Protokoll

Ks 10/2015

Kommunfullmäktige
Datum: 2015-02-25
Klockan: 09:00 - 17:00 (ajournering mellan klockan 14.45-15.15)
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)
Thomas Esbjörnsson (S)
Jessica Ekerbring (S)
Camilla Andersson (S)
Per Lilja (S)
Karin Sundin (S)
Ameer Sachet (S)
Marie Brorson (S)
John Johansson (S)
Susann Wallin (S)
Carina Toro Hartman (S)
Kenneth Nilsson (S)
Ida Eklund (S)
Frederick Axewill (S)
Per-Åke Sörman (C)
Lars Johansson (C)
Charlotte Edberger Jangdin (C)
Behcet Barsom (KD)
Susanne Lindholm (KD)
Lennart Bondeson (KD)
Anders Hagström (KD)
Murad Artin (V)
Martha Wicklund (V)
Jessica Carlqvist (V)
Cecilia Lönn Elgstrand (V)
Anders Åhrlin (M)
Johanna Reimfelt (M)
Stefan Stark (M)
Ewa Leitzler (M)
Jimmy Bucher (M)

§§ 35-49

§§ 45-57

§§ 45-57
§§ 35-44
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Linn Andersson (M)
Maria Haglund (M)
Daniel Granqvist (M)
Sara Ishak (M)
Johan Kumlin (M)
Sebastian Haraldsson (M)
Ronnie Palmén (M)
Niclas Persson (MP)
Magnus Lander (MP)
Sara Richert (MP)
Gabriela Velasquez (MP)
Malin Bjarnefors (MP)
Anna Spiik (SD)
Jimmy Larsson (SD)
Daniel Spiik (SD)
Sigvard Blixt (SD)
Daniel Edström (SD)
Karolina Wallström (FP)
Ulrica Solver-Gustavsson (FP)
Patrik Jämtvall (FP)
Azita Iranipour (FP)

§§ 35-48
§§ 42-57

§§ 35-48

Tjänstgörande ersättare
Inger Carlsson (S)
Roger Andersson (S)
Hossein Azeri (M)
Elisabeth Malmqvist (C)
Hannah Ljung (C)

Ersätter Allan Armaghan (S)
Ersätter Karin Sundin (S) §§ 35-44
Ersätter Ronnie Palmén §§ 49-57
Ersätter Rasmus Persson (C)
Ersätter Lars Johansson (C) §§ 35
44 och Charlotte Edberger Jangdin
(C) §§ 45-57
Ersätter Oskar Ragnarsson (S)
Ersätter Lena Baastad (S) §§ 50-57
Ersätter Jennie Bergström (S)
Ersätter Ia Malmqvist (MP)
Ersätter Ulrica Solver-Gustavsson
(FP) §§ 49-57

Anna Hedström (S)
Martin Andersson (S)
Pell Uno Larsson (S)
Marcus Willén (MP)
Åsa Johansson (FP)

Närvarande ersättare
Elisabeth Karlsson Zuaw (S)
Lasse S Lorentzon (S)
Laszlo Petrovics (SD)
Sara Dicksen (M)
Gunilla Olofsson (M)
Maria Hedwall (M)
Emelie Jaxell (M)
Marlene Jörhag (KD)
Stefan Nilsson (V)
Martin Mestanza Haro (FP)
Åsa Johansson (FP)
Roger Andersson (S)
Martin Andersson

§§ 42-57

§§ 42-48
§§ 45-57
§§ 35-49
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Jenni Hermansson, sekreterare
Justerat den 3 mars 2015

Agneta Blom (S), ordförande

Per-Åke Sörman (C), justerare

Jimmy Larsson (SD), justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 4 mars 2015.
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§ 35 Val av protokollsjusterare och bestämmande av tid för
justering av protokollet
Ärendebeskrivning
På förslag av ordförande Agneta Blom (S) uppdras åt Per-Åke Sörman (C)
och Jimmy Larsson (SD) med John Johansson (S) och Niclas Persson (MP)
som ersättare, att jämte ordföranden justera protokollet. Justeringen äger
rum på Kommunledningskontoret den 3 mars 2015 kl. 9.30.

§ 36 Enkel fråga till kommunalråd Björn Sundin (S) om
kommer Örebro kommun se till att hitta en lösning kring ny
plats för förpackningsinsamlingen i Glanshammar?
Ärendenummer: Ks 288/2015
Ärendebeskrivning
Sara Richert (MP) har inkommit med en enkel fråga till kommunalrådet
Björn Sundin (S) om kommer Örebro kommun se till att hitta en lösning
kring ny plats för förpackningsinsamlingen i Glanshammar?
Beslutsunderlag
Enkel fråga från Sara Richert (MP)
Kommunfullmäktiges behandling
Sara Richert (MP) ställer sin fråga.
Björn Sundin (S) yttrar sig.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Frågan får ställas.
2. Frångå ärendet som därmed är färdigbehandlat.

§ 37 Enkel fråga till kommunalråd Lena Baastad (S) om
återbetalade medel för finansiering av E20
Ärendenummer: Ks 290/2015
Ärendebeskrivning
Niclas Persson (MP) har inkommit med en enkel fråga till kommunalrådet
Lena Baastad (S) om återbetalade medel för finansiering av E20.
Beslutsunderlag
Enkel fråga från Niclas Persson (MP)
Kommunfullmäktiges behandling
Niclas Persson (MP) ställer sin fråga.

4

Lena Baastad (S) yttrar sig.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Frågan får ställas.
2. Frångå ärendet som därmed är färdigbehandlat.

§ 38 Enkel fråga till kommunalråd Lennart Bondeson (KD)
om när kommer Örebro kommun ha gjort sig av med
samtliga finansiella placeringar i företag vars huvudsakliga
verksamhet är fossil energi som kol, olja och gas?
Ärendenummer: Ks 291/2015
Ärendebeskrivning
Sara Richert (MP) har inkommit med en enkel fråga till kommunalrådet
Lennart Bondeson (KD) om när kommer Örebro kommun ha gjort sig av
med samtliga finansiella placeringar i företag vars huvudsakliga verksamhet
är fossil energi som kol, olja och gas?
Beslutsunderlag
Enkel fråga från Sara Richert (MP)
Kommunfullmäktiges behandling
Sara Richert (MP) ställer sin fråga.
Lennart Bondeson (KD) yttrar sig.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Frågan får ställas.
2. Frångå ärendet som därmed är färdigbehandlat.

