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Lena Claeson, sekreterare
Justerat den 9 mars 2015

Lena Baastad (S), ordförande

Murad Artin (V), justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 10 mars 2015.

2

§ 23 Kommunstyrelsens årsberättelse 2014 (egen
verksamhet)
Ärendenummer: Ks 1268/2014
Handläggare: Gunilla Björling
Ärendebeskrivning
I årsberättelsen redovisas resultatet av det strategiska arbete som ligger
inom Kommunstyrelsens övergripande ansvar och de åtaganden och
uppdrag som identifierats för Kommunstyrelsens verksamhet som egen
driftnämnd i Kommunledningskontorets verksamhetsplan 2014.
Kommunstyrelsen håller totalt sett sin budget. Kommunledningskontorets
resultat visar på 3,6 miljoner kronor i överskott, och under året har ett aktivt
arbete skett med att arbeta förvaltningsövergripande med gemensamt
utvecklingsarbete, påkallat av behov av omställning, effektivisering och nya
uppdrag och utmaningar. Vissa enheter och avdelningar har kontrollerade
underskott som bland annat beror på hur nya hyreskostnader budgeterats
och kostnadsförts. Den fleråriga obalansen i Lokalförsörjningsavdelningens
hyresintäkter uppvisar ett underskott på 33,8 miljoner kronor.
Under året har stort arbete lagts ned på att bidra till bildande av Region
Örebro län. Bolagsgruppen har arbetat med ägarstyrningsfrågor i syfte att ta
fram en mer långsiktig plan för hur kommunen ska arbeta med att se till att
bolagens ändamål följs samt att de står i samklang med kommunens
strategiska mål. Bolag och förvaltningar har arbetat tillsammans för att
bygga ihop staden och motverka utanförskap inom arbetet
"Stadsdelsutveckling". Förvaltningen bidrar med sitt arbete till målen för
god ekonomisk hushållning, och bidrar inom många områden till
kommunens utveckling, inte minst i form av ökad service till medborgare
och anpassning till e-samhällets utveckling. Servicecenter går in på sitt
andra verksamhetsår och servicemätningar visar goda resultat och nöjda
medborgare. Omställningsarbetet till att förstärka IT-området med strategisk
förmåga, utifrån e-samhällets behov, har varit i fokus under året, och är ett
fortsatt viktigt utvecklingsområde. En successiv anpassning sker till de
förskjutningar av ansvar och arbetsuppgifter som påkallas av nya nämnder,
nya reglementen och behoven av kommungemensam och neutral hantering
inom såväl social välfärdsområdet som barn och utbildning.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2015-01-27
Årsberättelse 2014 för Kommunstyrelsen, Örebro kommun, 2015-01-30
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen:
1. Kommunstyrelsen fastställer årsberättelsen för 2014.
2. Årsberättelsen överlämnas för handläggning inom ramen för den
kommuntotala årsredovisningen.
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Yrkande
Anders Åhrlin (M) yrkar att få lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Sara Richert (MP) yrkar att få lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Kommunstyrelsen fastställer årsberättelsen för 2014.
2. Årsberättelsen överlämnas för handläggning inom ramen för den
kommuntotala årsredovisningen.
3. Anders Åhrlin (M) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
4. Sara Richert (MP) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Anders Åhrlin (M), Maria Haglund (M), Johanna Reimfelt (M), Daniel
Edström (SD), Murad Artin (V) och Karolina Wallström (FP) deltar inte i
beslutet.

§ 24 Ombudgetering med anledning av ny nämndstruktur
Ärendenummer: Ks 1297/2014
Handläggare: Ulf Carlsson
Ärendebeskrivning
I samband med budget 2015 justerades nämndernas ramar utifrån ändrad
ansvarsfördelning enligt nya reglementen. Några kvarstående delar
reglerades inte inför ny budget. Kommunstyrelsen behöver av den
anledningen fatta beslut om resterande poster. Gäller de delar där
omfördelningen inte kan ske om programnämndernas ramar.
Inom ramen för projektet "Utveckling av administrativa arbetsprocesser för
förvaltningskontor och kommunledningskontor" beslutades under 2014 om
ändrad organisation och tillhörighet för förvaltningskontoren.
Som en konsekvens av detta behöver vissa ombudgeteringar av
driftbudgetmedel göras, vilka redovisas i detta ärende.
Vidare ombudgeteras driftbudgetmedel för Glanshammars bygdegård från
den nya Landsbygdsnämnden till Kommunledningskontoret,
Lokalförsörjningsavdelningen.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2015-02-12
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen:
- Förslag till ombudgeteringar mellan nämnder godkänns enligt
Kommunledningskontorets förslag 2015-02-12.
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.
Anders Åhrlin (M), Maria Haglund (M), Johanna Reimfelt (M), Daniel
Edström (SD), och Karolina Wallström (FP) deltar inte i beslutet.

