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Roger Andersson (S)
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Daniel Edström (SD)
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§§ 94-102

Tjänstgörande ersättare
Camilla Andersson (S)

Ersätter Kenneth Nilsson §§103-117

Närvarande ersättare
Yngve Alkman (FP)
Jessica Carlqvist (V)
Johan Kumlin (M)
Susanne Lindholm (KD)
Per-Åke Sörman (C)
Niclas Persson (MP)
Yusuf Abdow (S)
Camilla Andersson (S)

§§ 94-102

Övriga
Jonas Karlsson, politisk sekreterare
Staffan Isling, kommundirektör
Kukkamariia Valtola Sjöberg, politisk sekreterare
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Paragraf 94-117

Jenni Hermansson, sekreterare
Justerat den 1 juni 2015

Lena Baastad (S), ordförande

Sara Richert (MP), justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 2 juni 2015
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§ 94 Delårsrapport med prognos 1 Kommunstyrelsen
(egen verksamhet)
Ärendenummer: Ks 543/2015
Handläggare: Gunilla Björling
Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har sammanställt en delårsrapport till och med
den 30 april 2015 och prognos 1 2015 för Kommunstyrelsens eget ansvar
som styrelse. I rapporten görs en uppföljning av Kommunstyrelsens
ekonomiska läge.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2015-05-11
Kommunstyrelsens delårsrapport med prognos 1 2015, 2015-05-11
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen:
1. Kommunstyrelsen fastställer delårsrapporten med prognos 1 för 2015.
2. Delårsrapporten överlämnas för handläggning inom ramen för den
kommuntotala delårsrapporten.
3. Kommunstyrelsen ger Kommunledningskontoret i uppdrag att till nästa
Kommunstyrelsesammanträde återkomma med beslutsunderlag för
hantering av de prognostiserade underskottsposter som redovisas i
rapporten.
Yrkande
Anders Åhrlin (M) yrkar att få lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Proposition
Ordförande Lena Baastad (S) finner att det finns ett förslag till beslut, det
vill säga Kommunledningskontorets förslag och att Kommunstyrelsen
beslutar enligt det.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Kommunstyrelsen fastställer delårsrapporten med prognos 1 för 2015.
2. Delårsrapporten överlämnas för handläggning inom ramen för den
kommuntotala delårsrapporten.
3. Kommunstyrelsen ger Kommunledningskontoret i uppdrag att till nästa
Kommunstyrelsesammanträde återkomma med beslutsunderlag för
hantering av de prognostiserade underskottsposter som redovisas i
rapporten.
4. Anders Åhrlin (M) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
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Anders Åhrlin (M), Maria Haglund (M), Johanna Reimfeldt (M), Karolina
Wallström (FP), Sara Richert (MP) och Daniel Edström (SD) deltar inte i
beslutet.

§ 95 Bokslut för donationsstiftelser för år 2014
Ärendenummer: Ks 530/2015
Handläggare: Christina Lagergren
Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har sammanställt bokslut för år 2014 för de
stiftelser med donationsmedel som förvaltas av Örebro kommun.
Stiftelser med donationsmedel där värdet av tillgångarna överstiger en och
en halv miljon kronor är enligt bokföringslagen skyldiga att upprätta
årsredovisning samt ha en godkänd eller auktoriserad revisor. Övriga
stiftelser ska göra en förenklad räkenskapssammanställning varje år.
Beslutsunderlag
Bokslut för donationsstiftelser, 2015-03-31
Bilaga 1, Sammanställning av Örebro kommuns förvaltade stiftelsers
kapital 2014
Bilaga 2, Andel per stiftelse
Bilaga 3, Köpta och sålda värdepapper 2014
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen:
1. Bokslut 2014 för stiftelser med donationsmedel förvaltade av Örebro
kommun inkl rapport om samförvaltning av donationsstiftelsernas kapital
godkänns.
2. Till uppdraget som revisor för samtliga donationsstiftelser som förvaltas
av Örebro kommun utses för år 2015, Öhrlings Pricewaterhouse Coopers
AB, 556029-6740.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.
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§ 96 Årsredovisningar för donationsstiftelser för år 2014
Ärendenummer: Ks 531/2015
Handläggare: Christina Lagergren
Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret redovisar årsredovisningar för år 2014 för de
stiftelser med donationsmedel som förvaltas av Örebro kommun och där
värdet av tillgångarna överstiger en och en halv miljon kronor. Dessa är
enligt bokföringslagen skyldiga att upprätta årsredovisning samt ha en
godkänd eller auktoriserad revisor. Övriga stiftelser ska göra en förenklad
räkenskapssammanställning varje år.
Kommunstyrelsen är styrelse för följande stiftelser:
Stiftelsen J W Gyllanders understödsfond, org.nr. 875001-4527
Stiftelsen Gottfrid Ericssons fond, org.nr. 875002-1969
Stiftelsen John Sundbergs donation, org.nr. 875001-4501
Stiftelsen C-A och G Carléns minnesfond, org.nr. 875001-4634
Stiftelsen Medinska fonden, org.nr. 875001-4725
Stiftelsen Lars Johan Uhlins fond, org.nr. 875001-4774
Stiftelsen Erik Åqvists stipendiefond, org.nr. 875001-4493
Stiftelsen handlanden Johan Daniel Broms fond, org.nr. 875002-2108
Stiftelsen Gustav Claesons donation, org.nr. 875001-7082
Stiftelsen Erik Åqvist fond för blygsamma fattiga, org.nr. 875002-2215
Stiftelsen Social Samfond I, org.nr. 875001-4618
Stiftelsen Social Samfond II, org.nr. 875002-2140
Stiftelsen Johannes Rudbeckius stiftelse, org.nr. 875000-9048
Stiftelsen Social Samfond III, org.nr. 875002-1548
Stiftelsen Samfond II för grundskolan, org.nr. 875002-1563
Stiftelsen Karolinska skolans samfond, org.nr. 875002-1571
Stiftelsen Skolsamfonden, org.nr. 875002-1621
Stiftelsen Rudbecksskolans samfond, org.nr 875002-1597
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen:
- Årsredovisningar för år 2014 för ovanstående stiftelser fastställs.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.
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§ 97 Årsredovisning 2014 för Nerikes Brandkår
Ärendenummer: Ks 514/2015
Handläggare: Tina Hillding
Ärendebeskrivning
Nerikes Brandkår är ett kommunalförbund som har till uppgift att svara för
räddningstjänsten för de åtta kommunerna Örebro, Lindesberg, Kumla,
Hallsberg, Laxå, Nora, Askersund och Lekeberg.
Örebro kommun svarar för 50,2 % av de årliga driftbidragen till
kommunalförbundets verksamhet år 2014. Kommunens driftbidrag var
70,9 mnkr år 2014, vilket är en ökning med 0,6 mnkr (eller 0.9 %) jämfört
med år 2013.
Nerikes Brandkår redovisar en vinst på 1,7 mnkr för år 2014 vilket är 3,0
mnkr bättre är föregående år (-1,3 mnkr år 2013). Resultatet är även bättre
än budget som låg på 0,4 mnkr. Det positiva resultatet beror främst på att
vinster har realiserats vid omplacering av värdepapper. I samband med
sommarens brand i Västmanland hjälpte Nerikes Brandkår till med såväl
räddningstjänst som utredningsarbete. Förbundet har fått ersättning för
utfört arbete, förstörd materiel samt framtida ökat slitage på utrustningen.
Under året har Nerikes Brandkår gjort investeringar på 12,1 mnkr som i
huvudsak avser inköp av fordon men även vissa investeringar är gjorda i
kommunikationsutrustning.
Vid årsskiftet uppgick kommunalförbundets tillgångar till 112,8 mnkr,
avsättningar för pensioner till 70,1 mnkr och skulder till 29,8 mnkr. Det
egna kapitalet i balansräkningen var 12,9 mnkr.
Balanskravsresultatet är positivt för år 2014.
Direktionen för Nerikes Brandkår beslutade 2015-03-05 att fastställa
årsredovisningen, att avsätta 24 tkr till resultatutjämningsreserven och att
föreslå kommunfullmäktige i Örebro, Lindesberg, Kumla, Hallsberg, Laxå,
Nora, Askersund och Lekeberg att godkänna 2014 års redovisning.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2015-04-20
Årsredovisning för Nerikes Brandkår år 2014
Revisionsberättelse för år 2014 med bilagda rapporter
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen:
1. Förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet för verksamheten under år
2014.
2. Årsredovisningen för Nerikes Brandkår år 2014 läggs med godkännande
till handlingarna.
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Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige den 27 maj 2015 för beslut.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige den 27 maj 2015 för beslut.