§ 39 Detaljplan för Gustavsviksområdet, etapp 2
Ärendenummer: Ks 1274/2014
Ärendebeskrivning
Planen hanteras med normalt planförfarande och har varit utsänd för samråd
under perioden 19 juni - 30 augusti 2013 samt utställd för granskning under
perioden 4 september - 2 oktober 2014. Synpunkter har kommit in.
Planområdet omfattar området norr om Stenbackevägen fram till
Södermalmsplan mellan Gustavsviksvägen och Klerkgatan.
Detaljplanens syfte är att utveckla området norr om Gustavsvik fram till
Södermalmsplan. Viktigt är att behålla den gröna miljön och stärka
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sambanden med centrum. Området ska användas för bostäder, kontor,
friskvård, vuxenutbildning, verksamhet och parkering.
Byggnadsnämnden behandlade ärendet den 27 november 2014 och
Kommunstyrelsen den 27 januari 2015. Programnämnd samhällsbyggnad
informerades om ärendet den 11 december 2014.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, Kommunstyrelsen, 2015-01-27, § 4
Protokollsutdrag, Programnämnd samhällsbyggnad, 2014-12-02, § 161
Protokollsutdrag, Byggnadsnämnden 2014-11-27, § 480
Granskningsutlåtande, 2014-11-13
Planhandling, 2014-11-13
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
- Detaljplan för Gustavsviksområdet, etapp 2, kv Hissmontören, Nikolai
3:219 m fl, Örebro kommun antas. Kv Tappstället som är skrafferat på
plankartan undantas från antagande.
Yrkande
Björn Sundin (S), Sara Richert (MP), Patrik Jämtvall (FP), Linn Andersson
(M), Hannah Ljung (C), Murad Artin (V) och Marcus Willén (MP) yrkar
bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Proposition
Ordförande Agneta Blom (S) finner att det endast finns ett förslag till beslut,
det vill säga Kommunstyrelsens förslag, och att Kommunfullmäktige
beslutar enligt detta.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Detaljplan för Gustavsviksområdet, etapp 2, kv Hissmontören, Nikolai
3:219 m fl, Örebro kommun antas. Kv Tappstället som är skrafferat på
plankartan undantas från antagande.

§ 40 Revidering av nämndreglementen inom
programområde barn- och utbildning
Ärendenummer: Ks 1063/2014
Handläggare: Pernilla Wikström Pehrson
Ärendebeskrivning
Enligt beslut i Kommunfullmäktige 17 december 2014, § 39, fick
Kommunstyrelsen i uppdrag att under första kvartalet 2015 se över
ansvarsområden vad avser myndighetsutövning inom programområde Barn
och utbildning.
Kommunledningskontoret har gjort en översyn och föreslår utifrån den en
revidering av Örebro kommuns nämndreglemente. Förslaget innebär att
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Programnämnd barn- och utbildning ges ett myndighetsansvar som innebär
att nämnden övertar de mer övergripande myndighetsbesluten inom
programområdet.
Kommunledningskontorets förslag till uppdelning mellan programnämnd
och driftnämnder utgår ifrån skollagens gränsdragning mellan huvudman
och hemkommun. Programnämnden föreslås ansvara för den
myndighetsutövning och de utredningar som hemkommunen svarar för
enligt skollagen. Den myndighetsutövning som enligt skollagen åligger
huvudmannen föreslås falla under driftnämndernas ansvar.
Ärendet behandlas av Kommunstyrelsen den 24 februari.
Beslutsunderlag
Särskilt yttrande från Karolina Wallström (FP), 2015-02-24
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2015-01-29
Bilaga 1 Förslag till revidering av nämndreglementen inom programområde
barn- och utbildning, 2015-01-29
Bilaga 2 Utdrag ur Nämndreglemente för Örebro kommun mandatperioden
2015-2018, antaget av Kommunfullmäktige 17 december 2014 § 392
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
1. Revidering av nämndreglementen inom programområde barn- och
utbildning antas.
2. Programnämnd barn och utbildning, Gymnasienämnden,
Grundskolenämnden samt Förskolenämnden uppdras att se över sina
delegationsordningar så att de överensstämmer med reglementet.

Vid Kommunstyrelsens sammanträde fick Karolina Wallström (FP) lämna
ett särskilt yttrande till protokollet.
Yrkande
Lena Baastad (S) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Karolina Wallström (FP) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag samt att
få lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Proposition
Ordförande Agneta Blom (S) finner att det endast finns ett förslag till beslut,
det vill säga Kommunstyrelsens förslag, och att Kommunfullmäktige
beslutar enligt detta.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Revidering av nämndreglementen inom programområde barn- och
utbildning antas.
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2. Programnämnd barn och utbildning, Gymnasienämnden,
Grundskolenämnden samt Förskolenämnden uppdras att se över sina
delegationsordningar så att de överensstämmer med reglementet.
3. Karolina Wallström (FP) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.

§ 41 Beslut som inte är verkställda enligt socialtjänstlagen
(SoL) och lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS), kvartal 3 2014
Ärendenummer: Ks 1250/2014
Ärendebeskrivning
Enligt 4 kapitlet 1 § socialtjänstlagen (SoL) och 9 § i lagen om stöd och
service till vissa funktionshindrade (LSS) har kommunerna en
rapporteringsskyldighet över beslut i verksamheterna vård och omsorg,
socialtjänst och stöd till funktionshindrade. Gynnande beslut som inte
verkställts inom tre månader från beslutsdatum ska rapporteras till
Inspektionen för vård och omsorg (fr.o.m. 2013-06-01, tidigare
Socialstyrelsen), kommunens revisorer och Kommunfullmäktige.
Programnämnden får informationen för kännedom. Sanktionsavgift kan
utdömas för de beslut som inte verkställts inom skälig tid. Avgiften är lägst
10 tkr och högst 1 mnkr.
Förvaltningskontor vård och stöd ansvarar för sammanställning av
nämndernas statistikrapporter till Kommunfullmäktige och för
informationen till programnämnden.
Antal biståndsbeslut för vård och omsorg som ej verkställts inom tre
månader är 45 stycken, 13 fler än kvartal 2:2014. Alla beslut avser precis
som vid tidigare rapporteringar permanent plats på särskilt boende.
Totalt rapporterar socialnämnderna 14 beslut, som inte verkställts inom tre
månader från beslutet, under kvartal 3:2014, vilket är två fler än kvartal
2:2014.
Nämnden för funktionshindrade rapporterade sex SoL-beslut som ej
verkställt inom tre månader kvartal 3:2014. Under kvartal 2:2014 var siffran
fyra. Nämnden rapporterar 35 ej verkställda beslut enligt LSS kvartal
3:2014, vilket är nio fler än vid det förra rapporteringstillfället.
Ärendet behandlades av Programnämnd social välfärd den 12 november
2014 och Kommunstyrelsen den 27 januari 2015.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Kommunstyrelsen, 2015-01-27, § 16
Protokollsutdrag Programnämnd social välfärd, 2014-11-12, § 155
Statistikrapport kvartal 3, 2014-08-08
Rapport alla nämnder, 2014-09-30
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Enligt Kommunstyrelsens förslag.