§ 25 Revidering av nämndreglementen inom
programområde barn- och utbildning
Ärendenummer: Ks 1063/2014
Handläggare: Pernilla Wikström Pehrson
Ärendebeskrivning
Enligt beslut i Kommunfullmäktige 17 december 2014, § 39, fick
Kommunstyrelsen i uppdrag att under första kvartalet 2015 se över
ansvarsområden vad avser myndighetsutövning inom programområde Barn
och utbildning.
Kommunledningskontoret har gjort en översyn och föreslår utifrån den en
revidering av Örebro kommuns nämndreglemente. Förslaget innebär att
Programnämnd barn- och utbildning ges ett myndighetsansvar som innebär
att nämnden övertar de mer övergripande myndighetsbesluten inom
programområdet.
Kommunledningskontorets förslag till uppdelning mellan programnämnd
och driftnämnder utgår ifrån skollagens gränsdragning mellan huvudman
och hemkommun. Programnämnden föreslås ansvara för den
myndighetsutövning och de utredningar som hemkommunen svarar för
enligt skollagen. Den myndighetsutövning som enligt skollagen åligger
huvudmannen föreslås falla under driftnämndernas ansvar.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2015-01-29
Bilaga 1 Förslag till revidering av nämndreglementen inom programområde
barn- och utbildning, 2015-01-29
Bilaga 2 Utdrag ur Nämndreglemente för Örebro kommun mandatperioden
2015-2018, antaget av Kommunfullmäktige 17 december 2014 § 392
Förslag till beslut
Kommunledningskontoret förslag till Kommunstyrelsen:
1. Revidering av nämndreglementen inom programområde barn- och
utbildning antas.
2. Programnämnd barn och utbildning, Gymnasienämnden,
Grundskolenämnden samt Förskolenämnden uppdras att se över sina
delegationsordningar så att de överensstämmer med reglementet.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige 25 februari för beslut.
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Yrkande
Karolina Wallström (FP) yrkar bifall till Kommunledningskontorets förslag,
samt yrkar att få lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Proposition
Ordförande Lena Baastad (S) finner att det endast finns ett förslag till beslut,
det vill säga Kommunledningskontorets förslag, och att Kommunstyrelsen
beslutar enligt detta.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Revidering av nämndreglementen inom programområde barn- och
utbildning antas.
2. Programnämnd barn och utbildning, Gymnasienämnden,
Grundskolenämnden samt Förskolenämnden uppdras att se över sina
delegationsordningar så att de överensstämmer med reglementet.
3. Karolina Wallström (FP) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Beslutspunkterna 1 och 2 ska vidare till Kommunfullmäktige den 25
februari för beslut.

§ 26 Information inför utdelning av jämställdhetspriset
Ärendenummer: Ks 1083/2014
Handläggare: Johanna Ek
Ärendebeskrivning
Planerare Johanna Ek informerar vid Kommunstyrelsens
beredningssammanträde.
Örebro kommun kommer år 2014 att dela ut ett jämställdhetspris. Pristagare
utses av Jämställdhetsdelegationen och prisutdelning sker i
Kommunfullmäktige den 25 februari. Prissumman är 10.000 kr.
Syftet med jämställdhetspriset är att lyfta fram goda förebilder som kan
inspirera andra i Örebro kommuns långsiktiga jämställdhetsarbete.
År 2014 kan jämställdhetspriset erhållas av den eller de som inom Örebro
kommuns verksamheter, inklusive de kommunägda bolagen, bedriver ett
medvetet arbete för att skapa förutsättningar för hållbar och långsiktig
jämställdhet mellan kvinnor och män, flickor och pojkar.
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen:
- Informationen tas till protokollet.
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.

§ 27 Information om insatser för social sammanhållning
Ärendenummer: Ks 1206/2014
Handläggare: Staffan Isling
Ärendebeskrivning
Kommundirektör Staffan Isling informerar vid Kommunstyrelsens
beredningssammanträde.
I dagsläget sker arbetet med social sammanhållning i flera parallella
processer. Kommundirektören har ett uppdrag under våren år 2015 att se
över strukturerna för arbetet, med syftet att ta fram en ny styrmodell.
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.

§ 28 Information om trafikprocessen i Örebro kommun
Ärendenummer: Ks 1231/2013
Ärendebeskrivning
Det har under en längre tid funnits behov av att förbättra samordningen över
förvaltningsgränserna när det gäller trafikfrågor inom Örebro kommun. Ett
utvecklingsarbete initierades 2012 och en probleminventering och analys
gjordes som visade ett behov av att förbättra styr-, ansvars- och
arbetsprocesser inom trafikområdet. Utifrån det fattade Kommunstyrelsen
28 januari 2014 beslut om att ge kommundirektören i uppdrag att ta fram en
trafikstrategisk process och Programnämnd samhällsbyggnad fick i uppdrag
att ta fram en trafikplaneringsprocess.
För att ta fram en trafikstrategisk process och trafikplaneringsprocess har
under 2014 ett projekt pågått med syftet att införa ett processorienterat
arbetssätt för att effektivisera det sätt på vilket trafikfrågorna idag leds,
styrs, samordnas, utförs, följs upp och utvecklas inom Örebro kommun.
Projektet har påbörjat framtagandet av en trafikstrategisk process och en
trafikplaneringsprocess. Parallellt med arbetet med processerna har projektet
hanterat ett behov av ett ramverk för hur Örebro kommun ska arbeta med att
utveckla trafikverksamheten. Ett processteam med processledare och
biträdande processledare samt styrgrupp föreslås utgöra ramverk för det
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förvaltningsövergripande utvecklingsarbetet för trafikverksamheten.
Processteamet är mottagare en probleminventering som är en del av
projektets slutrapport.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2014-12-19
Slutrapport för "Införandet av ett processorienterat arbetssätt för
trafikverksamheten i Örebro kommun"
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.

