Ks 1278/2014

Protokoll

Kommunstyrelsen
2015-04-21
Datum:
Klockan: 14.15 – 15.00
Plats:
Dialogen, Rådhuset
Närvarande ledamöter
Lena Baastad (S)
Anders Åhrlin (M)
Fisun Yavas (S)
Linda Smedberg (S)
Roger Andersson (S)
Murad Artin (V)
Maria Haglund (M)
Johanna Reimfelt (M)
Sara Richert (MP)
Daniel Edström (SD)
Karolina Wallström (FP)
Tjänstgörande ersättare
Camilla Andersson (S)
Marie Brorson (S)
Per-Åke Sörman (C)
Närvarande ersättare
Yusuf Abdow (S)
Susanne Lindholm (KD)
Jessica Carlqvist (V)
Johan Kumlin (M)
Niclas Persson (MP)
Yngve Alkman (FP)

Ersätter Björn Sundin (S)
Ersätter Kenneth Nilsson (S)
Ersätter Rasmus Persson (C)

§§ 73-93

Övriga
Staffan Isling kommundirektör

Paragraf 71-93

Lena Claeson, sekreterare
1

Justerat den 5 maj 2015

Lena Baastad (S), ordförande

Maria Haglund (M), justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 7 maj 2015.
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§ 71 Kommunstyrelsens plan med budget
Ärendenummer: Ks 376/2015
Handläggare: Gunilla Björling
Ärendebeskrivning
I Kommunstyrelsens plan 2015 beskrivs Kommunstyrelsens uppdrag som
egen verkställande nämnd utifrån reglemente och givna
utvecklingsuppdrag enligt Övergripande strategier och budget 2015 med
plan för 2016-2017 (ÖSB 2015).
Av ÖSB framgår även en rad övriga uppdrag och utvecklingsområden som
Kommunstyrelsen bär ansvar för att de genomförs, men som inte återges
särskilt i denna plan. Kommunstyrelsen svarar för att dessa uppdrag
hanteras via styrelsens och programnämndernas beredningsordning.
Redovisning och uppföljning av såväl uppdrag enligt denna plan, som
uppdrag enligt beredningsordningen, kommer att ske i sedvanlig
delårsrapportering och årsredovisning.
Kommunstyrelsen har att säkerställa en samlad strategisk utveckling och se
till att uppföljning sker inom respektive område enligt de mål, ramar och
direktiv som anges av Kommunfullmäktige. Uppdraget är att planera och
ha uppsikt över verksamheterna samt säkerställa att medborgarna erbjuds
kommunal service på lika villkor oavsett utförare av tjänsten.
Utvecklingsarbetet ska ge effekter kopplade till de fyra strategiska
områdena: Hållbar tillväxt, Människors egenmakt, Barns och ungas behov
och Trygg välfärd. Utvecklingsinsatser under mandatperioden ska fokusera
på ett attraktivt Örebro, insatser för jobb och social sammanhållning samt
kommunens effektivitet och koncernsammanhållning. Särskilt fokus ska
under mandatperioden läggas på att utveckla strategier för att på kort och
lång sikt bidra till att skapa förutsättningar för flyktingmottagande och
integration, att få fler människor i sysselsättning, samt att utveckla
samverkan i Region Örebro län.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2015-03-24
Kommunstyrelsens plan med budget 2015
Förslag till beslut
Kommunledningskontoret förslag till Kommunstyrelsen:
- Kommunstyrelsens plan med budget 2015 fastställs.
Yrkande
Lena Baastad (S) yrkar bifall till Kommunledningskontorets förslag med
ändringarna att i avsnitt 3.1 Styrelsens strategiska utveckling på sid 4 ta
bort den första meningen i andra stycket som lyder "För att följa
utvecklingen inrättas ett nytt utskott under Kommunstyrelsen med uppdrag
att samordna insatserna för social sammanhållning och sysselsättning." Det
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tredje stycket i samma avsnitt kompletteras med ordet "styrningen" så att
meningen lyder "Kommunstyrelsen behöver särskilt följa kvaliteten,
kostnaderna och styrningen inom hemvården."
Anders Åhrlin (M) yrkar att få lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Karolina Wallström (FP) yrkar avslag på Kommunledningskontorets
förslag med hänvisning till Folkpartiets tidigare inlämnade budgetförslag.
Murad Artin (V) yrkar avslag på Kommunledningskontorets förslag med
hänvisning till Vänsterpartiets tidigare inlämnade budgetförslag.
Proposition
Ordförande Lena Baastad (S) finner att det finns tre förslag till beslut, det
vill säga Kommunledningskontorets justerade förslag samt Folkpartiets
respektive Vänsterpartiets förslag om avslag på Kommunledningskontorets
justerade förslag med hänvisning till sina tidigare inlämnade budgetförslag.
Ordföranden behandlar yrkandena ett i taget och finner att
Kommunstyrelsen beslutar enligt Kommunledningskontorets justerade
förslag.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Kommunstyrelsens plan med budget 2015 fastställs, med ändringarna att
i avsnitt 3.1 Styrelsens strategiska utveckling på sid 4 ta bort den första
meningen i andra stycket som lyder "För att följa utvecklingen inrättas ett
nytt utskott under Kommunstyrelsen med uppdrag att samordna insatserna
för social sammanhållning och sysselsättning." Det tredje stycket i samma
avsnitt kompletteras med ordet "styrningen" så att meningen lyder
"Kommunstyrelsen behöver särskilt följa kvaliteten, kostnaderna och
styrningen inom hemvården."
2. Anders Åhrlin (M) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Anders Åhrlin (M), Maria Haglund (M), Johanna Reimfelt (M), Daniel
Edström (SD) och Sara Richert (MP) deltar inte i beslutet.
Reservation
Karolina Wallström (FP) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån
för sitt yrkande om avslag på Kommunledningskontorets förslag med
hänvisning till Folkpartiets tidigare inlämnade budgetförslag.
Murad Artin (V) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för sitt
yrkande om avslag på Kommunledningskontorets förslag med hänvisning
till Vänsterpartiets tidigare inlämnade budgetförslag.
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§ 72 Tilläggsanslag och ombudgeteringar april 2015
Ärendenummer: Ks 388/2015
Handläggare: Marie Hellgren och Ulf Carlsson
Ärendebeskrivning
I ärendet redovisas tilläggsanslag för kostnadsökningar och
indexupp-räkningar för 2015 samt ombudgeteringar.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2015-03-17
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen:
1. Tilläggsanslag för indexuppräkningar och andra generella
kostnadsökningar beviljas med sammanlagt 26 180 tkr i enlighet med
Kommun-ledningskontorets förslag 2015-03-17.
2. Ombudgeteringar genomförs enligt Kommunledningskontorets förslag
2015-03-17.
3. Samtliga tilläggsanslag finansieras inom ramen för anslaget till
Kommunstyrelsens förfogande.
4. Medel för konstnärlig utsmyckning på 15 200 tkr avsätts i
investerings-budgeten enligt Kommunledningskontorets förslag 2015-0317.
Yrkande
Anders Åhrlin (M) yrkar bifall till Kommunledningskontorets förslag med
tillägget att avsätta 1700 tkr till nyrekrytering av socialsekreterare. Medel
för detta tas från Kommunstyrelsens anslag för oförutsedda kostnader.
Sara Richert (MP) yrkar i första hand bifall till Anders Åhrlins (M)
tilläggsyrkande och avstår i andra hand från att delta i beslutet.
Murad Artin (V) yrkar bifall till Kommunledningskontorets förslag.
Proposition
Ordförande Lena Baastad (S) ställer först Anders Åhrlins (M)
tilläggsyrkande under proposition och finner att Kommunstyrelsen beslutar
att avslå detta.
Därefter finner ordföranden att det endast finns ett förslag till beslut, det
vill säga Kommunledningskontorets förslag, och att Kommunstyrelsen
beslutar enligt detta.