§ 98 Information om Ett förslag angående Oslo-Sthlm
Ärendenummer: Ks 78/2015
Handläggare: Clas-Göran Classon
Ärendebeskrivning
Norge är idag Sveriges största handelspartner och både människor och
gods rör sig i allt större utsträckning över gränsen. Men idag tar det cirka
sex timmar att resa mellan Oslo och Stockholm med tåg. Ambitionen är att
få ner restiden till tre timmar för att öka tillgängligheten mellan länderna
och knyta ihop Mellansverige.
Vid ett möte i Almedalen i juli 2014 träffades en överenskommelse mellan
Region Värmland, nuvarande Region Örebro län, Karlstad kommun och
Örebro kommun om att verka för ett långsiktigt och uthålligt samarbete
med målet att få till en snabb järnvägstrafik på sträckan Oslo-Karlstad
Örebro-Stockholm.
En viktig förutsättning för det framtida arbetet är den åtgärdsvalsstudie för
sträckan Oslo-Stockholm som Trafikverket nu planerar att genomföra
2016. Inom ramen för studien kommer Trafikverket att utreda vilka
åtgärder som kan bli aktuella på sträckan.
En annan förutsättning för fortsatt arbete är att sträckan Oslo-Stockholm
också kommer med i det regeringsuppdrag som kallas
Sverigeförhandlingen.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2015-04-17
Avsiktsförklaring om samarbete för snabbare järnvägsförbindelse Oslo –
Karlstad – Örebro – Stockholm, 2014-07-02.
Förslag till handlingsplan ”Oslo-Stockholm 2.55
Förslag till beslut, presentationer av Public Partner i 2014-12-03.
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen:
- Lägga informationen kring det pågående arbetet med att få till en snabb
järnvägsförbindelse mellan Oslo och Stockholm genom projektet "OsloStockholm 2.55" till handlingarna.
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.

§ 99 Information om Örebro kommuns medarbetarenkät
Ärendenummer: Ks 625/2015
Handläggare: Åsa Önander

Ärendebeskrivning
Under mars 2015 genomfördes en ny medarbetarenkät bland alla anställda
i Örebro kommun. Det är andra gången som enkäten genomfördes i den här
formen, vilket gör det möjligt att jämföra med föregående års resultat.
Svarsfrekvensen på enkäten är fortsatt hög, 79 procent är samma nivå som
föregående års mätning.
Starka områden är engagemang och stolthet, ledarskap samt social
arbetsmiljö, det är områden som var styrkor redan i tidigare mätning som
har utvecklats ytterligare. Områden som var prioriterade i den förra
enkäten var psykisk arbetsmiljö, arbete med att förbättra arbetsmiljön samt
att medarbetarnas förbättringsförslag tas tillvara. Resultaten inom samtliga
dessa områden har ökat markant, men ligger fortfarande relativt lågt och
behöver prioriteras även i fortsättningen
Syftet med enkäten är att ge en nulägesbild av respektive arbetsplats
situation som ger ett underlag för att utveckla arbetsplatsen och därmed
kommunen, både som arbetsgivare och servicegivare.
Nästa steg är att varje arbetsplats får del av sitt resultat och påbörjar arbetet
med att ta fram konkreta åtgärder för fortsatt utveckling. Tanken är att alla
medarbetare ska få del av resultatet före sommaren. Även arbetet med att
revidera de handlingsplaner som togs fram utifrån förra årets enkät är tänkt
att starta i samband med resultatpresentationen.
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.
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§ 100 Igångsättningsbeslut för program för social
hållbarhet
Ärendenummer: Ks 483/2015
Handläggare: Hanna Dufva
Ärendebeskrivning
Ett program för social hållbarhet behöver tas fram. Det är nödvändigt att
forma och främja en hållbar utveckling som balanserar både ekonomi,
ekologi och sociala perspektiv. Social hållbarhet handlar om att bygga ett
långsiktigt stabilt och dynamiskt samhälle där grundläggande mänskliga
behov uppfylls. En övergripande struktur med långsiktiga mätbara mål
saknas för den sociala dimensionen. Kommunledningskontoret önskar få
ett igångsättningsbeslut för att ta fram ett program för social hållbarhet.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2015-05-11
Förslag till uppdragsdirektiv för framtagande av program för social
hållbarhet, 2015-03-16
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen:
1. Kommunledningskontoret ges i uppdrag att ta fram ett program för
social hållbarhet.
2. Program för social hållbarhet ska fastställas innan mandatperiodens
utgång.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott utgör styrgrupp för framtagande av
program för social hållbarhet.
4. Arbetet med att ta fram program för social hållbarhet ska samplaneras
med framtagandet av en ny långsiktigt hållbar översiktsplan för Örebro
kommun.
Yrkande
Daniel Edström (SD) yrkar bifall till beslutspunkterna 1, 2 och 4 samt att
beslutspunkt 3 ändras till att en parlamentarisk styrgrupp tillsätts för
framtagande av program för social hållbarhet.
Lena Baastad (S) yrkar bifall till Kommunledningskontorets förslag.
Proposition
Ordförande Lena Baastad (S) finner att det finns två förslag till beslut, det
vill säga Daniel Edströms (SD) yrkande och bifall till
Kommunledningskontorets förslag.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att
Kommunstyrelsen beslutar enligt Kommunledningskontorets förslag.
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Kommunledningskontoret ges i uppdrag att ta fram ett program för
social hållbarhet.
2. Program för social hållbarhet ska fastställas innan mandatperiodens
utgång.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott utgör styrgrupp framtagande av
program för social hållbarhet.
4. Arbetet med att ta fram program för social hållbarhet ska samplaneras
med framtagandet av en ny långsiktigt hållbar översiktsplan för Örebro
kommun.