§ 42 Motion från Staffan Werme (FP) med rubriken "Bejaka
staden"
Ärendenummer: Ks 404/2012
Ärendebeskrivning
Staffan Werme (FP) har för Folkpartiet liberalernas fullmäktigegrupp
inkommit med en motion, Bejaka staden. Den anmäldes till
Kommunfullmäktige den 28 mars 2012, § 82.
Motionen innehåller förslag om att ändra kommunens nuvarande restriktiva
hållning till reklam på fasader och byggnader till att bli mer tillåtande och
att denna nya hållning stadfästs i en ny policy för reklam i stadsmiljö.
Ärendet behandlades av Byggnadsnämnden den 23 januari och av
Kommunstyrelsen den 20 maj 2014.
Ärendet bordlades vid Kommunfullmäktiges sammanträden den 18 juni och
24 november 2014 och den 28 januari 2015.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Kommunstyrelsen, 2014-05-20, § 137
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2014-04-23
Protokollsutdrag Byggnadsnämnden, 2014-01-23, § 13
Yttrande från Byggnadsnämnden, 2012-11-30
Staffan Wermes (FP) motion om att bejaka staden, 2012-03-28
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
- Motionen är besvarad.
Karolina Wallström (FP), Anders Åhrlin (M), Maria Haglund (M), Ronnie
Palmén (M) och Johanna Reimfelt (M) reserverar sig mot
Kommunstyrelsens beslut till förmån för Karolina Wallströms (FP) och
Anders Åhrlins (M) yrkanden om bifall till motionen.
Fredrik Persson (MP) och Murad Artin (V) reserverar sig mot
Kommunstyrelsens beslut till förmån för sina yrkanden om avslag på
motionen.
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Yrkande
Hannah Ljung (C), Karolina Wallström (FP), Daniel Spiik (SD) och Per
Lilja (S) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Sara Richert (MP) och Murad Artin (V) yrkar avslag på motionen.
Proposition
Ordförande Agneta Blom (S) finner att det finns två förslag till beslut, det
vill säga bifall till Kommunstyrelsens förslag respektive avslag på
motionen, och ställer dessa mot varandra. Ordföranden finner att
Kommunfullmäktige beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Motionen är besvarad.
Reservation
Sara Richert (MP), Niclas Persson (MP), Magnus Lander (MP), Gabriela
Velasquez (MP), Malin Bjarnefors (MP), Marcus Willén (MP), Murad Artin
(V), Martha Wicklund (V), Jessica Carlqvist (V), Cecilia Lönn Elgstrand
(V) reserverar sig mot Kommunfullmäktiges beslut till förmån för Sara
Richerts (MP) och Murad Artins (V) yrkande om avslag på motionen.

§ 43 Motion från Murad Artin (V) med rubriken "Öppna en
fritidsgård för gymnasieungdomar i Vivalla"
Ärendenummer: Ks 656/2013
Ärendebeskrivning
Murad Artin (V) har inkommit med en motion som anmäldes i
Kommunfullmäktige den 19 juni 2013, § 166.
Motionen innehåller ett förslag om att Kommunledningskontoret får i
uppdrag att tillse att en fritidsgård för ungdomar i åldern 16-19 år öppnas i
Vivalla och att fritidsgården finansieras och drivs av kommunen i
samverkan med lokala föreningar.
Ärendet har beretts av Kultur- och medborgarnämnden den 12 mars 2014, §
40.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 20 maj 2014.
Ärendet bordlades vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 18 juni och
den 24 november 2014 samt den 28 januari 2015.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Kommunstyrelsen, 2014-05-20 § 140
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2014-03-21
Protokollsutdrag och yttrande från Kultur- och medborgarnämnden, 2014
03-12
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Motion "Öppna en fritidsgård för gymnasieungdomar i Vivalla"
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
- Motionen är besvarad.
Murad Artin (V) reserverade sig mot Kommunstyrelsens beslut till förmån
för sitt yrkande om bifall till motionen.
Yrkande
Behcet Barsom (KD), Elisabeth Malmqvist (C), Björn Sundin (S), Daniel
Spiik (SD) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Murad Artin (V), Niclas Persson (MP) och Cecilia Lönn Elgstrand (V) yrkar
bifall till motionen.
Azita Iranipour (FP) och Karolina Wallström (FP) yrkar i första hand bifall
till motionen och i andra hand att motionen återremitteras.
Proposition
Ordförande Angeta Blom (S) ställer först Azita Iranipour (FP) och Karolina
Wallström (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 Kommunstyrelsens förslag respektive bifall till motionen, och
ställer dessa mot varandra.
Ordföranden finner att Kommunfullmäktige beslutar enligt
Kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs. En försöksvotering genom handuppräckning genomförs
varefter Kommunfullmäktige finner att en votering inte är nödvändig.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Motionen är besvarad.
Reservation
Murad Artin (V), Martha Wicklund (V), Jessica Carlqvist (V), Cecilia Lönn
Elgstrand (V), Niclas Persson (MP), Magnus Lander (MP), Sara Richert
(MP), Gabriela Velasquez (MP), Malin Bjarnefors (MP) och Marcus Willén
(MP) reserverar sig mot Kommunfullmäktiges beslut till förmån för Murad
Artins (V), Niclas Perssons (MP) och Cecilia Lönn Elgstrands (V) yrkande
om bifall till motionen.
Karolina Wallström (FP), Ulrica Solver-Gustavsson (FP), Patrik Jämtvall
(FP) och Azita Iranipour (FP) reserverar sig mot Kommunfullmäktiges
beslut till förmån för Azita Iranipours (FP) och Karolina Wallströms (FP)
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yrkande om att motionen i första hand ska bifallas och i andra hand att
motionen ska återremitteras.