5

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Tilläggsanslag för indexuppräkningar och andra generella
kostnadsökningar beviljas med sammanlagt 26 180 tkr i enlighet med
Kommunledningskontorets förslag 2015-03-17.
2. Ombudgeteringar genomförs enligt Kommunledningskontorets förslag
2015-03-17.
3. Samtliga tilläggsanslag finansieras inom ramen för anslaget till
Kommunstyrelsens förfogande.
4. Medel för konstnärlig utsmyckning på 15 200 tkr avsätts i
investerings-budgeten enligt Kommunledningskontorets förslag 2015-0317.
Karolina Wallström (FP), Daniel Edström (SD) och Sara Richert (MP)
deltar inte i beslutet.
Reservation
Anders Åhrlin (M), Maria Haglund (M), Johanna Reimfelt (M), reserverar
sig skriftligt mot beslutet till förmån för Anders Åhrlins (M)
tilläggsyrkande om att avsätta 1700 tkr till nyrekrytering av
socialsekreterare. Medel för detta tas från Kommunstyrelsens anslag för
oförutsedda kostnader.
Sara Richert (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt yrkande
om bifall till Anders Åhrlins (M) tilläggsyrkande om att avsätta 1700 tkr
till nyrekrytering av socialsekreterare. Medel för detta tas från
Kommunstyrelsens anslag för oförutsedda kostnader.

§ 73 Överförda driftsresultat och investeringsresultat från
2014
Ärendenummer: Ks 302/2015
Handläggare: Marie Hellgren
Ärendebeskrivning
I ärendet redovisas förslag till överförda driftresultat samt överförda
investeringsanslag från 2014.
Totalt överförs driftanslag på 52,6 mnkr. Av driftanslagen avser 17,5 tkr
mnkr intraprenader och 24,1 mnkr för tillväxtsatsningar vilka anslag
finansieras via medel reserverade i eget kapital i bokslut 2014. Resterande
11,0 mnkr finansieras med medel avsatta i budget 2015.
Resultatöverföringen har skett i enlighet med de regler som
6

Kommunstyrelsen beslutat om, dvs. det ekonomiska resultatet har prövats
mot uppnådd måluppfyllelse. Enligt reglerna kan maximalt 20 % av
överskott och 10 % av underskott föras över.
För pågående investeringsobjekt överförs 236,6 mnkr.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2015-03-17
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen:
1. Tilläggsanslag för 2015 års driftresultat, totalt 52,6 mnkr, beviljas i
enligt med Kommunlednings-kontorets förslag 2015-03-17.
2. Tilläggsanslagen avseende intraprenader, 17,6 mnkr, finansieras via
medel reserverade i eget kapital i bokslut 2014.
3. Tilläggsanslagen avseende tillväxtsatsningar/AFA-medel, 24,1 mnkr
finansieras via medel reserverade i eget kapital i bokslut 2014.
4. Tilläggsanslagen för övriga verksamheter, 11,0 mnkr, finansieras inom
anslaget till kommunstyrelsens förfogande.
5. Investeringsanslag på sammanlagt 236,6 mnkr överförs från 2014 i
enlighet med kommunledningskontorets förslag 2015-03-17.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.

§ 74 Överenskommelse om samverkan för Kvinnofrid i
Örebro län
Ärendenummer: Ks 350/2015
Handläggare: Hanna Dufva
Ärendebeskrivning
Informationsärende.
Beslutsunderlag
Överenskommelse om samverkan för Kvinnofrid i Örebro län - Mot våld i
nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och
människohandel
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen:
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- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.