§ 101 Information om framtagande av Strategi för
jämställdhetsarbete i Örebro kommun
Ärendenummer: Ks 424/2014
Handläggare: Johanna Ek
Ärendebeskrivning
Planerare Johanna Ek informerar om arbetet kring framtagandet av en
strategi för jämställdhetsarbetet i Örebro kommun.
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.

§ 102 Sörbyskolans renovering och yteffektivisering
Ärendenummer: Ks 560/2015
Handläggare: Andreas Ernestam
Ärendebeskrivning
Sörbyskolan ligger nära Tybble centrum och gränsar mot Sörbyängen och
Sörby. Skolan har idag 124 elever i årskurserna F-6 samt plats för 80
förskolebarn. Bedömningen är att anläggningens tekniska system behöver
renoveras. Vid renoveringen är det viktigt att skolan rustas utifrån de
behov som programnämnd Barn och utbildning långsiktigt har.
Sörbyskolan ligger i utkanten av det som brukar geografiskt benämnas som
"Ängenområdet". Områden är den del av Örebro där behovet av skolplatser
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bedöms öka mest. Till och med år 2020 visar prognoser att det finns ett
behov av ytterligare 500 elevplatser. En dellösning för att klara det utökade
behovet av grundskoleplatser är att omvandla Sörbyskolan till en
tvåparallellig grundskola med plats för 350 elever. Projektet leder till en
tilläggshyra på ca 4,2 Mnkr/år. Tilläggshyran täcks inte fullt ut med den
volymkompensation som programnämnd Barn och utbildning förväntas få
på grund av ett ökat elevantal. Kommunstyrelsen föreslås därför
kompensera programnämnden med halva tilläggshyran. Den totala hyran
för Sörbyskolan bedöms bli ca 6,5 Mnkr/år.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2015-04-15
Bilaga 1, Förslag till ombyggnad, Hållén Arkitekter, 2015-03-18
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen:
1. Ett igångsättningsbeslut fattas för renovering/ombyggnad av
Sörbyskolan inklusive bland annat en matsal med tillagningskök, med en
investeringsutgift på maximalt 55 miljoner kronor.
2. Befintlig hyreskostnad ska under projekttiden ingå i projektkostnaden.
3. Framtida driftskostnadskonsekvenser hanteras i kommande budgetarbete
för 2016.
Yrkande
Murad Artin (V) yrkar bifall till Kommunledningskontorets förslag samt
att få lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Proposition
Ordförande Lena Baastad (S) finner att det finns ett förslag till beslut, det
vill säga bifall till Kommunledningskontorets förslag, och att
Kommunstyrelsen beslutar enligt det.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Ett igångsättningsbeslut fattas för renovering/ombyggnad av
Sörbyskolan inklusive bland annat en matsal med tillagningskök, med en
investeringsutgift på maximalt 55 miljoner kronor.
2. Befintlig hyreskostnad ska under projekttiden ingå i projektkostnaden.
3. Framtida driftskostnadskonsekvenser hanteras i kommande budgetarbete
för 2016.
4. Murad Artin (V) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
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§ 103 Detaljplan för fastigheten Nikolai 3:65, (Område norr
om Coop Ladugårdsängen), Örebro kommun
Ärendenummer: Ks 605/2015
Ärendebeskrivning
Planen hanteras med enkelt planförfarande och har varit utsänd för samråd
under perioden 11 februari - 25 mars 2015. Planområdet ligger nordväst
om Gustavsviks golfbana och sydväst om Ladugårdsängen, sydöst om
Gustavsviks camping och norr om Coop Ladugårdsängen. Planområdet
ligger cirka 2 km från stadskärnan. Befintlig detaljplan är från 2008 och
medger byggrätter på upp till 25 våningar. Den höga byggrätten har inte
efterfrågats varpå den föreslås sänkas för att få en byggrätt som stämmer
bättre överens med dagens efterfrågan.
I samband med att byggrätten och våningsantalen ändras ses också
prickmark över och användning för parkering, förskola, skola och centrum
läggs till i området. Användningen för handel i gällande detaljplan tas bort
i och med att användningen för centrum tillförs.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Byggnadsnämnden, 2015-04-23
Granskningsutlåtande, 2015-04-13
Planhandling, 2015-04-13
Förslag till beslut
Byggnadsnämndens förslag till Kommunstyrelsen:
- Godkänna detaljplan för fastigheten Nikolai 3:65, (Område norr om
COOP Ladugårdsängen), Örebro kommun.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Yrkande
Sara Richert (MP) yrkar att ärendet ska återremitteras för att detaljplanen
ska omarbetas för att möjliggöra en skolgård med grönare och
hälsosammare utemiljö för barnen. Karolina Wallström (FP) yrkar i första
hand bifall till Sara Richerts (MP) yrkande om återremiss och i andra hand
bifall till Byggnadsnämndens förslag.
Björn Sundin (S), Lena Baastad (S) och Lennart Bondeson (KD) yrkar
bifall till Byggnadsnämndens förslag.
Proposition
Ordförande Lena Baastad (S) ställer först Sara Richert (MP) m fl yrkande
om återremiss under proposition och finner att Kommunstyrelsen beslutar
att ärendet ska avgöras idag.
Därefter finner ordföranden att det endast finns ett förslag till beslut, det
vill säga bifall till Byggnadsnämndens förslag, och att Kommunstyrelsen
beslutar enligt det.
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Godkänna detaljplan för fastigheten Nikolai 3:65, (Område norr om
COOP Ladugårdsängen), Örebro kommun.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige den 27 maj 2015 för beslut.
Reservation
Sara Richert (MP) reserverar sig skriftligt mot Kommunstyrelsens beslut
om att ärendet ska avgöras på dagens sammanträde till förmån för sitt
yrkande om att ärendet ska återremitteras för att detaljplanen ska omarbetas
för att möjliggöra en skolgård med grönare och hälsosammare utemiljö för
barnen.