§ 44 Motion från Ia Malmqvist (MP) mfl om solcellsbolag
Ärendenummer: Ks 1328/2012
Ärendebeskrivning
Fredrik Persson (MP), Helena Bosved (MP), Ia Malmqvist (MP) och Lotta
Sörman (MP) har inkommit med en motion som anmäldes i
Kommunfullmäktige den 19 december 2012, § 379.
Motionen handlar om att Örebro kommun genom utvecklingsbolaget
KumBro, samägt av Örebro och Kumla kommun, bör starta ett bolag för att
utveckla solkraftsverksamhet.
Programnämnd Samhällsbyggnad beslutade vid sammanträde den 7 maj
2013, § 38 att genomföra ett projekt med syfte att utreda förutsättningarna
för Örebro kommun att, tillsammans med andra aktörer i regionen,
producera förnybar el genom installation av solceller.
Kommunledningskontoret har på uppdrag av programnämnd
Samhällsbyggnad utrett förutsättningar för främjande av solelproduktion i
Örebro kommun. Slutsatsen är att det finns goda skäl att satsa på
elproduktion från solceller och att de investeringar som föreslås är
lönsamma utifrån ett livscykelperspektiv.
I underlaget ges förslag till beslut om att kommunens företrädare ska verka
för markbaserad solelsproduktion i det delägda bolaget KumBro.
Ärendet behandlades av Kommunstyrelsen den 26 augusti 2014.
Ärendet bordlades vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 24 november
2014 och den 28 januari 2015.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2014-08-26, § 201
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2014-08-13
Motion om solcellsbolag från Miljöpartiet, 2012-12-19
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
- Motion om solcellsbolag i Örebro är besvarad.
Anders Åhrlin (M), Maria Haglund (M), Ronnie Palmén (M) och Johanna
Reimfelt (M) deltog inte i Kommunstyrelsens beslut. Fredrik Persson (MP)
och Murad Artin (V) reserverade sig mot Kommunstyrelsens beslut till
förmån för sitt yrkande om bifall till motionen.
Karolina Wallström (FP) reserverade sig mot Kommunstyrelsens beslut till
förmån för sitt yrkande om avslag på motionen.
12

Yrkande
Lena Baastad (S), Marcus Willén (MP), Hannah Ljung (C) och Sara Richert
(MP) och Murad Artin (V) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Daniel Edström (SD) Karolina Wallström (FP) och Patrik Jämtvall (FP)
yrkar avslag på motionen.
Proposition
Ordförande Agneta Blom (S) finner att det finns två förslag till beslut, det
vill säga bifall till Kommunstyrelsens förslag respektive avslag på
motionen, och ställer dessa mot varandra.
Ordföranden finner att Kommunfullmäktige beslutar enligt
Kommunstyrelsens förslag.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Motion om solcellsbolag i Örebro är besvarad.
Anders Åhrlin (M), 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) och Ronnie Palmén (M) deltar inte i beslutet.
Reservation
Anna Spiik (SD), Jimmy Larsson (SD), Daniel Spiik (SD), Sigvard Blixt
(SD), Daniel Edström (SD), Habib Brini (SD), Karolina Wallström (FP),
Ulrica Solver-Gustavsson (FP) Patrik Jämtvall (FP) Azita Iranipour (FP)
reserverar sig mot Kommunfullmäktiges beslut till förmån för Daniel
Edströms (SD), Karolina Wallströms (FP) och Patrik Jämtvalls (FP)
yrkande om avslag på motionen.

§ 45 Utdelning av Jämställdhetspris
Ärendebeskrivning
Örebro kommun kommer år 2014 att dela ut ett jämställdhetspris. Pristagare
utses av Jämställdhetsdelegationen och prisutdelning sker i
Kommunfullmäktige den 25 februari. Prissumman är 10.000 kr.
Syftet med jämställdhetspriset är att lyfta fram goda förebilder som kan
inspirera andra i Örebro kommuns långsiktiga jämställdhetsarbete.
År 2014 kan jämställdhetspriset erhållas av den eller de som inom Örebro
kommuns verksamheter, inklusive de kommunägda bolagen, bedriver ett
medvetet arbete för att skapa förutsättningar för hållbar och långsiktig
jämställdhet mellan kvinnor och män, flickor och pojkar.
Jämställdhetspriset 2014 tilldelas Komtek.
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§ 46 Motion från Daniel Granqvist (M) om Transeuropeiskt
transportnätverk
Ärendenummer: Ks 901/2013
Ärendebeskrivning
Daniel Granqvist (M), har inkommit till fullmäktige med motion om Örebro
och det Transeuropeiska transportnätverket. Motionen har av
Kommunstyrelsen remitterats till programnämnd Samhällsbyggnad för
yttrande. Motionen lyfter fram E20 betydelse mellan Göteborg och Örebro
och motionen föreslår att Örebro kommun verkar för att vägen blir en del av
det Transeuropeiska transportnätverket, att vägen snarast byggs ut till
motorväg i hela dess längd samt att kommunen samarbetar med andra
kommuner för att nå målet.
Programnämnd samhällsbyggnad samtycker till bilden av E20 betydelse och
verkar långsiktigt för en vägstandard som motsvarar behoven. Kommunen
har i samarbete med regionala och kommunala parter bidragit till
medfinansiering av vägutbyggnad. Vägen har kommit med i regeringens
nationella plan för infrastruktur, perioden 2014-2025, med målet mötesfri
väg.
Ärendet behandlades av Programnämnd samhällsbyggnad den 6 maj 2014
och av Kommunstyrelsen den 26 augusti 2014.
Ärendet bordlades vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 24 november
2014 och den 28 januari 2015.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2014-08-26, § 202
Skriftlig reservation från (M)
Protokollsutdrag från Programnämnd samhällsbyggnad, 2014-05-06, § 61
Stadsbyggnads tjänsteskrivelse, 2014-04-25
Yttrande, 2014-04-25
Motion från (M) Örebro och det Transeuropeiska transportnätverket, 2013
09-13
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
- Motionen är besvarad.
Anders Åhrlin (M), Maria Haglund (M), Ronnie Palmén (M) och Johanna
Reimfelt (M) reserverade sig skriftligt mot Kommunstyrelsens beslut till
förmån för Anders Åhrlins (M) yrkande om bifall till motionen.
Fredrik Persson (MP) reserverade sig mot Kommunstyrelsens beslut till
förmån för sitt yrkande om avslag på motionen.
Yrkande
Björn Sundin (S) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
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Daniel Granqvist (M), Johan Kumlin (M), Daniel Spiik (SD) yrkar bifall till
motionen.
Sara Richert (MP) yrkar avslag på motionen.
Proposition
Ordförande Agneta Blom (S) finner att det finns tre förslag till beslut, det
vill säga Kommunstyrelsens förslag samt bifall till respektive avslag på
motionen.
Ordföranden ställer först Kommunstyrelsens förslag mot yrkandet om bifall
till motionen. Om yrkandet om bifall till motionen vinner ställer
ordföranden detta mot yrkandet om avslag på motionen.
Ordföranden finner att Kommunfullmäktige beslutar enligt
Kommunstyrelsens förslag. Därmed faller yrkandet om avslag på motionen.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Motionen är besvarad.
Reservation
Anders Åhrlin (M), 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), Ronnie Palmén (M), Anna Spiik (SD), Jimmy Larsson (SD), Daniel
Spiik (SD), Sigvard Blixt (SD), Habib Brini (SD) och Daniel Edström (SD)
reserverar sig mot Kommunfullmäktiges beslut till förmån för Daniel
Granqvists (M), Johan Kumlins (M), Daniel Spiiks (SD) yrkande om bifall
till motionen.
Niclas Persson (MP), Magnus Lander (MP), Sara Richert (MP), Gabriela
Velasquez (MP), Marcus Willén (MP) och Malin Bjarnefors (MP)
reserverar sig mot Kommunfullmäktiges beslut till förmån för Sara Richerts
(MP) yrkande om avslag på motionen.