§ 75 Personalfest 2015
Ärendenummer: Ks 446/2015
Handläggare: Alf Lindblad
Ärendebeskrivning
För drygt två år sedan arrangerades en personalfest för all personal i
Örebro kommun. 10 000 medarbetare deltog och den var mycket
uppskattad. I samband med 750-års jubiléets avslut föreslås nu att anordna
en liknande fest, denna gång som Örebro kommuns julklapp till
personalen. Kostnaden, 4200 tkr, för denna fest delas lika mellan
förvaltningarna och Kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2015-03-16
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen:
1. Personalfesten 2015 genomförs som årets julklapp till de anställda i
Örebro kommun.
2. Kommunstyrelsen finansierar hälften av kostnaden, 2100 tkr.
3. Medel tas ur Kommunstyrelsens anslag för oförutsedda kostnader.
Yrkande
Lena Baastad (S) yrkar bifall till beslutspunkt 1 i
Kommunledningskontorets förslag samt att beslutspunkt 2 ändras till att
lyda "Kommunstyrelsen finansierar kostnaden, 4200 tkr." Slutligen yrkar
Lena Baastad (S) att beslutspunkt 3 ändras till att lyda "2100 tkr tas ur
Kommunstyrelsens anslag för oförutsedda kostnader och 2100 tkr tas av
AFA-medel."
Karolina Wallström (FP) yrkar att a) julfesten erbjuds alla som julklapp, b)
Kommunstyrelsen finansierar kostnaden, c) de
verksamheter/personalgrupper som väljer/beslutar annat nöje ska erhålla
410 kr/person av Kommunstyrelsen.
Lena Baastad yrkar avslag på Karolina Wallströms (FP) yrkanden.
Marie Brorson (S) yrkar bifall till Kommunledningskontorets justerade
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förslag.
Proposition
Ordförande Lena Baastad (S) finner att det finns två förslag till beslut, det
vill säga Kommunledningskontorets justerade förslag samt Karolina
Wallströms (FP) yrkanden och ställer dessa mot varandra.
Ordföranden finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt
Kommunledningskontorets justerade förslag.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Personalfesten 2015 genomförs som årets julklapp till de anställda i
Örebro kommun.
2. Kommunstyrelsen finansierar kostnaden, 4200 tkr.
3. 2100 tkr tas ur Kommunstyrelsens anslag för oförutsedda kostnader och
2100 tkr tas av AFA-medel.
Reservation
Karolina Wallström (FP) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån
för sina yrkanden om att a) julfesten erbjuds alla som julklapp, b)
Kommunstyrelsen finansierar kostnaden, c) de
verksamheter/personalgrupper som väljer/beslutar annat nöje ska erhålla
410 kr/person av Kommunstyrelsen.

§ 76 Revidering av reglemente för Kommunala
tillgänglighetsrådet
Ärendenummer: Ks 501/2015
Handläggare: Jonas Andersson
Ärendebeskrivning
Kommunala handikapprådets nuvarande reglemente fastställdes av
Kommunstyrelsen den 14 december 2010. Rådet är nu i behov av en
revidering av reglemente och namn, detta främst med anledning av att
handikappbegreppet inte bedöms vara relevant. Begreppet handikapp kan
också ha en stigmatiserande effekt. Att fortsatt använda ett otidsenligt
begrepp utan relevans gagnar inte Örebro kommun på något sätt och bör
därför undvikas. Begreppet "handikapp" byts därför förslagsvis
genomgående ut mot "tillgänglighet" i reglementet, bortsett i de fall då det
används i organisationssammanhang.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2015-04-07
Reglemente för Kommunala tillgänglighetsrådet
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Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen:
1. Kommunala handikapprådet byter namn till Kommunala
tillgänglighetsrådet.
2. Reglemente för Kommunala tillgänglighetsrådet antas från och med 22
april 2015 och ersätter det tidigare reglementet för Kommunala
handikapprådet.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.

§ 77 Ägande och drift av Naturum
Ärendenummer: Ks 455/2015
Handläggare: Rickard Samuelsson
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt beslutade 2014-10-21
bland annat att fortsatt arbete med naturum i Oset-Rynningeviken i Örebro
genomförs enligt förstudie reviderad 1 april 2014, att Örebro kommun är
huvudman för naturum i Örebro samt att ägande och förvaltning utreds
separat.
Örebroporten Fastigheter AB har bland annat till ändamål att äga, förvalta
och upplåta fastigheter för kommunens verksamhet och ombesörjer i
nuläget förvaltningen av Naturens Hus för Örebro kommuns räkning. Det
föreslås därför att Örebroporten Fastigheter AB får i uppdrag att förvärva
den fastighet som naturumet ska uppföras på av Örebro kommun, att tillse
att naturumet uppförs på fastigheten och hyra ut naturumet till Örebro
kommun för fortsatt drift.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2015-03-15
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen:
1. Örebroporten Fastigheter AB får i uppdrag att förvärva den fastighet
som naturum i Oset-Rynningeviken i Örebro ska uppföras på av Örebro
kommun, att tillse att naturumet uppförs på fastigheten och hyra ut
naturumet till Örebro kommun.
2. Kommunens lokalförsörjningsavdelning får i uppdrag att ingå hyresavtal
med Örebroporten Fastigheter AB för förhyrning av naturum i OsetRynningeviken i Örebro.
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Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige 27 maj 2015 för beslut.
Yrkande
Anders Åhrlin (M) yrkar i första hand att ärendet återremitteras med
motiveringen att ärendet behöver kompletteras med en ekonomisk kalkyl
med investerings- och driftkostnader, fastighetsgestaltning samt en
beskrivning av ärendets fortsatta hantering i och med att Örebroporten
Fastigheter AB får uppdraget av Kommunfullmäktige.
Anders Åhrlin (M) yrkar i andra hand avslag på Kommunledningskontorets
förslag och att 44 miljoner kronor istället avsätts till renovering av
skollokaler.
Lena Baastad (S) och Karolina Wallström (FP) yrkar bifall till Anders
Åhrlins (M) yrkande om återremiss.
Proposition
Ordförande Lena Baastad (S) ställer Anders Åhrlins (M) yrkande om
återremiss under proposition och finner att Kommunstyrelsen beslutar att
återremittera ärendet med motiveringen att ärendet behöver kompletteras
med en ekonomisk kalkyl med investerings- och driftkostnader,
fastighetsgestaltning samt en beskrivning av ärendets fortsatta hantering i
och med att Örebroporten Fastigheter AB får uppdraget av
Kommunfullmäktige.
Därmed faller övriga yrkanden.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Återremittera ärendet med motiveringen att ärendet behöver kompletteras
med en ekonomisk kalkyl med investerings- och driftkostnader,
fastighetsgestaltning samt en beskrivning av ärendets fortsatta hantering i
och med att Örebroporten Fastigheter AB får uppdraget av
Kommunfullmäktige.