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

§ 105 Utökning av verksamhetsområden VA, april 2015
Ärendenummer: Ks 582/2015
Ärendebeskrivning
Utifrån gällande VA-lagstiftning skall Örebro kommun återkommande se
över och vid behov förändra/utöka verksamhetsområden för dricksvatten,
spillvatten och dagvatten. Detta behövs bl. a. för nya och planerade
exploateringsområden och för andra befintliga bebyggelseområden där det
finns behov av kommunal VA-försörjning.
Verksamhetsområdet utgörs av geografiska områden inom vilka
kommunen har ansvar att ordna kommunal VA-försörjning för berörda
fastigheter och där lagen om allmänna vattentjänster (LAV 2006:412)
gäller. Inom verksamhetsområdet gäller Örebro kommuns VA-taxa och
Allmänna bestämmelser (ABVA). Beslut rörande VA-taxa, ABVA och
verksamhetsområde skall tas av Kommunfullmäktige.
För att möjliggöra byggnation enligt kommande detaljplan för Olaus Petri
3:180 behöver Örebro kommun bygga ut den allmänna VA-anläggningen
till detta områden. Ett beslut om utökat verksamhetsområde behövs för att
VA-utbyggnaden ska bli verklighet. VA-planeringsgruppen föreslår att
verksamhetsområdet för dricks-, dag- och spillvatten utökas för att täcka in
den del av fastigheten Olaus Petri 3:180 som är aktuell för planläggning.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Programnämnd samhällsbyggnad, 2015-04-07
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse med kartbilaga, 2015-03-17
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Förslag till beslut
Programnämnd samhällsbyggnads förslag till Kommunstyrelsen:
- Utöka verksamhetsområdena för spill-, dricks- och dagvatten för del av
fastigheten Olaus Petri 3:180 enligt bifogad karta.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige den 27 maj 2015 för beslut.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Programnämnd samhällsbyggnads förslag.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige den 27 maj 2015 för beslut.

§ 106 Förändrade kostpriser - Mattjänst
Ärendenummer: Ks 606/2015
Handläggare: Carina Carlsson och Andreas Legnerot
Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har på uppdrag av Programnämnd social välfärd
tagit fram förslag på nya kostpriser inom mattjänst.
Lunchlådan kostar idag 36 kronor per styck, oavsett om den är varm eller
kyld eller om man levererar en eller flera samtidigt. Kostnaden kan bli
lägre för individer med lägre pension på grund av det s.k.
förbehållsbeloppet. Avgiften har höjts med 4 kronor sedan 2006 vilket
medför att höjningarna inte ligger i takt med de kostnadsökningar som
finns för produktionen.
Örebro kommun har i jämförelse med andra kommuner en låg avgift för
mattjänst för äldre. Jämförbara kommuner ligger 15-25 kr högre i sitt pris.
Dessa kommuner har inte något valfrihetssystem och oftast kan inte
individen välja mellan kylda eller varma lunchlådor som i Örebro
kommun.
I denna rapport rekommenderas Programnämnd social välfärd att införa ett
abonnemangssystem, vilket innebär att den enskilde tecknar sig för ett fem
eller sjudagarsabonnemang. Månadskostnaden för ett
femdagarsabonnemang föreslås vara 1300 kronor/månad och ett
sjudagarsabonnemang 1668 kr/månad. Abonnemangspriserna är beräknade
på en höjd avgift med 19 respektive 24 kr per lunchlåda.
Ett abonnemangssystem förväntas sänka både kommunens och
mattjänstutförarnas administrationskostnader. Abonnemangssystemet
kommer även gynna den enskilde individen ur ett nutritions perspektiv,
eftersom kommunen stödjer den enskilde i att äta lagad mat varje dag då
färdiglagad mat levereras hem dagligen.
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Ärendet behandlades av Programnämnd social välfärd den 7 maj 2015.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Programnämnd social välfärd, 2015-05-07
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2015-04-28
Förslag till beslut
Programnämnd social välfärds förslag till Kommunstyrelsen:
1. Mattjänstavgiften för lunchlådor höjs och ett abonnemangssystem införs
i två nivåer samt möjlighet till styckvisa inköp:
· 5 lunchlådor/vecka – Pris 1300 kr/månad
· 7 lunchlådor/vecka – Pris 1668 kr/månad
· Styckvisa lunchlådor – Pris 65 kr/st
2. Samtliga kostpriser inom Vård och omsorg ska årligen regleras efter
omsorgsprisindex (OPI).
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige 27 maj 2015 för beslut.
Yrkande
Murad Artin (V) och Daniel Edström (SD) yrkar avslag på Programnämnd
Social välfärds förslag.
Karolina Wallström (FP) yrkar att mattjänstavgiften för lunchlådor höjs
och ett abonnemangssystem i två nivåer (5 lunchlådor/vecka respektive 7
lunchlådor/vecka) samt möjlighet till styckvisa inköp införs. Priset är 55
kronor per låda och samtliga priser inom vård och omsorg regleras efter
omsorgsprisindex.
Proposition
Ordförande Lena Baastad (S) finner att det finns tre förslag till beslut, det
vill säga bifall till respektive avslag på Programnämnd social välfärds
förslag samt Karolina Wallströms (FP) ändringsyrkande.
Ordföranden ställer förslagen ett i taget mot varandra och finner att
Kommunstyrelsen beslutar enligt Programnämnd social välfärds förslag.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Mattjänstavgiften för lunchlådor höjs och ett abonnemangssystem införs
i två nivåer samt möjlighet till styckvisa inköp:
· 5 lunchlådor/vecka – Pris 1300 kr/månad
· 7 lunchlådor/vecka – Pris 1668 kr/månad
· Styckvisa lunchlådor – Pris 65 kr/st
2. Samtliga kostpriser inom Vård och omsorg ska årligen regleras efter
omsorgsprisindex (OPI).
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Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige den 27 maj 2015 för beslut.
Reservation
Daniel Edström (SD) reserverar sig mot Kommunstyrelsens beslut till
förmån för eget yrkande om avslag på Programnämnd social välfärds
förslag.
Murad Artin (V) reserverar sig skriftligt mot Kommunstyrelsens beslut till
förmån för eget yrkande om avslag på Programnämnd social välfärds
förslag.
Karolina Wallström (FP) reserverar sig skriftligt mot Kommunstyrelsens
beslut till förmån eget yrkande att mattjänstavgiften för lunchlådor höjs
och ett abonnemangssystem i två nivåer (5 lunchlådor/vecka respektive 7
lunchlådor/vecka) samt möjlighet till styckvisa inköp införs. Priset är 55
kronor per låda och samtliga priser inom vård och omsorg regleras efter
omsorgsprisindex.

§ 107 Stöd till Örebro Pride 2015
Ärendenummer: Ks 271/2015
Ärendebeskrivning
Ärendet utgår från Kommunstyrelsens sammanträde den 19 maj 2015.

§ 108 Svar på motion från Ia Malmqvist (MP) m.fl om att
göra Örebro till en mer bivänlig kommun
Ärendenummer: Ks 524/2014
Ärendebeskrivning
Ia Malmqvist, Fredrik Persson, Lotta Sörman och Helena Bosved
Miljöpartiet föreslår i motionen Gör Örebro till en mer bivänlig kommun!
daterad 23 april 2014 att Örebro kommun inleder ett arbete för att främja
pollineringen i kommunens närområde genom att finansiera en eller flera
tjänster som "kommunal biodlare" samt "köper in kommunala bin". I
motionen föreslås även att ”i det kommande översiktsplanerarbetet vidta
nödvändiga åtgärder för att göra Örebro till en mer bifrämjande kommun.
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden behandlade ärendet den
13 november 2014.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2015-03-03
Synpunkter från Naturvårdsenheten, Stadsbyggnad, 2015-03-31
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Protokollsutdrag från Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden,
2014-11-13
Yttrande från Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, 2014-10-09
Motion från Miljöpartiet "Gör Örebro till en mer bivänlig kommun!",
2014-04- 23
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen:
1. Miljöpartiets motion "Gör Örebro till en mer bivänlig kommun" anses
besvarad.
2. Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ges i uppdrag att
genomföra en arbetsmarknadsinsats med biodling och utifrån detta försöka
bedöma om en yrkesutbildning inom ämnet bör startas.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.

