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Ks 275/2016

Protokoll

ÖREBRO

Kommunfullmäktige
2016-03-30
Datum:
Klockan: 09.00 – 17.00
Plats:
Sessionssalen, Rådhuset
Närvarande ledamöter
Agneta Blom (S)
Jan Zetterqvist (S)
Ulf Södersten (M)
Björn Sundin (S)
Torgny Larsson (S)
Linda Smedberg (S)
Fisun Yavas (S)
Jessica Ekerbring (S)
Jennie Nises (S)
Camilla Andersson (S)
Per Lilja (S)
Ameer Sachet (S)
Marie Brorson (S)
John Johansson (S)
Susann Wallin (S)
Allan Armaghan (S)
Carina Toro Hartman (S)
Kenneth Nilsson (S)
Ida Eklund (S)
Frederick Axewill (S)
Inger Carlsson (S)
Hanna Altunkaynak (S)
Eva Eriksson (S)
Per-Åke Sörman (C)
Lars Johansson (C)
Rasmus Persson (C)
Charlotte Edberger Jangdin (C)
Behcet Barsom (KD)
Susanne Lindholm (KD)
Lennart Bondeson (KD)
Murad Artin (V)
Martha Wicklund (V)
Jessica Carlqvist (V)

§§ 74-90

§§ 79-105

§§ 74-90

§§ 91-105
§§ 74-92
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Cecilia Lönn Elgstrand (V)
Johanna Reimfelt (M)
Stefan Stark (M)
Ewa Leitzler (M)
Linn Andersson (M)
Maria Haglund (M)
Daniel Granqvist (M)
Sara Ishak (M)
Johan Kumlin (M)
Hossein Azeri (M)
Maria Hedwall (M)
Niclas Persson (MP)
Sara Richert (MP)
Marcus Willén Ode (MP)
Per Folkeson (MP)
Gunnar Oest (MP)
Anna Spiik (SD)
Jimmy Larsson (SD)
Daniel Spiik (SD)
Daniel Edström (SD)
Karolina Wallström (L)
Ulrica Solver-Gustavsson (L)
Azita Iranipour (L)
Patrik Jämtvall (L)
Tjänstgörande ersättare
Roger Andersson (S)
Anna Hedström (S)
Lasse S Lorentzon (S)

Jonas Håård (S)
Marlene Jörhag (KD)
Hannah Ljung (C)
Elisabeth Malmqvist (C)
Sara Dicksen (M)

§§ 74-90

§§ 74-90

§§ 90-105
§§ 79-90

§§ 90-105

Ersätter Thomas Esbjörnsson (S)
Ersätter Yusuf Abdow (S)
Ersätter Carina Toro Hartman (S)
§§ 74-78, ersätter Camilla
Andersson (S) §§ 91-105
Ersätter Hanna Altunkaynak (S)
§§ 91-105
Ersätter Anders Hagström (KD)
Ersätter Lars Johansson (C) §§ 74
90
Ersätter Rasmus Persson (C) §§ 93
105
Ersätter Johan Kumlin (M) §§ 91
105

Lars Elamson (M)
Eghbal Kamran (M)

Ersätter Anders Åhrlin (M)
Ersätter Linn Andersson (M) §§ 91
105.

Gunilla Olofsson (M)
Laszlo Petrovics (SD)
Habib Brini (SD)

Ersätter Sebastian Cehlin (M)
Ersätter Sigvard Blixt (SD)
Ersätter Jonas Millard (SD)
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Lotta Sörman (MP)

Ersätter Per Folkeson (MP) §§ 74
90, ersätter Gunnar Oest (MP) §§
91-105

Sten Lang (MP)

Ersätter Jesper Räftegård (MP) §§
91-105

Julia Leanderson (MP)

Ersätter Jesper Räftegård (MP) §§
74-90

Åsa Johansson (L)

Ersätter Patrik Jämtvall (L) §§ 74
89

Närvarande ersättare
Per-Ove Karlsson (S)
Pell Uno Larsson (S)
Lasse S Lorentzon (S)
Gun Carlestam Lewin (S)
Stefan Nilsson (V)
Hans Holberg (V)
Emelie Jaxell (M)
Anders Fensby (M)
Sara Dicksen (M)
Eghbal Kamran (M)
Sten Lang (MP)
Åsa Johansson (L)

§§ 74-90
§§ 79-90
§§ 79-105
§§ 91-105

§§ 74-90
§§ 74-90
§§ 74-78, 80-90
§§ 90-105

Paragraf 74-105

Lena Claeson, sekreterare
Justerat den 8 april 2016

Agneta Blom (S), ordförande

Aamer Sachet (S), justerare

Lotta Sörman (MP), justerare

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 8 april 2016
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§ 74 Val av protokollsjusterare och bestämmande av tid
för justering av protokollet
Ärendebeskrivning
På förslag av ordförande Agneta Blom (S) uppdras åt Ameer Sachet (S)
och Lotta Sörman (MP), med Per Lilja (S) och Jessica Carlqvist (V) som
ersättare, att jämte ordföranden justera protokollet. Justeringen äger rum på
Kommunstyrelseförvaltningen den 8 april 2016 kl. 08.30.

§ 75 Enkel fråga från Cecilia Lönn Elgstrand (V) till
kommunalråd Kenneth Nilsson (S) om skolverkets nya
riktmärken
Ärendenummer: Ks 271/2016
Ärendebeskrivning
Cecilia Lönn Elgstrand (V) har inkommit med en enkel fråga till
kommunalråd Kenneth Nilsson (S) om skolverkets nya riktmärken.
Frågan har överlämnats till kommunalråd Jessica Ekerbring (S) för
besvarande.
Beslutsunderlag
Enkel fråga från Cecilia Lönn Elgstrand (V), Ks 271/2016
Kommunfullmäktiges behandling
Cecilia Lönn Elgstrand (V) ställer sin fråga.
Jessica Ekerbring (S) yttrar sig.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Frågan får ställas.
2. Frångå ärendet som därmed är färdigbehandlat.

§ 76 Enkel fråga från Cecilia Lönn Elgstrand (V) till
kommunalråd Jessica Ekerbring (S) om skolverksamhet
för unga föräldrar
Ärendenummer: Ks 383/2016
Ärendebeskrivning
Cecilia Lönn Elgstrand (V) har inkommit med en enkel fråga till
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kommunalråd Jessica Ekerbring (S) om skolverksamhet för unga föräldrar.
Beslutsunderlag
Enkel fråga från Cecilia Lönn Elgstrand (V), Ks 383/2016
Kommunfullmäktiges behandling
Cecilia Lönn Elgstrand (V) ställer sin fråga.
Jessica Ekerbring (S) yttrar sig.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Frågan får ställas.
2. Frångå ärendet som därmed är färdigbehandlat.

