunstyrelsens förslag med
undantag för öppningen av Fabriksgatan i anslutning till Rudbecksgatan
som ska förbli stängd för biltrafik.
Hans Holberg (V) yrkar bifall till Murad Artins (V) reviderade yrkande.
Proposition
Ordförande Agneta Blom (S) finner att det finns ett förslag till beslut, det
vill säga bifall till Kommunstyrelsens förslag om att anta detaljplan för
fastigheten Stinsen 18 m.fl. (Gamla Teliahuset), Örebro kommun och att
Kommunfullmäktige beslutar enligt det.
Därefter finner ordföranden att det finns två olika tilläggsyrkanden. Först
ställer ordföranden Murad Artins (V) m.fl tilläggsyrkanden a) och c) under
proposition och finner att Kommunfullmäktige beslutar att avslå
tilläggsyrkandena. Slutligen ställer ordföranden Sara Richerts (MP) m.fl.
tilläggsyrkande under proposition och finner att att Kommunfullmäktige
beslutar att avslå tilläggsyrkandet.
Niklas Persson (MP) begär votering som verkställs. Ja-röst betyder bifall
till Sara Richerts (MP) m.fl. tilläggsyrkande och nej-röst betyder avslag på
Sara Richerts (MP) m.fl. tilläggsyrkande. Ordföranden meddelar att 25
ledamöter röstar ja, 35 ledamöter röstar nej samt att 5 ledamöter avstår från
att delta i beslutet. Därmed finner ordföranden att Kommunfullmäktige
beslutar att avslå tilläggsyrkandet.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Anta detaljplan för fastigheten Stinsen 18 m fl (Gamla Teliahuset),
Örebro kommun.
Reservation
Murad Artin (V), Jessica Carlqvist (V), Stefan Nilsson (V) och Hans
Holberg (V) reserverar sig mot beslutet att avslå Murad Artins (V) m.fl.
tilläggsyrkanden.
Sara Richert (MP), Niclas Persson (MP), Magnus Lander (MP), Per
Folkesson (MP) och Malin Bjarnefors (MP), Karolina Wallström (FP),
Ulrica Solver-Gustavsson (FP), Patrik Jämtvall (FP), Åsa Johansson (FP),
Johanna Reimfelt (M), Emelie Jaxell (M), Ewa Leitzler (M), Gunilla
Olofsson (M), Maria Haglund (M), Daniel Granqvist (M), Sara Ishak (M),
Johan Kumlin (M), Eghbal Kamran (M), Hossein Azeri (M), Maria
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Hedwall (M), Lars Elamson (M) och Ulf Södersten (M) reserverar sig mot
beslutet att avslå Sara Richerts (MP) m.fl. tilläggsyrkande.

§ 92 Upphävande av beslut att meddela parkeringstillstånd
för miljöbilar
Ärendenummer: Ks 1301/2014
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige fattade 17 december 2003 ett beslut om gratis
parkering för miljöbilar. Den 8 oktober 2014 meddelade Högsta
förvaltningsdomstolen att ett sådant beslut strider mot 2 § i lag (1957:259)
om rätt för kommun att ta ut avgift för vissa upplåtelser av offentlig plats,
m.m. Enligt bestämmelsen tillåts endast avgiftsfrihet för rörelsehindrade.
Under perioden 2014-01-01 och 2014-10-10 har 360 ansökningar om
parkeringstillstånd för miljöbilar inkommit och 250 tillstånd har beviljats.
Enligt förslaget ska inga nya parkeringstillstånd utfärdas för miljöbilar från
och med att beslut därom fattats i Kommunfullmäktige. Parkeringstillstånd
som redan utfärdats gäller tills de går ut.
Ärendet behandlades av Tekniska nämnden den 4 november 2014, av
Programnämnd samhällsbyggnad den 2 december 2014 och av
Kommunstyrelsen den 24 mars 2015.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2015-03-24, § 59
Protokollsutdrag från Programnämnd samhällsbyggnad, 2014-12-02, § 167
Protokollsutdrag från Tekniska nämnden, § 95, 2014-11-20
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, 2014-11-04
Dom från Högsta förvaltningsdomstolen, 2014-10-08
Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige, § 221, 2003-12-17
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
1. Upphäva beslut fattat i Kommunfullmäktige den 17 december 2003, §
221, om att befria miljöbilar från parkeringsavgift.
2. Redan utfärdade tillstånd gäller tills de går ut.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Enligt Kommunstyrelsens förslag.
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§ 93 Obesvarade motioner
Ärendenummer: Ks 305/2015
Ärendebeskrivning
Enligt kommunallagen 5 kap. 33 § ska en motion beredas så, att
fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väcktes. Om
beredningen inte kan avslutas inom denna tid ska detta, och vad som har
kommit fram vid beredningen, anmälas till fullmäktige inom samma tid.
Kommunledningskontoret har upprättat en förteckning över motioner som
inte är slutligt färdigberedda.
Ärendet behandlades av Kommunstyrelsen den 24 mars 2015.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2015-03-24, § 62
Kommunledningskontorets sammanställning över ej färdigberedda
motioner april 2015
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
- Anmälan läggs till handlingarna.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Enligt Kommunstyrelsens förslag.