§ 78 Bedrivande av viss kommunal jordbruksverksamhet i
kommunalt bolag
Ärendenummer: Ks 518/2015
Handläggare: Per Undén
Ärendebeskrivning
På fastigheter som omfattas av kommunens markreserv eller som utgör
kommunens exploateringsfastigheter bedriver kommunen idag jordbruksverksamhet i form av skötsel av jordbruksmark och skötsel av naturmark
med koppling till jordbruksverksamhet som t.ex. hagmark, våtmark,
slåttermark och skogsbetesmark.
För denna jordbruksverksamhet har kommunen erhållit ett årligt
ekonomiskt stöd från Jordbruksverket om ca 4 miljoner kronor. Reglerna
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har nu ändrats på ett sätt som innebär att kommunen från och med 2015
inte kommer att ha rätt till ett sådant stöd. För det fall kommunen väljer att
istället bedriva denna jordbruksverksamhet i ett kommunalt bolag, med en
mindre omsättning än 100 miljoner kronor, finns dock en möjlighet till
ekonomiskt stöd från Jordbruksverket även i fortsättningen.
För att bolaget ska ha rätt till ekonomiskt stöd för 2015 krävs att bolaget
ger in en ansökan om stöd till Jordbruksverket senast den 12 maj 2015.
Programnämndberedningen för Programnämnd Samhällsbyggnad har
föreslagit att ett bolag bildas på det sätt som avses ovan.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets skrivelse 2015-04-13
Förslag till bolagsordning daterad 2015-03-31
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till beslut till Kommunstyrelsen:
1. På fastigheter som omfattas av kommunens markreserv eller som utgör
kommunens exploateringsfastigheter ska från och med den 1 maj 2015
följande jordbruksverksamhet bedrivas i ett av Örebro Rådhus AB helägt
aktiebolag: Jordbruksverksamhet i form av skötsel av jordbruksmark och
skötsel av naturmark med koppling till jordbruksverksamhet som t.ex.
hagmark, våtmark, slåttermark och skogsbetesmark.
2. Örebro Rådhus AB får i uppdrag att bilda bolaget.
3. Föreslagen bolagsordning godkänns.
4. För det fall bolagsverket inte godkänner registrering av bolagsnamnet
eller övriga bestämmelser i bolagsordningen ges kommunledningskontoret
i uppdrag att besluta om annat lämpligt namn samt sådana övriga
justeringar i bolagsordningen som krävs enligt lag.
5. Beslut om bildande av bolaget m.m. enligt punkterna 1-4 gäller endast
om jordbruksverkets föreskrifter kräver att kommunen bildar ett sådant
bolag för att jordbruksstöd ska kunna erhållas.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige den 29 april 2015.
Yrkande
Murad Artin (V) yrkar att beslutspunkt 1 ändras till att lyda ”På fastigheter
som omfattas av kommunens markreserv eller som utgör kommunens
exploateringsfastigheter ska från och med den 1 maj 2015 följande
jordbruksverksamhet bedrivas i ett av Örebro Rådhus AB helägt
aktiebolag: Ekologisk Jordbruksverksamhet i form av skötsel av
jordbruksmark och skötsel av naturmark med koppling till
jordbruksverksamhet som tex hagmark, våtmark, slåttermark och
skogsbetesmark.” Murad Artin (V) yrkar vidare bifall till bolagsordningen
i beslutspunkt 3 med den ändring i paragraf 3 som anges ovan, att bolaget
ska bedriva ekologiskt jordbruk. Slutligen yrkar Murad Artin (V) att i det
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fall bolaget bildas så ska det jobba för att säkerställa odlingsbar mark i
kommunen på lång sikt.
Lena Baastad (S) yrkar avslag på Murad Artins (V) yrkanden för
beslutspunkterna 1 och 3 och yrkar att bolaget får i uppdrag att verka för
att jordbruket i så hög grad som möjligt ska bedrivas ekologiskt.
Anders Åhrlin (M) yrkar att ärendet om bolagsbildning inte ska innehålla
några extra uppdrag utan att diskussionen istället ska föras inom ramen för
klimatarbetet i Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt.
Proposition
Efter diskussion i Kommunstyrelsen finner ordförande Lena Baastad (S) att
det endast finns ett förslag till beslut, det vill säga
Kommunledningskontorets förslag med tillägget av en sjätte beslutspunkt
om att Kommunledningskontoret får i uppdrag att återkomma till
Kommunstyrelsen med en redovisning av Naturplanens direktiv och övriga
riktlinjer för möjligheten till ekologiskt jordbruk på kommunal mark, och
att Kommunstyrelsen beslutar enligt detta.
Övriga yrkanden har dragits tillbaka.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. På fastigheter som omfattas av kommunens markreserv eller som utgör
kommunens exploateringsfastigheter ska från och med den 1 maj 2015
följande jordbruksverksamhet bedrivas i ett av Örebro Rådhus AB helägt
aktiebolag: Jordbruksverksamhet i form av skötsel av jordbruksmark och
skötsel av naturmark med koppling till jordbruksverksamhet som t.ex.
hagmark, våtmark, slåttermark och skogsbetesmark.
2. Örebro Rådhus AB får i uppdrag att bilda bolaget.
3. Föreslagen bolagsordning godkänns.
4. För det fall bolagsverket inte godkänner registrering av bolagsnamnet
eller övriga bestämmelser i bolagsordningen ges kommunledningskontoret
i uppdrag att besluta om annat lämpligt namn samt sådana övriga
justeringar i bolagsordningen som krävs enligt lag.
5. Beslut om bildande av bolaget m.m. enligt punkterna 1-4 gäller endast
om jordbruksverkets föreskrifter kräver att kommunen bildar ett sådant
bolag för att jordbruksstöd ska kunna erhållas.
6. Kommunledningskontoret får i uppdrag att återkomma till
Kommunstyrelsen med en redovisning av Naturplanens direktiv och övriga
riktlinjer för möjligheten till ekologiskt jordbruk på kommunal mark
Beslutspunkterna 1-5 ska vidare till Kommunfullmäktige den 29 april
2015.
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§ 79 Akutinventering av rasrisk vid gruvor i Örebro
Ärendenummer: Ks 505/2015
Handläggare: Clas-Göran Classon
Ärendebeskrivning
Bergskraft Bergslagen AB har under hösten 2014 utfört en översiktlig
inventering av rasrisk vid gruvhål i Örebro kommun. Totalt har 149
stycken gruvhål identifierats där dagbrott eller underjordsarbeten kan vara
av sådan art att det finns risk för ras.
En fullständig kartläggning, inklusive inventering i fält, bedöms
nödvändig, men då den blir omfattande och tidskrävande, föreslås att
kommunen låter genomföra en akutinven-tering av de 60 högst prioriterade
gruvhålen.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2015-03-23
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen:
1. En inventering av 60 gruvor inom Örebro kommun genomförs av
Bergskraft Bergslagen AB i enlighet med lämnad offert.
2. Kostnaden för arbetet beräknas uppgå till 400 tkr. Arbetet finansieras
inom Kommunstyrelsens ram för oförutsedda kostnader.
3. Resultatet av inventeringen avses överlämnas till Programnämnd
samhällsbyggnad som underlag för förslag till åtgärder för att minska
skadekonsekvenser vid eventuella ras.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.