§ 77 Enkel fråga från Emelie Jaxell (M) till kommunalråd
Björn Sundin (S) om turistbyrån kommer att vara
tillgänglig för alla?
Ärendenummer: Ks 413/2016
Ärendebeskrivning
Emelie Jaxell (M) har inkommit med en enkel fråga till kommunalråd
Björn Sundin (S) om turistbyrån kommer att vara tillgänglig för alla?
Beslutsunderlag
Enkel fråga från Emelie Jaxell (M), Ks 413/2016
Kommunfullmäktiges behandling
Emelie Jaxell (M) ställer sin fråga.
Björn Sundin (S) yttrar sig.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Frågan får ställas.
2. Frångå ärendet som därmed är färdigbehandlat.
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§ 78 Enkel fråga från Daniel Edström (SD) till
kommunalråd Kenneth Nilsson (S) om återanvändning av
sportutrustning
Ärendenummer: Ks 414/2016
Ärendebeskrivning
Daniel Edström (SD) har inkommit med en enkel fråga till kommunalråd
Kenneth Nilsson (S) om återanvändning av sportutrustning.
Beslutsunderlag
Enkel fråga från Daniel Edström (SD), Ks 414/2016
Kommunfullmäktiges behandling
Daniel Edström (SD) ställer sin fråga.
Kenneth Nilsson (S) yttrar sig.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Frågan får ställas.
2. Frångå ärendet som därmed är färdigbehandlat.

§ 79 Interpellation från Martha Wicklund (V) till
kommunalråd Rasmus Persson (C) om varför Örebro
kommun har en ickevalssnurra?
Ärendenummer: Ks 1400/2015
Ärendebeskrivning
Martha Wicklund (V) har inkommit med en interpellation till
kommunalråd Rasmus Persson (C) om varför Örebro kommun har en
ickevalssnurra?
Interpellationen anmäldes vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 15
december 2015 och bordlades den 27 januari och den 17 februari 2016.
Beslutsunderlag
Interpellation från Martha Wicklund (V)
Svar från Rasmus Persson (C)
Kommunfullmäktiges behandling
Martha Wicklund (V) ställer sina frågor i interpellationen.
Rasmus Persson (C) yttrar sig och hänvisar till sitt skriftliga svar.
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Åsa Johansson (L), Susanne Lindholm (KD), Karolina Wallström (L),
Murad Artin (V), Fisun Yavas (S), Kenneth Nilsson (S) och Lennart
Bondeson (KD) yttrar sig under interpellationsdebatten.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Frångå interpellationen, som därmed är besvarad.

§ 80 Interpellation från Daniel Granqvist (M) till
kommunalråd Björn Sundin (S) om hur kommunen
prioriterar investeringar i hastighetsdämpande åtgärder?
Ärendenummer: Ks 63/2016
Ärendebeskrivning
Daniel Granqvist (M) har inkommit med en interpellation till kommunalråd
Björn Sundin (S) om hur kommunen prioriterar investeringar i
hastighetsdämpande åtgärder?
Interpellationen anmäldes vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 27
januari och bordlades den 17 februari 2016.
Beslutsunderlag
Interpellation från Daniel Granqvist (M)
Svar från Björn Sundin (S)
Kommunfullmäktiges behandling
Daniel Granqvist (M) ställer sina frågor i interpellationen.
Björn Sundin (S) yttrar sig och hänvisar till sitt skriftliga svar.
Daniel Spiik (SD), Charlotte Edberger Jangdin (C), Hossein Azeri (M),
Hannah Ljung (C), Sara Richert (MP) och Ida Eklund (S) yttrar sig under
interpellationsdebatten.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Frångå interpellationen, som därmed är besvarad.
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§ 81 Interpellation från Johan Kumlin (M) till kommunalråd
Kenneth Nilsson (S) om tidiga insatser för att förhindra
kränkningar
Ärendenummer: Ks 85/2016
Ärendebeskrivning
Johan Kumlin (M) har inkommit med en interpellation till kommunalråd
Kenneth Nilsson (S) om tidiga insatser för att förhindra kränkningar.
Interpellationen anmäldes vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 27
januari och bordlades den 17 februari 2016.
Beslutsunderlag
Interpellation från Johan Kumlin (M)
Svar från Kenneth Nilsson (S)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Bordlägga ärendet.

§ 82 Interpellation från Karolina Wallström (L) till
kommunalråd Rasmus Persson (C) om barnäktenskap
Ärendenummer: Ks 70/2016
Ärendebeskrivning
Karolina Wallström (L) har inkommit med en interpellation till
kommunalråd Rasmus Persson (C) om barnäktenskap.
Interpellationen anmäldes vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 27
januari och bordlades den 17 februari 2016.
Beslutsunderlag
Interpellation från Karolina Wallström (L)
Svar från Rasmus Persson (C)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Bordlägga ärendet.
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§ 83 Interpellation från Niclas Persson (MP) till
kommunalråd Kenneth Nilsson (S) om vad Örebro
kommun tänker göra för ett bättre flyktingmottagande?
Ärendenummer: Ks 130/2016
Ärendebeskrivning
Niclas Persson (MP) har inkommit med en interpellation till kommunalråd
Kenneth Nilsson (S) om vad Örebro kommun tänker göra för ett bättre
flyktingmottagande?
Interpellationen anmäldes vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 27
januari och bordlades den 17 februari 2016.
Beslutsunderlag
Interpellation från Niclas Persson (MP)
Svar från Kenneth Nilsson (S)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Bordlägga ärendet.

§ 84 Interpellation från Murad Artin (V) till kommunalråd
Lennart Bondeson (KD) om vad är planerna för
Brunnsparken?
Ärendenummer: Ks 179/2016
Ärendebeskrivning
Murad Artin (V) har inkommit med en interpellation till kommunalråd
Lennart Bondeson (KD) om vad är planerna för Brunnsparken?
Interpellationen anmäldes och bordlades vid Kommunfullmäktiges
sammanträde den 17 februari 2016.
Beslutsunderlag
Interpellation från Murad Artin (V)
Svar från Lennart Bondeson (KD)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Bordlägga ärendet.
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§ 85 Interpellation från Ulrica Solver-Gustavsson (L) till
kommunalråd Kenneth Nilsson (S) om förskolan
Leklustans verksamhet
Ärendenummer: Ks 201/2016
Ärendebeskrivning
Ulrica Solver-Gustavsson (L)har inkommit med en interpellation till
kommunalråd Kenneth Nilsson (S) om förskolan Leklustans verksamhet.
Interpellationen anmäldes vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 17
februari 2016.
Beslutsunderlag
Interpellation från Ulrica Solver-Gustavsson (L)
Svar från Kenneth Nilsson (S)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Bordlägga ärendet.

§ 86 Interpellation från Åsa Johansson (L) till
kommunalråd Kenneth Nilsson (S) om bemötande av
ideella organisationer
Ärendenummer: Ks 202/2016
Ärendebeskrivning
Åsa Johansson (L) har inkommit med en interpellation till kommunalråd
Kenneth Nilsson (S) om bemötande av ideella organisationer.
Interpellationen anmäldes vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 17
februari 2016.
Beslutsunderlag
Interpellation från Åsa Johansson (L)
Svar från Kenneth Nilsson (S)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Bordlägga ärendet.
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§ 87 Interpellation från Murad Artin (V) till kommunalråd
Kenneth Nilsson (S) om varför vräks så många barn i
Örebro kommun?
Ärendenummer: Ks 238/2016
Ärendebeskrivning
Murad Artin (V) har inkommit med en interpellation till kommunalråd
Kenneth Nilsson (S) om varför vräks så många barn i Örebro kommun?
Interpellationen anmäldes vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 17
februari 2016.
Beslutsunderlag
Interpellation från Murad Artin (V)
Svar från Kenneth Nilsson (S)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Bordlägga ärendet.