§ 94 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
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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.
Ärendet bordlades vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 25 mars
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 beslutet till förmån för sina yrkanden om bifall till
motionen.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Bordlägga ärendet.
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§ 95 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 2015.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2015-02-24, § 33
Reservation (M), 2015-02-24
Protokollsutdrag från Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden,
2014-11-13, § 117
Yttrande från Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, 2014-11-13
Motion från Johan Kumlin (M) om hjälp fler örebroare att komma i arbete,
2014-02-26
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
- Motionen 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
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om bifall till motionen.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Bordlägga ärendet.

§ 96 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 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
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.
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§ 97 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 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.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Bordlägga ärendet.

§ 98 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.
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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.
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"
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
- Motionen är tillgodosedd.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Bordlägga ärendet.

§ 99 Inkomna frågor och interpellationer
Ärendebeskrivning
Ulrika Solver-Gustavsson (FP) har inkommit med en interpellation till
kommunalråd Lena Baastad (S) om dags att avskaffa vårdnadsbidraget i
Örebro kommun? Ks 559/2015
Daniel Edström (SD) har inkommit med en interpellation till kommunalråd
Lena Baastad (S) om den kommunala vindkraftssatsningen, Ks 612/2015
Emelie Jaxell (M) har inkommit med en interpellation till kommunalråd
Rasmus Persson (C) om är Örebro kommun en trygg arbetsplats? Ks
623/2015
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Maria Haglund (M) har inkommit med en interpellation till kommunalråd
Kenneth Nilsson (S) om en drogfri skola? Ks 624/2015
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Interpellationerna får ställas.

§ 100 Anmälan av motioner
Ärendebeskrivning
Från Daniel Spiik (SD), Jimmy Larsson (SD) och Sigvard Blixt (SD) har
en motion om nolltolerans mot inomhusanvändning av huvudbostäder i
kommunens lärosäten inkommit, Ks 537/2015.
Från Sigvard Blixt (SD), Laszlo Petrovics (SD) och Habib Brini (SD) har
en motion om musikalisk underhållning på våra äldreboenden inkommit,
Ks 556/2015.
Från Jessica Carlqvist (V), Cecilia Lönn Elgstrand (V), Murad Artin (V)
och Martha Wicklund (V) har en motion om skapa ett bilfritt kulturstråk
utmed svartån inkommit, Ks 622/2015
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Remittera motionerna till Kommunstyrelsen.

§ 101 Anmälan av revisionsrapporter
Ärendebeskrivning
Följande rapporter anmäls som inkomna:
Granskning av IT-verksamhet, Ks 451/2015
Granskning av verksamheten för ensamkommande barn, Ks 964/2014
Granskning av årsredovisning 2014, Ks 587/2015
Beslutsunderlag
Granskning av IT-verksamhet, Ks 451/2015
Granskning av verksamheten för ensamkommande barn, Ks 964/2014
Granskning av årsredovisning 2014, Ks 587/2015
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Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
-Lägga rapporterna till handlingarna.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
-Lägga rapporten till handlingarna.

§ 102 Vissa val m.m
Ärendenummer: Ks 529/2015
Ärendebeskrivning
Valberedningen har den 29 april 2015 inkommit med en valhandling.
Valhandlingen läggs som bilaga till protokollet.
Beslutsunderlag
Valhandling, 2015-04-29
Länsstyrelsens protokoll avseende ny ledamot/ersättare för ledamot i
Kommunfullmäktige, 2015-03-27, Ks 491/2015.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Enligt valberedningens förslag.
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miljöpartiet de gröna
Särskilt Yttrande
Kommunstyrelsen
2015-03- 24

Ärende: Projektet "Författaren" mellan Västerpmten Fastigheter i Örebro AB och NA
Bygg AB
Ärendenummer: Dnr KS 275/2015