§ 109 Svar på motion från Daniel Granqvist (M) om att
förbättra tryggheten i Örebro
Ärendenummer: Ks 1306/2013
Ärendebeskrivning
Daniel Granqvist (M) har inkommit med en motion som anmäldes i
Kommunfullmäktige 19 december 2013. Motionen innehåller förslag på att
ge Programnämnd samhällsbyggnad i uppdrag att åtgärda trasig belysning
och klotter inom 48 timmar efter att det anmälts på utpekade platser i
kommunen.
Då Kommunfullmäktige skulle behandla ärendet vid sitt sammanträde 25
februari 2015 framkom att Moderaterna ville höja ambitionen i skrivelsen
och ge Programnämnd samhällsbyggnad i uppdrag att åtgärda trasig
belysning och klotter inom 24 timmar efter att det anmälts på utpekade
platser i kommunen. Med anledning av detta beslutade
Kommunfullmäktige att motionssvaret skulle återremitteras till
Kommunledningskontoret med motiveringen att ärendet ska beredas på
nytt med de ändringar som framkommit.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2015-04-09
Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige, 2015-02-25, § 48
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2014-08-26, § 204
Skriftlig reservation från (M)
Protokollsutdrag Programnämnd samhällsbyggnad, 2014-06-03, § 86
Stadsbyggnads tjänsteskrivelse, 2014-05-19
18

Svar på motion, 2015-05-19
Motion från Daniel Granqvist (M) om att göra Örebro tryggare
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen:
- Motionen är besvarad.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Yrkande
Anders Åhrlin (M) och Karolina Wallström (FP) yrkar bifall till motionen.
Proposition
Ordförande Lena Baastad (S) finner att det finns två förslag till beslut, det
vill säga Kommunledningskontorets förslag om att motionen är besvarad
samt Anders Åhrlins (M) m.fl. yrkande om bifall till motionen.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att
Kommunstyrelsen beslutar enligt Kommunledningskontorets förslag.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Motionen är besvarad.
Reservation
Anders Åhrlin (M) reserverar sig skriftligt mot Kommunstyrelsens beslut
till förmån för sitt yrkande om bifall till motionen.
Karolina Wallström (FP) reserverar sig mot Kommunstyrelsen beslut till
förmån för sitt yrkande om bifall till motionen.

§ 110 Remittering av motioner
Ärendenummer: Ks 171/2015
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har den 29 april 2015 överlämnat följande motioner
till Kommunstyrelsen för beredning:
Motion från Murad Artin m.fl. (V) om att skapa ett bilfritt kulturstråk
utmed Svartån, Ks 622/2015
Motion från Sigvard Blixt m.fl. (SD) om musikalisk underhållning på våra
äldreboenden, Ks 556/2015
Motion från Daniel Spiik m.fl. (SD) om nolltolerans mot
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inomhusanvändning av huvudbonader i kommunens lärosäten, Ks
537/2015
Beslutsunderlag
Motion från Murad Artin m.fl. (V) om att skapa ett bilfritt kulturstråk
utmed Svartån, Ks 622/2015
Motion från Sigvard Blixt m.fl. (SD) om musikalisk underhållning på våra
äldreboenden, Ks 556/2015
Motion från Daniel Spiik m.fl. (SD) om nolltolerans mot
inomhusanvändning av huvudbonader i kommunens lärosäten, Ks
537/2015
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen:
1. Motion från Murad Artin m.fl. (V) om att skapa ett bilfritt kulturstråk
utmed Svartån, remitteras till Programnämnd samhällsbyggnad och
Kommunledningskontoret.
2. Motion från Sigvard Blixt m.fl. (SD) om musikalisk underhållning på
våra äldreboenden, remitteras till Programnämnd social välfärd.
3. Motion från Daniel Spiik m.fl. (SD) om nolltolerans mot
inomhusanvändning av huvudbonader i kommunens lärosäten, remitteras
till Programnämnd barn och utbildning.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.

§ 111 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt, månadsrapport
Ärendenummer: Ks 76/2015
Handläggare: Susanne Högling
Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har sammanställt en rapport över utvecklingen
inom ekonomi, personal och verksamhet under april 2015.
Beslutsunderlag
Månadsrapport ekonomi, personal och verksamhet Örebro kommun, april
2015
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen:
- Rapporten läggs till handlingarna.
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.

§ 112 Rapport från Örebro Rådhus AB
Ärendenummer: Ks 9/2015
Handläggare: Tina Hilding
Ärendebeskrivning
Styrelsen i Örebro Rådhus AB ska enligt ägardirektivet hålla
Kommunstyrelsen löpande informerad om sin egen och dotterbolagens
verksamhet samt om åtgärder av större vikt.
Information om ekonomiskt resultat och investeringar för bolagen i Örebro
Rådhuskoncernen ingår i Örebro kommuns delårsrapporter.
Årsredovisningar för Örebro Rådhus AB och dotterbolagen redovisas i sin
helhet till Kommunstyrelse och Kommunfullmäktige.
I denna rapport lämnas övrig information om moderbolagets och
dotterbolagets verksamhet utifrån de ärenden som har behandlats i
bolagens styrelser. Ärenden som ska behandlas av Kommunstyrelsen
redovisas inte i denna rapport.
Beslutsunderlag
Rapport från Örebro Rådhus AB
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen:
-Rapporten läggs till handlingarna.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.

§ 113 Rapport över finansverksamheter under april 2015
Ärendenummer: Ks 77/2015
Handläggare: Mats Rodenfelt
Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret redovisar i rapport finansverksamheten under
april 2015.
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Beslutsunderlag
Rapport över Finansverksamheten under april 2015.
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen:
- Rapporten läggs till handlingarna.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.

§ 114 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Ks 607/2015
Handläggare: Jenni Hermansson
Ärendebeskrivning
Alla beslut fattade med stöd av delegation av tjänsteman, ordförande eller
utskott ska anmälas till Kommunstyrelsen på närmast följande
sammanträde enligt 6 kap. 35 § KL. Det är först efter återrapporteringen till
Kommunstyrelsen som delegationsbesluten kan vinna laga kraft och det är
också ett sätt att hålla ledamöter och ersättare i Kommunstyrelsen
informerade om vilka beslut som fattats genom delegation.
Delegationsförteckningen för Kommunstyrelsen antogs 27 mars 2003 och
reviderades senast 6 mars 2012.
Inför Kommunstyrelsens sammanträde den 19 maj redovisar
Kommunledningskontoret beslut som tagits med stöd av delegation under
april 2015.
Beslutsunderlag
Sammanställning över delegationsbeslut under perioden 1 april - 30 april
2015
Sammanställning över delegationsbeslut inom finansverksamheten under
perioden 1 april - 30 april 2015
Protokoll från Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt, 2015
04-21
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen:
- Anmälan av delegationsbeslut läggs till handlingarna.