§ 88 Interpellation från Stefan Stark (M) till kommunalråd
Kenneth Nilsson (S) om kommunala reskostnader till
utbildningar och internat
Ärendenummer: Ks 342/2016
Ärendebeskrivning
Stefan Stark (M) har inkommit med en interpellation till kommunalråd
Kenneth Nilsson (S) om kommunala reskostnader till utbildningar och
internat.
Beslutsunderlag
Interpellation från Stefan Stark (M), Ks 342/2016
Svar från Kenneth Nilsson (S)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Interpellationen får ställas.
2. Bordlägga ärendet.
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§ 89 Interpellation från Karolina Wallström (L) till
kommunalråd Björn Sundin (S) om en paviljong på
Järntorget
Ärendenummer: Ks 340/2016
Ärendebeskrivning
Karolina Wallström (L) har inkommit med en interpellation till
kommunalråd Björn Sundin (S) om en paviljong på Järntorget.
Beslutsunderlag
Interpellation från Karolina Wallström (L), Ks 340/2016
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Interpellationen får ställas.
2. Bordlägga ärendet.

§ 90 Disposition av AFA-medel 2016-2018
Ärendenummer: Ks 1090/2015
Handläggare: Marie Hellgren
Ärendebeskrivning
Under flera år har kommuner och landsting kunnat stärka sin ekonomi tack
vare åter-betalningar från AFA-försäkringar. Under 2015 innebar detta att
Örebro kommun fick en ny intäkt på 55 mnkr. 37 mnkr har redan fördelats
i tidigare beslut vilket innebär att 17,9 mnkr finns kvar ofördelade. Under
2015 beslutades att dessa skulle möta den sänkta prognosen för
skatteintäkter och generella statsbidrag. Då resultatet i årsbokslutet 2015
visar på ett resultat som överstiger budget kan de kvarvarande medlen
reserveras för specifika ändamål.
Ärendet behandlades av Kommunstyrelsen den 8 mars 2016.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2016-03-08, § 49
Reservation från (M), 2016-03-08, § 49
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-02-17
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
- Disposition av AFA-medel 2016-2018 fastställs i enlighet med
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Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Yrkande
Kenneth Nilsson (S) och Murad Artin (V) yrkar bifall till
Kommunstyrelsens förslag.
Maria Haglund (M), Karolina Wallström (L), Johan Kumlin (M) och
Johanna Reimfelt (M) yrkar att 1) reservera 4 miljoner kronor av AFAmedlen till kompetensutveckling för driftsledare/planerare och
enhetschefer inom hemvården, 2) reservera 7,9 miljoner kronor av AFAmedlen till arbetet för en giftfri miljö i Örebros förskolor och skolor, 3)
reservera 6 miljoner kronor för att förstärka satsningen på
kompetensutveckling av pedagoger och andra yrkesgrupper inom
programområde Barn och utbildning.
Niclas Persson (MP) yrkar att 1) reservera 4 miljoner kronor av AFAmedlen till det kommunövergripande chefs- och
ledarutvecklingsprogrammet, 2) reservera 7,9 miljoner kronor av AFAmedlen till arbetet för en giftfri miljö i Örebros förskolor och skolor, 3)
reservera 6 miljoner kronor för att förstärka satsningen på
kompetensutveckling av pedagoger och andra yrkesgrupper inom
programområde Barn och utbildning.
Daniel Edström (SD) yrkar att 1) reservera 7,9 miljoner kronor av AFAmedlen till arbetet för en giftfri miljö i Örebros förskolor och skolor och 2)
reservera 10 miljoner kronor av AFA-medlen till programområde Social
välfärd.
Proposition
Ordförande Agneta Blom (S) finner att det finns fyra förslag, d.v.s.
Kenneth Nilssons (S) m.fl. yrkande om bifall till Kommunstyrelsens
förslag om att disposition av AFA-medel 2016-2018 fastställs i enlighet
med Kommunstyrelseförvaltningens förslag, Maria Haglunds (M) m.fl.
yrkande om att 1) reservera 4 miljoner kronor av AFA-medlen till
kompetensutveckling för driftsledare/planerare och enhetschefer inom
hemvården, 2) reservera 7,9 miljoner kronor av AFA-medlen till arbetet för
en giftfri miljö i Örebros förskolor och skolor, 3) reservera 6 miljoner
kronor för att förstärka satsningen på kompetensutveckling av pedagoger
och andra yrkesgrupper inom programområde Barn och utbildning, Niclas
Perssons (MP) yrkande om att 1) reservera 4 miljoner kronor av AFAmedlen till det kommunövergripande chefs- och
ledarutvecklingsprogrammet, 2) reservera 7,9 miljoner kronor av AFAmedlen till arbetet för en giftfri miljö i Örebros förskolor och skolor, 3)
reservera 6 miljoner kronor för att förstärka satsningen på
kompetensutveckling av pedagoger och andra yrkesgrupper inom
programområde Barn och utbildning, samt Daniel Edströms (SD) yrkande
om att 1) reservera 7,9 miljoner kronor av AFA-medlen till arbetet för en
giftfri miljö i Örebros förskolor och skolor och 2) reservera 10 miljoner
kronor av AFA-medlen till programområde Social välfärd.
Ordföranden behandlar förslagen ett i taget och finner att
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Kommunfullmäktige beslutar enligt Kenneth Nilssons (S) m.fl. yrkande
om bifall till Kommunstyrelsens förslag om att disposition av AFA-medel
2016-2018 fastställs i enlighet med Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Votering begärs och ska verkställas.
Ordföranden redovisar följande förslag till propositionsordning: Kenneth
Nilssons (S) m.fl. yrkande om bifall till Kommunstyrelsens förslag är
huvudförslag. För att utse ett motförslag mot huvudförslaget kommer
ordföranden först ställa Maria Haglunds (M) m.fl. yrkande mot Daniel
Edströms (SD) yrkande. Därefter kommer ordföranden att ställa det
vinnande yrkandet av dessa mot Niclas Perssons (MP) yrkande för att utse
ett motförslag till huvudförslaget.
Kommunfullmäktige godkänner propositionsordningen.
Ordföranden ställer först Maria Haglunds (M) m.fl. yrkande mot Daniel
Edströms (SD) yrkande.
Ja-röst innebär bifall till Maria Haglunds (M) m.fl. yrkande och Nej-röst
innebär bifall till Daniel Edströms (SD) yrkande.
Ja-röster lämnas av: Linn Andersson (M), Hossein Azeri (M), Daniel
Granqvist (M), Lars Elamson (M), Maria Haglund (M), Maria Hedwall
(M), Sara Ishak (M), Johan Kumlin (M), Ewa Leitzler (M), Gunilla
Olofsson (M), Johanna Reimfelt (M), Stefan Stark (M), Ulf Södersten (M),
Azita Iranipour (L), Patrik Jämtvall (L), Ulrica Solver-Gustavsson (L),
Karolina Wallström (L), Julia Leanderson (MP), Niclas Persson (MP),
Gunnar Oest (MP), Sara Richert (MP), Lotta Sörman (MP) och Marcus
Willén Ode (MP).
Nej röster lämnas av: Habib Brini (SD), Daniel Edström (SD), Jimmy
Larsson (SD), Anna Spiik (SD), Daniel Spiik (SD) och Lazlo Petrovics
(SD).
Följande ledamöter avstår från att rösta: Hanna Altunkaynak (S), Camilla
Andersson (S), Roger Andersson (S), Allan Armaghan (S), Frederick
Axewill (S), Agneta Blom (S), Marie Brorson (S), Inger Carlsson (S),
Jessica Ekerbring (S), Ida Eklund (S), Eva Eriksson (S), Anna Hedström
(S), John Johansson (S), Torgny Larsson (S), Per Lilja (S), Kenneth
Nilsson (S), Jennie Nises (S), Ameer Sachet (S), Linda Smedberg (S),
Björn Sundin (S), Carina Toro Hartman (S), Jan Zetterqvist (S), Behcet
Barsom (KD), Lennart Bondeson (KD, Marlene Jörhag (KD), Susanne
Lindholm (KD), Charlotte Edberger Jangdin (C), Hannah Ljung (C),
Rasmus Persson (C), Per-Åke Sörman (C), Murad Artin (V), Jessica
Carlqvist (V), Cecilia Lönn Elgstrand (V) och Martha Wicklund (V).
Ordföranden finner med resultatet 23 ja-röster och 6 nej-röster att
Kommunfullmäktige utser Maria Haglunds (M) m.fl. yrkande till att ställas
mot Niclas Perssons (MP) yrkande för att utse ett motförslag till
huvudförslaget. 34 ledamöter avstår från att rösta.
14