§ 47 Motion från Murad Artin (V) om att öppna upp stadens
hjärta
Ärendenummer: Ks 710/2013
Ärendebeskrivning
Vänsterpartiets fullmäktigegrupp har den 18 juni 2013 inkommit med
gruppmotionen "Öppna upp stadens hjärta - Open the Heart (of Örebro)".
I motionen föreslår Vänsterpartiet att "Programnämnd Samhällsbyggnad får
i uppdrag att utifrån det som anges i motionen ta fram ett förslag på hur
Open the Heart (of Örebro) ska kunna genomföras. Förslaget ska innehålla
en utredning av möjliga stråk, en tidplan för genomförandet samt förslag på
i vilken regi gestaltning och arbete bäst genomförs."
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Problemet med att som besökare i Örebro orientera sig och från resecentrum
finna den bästa vägen till stadskärnan är känd. Inspirationen som i motionen
hämtas från London känns intressant att jobba vidare med i ett pågående
uppdrag att stärka stråket från resecentrum till city. Investeringsmedel finns
kopplade till projektet. Stadsbyggnad kommer under 2014 att komma med
förslag till för hur ett projektupplägg kan se ut och även jobba vidare med
de intressanta idéerna om att med bildspråk och design vägleda besökare i
staden. Öppna stadens hjärta kan vara en bra rubrik för projektet.
Ärendet behandlades av Programnämnd samhällsbyggnad den 3 juni 2014
och av Kommunstyrelsen den 26 augusti 2014.
Ärendet bordlades vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 24 november
2014 och den 28 januari 2015.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2014-08-26, § 203
Protokollsutdrag från programnämnd Samhällsbyggnad, 2014-06-03, § 85
Stadsbyggnads tjänsteskrivelse, 2014-05-16
Svar på motion, 2014-05-16
Motion från (V) om att öppna upp stadens hjärta - Open the heart (of
Örebro)
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
- Motionen Öppna upp stadens hjärta - Open the heart (of Örebro) bifalles.
Yrkande
Björn Sundin (S), Cecilia Lönn-Elgstrand (V), Magnus Lander (MP) och
Habib Brini (SD) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Proposition
Ordförande Agneta Blom (S) finner att det endast finns ett förslag till beslut,
det vill säga Kommunstyrelsens förslag, och att Kommunfullmäktige
beslutar enligt detta.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Motionen Öppna upp stadens hjärta - Open the heart (of Örebro) bifalles.

§ 48 Motion från Daniel Granqvist (M) om att göra Örebro
tryggare
Ärendenummer: Ks 1306/2013
Ärendebeskrivning
Daniel Granqvist (M) har inkommit med en motion som anmäldes i
Kommunfullmäktige den 19 december 2013. Motionen innehåller förslag på
att ge Programnämnd samhällsbyggnad i uppdrag att åtgärda trasig
belysning och klotter inom 48 timmar efter att det anmälts på utpekade
platser i kommunen.
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Inom programområde Samhällsbyggnad är det Tekniska nämnden som
svarar för åtgärdande av trasig belysning och klotter. Tekniska förvaltningen
arbetar med en förnyad upphandling av belysningen i Örebro som också
innefattar drift. För klotter och skadegörelse gäller redan idag praxis att
åtgärda inom 48 timmar från att det skada anmälts. På uppdrag från
programnämnd Samhällsbyggnad pågår på Stadsbyggnad ett arbete med att
ta fram ett belysningsprogram. Ett av programmets syften är att öka
tryggheten i Örebro genom en mer medveten belysningsstrategi.
Ärendet behandlades av Programnämnd samhällsbyggnad den 3 juni 2014
och av Kommunstyrelsen den 26 augusti 2014.
Ärendet bordlades vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 24 november
2014 och den 28 januari 2015.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2014-08-26, § 204
Skriftlig reservation från (M)
Protokollsutdrag Programnämnd samhällsbyggnad, 2014-06-03, § 86
Stadsbyggnads tjänsteskrivelse, 2014-05-19
Svar på motion, 2015-05-19
Motion från Daniel Granqvist (M) om att göra Örebro tryggare
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
- Motionen är besvarad.
Anders Åhrlin (M), Maria Haglund (M), Ronnie Palmén (M) och Johanna
Reimfelt (M) reserverade sig skriftligt mot Kommunstyrelsens beslut till
förmån för Anders Åhrlins (M) yrkande om bifall till motionen.
Yrkande
Björn Sundin (S), Hannah Ljung (C) och Lennart Bondeson (KD) yrkar
bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Daniel Granqvist (M) yrkar bifall till motionen med följande justering av
motionens andra att-sats: [rdquo]ge Programnämnd samhällsbyggnad i
uppdrag att åtgärda klotter och skadegörelse inom 24 timmar från att det
anmäls[rdquo]. Linn Andersson (M), Jimmy Bucher (M), Stefan Stark (M),
Johanna Reimfeldt (M), Sarah Isak (M), Patrik Jämtvall (FP) och Sigvard
Blixt (SD) yrkar bifall till Daniel Granqvists (M) yrkande.
Lena Baastad (S) yrkar att det är Moderaternas ursprungliga
motionsskrivelse som Kommunfullmäktige ska behandla vid dagens
Kommunfullmäktige.
Anders Åhrlin (M) yrkar att ärendet ska återremitteras till
Kommunledningskontoret med motiveringen att ärendet ska beredas på nytt
med de ändringar som framkommit på dagens Kommunfullmäktige.
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Ajornering
Kommunfullmäktige ajournerar sig mellan klockan 14.45-15.15.
Proposition
Ordförande Agneta Blom (S) ställer först Anders Åhrlins (M) yrkande om
återremiss under proposition och votering begärs.
En försöksvotering genom handuppräckning genomförs varefter
Kommunfullmäktige finner att motionen ska återremitteras och att en
votering inte är nödvändig. Därmed faller övriga yrkanden.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Motionen återremitteras till Kommunledningskontoret med motiveringen
att ärendet ska beredas på nytt med de ändringar som framkommit på
dagens Kommunfullmäktige.