22

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.

§ 115 Anmälan av handlingar
Ärendenummer: Ks 1/2015
Handläggare: Jenni Hermansson
Ärendebeskrivning
Varje månad anmäler Kommunledningskontoret handlingar som inkommit
och bedöms relevanta för Kommunstyrelsen att få kännedom om.
Beslutsunderlag
Protokoll från Kommunala tillgänglighetsrådet, 2015-04-09, Ks 1239/2014
Länsstyrelsen i Örebro läns beslut om tillstånd till kameraövervakning, Dnr
211-6815-2014, 2015-04-27, Ks 311/2015
Leader Mellansjölandet, medfinansiering och geografisk tillhörighet till
verksamhetsområde, Ks 1093/2014
Brev till Kommunstyrelsen från IVO angående en metodutveckling, Ks
628/2015
Delegering av informationssäkerhetsansvar, Ks 654/2015
Remiss gällande departementspromemorian det kommunala
vårdnadsbidraget avskaffas, ks 520/2015
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen:
- Anmälan läggs till handlingarna.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.

§ 116 Investeringsprogram kommunstyrelsens egen
verksamhet 2016
Ärendenummer: Ks 652/2015
Handläggare: Anne Andersson
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för investeringar av
kommungemensam karaktär men även för investeringar i egen verksamhet
däribland de som drivs inom ramen för politisk ledning och
Kommunledningskontoret. Föreliggande investeringsprogram utgör
kommunstyrelsens del av kommunens totala investeringsprogram.
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Tyngdpunkten i denna del handlar främst om investeringar i IT och lokaler,
i någon mindre del av övriga investeringar.
Beslutsunderlag
Investeringsprogram Kommunstyrelsen, underlag till budgetförslag 2016
2019 med revidering 2015, 2015-05-06
Sammanställning av Kommunstyrelsens egna investeringar
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen:
1. Anta investeringsprogrammet för Kommunstyrelsens egen verksamhet
2016-2019 och den ekonomiska sammanställningen.
2. Anta revideringar av 2015 års investeringsprogram.
3. Ej finansierade investeringar prioriteras i den vidare hanteringen av
kommunens totala investeringsprogram.
4. I samband med beslut om det kommuntotala investeringsprogrammet
begärs kompensation för ökade driftkostnader för Kommunstyrelsen.
Yrkande
Karolina Wallström (FP) yrkar avslag på Kommunledningskontorets
förslag till förmån för Folkpartiets egen tidigare lagda budget samt
kommande föreslagna budget för 2016 och framåt.
Anders Åhrlin (M) yrkar avslag på Kommunledningskontorets förslag till
förmån för bifall till det investeringsprogram Moderaterna och Folkpartiet
lämnade in vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 17-18 december
2014.
Murad Artin (V) avstår att delta i beslut avseende beslutspunkt 1 och yrkar
vidare avslag på stycke 3.3 om investeringsobjekt Järntorget paviljong i
beslutspunkt 2 samt bifall till resterande del i beslutspunkt 2 och
beslutspunkterna 3 och 4.
Proposition
Ordförande Lena Baastad (S) finner att det finns fyra förslag till beslut, det
vill säga Kommunledningskontorets förslag, Karolina Wallströms (FP)
yrkande om avslag på Kommunledningskontorets förslag till förmån för
Folkpartiets egen tidigare lagda budget samt kommande föreslagna budget
för 2016 och framåt, Anders Åhlrins (M) yrkande om avslag på
Kommunledningskontorets förslag till förmån för bifall till det
investeringsprogram Moderaterna och Folkpartiet lämnade in vid
Kommunfullmäktiges sammanträde den 17-18 december 2014 förmån för
bifall till det investeringsprogram Moderaterna och Folkpartiet lämnade in
vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 17-18 december 2014 samt
Murad Artins (V) ändringsyrkande.
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Ordföranden ställer förslagen ett i taget mot varandra och finner att
Kommunstyrelsen beslutar enligt Kommunledningskontorets förslag.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Anta investeringsprogrammet för Kommunstyrelsens egen verksamhet
2016-2019 och den ekonomiska sammanställningen.
2. Anta revideringar av 2015 års investeringsprogram.
3. Ej finansierade investeringar prioriteras i den vidare hanteringen av
kommunens totala investeringsprogram.
4. I samband med beslut om det kommuntotala investeringsprogrammet
begärs kompensation för ökade driftkostnader för Kommunstyrelsen.
Sara Richert (MP) och Daniel Edström (SD) deltar inte i beslutet.
Murad Artin (V) deltar inte i beslutspunkt 1 av beslutet.
Reservation
Anders Åhrlin (M), Maria Haglund (M), Johanna Reimfelt (M) reserverar
sig skriftligt mot Kommunstyrelsens beslut till förmån för Anders Åhrlins
(M) yrkande om avslag på Kommunledningskontorets förslag till förmån
för bifall till det investeringsprogram Moderaterna och Folkpartiet lämnade
in vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 17-18 december 2014.
Karolina Wallström reserverar sig mot skriftligt mot Kommunstyrelsens
beslut till förmån för sitt yrkande om avslag på Kommunledningskontorets
förslag till förmån för Folkpartiets egen tidigare lagda budget samt
kommande föreslagna budget för 2016 och framåt.
Murad Artin (V) reserverar sig mot Kommunstyrelsens beslut avseende
stycke 3.3 om investeringsobjekt Järntorget paviljong i beslutspunkt 2.

§ 117 Genomförandeavtal och medfinansieringsavtal
Törsjö industrispår
Ärendenummer: Ks 177/2015
Handläggare: Henrik Emilsson
Ärendebeskrivning
Örebro kommun har sedan 2003 ett avtal med dåvarande Banverket om
ombyggnad av järnvägsanläggningen vid Mosås där kommunen tar på sig
ansvaret och kostnaden för medfinansieringen av ombyggnaden.
Enligt uppgift från Trafikverket finns problem med säkerhet och kapacitet
för järnvägstrafiken och järnvägspersonalen. Målet är att öka både
säkerheten och kapaciteten i järnvägsanläggningen vid Mosås station, där
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industrispåren till Törsjö utgår från stambanan.
I Stadsbyggnads förslag till investeringsprogram 2015-18 fanns
investeringen med men prioriterades inte in. I förslaget till
investeringsplan framgick inte att avtal skulle skrivas 2015. I
investeringsprogrammet uppskattade Stadsbyggnad kostnaden för att
bygga om järnvägsanläggningen med bland annat fjärrstyrda växlar till ca
8 mnkr varav Örebro kommun skulle stå för 5 mnkr.
Trafikverket vill nu skriva genomförandeavtal och medfinansieringsavtal
med Örebro kommun för utbyggnad av automatiserat signalsystem och
växel för Törsjö industrispår. Enligt avtalsförslaget är kommunens del av
kostnaden nu 6 mnkr. Trafikverket ser gärna att avtal sluts i februari 2015
och att byggnationen genomförs 2016.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2015-05-05
Medfinansieringsavtal - objekt Mosås, signalreglering anslutning och
utredning
Överenskommelse om utredning för ny anslutning till Törsjö terminal
Signalreglering av anslutning till Industrispår i Mosås, genomförandeavtal
mellan Örebro kommun och trafikverket
Mosås, Bilaga 1 genomförandeavtal
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen:
1. I investeringsprogrammet för 2016 inarbetas ett investeringsutrymme
på 6 mnkr för utbyggnad av Törsjö industrispår.
2. Driftskostnadskonsekvenser för investeringen inarbetas i budgetarbetet
2016.
3. Stadsbyggnadschefen får i uppdrag att sluta avtal med Trafikverket
angående utbyggnad av automatiserat signalsystem och växel för Törsjö
industrispår.
Yrkande
Anders Åhrlin (M) yrkar bifall till Kommunledningskontorets förslag.
Proposition
Ordförande Lena Baastad (S) finner att det endast finns ett förslag till
beslut, det vill säga bifall till Kommunledningskontorets förslag, och att
Kommunstyrelsen beslutar enligt det.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. I investeringsprogrammet för 2016 inarbetas ett investeringsutrymme
på 6 mnkr för utbyggnad av Törsjö industrispår.
2. Driftskostnadskonsekvenser för investeringen inarbetas i budgetarbetet
26