Ordföranden ställer därefter Maria Haglunds (M) m.fl. yrkande mot Niclas
Perssons (MP) yrkande.
Ja-röst innebär bifall till Maria Haglunds (M) m.fl. yrkande och Nej-röst
innebär bifall till Niclas Perssons (MP) yrkande.
Ja-röster lämnas av: Linn Andersson (M), Hossein Azeri (M), Daniel
Granqvist (M), Lars Elamson (M), Maria Haglund (M), Maria Hedwall
(M), Sara Ishak (M), Johan Kumlin (M), Ewa Leitzler (M), Gunilla
Olofsson (M), Johanna Reimfelt (M), Stefan Stark (M), Ulf Södersten (M),
Azita Iranipour (L), Patrik Jämtvall (L), Ulrica Solver-Gustavsson (L),
Karolina Wallström (L), Habib Brini (SD), Daniel Edström (SD), Jimmy
Larsson (SD), Anna Spiik (SD), Daniel Spiik (SD) och Lazlo Petrovics
(SD).
Nej röster lämnas av: Julia Leanderson (MP), Niclas Persson (MP), Gunnar
Oest (MP), Sara Richert (MP), Lotta Sörman (MP) och Marcus Willén Ode
(MP).
Följande ledamöter avstår från att rösta: Hanna Altunkaynak (S), Camilla
Andersson (S), Roger Andersson (S), Allan Armaghan (S), Frederick
Axewill (S), Agneta Blom (S), Marie Brorson (S), Inger Carlsson (S),
Jessica Ekerbring (S), Ida Eklund (S), Eva Eriksson (S), Anna Hedström
(S), John Johansson (S), Torgny Larsson (S), Per Lilja (S), Kenneth
Nilsson (S), Jennie Nises (S), Ameer Sachet (S), Linda Smedberg (S),
Björn Sundin (S), Carina Toro Hartman (S), Susann Wallin (S), Fisun
Yavas (S), Jan Zetterqvist (S), Behcet Barsom (KD), Lennart Bondeson
(KD, Marlene Jörhag (KD), Susanne Lindholm (KD), Charlotte Edberger
Jangdin (C), Hannah Ljung (C), Rasmus Persson (C), Per-Åke Sörman (C),
Murad Artin (V), Jessica Carlqvist (V), Cecilia Lönn Elgstrand (V) och
Martha Wicklund (V).
Ordföranden finner med resultatet 23 ja-röster och 6 nej-röster att
Kommunfullmäktige utser Maria Haglunds (M) m.fl. yrkande till
motförslag till huvudförslaget. 36 ledamöter avstår från att rösta.
Slutligen ställer ordföranden huvudförslaget, d.v.s. Kenneth Nilssons (S)
m.fl. yrkande om bifall till Kommunstyrelsens förslag, mot motförslaget,
d.v.s. Maria Haglunds (M) m.fl. yrkande.
Ja-röst innebär bifall till huvudförslaget, d.v.s. Kenneth Nilssons (S) m.fl.
yrkande om bifall till Kommunstyrelsens förslag och nej-röst innebär bifall
till motförslaget, d.v.s. Maria Haglunds (M) m.fl. yrkande.
Ja-röster lämnas av: Hanna Altunkaynak (S), Camilla Andersson (S),
Roger Andersson (S), Allan Armaghan (S), Frederick Axewill (S), Agneta
Blom (S), Marie Brorson (S), Inger Carlsson (S), Jessica Ekerbring (S), Ida
Eklund (S), Eva Eriksson (S), Anna Hedström (S), John Johansson (S),
Torgny Larsson (S), Per Lilja (S), Kenneth Nilsson (S), Jennie Nises (S),
Ameer Sachet (S), Linda Smedberg (S), Björn Sundin (S), Carina Toro
Hartman (S), Susann Wallin (S), Fisun Yavas (S), Jan Zetterqvist (S),
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Behcet Barsom (KD), Lennart Bondeson (KD, Marlene Jörhag (KD),
Susanne Lindholm (KD), Charlotte Edberger Jangdin (C), Hannah Ljung
(C), Rasmus Persson (C), Per-Åke Sörman (C), Murad Artin (V), Jessica
Carlqvist (V), Cecilia Lönn Elgstrand (V) och Martha Wicklund (V).
Nej-röster lämnas av: Linn Andersson (M), Hossein Azeri (M), Daniel
Granqvist (M), Lars Elamson (M), Maria Haglund (M), Maria Hedwall
(M), Sara Ishak (M), Johan Kumlin (M), Ewa Leitzler (M), Gunilla
Olofsson (M), Johanna Reimfelt (M), Stefan Stark (M), Ulf Södersten (M),
Azita Iranipour (L), Patrik Jämtvall (L), Ulrica Solver-Gustavsson (L),
Karolina Wallström (L), Habib Brini (SD), Daniel Edström (SD), Jimmy
Larsson (SD), Anna Spiik (SD), Daniel Spiik (SD), Lazlo Petrovics (SD),
Julia Leanderson (MP), Niclas Persson (MP), Gunnar Oest (MP), Sara
Richert (MP), Lotta Sörman (MP) och Marcus Willén Ode (MP).
Ordföranden finner med resultatet 36 ja-röster och 29 nej-röster att
Kommunfullmäktige beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Disposition av AFA-medel 2016-2018 fastställs i enlighet med
Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 91 Förlängt reservationsavtal för Gustavsviks
utvecklingsbolag AB avseende fastigheten Gustavsvik 2
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. I detta avtal framgår att varje
försäljning inom området ska godkännas av Kommunfullmäktige.
Örebroporten har sedan bildat ett bolag, Gustavsvik Utvecklingsbolag AB,
tillsammans med ett antal fastighetsägare.
Reservationsavtalet innebär att området reserveras under perioden fram till
30 september 2016. Kommunen avser sedan att överlåta området till
Gustavsvik Utvecklingsbolag AB under förutsättning att bygglov erhållits
och att byggnadsarbeten påbörjats under reservationstiden. Köpeskillingen
uppgår till 1188 kr/BTA, motsvarande 4 277 000 kronor. Företaget riktar in
sig på hyresrättsform.
Ärendet behandlades av Programnämnd samhällsbyggnad den 4 februari
och av Kommunstyrelsen den 8 mars 2016.
16