Miljöpartiets utgångspunkt är att samarbete med näringslivet som skapar mervärden
i grunden är positivt. I det aktuella projektet är det motiverat att bilda gemensamt
tidsbegränsat bolag mellan kommun och näringsliv om det får igång investeringar
och skapar nytta för samhället som annars inte skulle kommit till stånd.
Miljöpattiet stödjer dädör i princip förslaget att bilda bolaget "Födattaren"
tillsammans med NA bygg. Vi anser att det är viktigt att det finns möjlighet till insyn i
de aktiebolag kommunen bildar och driver tillsammans med näringslivet. I det
framskrivna förslaget är ägarfördelningen so/so mellan kommunen och NA Bygg AB.
Då offentlighetsprincipen endast gäller för kommunala bolag där ägandet eller
inflytandet är mer än 50 procent så menar vi att medborgarnas insyn i bolaget är
alltför begränsad. Även om Kommunstyrelsen har rätt till insyn i bolaget så saknar
allmänheten (vars skattepengar finansierar dessa bolag) insyn i enlighet med
offentlighetsprincipen.
Vi ser dock ett behov av att kommunen tar fram en samlad strategi för de bolag som
ägs gemensamt med privata aktörer. Kommunalt majoritetsägande bör där vara en
viktig princip.
Det är bra att en policy tas fram angående hur gemensamma bolag framöver ska
organiseras. Därmed ställer vi oss bakom beslutet om projektet "Författaren" och ser
framemot att vara med i en dialog kring hur vi kan organisera bolag som är ägda av
kommun och näringsliv tillsammans.

Nielas Persson (MP)

Kommunalråd

2015-04-29

Ks 529/2015

Kommunfullmäktige

Vissa val m.m.
Nedanstående personer har begärt entledigande från angivna uppdrag:
Julia Kronlid (SD), Ks 585/2015

Ersättare i
Kommunfullmäktige

Ia Malmqvist (MP); Ks 603/2015

Ledamot i
Kommunfullmäktige

Malin Bjarnefors (MP), Ks 608/2015

Ledamot i
Kommunfullmäktige

Malena Bryngelsson (MP), Ks 619/2015

Ersättare i
Kommunfullmäktige

Kamran Kabinejad (C) Ks 584/2015

Ledamot i Vuxen- och
arbetsmarknadsnämnden

Maria Rönnbäck (C), Ks 573/2015

Ledamot i
Grundskolenämnden

Eric Näslund (V), Ks 584/2015

Ersättare i Vuxen- och
arbetsmarknadsnämnden

Martin Johnstone (V), Ks 611/2015

Ersättare i Fritidsnämnden

Lena Baastad (S), Ks 609/2015

Ledamot i Mälardalsrådet och
Örebroregionen Science Park
AB

Kommunfullmäktige föreslås besluta följande:
1. Begärda entlediganden beviljas.
2. Hos länsstyrelsen begära att ny ersättare efter Julia Kronlid (SD) utses
genom ny sammanräkning.
3. Hos länsstyrelsen begära att ny ledamot efter Ia Malmqvist (MP) utses
genom ny sammanräkning.
4. Hos länsstyrelsen begära att ny ledamot efter Malin Bjarnefors (MP)
utses genom ny sammanräkning.

5. Hos länsstyrelsen begära att ny ersättare efter Malena Bryngelsson (MP)
utses genom ny sammanräkning.
6. Annika Tholster (C), tidigare ersättare i Vuxen- och
arbetsmarknadsnämnden, utses till ledamot i samma nämnd efter
Kamran Kabinejad (C).
7. Kamran Kabinejad (C) utses till ersättare i Vuxen- och
arbetsmarknadsnämnden efter Annika Tholster (C).
8. Ann-Christin Sundqvist (C), tidigare ersättare i Grundskolenämnden,
utses till ny ledamot i Grundskolenämnden efter Maria Rönnbäck (C).
9. Lars-Göran Ståhl (C) utses till ersättare i Grundskolenämnden efter
Ann-Christin Sundqvist (C).
10. Marie Krantz (V) utses till ny ersättare i Vuxen- och
arbetsmarknadsnämnden efter Eric Näslund (V).
11. Siavash Vatanijalal (V) utses till ny ersättare i Fritidsnämnden efter
Martin Johnstone (V).
12. Björn Sundin (S), tidigare ersättare i Mälardalsrådet, utses till ordinarie
ledamot i Mälardalsrådet efter Lena Baastad (S).
13. Jessica Ekerbring (S) utses till ersättare i Mälardalsrådet efter Björn
Sundin (S).
14. Kenneth Nilsson (S) utses till ledamot i Örebro regionen Science Park
AB efter Lena Baastad (S). Valet avser tiden t.o.m slutet av den
ordinarie bolagstämma som hålls närmast efter att val till
Kommunfullmäktige hölls.
15. Margaretha Gunhamre (S) utses till ny nämndeman i Tingsrätten efter
Mårten Blomqvist (S) fram till 31 december 2015.
16. Till handlingarna läggs inkommet protokoll, vari länsstyrelsen den 27
mars 2015 beslutat utse Hossein Azeri (M) till ny ledamot efter Ronnie
Palmen (M) och Anders Fensby (M) till ny ersättare efter Hossein Azeri
(M).
17. Valen under punkterna 2-13 avser tiden t.o.m. den 31 december 2018.

För valberedningen

Jan Zetterqvist
Ordförande valberedningen
Jenni Hermansson
Kommunsekreterare