§ 80 Årsredovisning Örebro läns trädgård
Ärendenummer: Ks 500/2015
Handläggare: Clas-Göran Classon
Ärendebeskrivning
Örebro läns trädgårdsaktiebolag AB har i uppgift att förvärva, äga och
under-hålla konstverk i Stadsparken och Skytteparken samt på Stora
Holmen i Örebro.
Bolaget har under året investerat medel i en skulptur av konstnären Göran
Hägg som avses placeras på Stora holmens östra udde under 2015.
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Bolagets årsredovisning för 2014 överlämnas till Kommunstyrelsen för
godkännande.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2015-04-14
Årsredovisning för räkenskapsåret 2014
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen:
1. Lägga Örebro läns trädgårdsaktiebolags årsredovisning för
räkenskapsåret 2014 till handlingarna.
2. Kommunens stämmoombud får i uppdrag att vid årsstämman för Örebro
läns trädgårdsaktiebolag rösta för att:
a) fastställa resultaträkningen och balansräkningen;
b) disponera bolagens vinster enligt den fastställda balansräkningen;
c) bevilja ansvarsfrihet gentemot bolagen för styrelseledamöterna och den
verkställande direktören; samt att
d) arvode ska utgå till de styrelseledamöter, suppleanter och
lekmannarevisorer som utsetts av Kommunfullmäktige i Örebro i enlighet
med av Kommunfullmäktige i Örebro beslutade gällande bestämmelser om
arvoden och ersättningar till förtroendevalda samt att arvode till revisor ska
utgå enligt godkänd räkning.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige 27 maj 2015 för beslut.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.

§ 81 Detaljplan för fastigheten Stinsen 18 m. fl. (Gamla
Teliahuset), Örebro kommun
Ärendenummer: Ks 522/2015
Ärendebeskrivning
Planen hanteras med normalt planförfarande och har varit utsänd för
samråd under perioden 8 november - 31 december 2013 samt utställd för
granskning under perioden 4 september - 2 oktober 2014.
Synpunkter har kommit in.
Planområdet ligger i hörnet Rudbecksgatan och Östra Bangatan.
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Detaljplanens syfte är att möjliggöra uppförandet av två stycken nya
byggnader inom fastigheten Stinsen 18. Den ena byggnaden är placerad i
hörnet på befintlig byggnad (Gamla Teliahuset) vid korsningen
Rudbecksgatan- Östra Bangatan. Den andra är en lägre byggnad vid
Fabriksgatan som föreslås bli placerad mot gaveln till befintlig
kontorsbyggnad. Detaljplanen syftar även till att tillåta att den befintliga
vinds-våningen byggs om och kompletteras med ett indraget våningsplan.
Användningen inom fastigheten Stinsen 18 föreslås bli kontor (K) och
handel (H) dock inte hotellverksamhet i de byggnader som har sin fasad
mot Östra Bangatan.
Ärendet kommer att behandlas av Kommunstyrelsen den 21 april och av
Kommunfullmäktige den 29 april 2015.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Byggnadsnämnden, 2015-03-19
Skriftlig reservation från (MP), 2015-03-19
Granskningsutlåtande, 2015-03-03
Planhandling, 2015-03-03
Delegationsbeslut - godkännande av detaljplan
Förslag till beslut
Byggnadsnämndens förslag till Kommunstyrelsen:
- Anta detaljplan för fastigheten Stinsen 18 m fl (Gamla Teliahuset),
Örebro kommun.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige den 29 april 2015.
Yrkande
Murad Artin (V) yrkar att a) höjden på den planerade bebyggelsen i
kvarteret harmoniserar med bebyggelsen i kringliggande kvarter, b)
huvuddelen av bebyggelsen i kvarteret ska bestå av bostäder och den
planerade utfarten från Fabriksgatan mot Rudbecksgatan ska ej öppnas för
biltrafik, samt c) innan beslut fattas i Kommunfullmäktige ska
konsekvensanalys av detaljplanen göras gällande barn- och
jämställdhetsperspektiv.
Sara Richert (MP) yrkar bifall till Byggnadsnämndens förslag med
undantag för öppningen av Fabriksgatan i anslutning till Rudbecksgatan
som ska förbli stängd för biltrafik.
Karolina Wallström (FP) yrkar bifall till Sara Richerts (MP) yrkande.
Proposition
Ordförande Lena Baastad (S) finner att det finns tre förslag till beslut, det
vill säga Byggnadsnämndens förslag, Murad Artins (V) yrkanden samt
Sara Richerts (MP) yrkande.
Ordföranden ställer först Sara Richerts (MP) yrkande under proposition
och finner att Kommunstyrelsen beslutar att avslå yrkandet.
Därefter ställer ordföranden Byggnadsnämndens förslag mot Murad Artins
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(V) yrkande och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt
Byggnadsnämndens förslag.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Anta detaljplan för fastigheten Stinsen 18 m fl (Gamla Teliahuset),
Örebro kommun.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige den 29 april 2015.
Reservation
Murad Artin (V) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för sina
yrkanden om att a) höjden på den planerade bebyggelsen i kvarteret
harmoniserar med bebyggelsen i kringliggande kvarter, b) huvuddelen av
bebyggelsen i kvarteret ska bestå av bostäder och den planerade utfarten
från Fabriksgatan mot Rudbecksgatan ska ej öppnas för biltrafik, samt c)
innan beslut fattas i Kommunfullmäktige ska konsekvensanalys av
detaljplanen göras gällande barn- och jämställdhetsperspektiv.
Sara Richert (MP) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för sitt
yrkande om bifall till Byggnadsnämndens förslag med undantag för
öppningen av Fabriksgatan i anslutning till Rudbecksgatan som ska förbli
stängd för biltrafik.
Karolina Wallström (FP) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt
yrkande om bifall till Sara Richerts (MP) yrkande.