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2016-03-08, § 56
Protokollsutdrag från Programnämnd samhällsbyggnad, 2016-02-04, § 12
Stadsbyggnads tjänsteskrivelse, 2015-12-22
Reservationsavtal med kartbilagor
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
1. Godkänna föreliggande reservationsavtal mellan Örebro kommun och
Gustavsvik Utvecklingsbolag AB.
2. Uppdra åt Programnämnd samhällsbyggnads ordförande att för
kommunens del godkänna och underteckna överlåtelseavtal avseende
Gustavsvik 2 när villkoren i reservationsavtalet är uppfyllda.
3. Programnämnd samhällsbyggnad får i uppdrag att, inom ramen för
gällande nämndreglementen för Örebro kommun, besluta om avyttring av
området enligt bifogat reservationsavtal.
Kommunfullmäktiges behandling
Kommunfullmäktige beslutar först att bordlägga ärendet, för att ta upp det
till behandling senare under sammanträdet.
Yrkande
Kenneth Nilsson (S) och Björn Sundin (S) yrkar bifall till
Kommunstyrelsens förslag.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Godkänna föreliggande reservationsavtal mellan Örebro kommun och
Gustavsvik Utvecklingsbolag AB.
2. Uppdra åt Programnämnd samhällsbyggnads ordförande att för
kommunens del godkänna och underteckna överlåtelseavtal avseende
Gustavsvik 2 när villkoren i reservationsavtalet är uppfyllda.
3. Programnämnd samhällsbyggnad får i uppdrag att, inom ramen för
gällande nämndreglementen för Örebro kommun, besluta om avyttring av
området enligt bifogat reservationsavtal.
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§ 92 Svar på motion från Karolina Wallström (FP) om
försöksverksamhet med betyg från årskurs 4
Ärendenummer: Ks 310/2015
Ärendebeskrivning
Karolina Wallström (FP) har inkommit med en motion som anmäldes i
Kommunfullmäktige den 23 februari 2015.
Motionen innehåller ett förslag om att skicka in en ansökan till Skolverket
om att delta i försöksverksamheten med betyg från årskurs 4.
Motionen har beretts av Kommunledningskontoret.
Motionärens förslag att skicka in en ansökan till Skolverket om att delta i
försöksverksamheten med betyg från årskurs 4 är inte förenligt med Örebro
kommuns redan tagna ställning i frågan. Kommunledningskontoret har
dessutom i kontakt med Skolverket fått information om att Skolverket ännu
inte har blivit tilldelat uppdraget att starta försöksverksamhet med betyg
från årskurs 4. Enligt Skolverket ska denna försöksverksamhet starta under
2017. Kommunledningskontoret föreslår med bakgrund av ovanstående att
motionen avslås.
Programnämnd barn- och utbildning behandlade ärendet den 29
september och Kommunstyrelsen den 14 december 2015.
Kommunfullmäktige bordlade ärendet den 27 januari och den 17 februari
2016.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2015-12-14, § 281
Protokollsutdrag från Programnämnd barn- och utbildning, 2015-09-29, §
132
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2015-09-14
Motion från Karolina Wallström (FP) om försöksverksamhet med betyg
från årskurs 4
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
- Motionen avslås.
Ajournering
Kommunfullmäktige ajournerar sig för kaffepaus klockan 14.35.
Sammanträdet återupptas klockan 14.55.
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Yrkande
Kenneth Nilsson (S), Per-Åke Sörman (C), Lennart Bondeson (KD), Niclas
Persson (MP), Eva Eriksson (S), Sten Lang (MP), Susann Wallin (S),
Linda Smedberg (S), Lasse S Lorentzon (S), Marlene Jörhag (KD), Cecilia
Lönn Elgstrand (V), Jessica Ekerbring (S), Carina Toro Hartman (S), Sara
Richert (MP) och John Johansson (S) yrkar bifall till Kommunstyrelsens
förslag om att avslå motionen.
Karolina Wallström (L), Maria Haglund (M), Anna Spiik (SD), Maria
Hedwall (M), Azita Iranipour (L), Ulrica Solver-Gustavsson (L) och Sara
Dicksen (M) yrkar bifall till motionen.
Proposition
Ordförande Agneta Blom (S) finner att det finns två förslag till beslut,
d.v.s. bifall till Kommunstyrelsens förslag om att avslå motionen
respektive Karolina Wallströms (L) m.fl. yrkande om bifall till motionen,
och ställer dessa mot varandra. Ordföranden finner att Kommunfullmäktige
beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs och ska verkställas.
Ja-röst innebär bifall till huvudförslaget, d.v.s. Kenneth Nilssons (S) m.fl.
yrkande om bifall till Kommunstyrelsens förslag om att avslå motionen
och nej-röst innebär bifall till Karolina Wallströms (L) m.fl. yrkande om
bifall till motionen.
Ja-röster lämnas av: Roger Andersson (S), Allan Armaghan (S), Frederick
Axewill (S), Agneta Blom (S), Marie Brorson (S), Inger Carlsson (S),
Jessica Ekerbring (S), Ida Eklund (S), Eva Eriksson (S), Anna Hedström
(S), Jonas Håård (S), John Johansson (S), Torgny Larsson (S), Per Lilja
(S), Lasse S Lorentzon (S), Kenneth Nilsson (S), Jennie Nises (S), Ameer
Sachet (S), Linda Smedberg (S), Björn Sundin (S), Carina Toro Hartman
(S), Susann Wallin (S), Fisun Yavas (S), Jan Zetterqvist (S), Behcet
Barsom (KD), Lennart Bondeson (KD), Marlene Jörhag (KD), Charlotte
Edberger Jangdin (C), Lars Johansson (C), Rasmus Persson (C), Per-Åke
Sörman (C), Murad Artin (V), Jessica Carlqvist (V), Cecilia Lönn
Elgstrand (V), Martha Wicklund (V), Per Folkeson (MP), Sten Lang (MP),
Niclas Persson (MP), Sara Richert (MP), Lotta Sörman (MP) och Marcus
Willén Ode (MP).
Nej-röster lämnas av: Hossein Azeri (M), Sara Dicksen (M), Daniel
Granqvist (M), Lars Elamson (M), Maria Haglund (M), Maria Hedwall
(M), Sara Ishak (M), Eghbal Kamran (M), Ewa Leitzler (M), Gunilla
Olofsson (M), Johanna Reimfelt (M), Stefan Stark (M), Ulf Södersten (M),
Azita Iranipour (L), Patrik Jämtvall (L), Ulrica Solver-Gustavsson (L),
Karolina Wallström (L), Habib Brini (SD), Daniel Edström (SD), Jimmy
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Larsson (SD), Anna Spiik (SD), Daniel Spiik (SD) och Lazlo Petrovics
(SD).
Ordföranden finner med resultatet 41 ja-röster och 23 nej-röster att
Kommunfullmäktige beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag om att
avslå motionen.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Motionen avslås.
Reservation
Azita Iranipour (L), Patrik Jämtvall (L), Ulrica Solver-Gustavsson (L),
Karolina Wallström (L), Hossein Azeri (M), Sara Dicksen (M), Daniel
Granqvist (M), Lars Elamson (M), Maria Haglund (M), Maria Hedwall
(M), Sara Ishak (M), Eghbal Kamran (M), Ewa Leitzler (M), Gunilla
Olofsson (M), Johanna Reimfelt (M), Stefan Stark (M) och Ulf Södersten
(M) reserverar sig till förmån för Karolina Wallströms (L) och Maria
Haglunds (M) m.fl. yrkande om bifall till motionen.