§ 49 Motion från Åsa Kumlin Aspelin (M) om trygghet i
parker och vid gångstråk
Ärendenummer: Ks 124/2014
Ärendebeskrivning
Åsa Kumlin Aspelin (M) har inkommit med en motion som anmäldes i
Kommunfullmäktige 29 januari 2014. Motionen innehåller förslag på att ge
Programnämnd samhällsbyggnad i uppdrag att ta fram en plan för belysning
i parker och vid gångstråk och att utifrån planen sätta upp belysning i parker
och vid gångstråk.
Ärendet behandlades av Programnämnd samhällsbyggnad den 2 september
2014 och av Kommunstyrelsen den 21 oktober 2014.
Ärendet bordlades vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 24 november
2014 och den 28 januari 2015.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2014-10-21, § 245
Skriftlig reservation från (M)
Protokollsutdrag från Programnämnd samhällsbyggnad, 2014-09-02, § 116
Stadsbyggnads tjänsteskrivelse med yttrande, 2014-08-20
Motion från Åsa Kumlin Aspelin (M) om trygghet i parker och vid
gångstråk, 2014-01-29
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
- Motionen är tillgodosedd.
Fredrik Persson (MP) deltog inte i Kommunstyrelsens beslut.
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Anders Åhrlin (M), Maria Haglund (M), Ronnie Palmén (M) och Johanna
Reimfelt (M) reserverade sig skriftligt mot Kommunstyrelsens beslut till
förmån för Anders Åhrlins (M) yrkande om bifall till motionen.
Karolina Wallström (FP) reserverade sig mot Kommunstyrelsens beslut till
förmån för sitt yrkande om bifall till motionen.
Yrkande
Björn Sundin (S), Lena Baastad (S), Fisun Yavas (S), Hannah Ljung (C) och
John Johansson (S) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Anders Åhrlin (M), Linn Andersson (M), Jimmy Larsson (SD), Patrik
Jämtvall (FP) och Karolina Wallström (FP) yrkar bifall till motionen.
Proposition
Ordförande Agneta Blom (S) finner att det finns två förslag till beslut, det
vill säga bifall till Kommunstyrelsens förslag respektive bifall till motionen,
och ställer dessa mot varandra.
Ordföranden finner att Kommunfullmäktige beslutar enligt
Kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs. En försöksvotering genom handuppräckning genomförs
varefter Kommunfullmäktige finner att en votering inte är nödvändig.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Motionen är tillgodosedd.
Reservation
Anders Åhrlin (M), 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), Karolina Wallström (FP), Åsa Johansson (FP),
Patrik Jämtvall (FP), Azita Iranipour (FP), Anna Spiik (SD), Jimmy Larsson
(SD), Daniel Spiik (SD), Sigvard Blixt (SD), Habib Brini (SD) och Daniel
Edström (SD) reserverar sig mot Anders Åhrlins (M), Jimmy Larssons
(SD), Patrik Jämtvalls (FP) mfl yrkande om bifall till motionen.

§ 50 Motion från Jonas Millard (SD) mfl. om att införa ett
konst och kulturgalleri på Internet
Ärendenummer: Ks 557/2013
Ärendebeskrivning
Sverigedemokraterna har i sin motion (Ks 557/2013) yrkat att Örebro
kommuns konst och kultur skall göras tillgänglig via ett konst- och
kulturgalleri på Internet. De vill skapa en databas över kommunens konst
och kulturskatter med hänvisning till var dessa finns och på så sätt även ge
uppmärksamhet till mindre kända konstverk, konstnärer och
kulturevenemang.
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Kultur- och medborgarnämnden behandlade ärendet den 11 december 2013.
Ärendet har även beretts av Kommunledningskontoret. Ärendet behandlades
av Kommunstyrelsen den 21 oktober 2014.
Ärendet bordlades vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 24 november
2014 och den 28 januari 2015.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2014-10-21, § 246
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2014-02-04
Protokollsutdrag från Kultur- och medborgarnämnden 2013-12-11, §140
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2013-11-22
Motion från (SD), Inför konst- och kulturgalleri på Internet
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
- Motionen är besvarad.
Fredrik Persson (MP) deltog inte i Kommunstyrelsens beslut.
Yrkande
Behcet Barsom (KD) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Daniel Edström (SD) yrkar bifall till motionen.
Marcus Willén (MP) yrkar avslag på motionen.
Proposition
Ordförande Agneta Blom (S) finner att det finns tre förslag till beslut, det
vill säga Kommunstyrelsens förslag samt bifall till respektive avslag på
motionen.
Ordföranden ställer först Kommunstyrelsens förslag mot yrkandet om bifall
till motionen. Om yrkandet om bifall till motionen vinner ställer
ordföranden detta mot yrkandet om avslag på motionen.
Ordföranden finner att Kommunfullmäktige beslutar enligt
Kommunstyrelsens förslag. Därmed faller yrkandet om avslag på motionen.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Motionen är besvarad.
Reservation
Daniel Edström (SD), Anna Spiik (SD), Jimmy Larsson (SD), Daniel Spiik
(SD), Habib Brini (SD) och Sigvard Blixt (SD) reserverar sig mot
Kommunfullmäktiges beslut till förmån för Daniel Edströms (SD) yrkande
om bifall till motionen.
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Marcus Willén (MP), Sara Richert (MP), Niclas Persson (MP), Magnus
Lander (MP), Gabriela Velasquez (MP) och Malin Bjarnefors (MP)
reserverar sig mot Kommunfullmäktiges beslut till förmån för Marcus
Willéns (MP) yrkande om avslag på motionen.