§ 82 Översyn och utökning av verksamhetsområden VA dricksvatten, spillvatten och dagvatten - i Örebro kommun
Ärendenummer: Ks 476/2015
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 ska tas av Kommunfullmäktige.
Ärendet behandlades av Tekniska nämnden 23 januari och av
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Programnämnd samhällsbyggnad 4 mars 2015.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2015-03-04, § 23
Protokollsutdrag från Tekniska nämnden, 2015-02-12, § 13
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, 2015-01-23
Kartor över befintliga verksamhetsområden och förslag på utökade samt
nya verksamhetsområden
Förteckning över berörda fastigheter
Förslag till beslut
Programnämnd samhällsbyggnad förslag till Kommunstyrelsen:
- Fastställa verksamhetsområdena för spill-, dricks- och dagvatten enligt
reviderat förslag 2015-03-04 med tillhörande listor och kartor.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige den 27 maj 2015 för beslut.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Programnämnd samhällsbyggnads förslag.

§ 83 Svar på motion om en väg till jobb
Ärendenummer: Ks 125/2014
Ärendebeskrivning
Johan Kumlin (M) har lämnat in en motion som anmäldes till
Kommunfullmäktige den 29 januari 2014, § 48. I motionen föreslås att
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden får i uppdrag att verka för
en samlokalisering av Örebro kommuns försörjningsstöd,
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Vuxenutbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden behandlade ärendet den 8 maj 2014.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2014-09-08
Protokollsutdrag från Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden,
2014-05-08, § 60
Yttrande från Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, 2014-05-08
Motion från Johan Kumlin (M) om en väg till jobb, 2014-01-29
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen:
- Motionen är besvarad.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
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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 bifall till Kommunledningskontorets förslag respektive bifall till
motionen, och ställer dessa mot varandra.
Ordföranden finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt
Kommunledningskontorets förslag.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Motionen är besvarad.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Reservation
Anders Åhrlin (M), Maria Haglund (M) och Johanna Reimfelt (M)
reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för Anders Åhrlins (M)
yrkande om bifall till motionen.
Karolina Wallström (FP) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt
yrkande om bifall till motionen.

§ 84 Svar på motion från Murad Artin (V) m fl om att
upphäva utmaningsrätten
Ärendenummer: Ks 741/2013
Ärendebeskrivning
Vänsterpartiet har i en gruppmotion med rubriken "Upphäv
utmaningsrätten" föreslagit att utmaningsrätten upphävs för kommunens
samtliga nämnder och verksamheter.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2014-04-28
Motion från Murad Artin (V), Hans Holberg (V), Malin Tinjan (V) och
Öystein Thorsen (V), 2013-06-26
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen:
- Motionen avslås.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
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Yrkande
Murad Artin (V) yrkar bifall till motionen.
Proposition
Ordförande Lena Baastad (S) finner att det finns två förslag till beslut, det
vill säga bifall till Kommunledningskontorets förslag respektive bifall till
motionen, och ställer dessa mot varandra.
Ordföranden finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt
Kommunledningskontorets förslag.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Motionen avslås.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Sara Richert (MP) deltar inte i beslutet.
Reservation
Murad Artin (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt yrkande om
bifall till motionen.

§ 85 Svar på motion från Daniel Edström (SD) och Jonas
Millard (SD) om aktivitetspark för äldre
Ärendenummer: Ks 733/2014
Ärendebeskrivning
Daniel Edström (SD) och Jonas Millard (SD), har inkommit med en
motion som anmäldes till Kommunfullmäktige den 18 juni 2014, § 295.
Motionen innehåller ett förslag om att upprätta minst en aktivitetspark för
äldre, att möjligheten att få sponsring för aktivitetsparken ska ses över av
kommunen samt att pensionärsföreningarna ska få komma med sina
synpunkter gällande frågan.
Motionen har beretts av Kommunledningskontoret.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2015-03-25.
Motion från Daniel Edström (SD) och Jonas Millard (SD) om
aktivitetspark för äldre, 2014-06-12.
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen:
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- Motionen är besvarad.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Yrkande
Daniel Edström (SD) yrkar bifall till motionen.
Proposition
Ordförande Lena Baastad (S) finner att det finns två förslag till beslut, det
vill säga bifall till Kommunledningskontorets förslag respektive bifall till
motionen, och ställer dessa mot varandra.
Ordföranden finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt
Kommunledningskontorets förslag.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Motionen är besvarad.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Reservation
Daniel Edström (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt yrkande
om bifall till motionen.