§ 93 Svar på motion från Cecilia Lönn Elgstrand (V) m.fl.
om låt barnen växa upp utan tvingade könsnormer
Ärendenummer: Ks 299/2015
Ärendebeskrivning
Cecilia Lönn Elgstrand (V), Murad Artin (V), Jessica Carlqvist (V) och
Martha Wicklund (V) har inkommit med en motion som anmäldes i
Kommunfullmäktige den 25 februari 2015.
Motionen innehåller ett förslag om att öka skolpersonalens
genuskompetens och kunskaper om mekanismerna som ligger bakom hur
normer och ojämställdhet skapas. All förskolepersonal föreslås genomgå
en jämställdhetsutbildning inom en tvåårsperiod och alla lärare och
fritidspedagoger inom en treårsperiod.
Motionärernas förslag att öka all förskole- och skolpersonals kunskap och
medvetenhet om normer och ojämställdhet är förenligt med skollagen,
diskrimineringslagen, Skolverkets arbete, barnkonventionen, Örebro
kommuns styrdokument samt pågående långsiktigt normkritiskt arbete i
Örebros förskolor och skolor. Motionen bör därmed anses besvarad.
Programnämnd barn- och utbildning behandlade ärendet den 29 september
och Kommunstyrelsen den 14 december 2015.
Kommunfullmäktige bordlade ärendet den 27 januari och den 17
februari 2016.
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Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2015-12-14, § 282
Protokollsutdrag från Programnämnd barn- och utbildning, 2015-09-29, §
133
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2015-09-14
Motion från Cecilia Lönn Elgstrand (V) m fl om låt barnen växa upp utan
tvingade könsnormer, 2015-02-25
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
- Motionen är besvarad.
Yrkande
Kenneth Nilsson (S) och Marlene Jörhag (KD) yrkar bifall till
Kommunstyrelsens förslag om att motionen är besvarad.
Cecilia Lönn Elgstrand (V), Lotta Sörman (MP), Sara Richert (MP), Niclas
Persson (MP) och Sten Lang (MP) yrkar bifall till motionen.
Proposition
Ordförande Agneta Blom (S) finner att det finns två förslag till beslut,
d.v.s. bifall till Kommunstyrelsens förslag om att motionen är besvarad,
respektive Cecilia Lönn Elgstrands (V) m.fl. yrkande om bifall till
motionen, och ställer dessa mot varandra.
Ordföranden finner att Kommunfullmäktige beslutar enligt
Kommunstyrelsens förslag.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Motionen är besvarad.
Reservation
Cecilia Lönn Elgstrand (V), Murad Artin (V), Jessica Carlqvist (V),
Martha Wicklund (V), Lotta Sörman (MP), Sara Richert (MP), Niclas
Persson (MP), Sten Lang (MP), Per Folkeson (MP) och Marcus Willén
Ode (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för Cecilia Lönn
Elgstrands (V) och Lotta Sörmans (MP) m.fl. yrkanden om bifall till
motionen.
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§ 94 Svar på motion från Daniel Spiik (SD) m.fl. om
nolltolerans mot inomhus användning av huvudbonader i
kommunens lärosäten
Ärendenummer: Ks 537/2015
Ärendebeskrivning
Daniel Spiik (SD), Jimmy Larsson (SD) och Sigvard Blixt (SD) har
inkommit med en motion som anmäldes i Kommunfullmäktige den 29
april 2015, § 100.
Motionen innehåller ett förslag om nolltolerans mot inomhusanvändning
av huvudbonader i kommunens lärosäten, med undantag för
bespisningspersonal, hemkunskapslektioner samt om inomhustemperaturen
understiger 10 grader Celsius.
Motionärernas förslag att förbjuda inomhusanvändning av huvudbonader
anses inte vara förenlig varken med skollagen, diskrimineringslagen eller
barnkonventionen och bör därmed avslås.
Programnämnd barn- och utbildning behandlade ärendet den 29 september
och Kommunstyrelsen den 14 december 2015.
Kommunfullmäktige bordlade ärendet den 27 januari och den 17
februari 2016.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2015-12-14, § 283
Protokollsutdrag från Programnämnd barn- och utbildning, 2015-09-29, §
143
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2015-08-18
Yttrande, 2015-08-18
Motion från Daniel Spiik (SD) m fl om nolltolerans mot inomhus
användning av huvudbonader i kommunens lärosäten
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
- Motionen avslås.
Yrkande
Kenneth Nilsson (S), Lennart Bondeson (KD), Azita Iranipour (L) och Eva
Eriksson (SD) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag om att avslå
motionen.
Daniel Spiik (SD) yrkar bifall till motionen.
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Proposition
Ordförande Agneta Blom (S) finner att det finns två förslag till beslut,
d.v.s. bifall till Kommunstyrelsens förslag om att avslå motionen,
respektive Daniel Spiiks (SD) yrkande om bifall till motionen, och ställer
dessa mot varandra.
Ordföranden finner att Kommunfullmäktige beslutar enligt
Kommunstyrelsens förslag.
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
- Motionen avslås.
Reservation
Daniel Spiik (SD), Daniel Edström (SD), Jimmy Larsson (SD), Habib
Brini (SD), Anna Spiik (SD) och Lazlo Petrovics (SD) reserverar sig mot
beslutet till förmån för Daniel Spiiks (SD) yrkande om bifall till motionen.