2016.
3. Stadsbyggnadschefen får i uppdrag att sluta avtal med Trafikverket
angående utbyggnad av automatiserat signalsystem och växel för Törsjö
industrispår.

27

~moderaterna
Särskilt yttrande

Kommunstyrelsen
Örebro Kommun
19maj2015

Ärende 2
Ks /2015
" Delårsrapport med prognos l kommunstyrelsen"

Väljarna har t·östat bort den förda politiken

Det socialdemokratiska styret i konununstyrelsen har ett ansvar för att
prioritera det som är viktigt för örebroarna. Dc senaste åren har tyvHrr
bolagsbildningar haft högre prioritet än riktiga jobb och skrytbyggen har varit
viktigare än skolan. D et sociala arbetet för Samordningen i trygghetsfrågan
har fått stryka på foten för oklara policydokument Trots att det byggs mycket
växer inte stadsdelarna ihop till ett tryggt Örebro med en stark välfärd.
Välfården får stå tillbaka inför projektering av ofinansierade lufts lott och
verkliga skrytbyggen. Att bygga stort och dyrt är inte att vinna örebroarnas
förtroende. Örebro behöver en politik för ett Örebro som håller ihop och
växer sig tryggt.

Med hänvisning till ovanstående deltar moderaterna inte i beslutet.

För Moderaternas grup l i Kommunstyrelsen
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Örebro 19 maj 2015 l Särskilt yttrande l Kommunstyrelsen

Renovering och ombyggnation av Särbyskolan
Att minska lokalyta per elev i samband med renovering och ombyggnation av Särbyskolan är
naturligtvis ett ekonomiskt effektivt sätt att skapa fler utbildningsplatser för så liten kostnad
som möjligt.
Vänsterpartiet ser jag dock med oro hur ytan per elev minskas drastiskt och hur detta görs
utan konsekvensanalys' utifrån barnperspektivet och utifrån tillgänglighet och elevernas
möjlighet till inlärning och koncentration.
Dessa faktorer bör utredas mer inför kommande renoveringar och utbyggnader av andra
skolor och i det arbete som behövs för att skapa 2600 fler grundskaleplatser de närmsta
åren.
Att använda friskolors av vinstjakt yteffektiviserade skolor som norm gällande
kvadratmeteryta per elev kan innebära stora försämringar för den kommunala skolan då
friskolor exempelvis inte alltid har gymnastik- eller bild/slöjdsalar.
När Särbyskolan blir tvåparalellig grundskola innebär det en flytt av förskaleavdelningar till
Almby. De familjer som har sina barn på Särbyskolans förskola får då en betydligt längre väg
till verksamheten. Ärendet hade också behövt en tydligare konsekvensanalys av detta
faktum.

Murad Artin
Vänsterpartiet

miljöpartiet de gröna
Yrkande
Återremiss
KS 2015-05-19
Ärende: Detaljplan för fastigheten Nikolai 3:65, (Område norr om Coop Ladugårdsängen),
Örebro Kommun

Miljöpartiet är positiva till detaljplanen i stort då det är en plan som tillskapar nya bostäder
mycket nära centrala Örebro vilket möjliggör ett klimatsmart vardagsliv för de boende.
Vi har dock synpunkter angående planeringen av skolgården som finns angiven i
detaljplanen.
En återremiss i ärendet är viktig eftersom lösningen för skolan inte är långsiktigt
hållbar. Planen, som den är utformad idag, ger inte möjlighet för en grön och stimulerande
skolgårdsmiljö för barnen .
För elevernas hälsa, välbefinnande och utveckling är utemiljöernas kvalite mycket viktig och
den här planen tillgodoser inte de behov som barn har.
Det finns ingen anledning att på denna plats iordningsställa barns utemiljö på ett tak till ett
parkeringshus när vi bygger i en mycket grön del av Örebro. Förslag om skolgårdar på tak bör
användas restriktivt där den befintliga omgivningen inte tillåter grönområden.
Vi vill yrka på en återremiss av ärendet av följande skäl:

•

Miljöpartiet anser att detaljplanen ska återremitteras för att omarbetas för att
möjliggöra en skolgård med grönare och hälsosammare utemiljö för barnen.

Sara Richert
Kommunalråd
Miljöpartiet

Nielas Persson
Kommunalråd
Miljöpartiet

Örebro 19 maj 2015 l Reservation l Kommunstyrelsen

§ 14 l Förslag till förändrande kostpriser - mattjänst
Vi i Vänsterpartiet reserverar oss mot hela beslutet att fastställa nya
priser på matlådor, Det gör vi av följande anledningar.
För det första redogör inte den bristfälliga konsekvensanalys för vad
beslutet faktiskt kommer att innebära för de äldres hälsa. Man lutar
sig till siffer, statistik och antaganden, men ingen verkar ha frågat de
äldre hur de ställer sig till dyrare priser på maten. Vi i Vänsterpartiet
oroar oss för att det å ena sidan kommer leda till att färre köper
matlådor och att fler pensionärer kommer att bli undernärda och
sjuka. Dessutom tror vi att det i förlängningen leder till högre
kostnader någon annanstans i systemet, i till exempel sjukvården.
För det andra chockhöjningen av priset. Örebro kommun har bland
de lägsta avgifterna i landet för matlådor inom hemtjänsten. Att då
och då justera avgifter behöver i sig inte vara negativt. Men att
chockhöja priserna på det sätt man nu föreslår, med i stort sett en
dubblering av priserna och samtidigt bli bland de dyraste i landet,
tror vi kommer att slå hårt mot alla pensionärer.
För det tredje leder systemets konstruktion till att de allra fattigaste
pensionärerna är de som drabbas hårdast. De som redan nu är så
fattiga att de inte betalar någon hemtjänstavgift, får betala hela
kostnadsökningen på flera hundra kronor. En klar majoritet av dessa
är dessutom kvinnor. Minoritetsstyret med S, C och Kd bygger sina
argument på en felaktig bild, att antalet fattigpensionärer är få och
blir allt färre . Vi vet att det inte stämmer och Pensionsmyndig heten
själva uppskattar att de fattigaste pensionärerna kommer att öka
med upp till 20 %, bara på fyra år.
För Vänsterpartiet
Murad A1tin