§ 51 Motion från Daniel Edström (SD) m.fl. om att
subventionera halkskydd till äldre
Ärendenummer: Ks 599/2013
Ärendebeskrivning
Jonas Millard, Daniel Edström, Daniel Spiik och Sigvard Blixt, samtliga
(SD), har inkommit med en motion som anmäldes i kommunstyrelsen den
27 augusti 2013 § 189.
Motionen innehåller förslag om att:
- Programnämnd Social välfärd får i uppdrag att ta fram en kalkyl över vad
kostnaden skulle vara för Örebro kommun om halkskydd subventionerades
med olika belopp för alla Örebroinvånare över 65 år.
- Programnämnd Social välfärd ser över möjligheten till samarbetspartners
eller sponsorer för att i framtiden kunna erbjuda pensionärer
subventionerade halkskydd.
- Programnämnd Social välfärd får i uppgift att söka kontakt med
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) för att gå igenom hur
kommunen bäst kan öka säkerheten hos äldre i Örebro kommun.
Programnämnd social välfärd behandlade ärendet den 3 april 2014 och
Kommunstyrelsen den 21 oktober 2014.
Ärendet bordlades vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 24 november
2014 och den 28 januari 2015.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2014-10-21, § 247
Protokollsutdrag från Programnämnd social välfärd, 2014-04-03, § 64
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2014-02-25
Jonas Millards, Daniel Edströms, Daniel Spiiks och Sigvard Blixts, samtliga
(SD), motion "Subventionerade halkskydd till äldre"
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
- Motionen är besvarad.
Fredrik Persson (MP) deltog inte i Kommunstyrelsens beslut.
Yrkande
Fisun Yavas (S) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förlag.
Sigvard Blixt (SD) och Daniel Spiik (SD) yrkar bifall till motionen.
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Proposition
Ordförande Agneta Blom (S) finner att det finns två förslag till beslut, det
vill säga bifall till Kommunstyrelsens förslag respektive bifall till motionen,
och ställer dessa mot varandra.
Ordföranden finner att Kommunfullmäktige beslutar enligt
Kommunstyrelsens förslag.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Motionen är besvarad.
Reservation
Daniel Spiik (SD), Anna Spiik (SD), Jimmy Larsson (SD), Sigvard Blixt
(SD), Habib Brini (SD) och Daniel Edström (SD) reserverar sig mot
Kommunfullmäktiges beslut till förmån för Sigvard Blixts (SD) och Daniel
Spiiks (SD) yrkande om bifall till motionen.

§ 52 Motion från Jonas Millard m.fl. (SD) om riktlinjer för
kommunalt finansierad kulturverksamhet
Ärendenummer: Ks 1029/2013
Ärendebeskrivning
Sverigedemokraterna har inkommit med en motion angående riktlinjer för
kommunalt finansierad kulturverksamhet. Motionen föreslår i tre attsatser
Att kommunen arbetar fram en policy som definierar vilken sorts
kulturverksamhet som ska stödjas med offentliga medel och som ska
eftersträva en kulturverksamhet som förhåller sig politiskt neutral. Att
policyn klargör att de kommunalt finansierade kulturverksamheterna är
öppna för alla. Att policyn klargör att det vid eventuella kulturyttringar med
politiskt budskap ska framgå vilket politiskt perspektiv det ses ifrån och att
andra synvinklar finns.
Med detta förslag vill Sverigedemokraterna att offentligt stödd
kulturverksamhet ska vara lokalt förankrad samt vara "värd att satsa på"
som en investering för marknadsföring av Örebro och dess närområde.
Vidare att kulturverksamheter ska vara politiskt neutrala och att stöd till
extrema yttringar, som chockerar eller provocerar bör undvikas.
Förvaltningen skriver bland annat i sitt yttrande att "politiskt neutral" som
ett underlag eller kriterium i bidragsgivningen skulle strida mot den
grundlagsstadgade yttrandefriheten.
Ärendet behandlades av Kultur- och medborgarnämnden den 14 maj 2014
och av Kommunstyrelsen den 21 oktober 2014.
Ärendet bordlades vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 24 november
2014 och den 28 januari 2015.

22

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2014-10-21, § 248
Protokollsutdrag från Kultur- och medborgarnämnden, 2014-05-14, § 74
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2014-03-31
Motion om Riktlinjer för kommunalt finansierad kulturverksamhet
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
- Motionen avslås.
Yrkande
Lennart Bondeson (KD), Niclas Persson (MP), Cecilia Lönn-Elgstrand (V),
Marcus Willén (MP), Elisabeth Malmqvist (C), Tomas Esbjörnsson (S) och
Behcet Barsom (KD) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Daniel Spiik (SD) yrkar bifall till motionen.
Proposition
Ordförande Agneta Blom (S) finner att det finns två förslag till beslut, det
vill säga bifall till Kommunstyrelsens förslag respektive bifall till motionen,
och ställer dessa mot varandra.
Ordföranden finner att Kommunfullmäktige beslutar enligt
Kommunstyrelsens förslag.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Motionen avslås.
Reservation
Daniel Spiik (SD), Anna Spiik (SD), Jimmy Larsson (SD), Sigvard Blixt
(SD), Habib Brini (SD) och Daniel Edström (SD) reserverar sig mot
Kommunfullmäktiges beslut till förmån för Daniel Spiiks (SD) yrkande om
bifall till motionen.

§ 53 Svar på motion från Johan Åqvist (FP) om
cykelbelysning mellan Ormesta och Ekeby-Almby
Ärendenummer: Ks 535/2013
Ärendebeskrivning
Johan Åqvist (FP) har inkommit till Kommunfullmäktige med en motion
om cykelbelysning mellan Ormesta och Ekeby-Almby. Motionären menar
att det under den mörka årstiden är otäckt att cykla och promenera på gång
och cykelbanan. En belyst cykelbana skulle innebära ett ökat, tryggare och
säkrare cyklande och gående. Motionen innehåller ett förslag om att Örebro
kommun avsätter investeringsmedel och startar utbyggnaden av en belyst
cykel- och gångbana mellan Ormesta och Ekeby-Almby.
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Programnämnd samhällsbyggnad behandlade ärendet den 2 december 2014
och Kommunstyrelsen den 27 januari 2015.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2015-01-27, § 8
Protokollsutdrag från Programnämnd samhällsbyggnad, 2014-12-02, § 163
Stadsbyggnads tjänsteskrivelse, 2014-11-10
Förslag till yttrande, 2014-11-13
Motion från Johan Åqvist (FP), Cykelbelysning mellan Ormesta och EkebyAlmby, 2013-04-24
Förslag till beslut
Programnämnd samhällsbyggnads förslag till Kommunstyrelsen:
- Motionen är besvarad.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Bordlägga ärendet.