§ 86 Svar på motion från Jonas Millard (SD) m fl om
handlingsplan mot politiskt våld och hot
Ärendenummer: Ks 1030/2013
Ärendebeskrivning
Jonas Millard, Daniel Edström och Daniel Spiik har inkommit med en
motion som anmälts 2013-10-18. Motionärerna reagerar på vad de
uppfattar som våld och skadegörelse riktade mot politiska partier, enskilda
politiker och företag. Man menar att detta utgör en fara för demokratin och
att det alltför ofta möts med tystnad hos ledande politiker på kommunal och riksnivå. Motionärerna önskar att Örebro kommun via hemsidan
fördömer och informerar kommuninnevånarna om grupperingar som kan
anses vara ett hot mot den lokala demokratin. Samtidigt vill man att
kommunen upprättar en handlingsplan mot våld, hot och trakasserier
riktade mot förtroendevalda och deras familjer eller anhöriga.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2014-05-30
Motion från Jonas Millard, Daniel Edström och Jonas Spiik, samtliga (SD)
om upprättande av handlingsplan mot politiskt våld och hot, den 1 oktober
2013
Förslag till beslut
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Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen:
1. Motionen avslås i den del som berör information på Örebro kommuns
hemsida.
2. Motionen är tillgodosedd i den del som rör förslag om att upprätta
handlingsplan mot hot, våld och trakasserier riktat mot förtroendevalda och
deras familjer eller anhöriga.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Yrkande
Daniel Edström (SD) yrkar bifall till motionen.
Proposition
Ordförande Lena Baastad (S) finner att det finns två förslag till beslut, det
vill säga bifall till Kommunledningskontorets förslag respektive bifall till
motionen, och ställer dessa mot varandra.
Ordföranden finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt
Kommunledningskontorets förslag.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Motionen avslås i den del som berör information på Örebro kommuns
hemsida.
2. Motionen är tillgodosedd i den del som rör förslag om att upprätta
handlingsplan mot hot, våld och trakasserier riktat mot förtroendevalda och
deras familjer eller anhöriga.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Reservation
Daniel Edström (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt yrkande
om bifall till motionen.

§ 87 Svar på motion från Ia Malmqvist (MP) m fl om att
bygga laddstolpar för eldrivna fordon i hela Örebro
kommun
Ärendenummer: Ks 749/2014
Ärendebeskrivning
Ia Malmqvist (MP), Fredrik Persson (MP), Lotta Sörman (MP) och Gunnar
Oest (MP) har inkommit med en motion till Kommunfullmäktige 17 juni
2014. I motionen framförs yrkandet att Örebro kommun ska upprätta
laddstolpar för eldrivna fordon.
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Yttranden har inhämtats från Tekniska nämnden och Programnämnd
samhällsbyggnad. Kommunledningskontorets bedömning är att kommunen
bör ta fram en strategi för utveckling av laddningsmöjligheter för eldrivna
fordon. Ett sådant uppdrag finns med i ÖSB 2015, varför motionen kan
anses tillgodosedd.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2015-03-10
Protokollsutdrag från Programnämnd samhällsbyggnad, 2015-02-06, § 13
Stadsbyggnads tjänsteskrivelse, 2015-03-02
Protokollsutdrag från Tekniska nämnden, 2015-01-15, § 7
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, 2015-01-07
Motion från Ia Malmqvist (MP), Fredrik Persson (MP), Lotta Sörman
(MP) och Gunnar Oest (MP), 2014-06-17
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen:
- Motionen anses tillgodosedd.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Yrkande
Sara Richert (MP), Karolina Wallström (FP) och Anders Åhrlin (M) yrkar
bifall till motionen.
Proposition
Ordförande Lena Baastad (S) finner att det finns två förslag till beslut, det
vill säga bifall till Kommunledningskontorets förslag respektive bifall till
motionen, och ställer dessa mot varandra.
Ordföranden finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt
Kommunledningskontorets förslag.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Motionen anses tillgodosedd.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Reservation
Sara Richert (MP) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för sitt
yrkande om bifall till motionen.
Karolina Wallström (FP), Anders Åhrlin (M), Maria Haglund (M) och
Johanna Reimfelt (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för Karolina
Wallströms (FP) och Anders Åhrlins (M) yrkande om bifall till motionen.
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§ 88 Svar på motion från Jonas Millard (SD) m fl om att
inte särbehandla vid anställning
Ärendenummer: Ks 1040/2013
Ärendebeskrivning
Sverigedemokraterna föreslår i sin motion att all rekrytering till lediga
tjänster inom Örebro kommun ska ske utifrån kompetens och inga andra
faktorer som kön, religiös tillhörighet eller etnisk bakgrund ska ligga
tillgrund för positiv särbehandling eller kvotering.
Örebro kommun arbetar idag med en kompetensbaserad
rekryteringsprocess som innebär att den sökande med bäst meriter för
uppdraget erbjuds anställning. I enlighet med Örebro kommuns
jämställdhet- och ickediskrimineringsplan 2012-2015 finns möjlighet att i
de fall de sökande har lika meriter erbjuda anställningen till en sökande av
underrepresenterat kön, d.v.s. positiv särbehandling i strävan efter en
jämnare könsfördelning i yrkesgruppen.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2015-03-18
Motion från Jonas Millard m.fl. (SD) om att inte särbehandla vid
anställning, 2013-10-01
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen:
- Motionen avslås.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Yrkande
Daniel Edström (SD) yrkar bifall till motionen.
Proposition
Ordförande Lena Baastad (S) finner att det finns två förslag till beslut, det
vill säga bifall till Kommunledningskontorets förslag respektive bifall till
motionen, och ställer dessa mot varandra.
Ordföranden finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt
Kommunledningskontorets förslag.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Motionen avslås.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
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Reservation
Daniel Edström (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt yrkande
om bifall till motionen.