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

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

§ 97 Svar på motion från Johan Åqvist (FP) om att bygga
en gång-och cykelbana mellan Glomman och
Brickebacken
Ärendenummer: Ks 991/2014
Ärendebeskrivning
Johan Åqvist (FP) har inkommit med en motion daterad den 29 juli 2014.
Motionen innehåller yrkande om att det skapas ekonomiska förutsättningar
och underlag för byggnation av en sammanhängande gång- och cykelbana
mellan Adolfsberg och Norra Bro.
Åqvist menar att örebroare mellan Adolfsberg och Brickebacken utsätts för
onödiga risker då de hänvisas till att gå eller cykla på den hård trafikerade
vägen som enbart består utav körbanor för bilar. Åqvist skriver att en säker
förbindelse mellan Glomman och Brickebacken skulle öka möjligheten till
att både cykla och gå på ett säkerts sätt samt att resandet med bil mellan
stadsdelarna med stor säkerhet skulle minska om det fanns en säker
förbindelse för gång och cykel på sträckan.
Programnämnd samhällsbyggnad behandlade ärendet den 3 november
2015 och Kommunstyrelsen den 19 januari 2016.
Kommunfullmäktige bordlade ärendet den 27 januari och den 17 februari
2016.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2016-01-19, § 15
Protokollsutdrag från Programnämnd samhällsbyggnad, 2015-11-03, § 130
Stadsbyggnads tjänsteskrivelse med yttrande, 2015-10-12
Johan Åqvists (FP) motion om att bygga en gång- och cykelbana mellan
Glomman och Brickebacken, 2014-07-29
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
- Motionen är besvarad.
Vid Kommunstyrelsens sammanträde reserverade sig Karolina Wallström
(L) mot beslutet till förmån för sitt yrkande om bifall till motionen.
25

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Bordlägga ärendet.

§ 98 Svar på motion från Sara Richert (MP) m.fl. om
samredovisad koncernbudget
Ärendenummer: Ks 489/2015
Ärendebeskrivning
Marcus Willén (MP) och Sara Richert (MP) har inkommit till
Kommunfullmäktige med motion om Samredovisad koncernbudget.
Motionen har av Kommunfullmäktige remitterats till
kommunledningskontoret för yttrande. Motionen föreslår att de
kommunala bolagen ska integreras i kommunkoncernens budget som ett
led i en utvecklad ägarstyrning då man förtydligar det kommunala
ändamålet, god ekonomisk hushållning samt att kommun och bolag får en
gemensam styrmodell. Motionärerna menar också att en integrerade
kommunkoncernbudget skulle kunna leda till, förutom en bättre
helhetsbild, en högre grad av finansiell samordning och ett bättre sätt att
styra och få insyn i bolagen.
Kommunledningskontoret konstaterar att bolagen omfattas av kommunens
styrmodell och i styrdokumentet "Övergripande strategier och budget
(ÖSB)" är både bolagens ändamål och ägardirektiv specificerade per bolag.
Även bolagens övergripande ekonomiska mål såsom avkastning och
utdelning är preciserade i ÖSBn. Det är sedan upptill bolagen och dess
styrelse att utifrån dessa upprätta en detaljerad budget.
I och med att bolagen ingår i kommunens styrmodell så omfattas de också
av återrapporteringskrav vilket sker i helårs- och delårsrapporter där de,
precis som nämnderna, får beskriva hur utfallet för perioden ser ut och
varför det eventuellt avvikit från budget. Vid delåren gör de även en
prognos för det resterande året. I samband med helårsbokslutet och delår
två (januari till augusti) görs även en sammanställd redovisning för hela
kommunkoncernen eftersom det är lagstadgat.
De flesta bolagen ingår i en finansiell samordning i form av kommunens
internbank där det mesta av bolagens upplåning sker. I och med det har
bolagen också gemensamma låneramar. Bolagen ingår också i en
fungerade investeringsprocess inför fastställelsen av
investeringsprogrammet.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 9 februari 2016.
Kommunfullmäktige bordlade ärendet den 17 februari 2016.
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Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2016-02-09, § 33
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2015-12-09
Motion från Marcus Willén Ode (MP) och Sara Richert (MP) om
Samredovisad koncernbudget
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
- Motionen avslås.
Vid Kommunstyrelsens sammanträde reserverade sig Sara Richert (MP)
mot beslutet till förmån för sitt yrkande om bifall till motionen.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Bordlägga ärendet.

§ 99 Svar på motion från Daniel Edström (SD) m.fl. om
utveckla jämlikhetsredovisningen
Ärendenummer: Ks 818/2015
Ärendebeskrivning
Daniel Edström, Habib Brini och Sigvard Blixt från Sverigedemokraterna
har inkommit med en motion som anmäldes i Kommunfullmäktige den 15
juni 2015 § 818. Motionen har tillkommit Kommunledningskontoret att
svara på utifrån ett kommunövergripande perspektiv.
Motionen innehåller förslag om att där det är tillämpligt i kommunens
årsredovisning ska indikatorerna i så hög utsträckning som möjligt
redovisas efter en uppdelning av inrikes/utrikes födda alternativt efter
svensk/utländsk bakgrund.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 9 februari 2016.
Kommunfullmäktige bordlade ärendet den 17 februari 2016.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2016-02-09, § 34
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2015-12-15
Motion från Daniel Edström (SD), Habib Brini (SD) och Sigvard Blixt
(SD), om en ytterligare uppdelning av indikatorer
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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.

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

§ 101 Svar på motion från Daniel Spiik (SD) och Habib
Brini (SD) om parkeringsanläggning utanför staden med
bussförbindelse in till centrum
Ärendenummer: Ks 766/2015
Ärendebeskrivning
Daniel Spiik (SD) och Habib Brini (SD) har inkommit med en motion som
anmäldes i Kommunfullmäktige den 17 juni 2015.
Motionen innehåller yrkande om att etablera en avgiftsfri
bilparkeringsplats precis utanför staden varifrån kostnadsfri kollektivtrafik
förslås trafikera Örebro centrum.
Ärendet behandlades av Programnämnd samhällsbyggnad den 1 december
2015 och av Kommunstyrelsen den 8 mars 2016.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2016-03-08, § 61
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-02-29
Protokollsutdrag från Programnämnd samhällsbyggnad, 2015-12-01, § 142
Stadsbyggnads tjänsteskrivelse med yttrande, 2015-11-06
Daniel Spiiks (SD) och Habib Brinis (SD) motion om
parkeringsanläggning utanför staden med bussförbindelse in till centrum,
2015-05-28
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
- Motionen avslås.
Vid Kommunstyrelsens sammanträde reserverade sig Daniel Edström (SD)
mot beslutet till förmån för sitt yrkande om bifall till motionen.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Bordlägga ärendet.
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§ 102 Svar på motion från Jessica Carlqvist (V) m.fl. om att
skapa ett bilfritt kulturstråk utmed Svartån
Ärendenummer: Ks 622/2015
Ärendebeskrivning
Vänsterpartiets (V) fullmäktigegrupp har inkommit med en motion som
anmäldes i Kommunfullmäktige den 29 april 2015. Motionen föreslår att
Programnämnd samhällsbyggnad ska utreda möjligheten att skapa ett
bilfritt kulturstråk från Länsmuseet till Konserthuset. Idén är att skapa
attraktivitet genom utrymme för möten mellan människor istället för bilar.
Bilgatan skulle kunna ersättas av caféer, uteserveringar, promenader,
torghandel och aktiviteter menar motionsställarna. Motionen har beretts av
Stadsbyggnadskontoret och Kultur- och Fritidsförvaltningen och har
samordnats av Kommunledningskontoret.
Ärendet behandlades av Programnämnd samhällsbyggnad den 1 december
2015 och av Kommunstyrelsen den 8 mars 2016.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2016-03-08, § 62
Reservation från (V), 2016-03-08
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse till Kommunstyrelsen, 2016
01-12
Protokollsutdrag från Programnämnd samhällsbyggnad, 2015-12-01, § 149
Reservation från (V), 2015-12-01
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse till Samhällsbyggnadsnämnd,
2015-10-28
Stadsbyggnads underlag till motionssvar 2015-10-27
Kultur- och fritidsförvaltningens underlag till motionssvar 2015-10-27
Vänsterpartiets gruppmotion (V) om bilfritt kulturstråk, 2015-04-29
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
- Motionen avslås.
Vid Kommunstyrelsens sammanträde reserverade sig Murad Artin (V)
skriftligt mot beslutet till förmån för sitt yrkande om att motionen är
besvarad.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Bordlägga ärendet.
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§ 103 Anmälan av enkla frågor och interpellationer till
kommande sammanträde
Ärendebeskrivning
Sara Richert (MP) har inkommit med en interpellation till kommunalråd
Kenneth Nilsson (S) om vad Örebro kommun gör för att säkra tillgången
av mat i händelse av kris, Ks 422/2016.
Niclas Persson (MP) har inkommit med en interpellation till kommunalråd
Jessica Ekerbring (S) om kommunens styrning av utbyggnad av skolor och
förskolor, Ks 423/2016.
Maria Haglund (M) har inkommit med en interpellation till kommunalråd
Kenneth Nilsson (S) om den nya regionindelningen, Ks 460/2016.
Murad Artin (V) har inkommit med en interpellation till kommunalråd
Rasmus Persson (C) om kritiskt läge för personalen i Örebros hemvård, Ks
459/2016.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Interpellationerna får ställas.