§ 54 Inkomna frågor och interpellationer
Ärendebeskrivning
Martha Wicklund (V) har inkommit med en interpellation om
"Rättsäkerheten och arbetsmiljön i Örebro kommuns socialtjänst", Ks
253/2015.
Murad Artin (V) har inkommit med en interpellation om "De försvunna
barnen", Ks 315/2015.
Jimmy Bucher (M) har inkommit med en interpellation om "Värdig
äldrevård?", Ks 316/2015.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Interpellationerna får ställas.

§ 55 Anmälan av motioner
Ärendebeskrivning
Från Sara Richert (MP) och Marcus Willén (MP) har en motion om en
träbyggnadsstrategi för Örebro kommun inkommit, Ks 292/2015.
Från Cecilia Lönn Elgstrand (V), Murad Artin (V), Jessica Carlqvist (V) och
Martha Wicklund (V) har en motion om låt barnen växa upp utan tvingande
könsnormer inkommit, Ks 298/2015.
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Från Karolina Wallström (FP) har en motion om förskoleverksamhet med
betyg från årskurs 4 inkommit, Ks 310/2015.
Från Azita Iranipour (FP) har en motion om inrätta karriärtjänster för
socialsekreterare inkommit, Ks 318/2015.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Remittera motionerna till Kommunstyrelsen.

§ 56 Anmälan av revisionsrapporter
Ärendebeskrivning
Följande rapporter anmäls som inkomna:
Granskning av biståndshandläggning inom äldreomsorgen, Ks 69/2015.
Granskning av trygghetslarm, Ks 124/2015.
Granskning av rutiner avseende hantering av anläggningsregister för
materiella anläggningstillgångar, Ks 125/2015.
Beslutsunderlag
Granskning av biståndshandläggning inom äldreomsorgen, Ks 69/2015
Granskning av trygghetslarm, Ks 124/2015
Granskning av rutiner avseende hantering av anläggningsregister för
materiella anläggningstillgångar, Ks 125/2015
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Lägga rapporterna till handlingarna.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Lägga rapporten till handlingarna.

§ 57 Vissa val m.m
Ärendenummer: Ks 202/2015
Ärendebeskrivning
Valberedningen har den 25 februari 2015 inkommit med en valhandling.
Valhandlingen läggs som bilaga till protokollet.
Beslutsunderlag
Valhandling, 2015-02-25
Sammanställning ordning för ersättares inträdande
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Kommunfullmäktiges behandling
Valberedningens ordförande Jan Zetterqvist (S) föredrar ärendet.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Enligt valberedningens förslag.
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Särskilt yttra nde
Ärende 4/ Ks l 063/2014

Revidering av nämndreglementet inom Programnämnd BoU
Folkpartiet vill till beslutet läm na sin åsikt att det är viktigt hur
Programnämnd Barn o Utbildnings nya myndighetsutövande kommer att
organiseras och skötas på Kommunledningskontoret
Det är för Folkpartiet viktigt att Programnämnd Barn o Utbildning får insyn
och kontroll på myndighetsutövande och att det ske r med god hantering.

Folkpartiet liberalerna i Örebro kommun

2015-02-24
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2015-02-25

Ks 202/2015

Kommunfullmäktige

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

Niclas Persson (MP)

Ersättare i Gymnasienämnden

Sarah Boudrie (FP)

Ersättare i Vård- och
omsorgsnämnd väster

Cai Pettersson (SD)

Ledamot i Socialnämnd väster
och ersättare i Nämnden för
funktionshindrade

Joakim Sjögren (SD)

Ersättare i Programnämnd
social välfärd

Peter Fredriksson (SD)

Ledamot i Tekniska nämnden

Kim Hedbom (M)

Ledamot i Kulturnämnden och
ersättare i Programnämnd
samhällsbyggnad

Kommunfullmäktige föreslås besluta följande:
1. Begärda entlediganden beviljas.
2. Nils Gunnarsson (SD) utses till ledamot i Stadsrevisionen efter Laszlo
Petrovics (SD).
3. Albin Räf (MP) utses till ersättare i Gymnasienämnden efter Niclas
Persson (MP).
4. Carina Johansson (FP) utses till ersättare i Vård- och omsorgsnämnd
väster efter Sarah Boudrie (FP).
5. Joakim Sjögren (SD) utses till ledamot i Socialnämnd Väster efter Cai
Pettersson (SD).
6. Josefin Petterson (SD) utses till ersättare i Nämnden för
funktionshindrade efter Cai Pettersson (SD).

7. David Larsson (SD) utses till ersättare i Programnämnd social välfärd
efter Joakim Sjögren (SD).
8. Helena Ståhl (SD) utses till ledamot i Tekniska nämnden efter Peter
Fredriksson (SD).
9. Hossein Azeri (M) utses till ledamot i Kulturnämnden efter Kim
Hedblom (M).
10. Hossein Azeri (M) utses till ersättare i Programnämnd samhällsbyggnad
efter Kim Hedblom (M).
11. Ordning för ersättarnas inträdande i bolagsstyrelser fastställs enligt
särskild sammanställning. Ordningen gäller för respektive organs
mandatperiod.
12. Till handlingarna läggs inkommet protokoll, vari länsstyrelsen den 4
februari 2015 beslutat utse Martin Mestanza Haro(FP) till ny ersättare i
Kommunfullmäktige efter Johan Pehrson (FP)
13. Till handlingarna läggs inkommet protokoll, vari länsstyrelsen den 4
februari 2015 beslutat utse Patrik Jämtvall (FP) till ny ledamot i
Kommunfullmäktige efter Henrik Leandersson (FP) och Åsa Johansson
(FP) till ny ersättare efter Patrik Jämtvall (FP).
14. Valen under punkterna 2-10 avser tiden t.o.m. den 31 december 2018.

För valberedningen

Jan Zetterqvist

Jenni Hermansson

Ks 1107/2014

Ordning för ersättares inträdande

S
C
KD
V
M
MP
SD
FP

S, C, KD, V, MP, FP, M
C, KD, S, FP, M, MP, V, SD
KD, C, S, FP, M, MP, V, SD
V, S, MP, C, KD, FP, M
M, FP, MP, KD, C, S, V

MP, FP, M, V, C, S, KD, SD
SD, FP, M, KD, C, V, S, MP
FP, M, MP, C, KD, S, V