§ 89 Remittering av motioner
Ärendenummer: Ks 171/2015
Handläggare: Lena Claeson
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har den 25 mars 2015 överlämnat följande motioner
till Kommunstyrelsen för beredning
Motion från Sara Richert (MP) och Marcus Willén (MP) om samredovisad
koncernbudget, Ks 489/2015
Motion från Daniel Spiik (SD) om justering av mötesarvode, Ks 481/2015
Motion från Daniel Spiik (SD), Daniel Edström (SD) och Jimmy Larsson
(SD) om förlängning av intervaller för hämtning av restavfall, Ks 466/2015
Motion från Daniel Granqvist (M) om vägmärken vid vägarbeten, Ks
506/2015
Motion från Johan Kumlin (M) om att bilarna ska vara kvar men utsläppen
ska bort, Ks 507/2015
Motion från Johanna Reimfelt (M) om namnändring på Nämnden för
funktionshindrade, Ks 508/2015
Motion från Cecilia Lönn Elgstrand (V), Jessica Carlqvist (V), Murad
Artin (V) och Martha Wicklund (V) om att hitta läslusten en sommar i
parken, Ks 509/2015
Beslutsunderlag
Motion från Sara Richert (MP) och Marcus Willén (MP) om samredovisad
koncernbudget, Ks 489/2015
Motion från Daniel Spiik (SD) om justering av mötesarvode, Ks 481/2015
Motion från Daniel Spiik (SD), Daniel Edström (SD) och Jimmy Larsson
(SD) om förlängning av intervaller för hämtning av restavfall, Ks 466/2015
Motion från Daniel Granqvist (M) om vägmärken vid vägarbeten, Ks
506/2015
Motion från Johan Kumlin (M) om att bilarna ska vara kvar men utsläppen
ska bort, Ks 507/2015
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Motion från Johanna Reimfelt (M) om namnändring på Nämnden för
funktionshindrade, Ks 508/2015
Motion från Cecilia Lönn Elgstrand (V), Jessica Carlqvist (V), Murad
Artin (V) och Martha Wicklund (V) om att hitta läslusten en sommar i
parken, Ks 509/2015

Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen:
1. Motion från Sara Richert (MP) och Marcus Willén (MP) om
samredovisad koncernbudget remittteras till Kommunledningskontoret.
2. Motion från Daniel Spiik (SD) om justering av mötesarvode remitteras
till Kommunledningskontoret.
3. Motion från Daniel Spiik (SD), Daniel Edström (SD) och Jimmy
Larsson (SD) om förlängning av intervaller för hämtning av restavfall
remitteras till Programnämnd samhällsbyggnad.
4. Motion från Daniel Granqvist (M) om vägmärken vid vägarbeten
remitteras till Programnämnd samhällsbyggnad
5. Motion från Johan Kumlin (M) om att bilarna ska vara kvar men
utsläppen ska bort remitteras till Kommunledningskontoret.
6. Motion från Johanna Reimfelt (M) om namnändring på Nämnden för
funktionshindrade remitteras till Kommunledningskontoret.
7. Motion från Cecilia Lönn Elgstrand (V), Jessica Carlqvist (V), Murad
Artin (V) och Martha Wicklund (V) om att hitta läslusten en sommar i
parrken remitteras till Kommunledningskontoret och Programnämnd
samhällsbyggnad.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.

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

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

§ 92 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Ks 545/2015
Handläggare: Lena Claeson
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
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reviderades senast 6 mars 2012.
Inför Kommunstyrelsens sammanträde den 24 mars redovisar
Kommunledningskontoret beslut som tagits med stöd av delegation under
februari 2015.
Beslutsunderlag
Sammanställning över delegationsbeslut under perioden 1 mars - 31 mars
2015
Sammanställning över delegationsbeslut inom finansverksamheten under
perioden 1 mars - 31 mars 2015
Protokoll från Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt, 201503-24
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen:
- Anmälan av delegationsbeslut läggs till handlingarna.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.

§ 93 Anmälan av handlingar
Ärendenummer: Ks 1/2015
Handläggare: Lena Claeson
Ärendebeskrivning
Varje månad anmäler Kommunledningskontoret handlingar som inkommit
och bedöms relevanta för Kommunstyrelsen att få kännedom om.
Beslutsunderlag
Riktlinjer för inkluderande enkäter, ks 1130/2014
Dom från Förvaltningsrätten i Karlstad gällande överklagan av uppmaning
till köpstopp, ks 512/2015
Protokoll Kommunala handikapprådets sammanträde 27 februari 2015, ks
1239/2014
Protokoll Örebro Rådhus AB, 2015-03-10
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen:
- Anmälan läggs till handlingarna.
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.
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§ 12 Detaljplan Stinsen 18 m.fl (Gamla Teliahuset)
Upplevelsen av Örebro är att det är en vacker stad, som sticker ut med att ha en tät
stadskärna, men att inte ha så många höga hus. Det tycker vi i Vänsterpartiet att vi
ska bejaka och bygga vidare på. Därför ser vi helst att planerad bebyggelse i Stinsen
18 harmoniserar med kringliggande bebyggelse.
Örebro har stora utmaningar att försörja invånarna med bostäder. Vänsterpartiet ser
även positivt på förtätning av Örebro och att man möjliggör för människor att bo,
arbeta, uppleva och handla centralt i staden. I kvarteret Stinsen 18 vill vi gärna se en
bättre uppblandning av kontor och handel, men att huvuddelen av bebyggelsen är
bostäder. Den planerade omställningen av Östra Bangatan till en stadsgata skapar
också nya förutsättningar för attraktiva boendelägen centralt i Örebro.
Vänsterpartiets hållning är att staden är till för människor, inte bilar, och är skarpt
kritiska till att öppna Fabriksgatan för biltrafik. I och med den redan planerade
öppningen för trafik från rondellen vid Södermalmsplan riskerar en öppning av
Fabriksgatan att skapa ett incitament för en kraftigt ökad biltrafik, vilket strider mot
kommunens klimatmål. Vid Virginska skolan och Skateparken rör sig många
ungdomar och vid området utanför Conventum och Scandic Hotell rör sig stundtals
stora mängder människor. Mer biltrafik i ett område avsett för evenemang och
rekreation skapar både stora hälso- och skaderisker och en sämre upplevelse för
besökarna. Örebros attraktivitet som mötesstad riskerar att försämras i och med det.
Ärendet saknar idag en konsekvensbeskrivning utifrån barn- och
jämställdhetsperspektiv.
Vänsterpartiet reserverar sig till förmån för följande yrkande:
1. höjden på den planerade bebyggelsen i kvarteret harmoniserar med
bebyggelsen i kringliggande kvarter. Vänsterpartiet yrkar också på att
huvuddelen av bebyggelsen i kvarteret ska bestå av bostäder.
2. den planerade utfarten från Fabriksgatan mot Rudbecksgatan ska ej öppnas
för biltrafik.
3. innan beslut fattas i Kommunfullmäktige ska konsekvensanalys av
detaljplanen göras, gällande barn- och jämställdhetsperspektiv.

För Vänsterpartiet
Murad Artin