§ 104 Anmälan av motioner
Ärendebeskrivning
Från Johan Kumlin (M) m.fl. har en motion om vindslägenheter i centrala
Örebro inkommit, Ks 384/2016.
Från Daniel Edström (SD) har en motion om att införa ett mobilt
sportotek inkommit, Ks 415/2016.
Från Sara Richert (MP) m.fl. har en motion om jämställda feriejobb
inkommit, Ks 421/2016.
Från Cecilia Lönn Elgstrand (V) m.fl. har en motion om studiehjälp i
skolan inkommit, Ks 454/2016.
Från Jessica Carlqvist (V) m.fl. har en motion om att utreda och anlägga
laddstationer för elcykel inkommit, Ks 455/2016.
Från Martha Wicklund (V) m.fl. har en motion om ny organisation för
hemvården inkommit, Ks 456/2016.
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Remittera motionerna till Kommunstyrelsen.

§ 105 Vissa val m.m.
Ärendenummer: Ks 207/2016
Ärendebeskrivning
Valberedningen har den 30 mars 2016 inkommit med en valhandling.
Valhandlingen läggs som bilaga till protokollet.
Beslutsunderlag
Valhandling, 2016-03-30
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Enligt Valberedningens förslag.
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Ks 207/2016

Kommunfullmäktige

Vissa val m.m.
Nedanstående personer har begärt entledigande från angivna uppdrag:
Christina Kjellsdotter Ander (S), Ks 295/2016 Ersättare i Kommunfullmäktige
Kenneth Nilsson (S), Ks 402/2016

Ledamot och tillika ordförande i
Programnämnd barn och utbildning

Jessica Ekerbring (S), Ks 409/2016

Ledamot och tillika ordförande i
Grundskolenämnden

Sigvard Blixt (SD), Ks 401/2016

Ledamot i Kulturnämnden

Karin Lund (V), Ks 435/2016

Ersättare i Programnämnd social välfärd

Emma Lilja (V), Ks 445/2016

Ersättare i Kulturnämnden

Ahmed Abdi Haji Hassan (V), Ks 410/2016

Ersättare i Vård och omsorgsnämnd öster

Anders Fensby (M), Ks 206/2016

Ersättare i Byggnadsnämnden

Nazanin Åkerfeldt (KD), Ks 113/2016

Ersättare i Gymnasienämnden

Michael Broberg (C), Ks 438/2016

Ersättare i Fritidsnämnden

Jozefine Nybom (KD), Ks 447/2016

Ersättare i Landsbygdsnämnden

Leif Larsson (opol)

Ledamot i Alfred Nobel Science park

Eva Lilja (opol)

Suppleant i Alfred Nobel Science park

Fredrik Millertson (opol)

Suppleant i Biogasbolaget i Mellansverige AB

Elisabeth Svantesson (M), Ks 418/2016

Ledamot i Örebro läns Flygplats AB

Kommunfullmäktige föreslås besluta följande:
1. Begärda entlediganden beviljas.
2. Jessica Ekerbring (S) utses till ordförande i Programnämnd barn och
utbildning efter Kenneth Nilsson (S).
3. Jessica Ekerbring (S) utses till ledamot i Kommunstyrelsen där (S) tidigare
haft en vakant plats.
4. Linda Smedberg (S) utses till ledamot och tillika ordförande i
Grundskolenämnden efter Jessica Ekerbring (S).
5. Helena Ståhl (SD) utses till ledamot i Kulturnämnden efter Sigvard Blixt
(SD).
6. Nadia Abdellah (V) utses till ersättare i Programnämnd social välfärd efter
Karin Lund (V).
7. Tore Mellberg (V) utses till ersättare i Kulturnämnden efter Emma Lilja
(V).
8. AnnKristin Nyström (V) utses till ersättare i Vård och omsorgsnämnd
öster efter Ahmed Abdi Haji Hassan (V).
9. Håkan Jacobsson (M) utses till ersättare i Byggnadsnämnden efter Anders
Fensby (M).
10. Georg Barsom (KD) utses till ersättare i Gymnasienämnden efter Nazanin
Åkerfeldt (KD).
11. Bella Kiin Mohamed (C) utses till ersättare i Fritidsnämnden efter Michael
Broberg (C).
12. Bengt Isacson (KD) utses till ersättare i Landsbygdsnämnden efter Jozefine
Nybom (KD).
13. Magnus Inqwall (SD) utses till ny nämndeman efter Helena Ståhl (SD) som
på egen begäran entledigats av Örebro Tingsrätt. Valet avser tiden t.o.m.
den 31 december 2019.
14. Till bolaget Science Park utses Jörgen Appelgren (opol) till ledamot efter
Leif Larsson (opol). I samma bolag utses Isabel Landström (opol) till
suppleant efter Eva Lilja (opol). Valen avser tiden t.om. slutet av den
ordinarie bolagsstämma som hålls närmast efter att val till
Kommunfullmäktige hölls.
15. Till bolaget Biogasbolaget i Mellansverige AB utses Roger Andersson (S)
till suppleant efter Fredrik Millertson (opol). Valet avser tiden t.om. slutet
av den ordinarie bolagsstämma som hålls närmast efter att val till
Kommunfullmäktige hölls.

16. Till bolaget Örebro läns Flygplats AB utses Anders Åhrlin (M) till ledamot
efter Elisabeth Svantesson (M). Valet avser tiden t.om. slutet av den
ordinarie bolagsstämma som hålls närmast efter att val till
Kommunfullmäktige hölls.
Valen under punkterna 212 avser tiden t.o.m. den 31 december 2018.

För valberedningen
Jan Zetterqvist
Ordförande valberedningen
Lena Claeson
Kommunsekreterare