Yrkand e/Reservation

Kommunstyrelsen 2015-05-19
Ärende Ks 606/2015
Förändrade kostpriser mattjänst

Urholka inte pensionärers inkomster!
l förslaget föreslås avgifterna för mattjänst att höjas. Höjningen kommer medföra att
den disponibla inkomsten för många pensionärer kommer att minska. En grupp
pensionärer med lägsta pension kommer med detta förslag att få se höjda utgifter
med 209-570kr.
Det huvudsakliga skälet bakom prishöjningen är dels att andra kommuner tar högre
avgifter och dels att det idag är för oattraktivt för privata marknadsaktörer att
konkurrera mot kommunens förmånliga priser. Men a tt andra kommuner inte
erbjuder lika prisvärd service som Örebro kommu n är i sig inget argument för a tt
försämra servicen i Örebro kommun . Och att låta pensionärerna betala
"marknadsanpassningen" av matlådepriserna, bara för att skapa vinstmöjligheter för
privata aktörer, är knappast något vi förväntat oss av en s-styrd kommun.
Det finns bra aspekter i förslaget, så som att övergå till abonnemangssystem för att
minska administrationskostnader, men att smörja marknadsmekanismer med hjälp av
pensionärers pengar är en oacceptabel princip som vi inte kan ställa oss bakom.

Med hänvisning till ovanstående föreslår undertecknad att kommunstyrelsen avslår
förslaget. Om kommunstyrelsen beslutar annat så gäller ovanstående som
reservation.

Daniel Edström

YRKAN DE/RESERVATION
2015-04-20
KOMMUNSTYRELSEN
Den enskildes frihet och rätt att själv bestämma över sitt liv
och sina livsval är Folkpartiet Liberalernas utgångspunkt.
Omtanke och lyhördhet för medborgarnas behov i Örebro
Kommun ska stå i centrum för alla politiska beslut.
Utgångspunkten för Folkpartiet Liberalerna i Örebro är att
sätta människa före systemet. Därför kan Folkpartiet
Liberalerna inte acceptera att priset för matlådan är dyrare
om man köper färre eller enstaka lådor. Folkpartiet
Liberalerna i Örebro ser det som en straffavgift för
medborgarna. Det är inte rimligt att differentiera priset. Vi
anser att det ska vara en och samma avgift, oavsett hur
många som beställs.
Med hänvisning till ovanstående yrkar Folkpartiet
Liberalerna att Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige att besluta:
att

Mattjänstavgiften för lunchlådor höjs och ett
abonnemangssystem i två nivåer samt möjlighet till styckvisa
inköp.
• 5 lunchlådor/veckan
• 7 lunchlådor/veckan
• styckvisa lunchlådor
Pris 55 kr per låda
Samtliga priser inom vård och omsorg ska årligen
reglerasefter omsorgprisindex (OPI)

Om Folkpartiet Liberalernas förslag faller i
Kommunstyrelsen är detta tillika en reservation till

f~ r eget yrkande.

Karalina Wallström

Yngve Alkman

VV{f"moderaterna
Yrkande
Ärende 17
Ks 1306/2013
"Motion från Daniel Granqvist (M) om
att göra Örebro tryggare"

Kommunstyrelsen
Örebro Kommun
2015-05-19

Örebro ska vara tryggt överallt
Örebro ska vara en stad där alla öre broare kan känna sig trygga, oavsett vart de
befinner sig och vilken tid på dygnet det är. Både en väl fungerande belysning och en
stad som är ren, snygg och fri från klotter och skadegörelse är viktigt för den
upplevda tryggheten.
Kommunen har idag har som praxi s att åtgärda klotter och skadegörelse inom 48
tinunar från att det har anmälts. Nya Moderaterna har högre ambitioner än så, vi vill
att det ska finnas en garanti angående åtgärdandet av såväl klotter och skadegörelse
som trasig belysning.
Vi vill även höja ambitionerna när det gäller tiden för åtgärdande av klotter och
skadegörelse till att detta ska ske inom max 24 timmar.

Med hänvisning till ovanstående föt·eslåt· jag att Kommunstyrelsen beslutar

att

bifalla motionen

samt
att

ändra andra att-satsen till "ge progranu1ämnd Samhällsbyggnad i
uppdrag att åtgärda klotter och skadegörel se inom 24 timmar från
att det anmäls .

Om konununstyrelsen beslutar annat gäller ovanstående som reservation till förmån
för eget förslag.

För Moderaternas grupp i Kommunstyrelsen

1505 19_KSI7_Y_ 24 timmars garami.d oc

~moderaterna
Yrl,ande
Ärende 24
Ks 652/2015
"I nves teri ngspro gram"

Kommunstyrelsen
Örebro Kommun
19 maj 20 15

Investera i välfärden istället för kotntnunala barer.
Många elever i Örebro går i nedslitna skolor som inte uppmuntrar till lärande.
Många av våra äldre står i kö för att få en plats på ett vård- och omsorgsboende
där de får de stöd och elen hjälp de förtjänar. Här behövs stora investeri ngar för att
stärka vår välfård.
Socialdemokraterna väljer istället att bygga en konununal bar. Det är tydligt att
Örebro behöver ett nytt välfårdsparti.

Med hänvisning till ovanstående föreslår Moderaterna att kommunstyrelsen
beslutar:
att

bifalla moderaternas investeringsbudget i fullmäktige.

Om konununstyrelsen beslutar annat gäller ovanstående som reservation till
fönnån för eget förslag

1505 19_ KS24_ Y _lrwcstcringsbudget.doc

YRKANDE/ RESER VATl ON

KOMMUNSTYRELSEN

Äre nde NR 24 : l<s 652 / 2015
Investeringsprogram
, för kommunstyrelsens egen verksamhet 2016
Folkpartiet Libera lerna har de lvis eller helt and ra prioriteringar och
satsningar för framtid en. Vi har en egen Välfärdsbudget för 2015 med
investeringsprogram, dessutom kommer våra visioner för investeringar
för framt id en efter 2015 snart att processas . l gä llande program lagt på
KS finn s ärenden både är "gam la" och" nya" investeringso bjekt.

Fo lkpartiet Libera lerna kommer att ta upp nya prioriteringar för 2016 och
framåt i våra kommande planer.
Fo lkpartiet Libera lerna yrkar därför avslag i ärendet till förmån för egen
tidiga re lagt budget samt kornmande föreslagna budget för 2016 och
fra må t.

Om Folkpartiet libe ralernas förs lag faller i Kommunstyrelsen är detta
tillika en reservation till förmån fö r eget yrkandet.

Karalin a Wallström

Yngve Alkman