§ 29 Avslut av VINNA-projektet
Ärendenummer: Ks 254/2009
Handläggare: Anna Nilsson
Ärendebeskrivning
”VINNA” är namnet på ett geografiskt avgränsat område för vilket Örebro
kommun och Lekeberg kommun sedan 1999 bedrivit ett gemensamt
utvecklingsarbete.
Kommunfullmäktige i båda kommunerna antog år 2012 en gemensamt
framtagen fördjupad översiktsplan för området (FÖP). Programnämnd
Samhällsbyggnad fastställde i augusti 2014 en handlingsplan för
genomförande av den fördjupade översiktsplan (FÖP:en). En åtgärd i
handlingsplanen handlar om att se över projektets styrning, organisation och
framtida innehåll från år 2015. En workshop har genomförts där Vinnaprojektets projektgrupp, styrgrupp samt ordförande och vice ordförande för
programnämnd Samhällsbyggnad medverkade. Slutsatsen blev att VINNAprojektet formellt bör avslutas.
Yrkande
Lena Baastad (S) yrkar att Kommunstyrelsen vid dagens sammanträde
beslutar att avsluta VINNA-projektet.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Avsluta VINNA-projektet.
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§ 30 Fastighetsbyte del av Göksholm 1:1 (Björkön)
Ärendenummer: Ks 170/2015
Ärendebeskrivning
I diskussionerna med ägaren av Göksholm 1:1, har möjligheten för
kommunen att förvärva del av Göksholm 1:1 (Björkön) uppkommit.
Fastighetsförvärvet sker genom ett fastighetsbyte. Kommunen byter
fastigheten Södra Villtungla 1:2 mot Björkön. Som mellanskillnad ska
ägaren av Göksholm 1:1 erlägga 2 040 000 kronor till kommunen.
Då värdet av fastighetsbytet överstiger Programnämnd samhällsbyggnads
nivå för överlåtelse och förvärv av fastigheter i Örebro kommuns
nämndreglemente ska ärendet vidare till Kommunstyrelsen för beslut.
Ärendet behandlades av Programnämnd samhällsbyggnad den 14 januari
2015.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, Programnämnd samhällsbyggnad, 2015-01-14 § 4
Stadsbyggnads tjänsteskrivelse, 2014-12-22 och reviderad 2015-01-30
Utkast bytesavtal
Förslag till beslut
Programnämnd samhällsbyggnads förslag till Kommunstyrelsen:
- Uppdra åt Programnämnd samhällsbyggnads ordförande att ingå avtal om
förvärv av del av Örebro Göksholm 1:1. Örebro kommun erhåller 2 040 000
kronor i mellanskillnad.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Programnämnd samhällsbyggnads förslag.

§ 31 Fördjupad översiktsplan för järnvägsområdet mellan
Gustavsvik och Svampen
Ärendenummer: Ks 1300/2014
Handläggare: Anita Iversen
Ärendebeskrivning
Fördjupad översiktsplan för järnvägsområdet mellan Svampen och
Gustavsvik beskriver behovet av utveckling och bevarande i området,
markanvändningen och förändringar i närtid och i framtiden. Planen
innehåller förslag på ny bebyggelse, parkering, gång- och cykelstråk, andra
trafiklösningar, kopplingar över eller under järnvägen, grönområden, parker
samt mer ingående idéer för resecentrum, Södra station och Vasatorget.
Planen visar också hur en utbyggnad av järnvägen kan möjliggöras för
framtiden.
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Programnämnd samhällsbyggnad behandlade ärendet på sitt sammanträde
den 2 december 2014.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Programnämnd samhällsbyggnad, 2014-12-02
Stadsbyggnads tjänsteskrivelse, 2014-10-29
Fördjupning av översiktsplan för järnvägsområdet mellan Svampen och
Gustavsvik, 2014-11-18
Miljökonsekvensbeskrivning
Samrådsredogörelse
Förslag till beslut
Programnämnd samhällsbyggnads förslag till Kommunstyrelsen:
- Fördjupning av översiktsplanen för järnvägsområdet mellan Svampen och
Gustavsvik godkänns och överlämnas till Kommunfullmäktige för
antagande.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige 25 mars för beslut.
Yrkande
Murad Artin (V) och Sara Richert (MP) yrkar bifall till Programnämnd
samhällsbyggnads förslag samt yrkar att få lämna ett gemensamt särskilt
yttrande till protokollet.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Fördjupning av översiktsplanen för järnvägsområdet mellan Svampen och
Gustavsvik godkänns och överlämnas till Kommunfullmäktige för
antagande.
2. Murad Artin (V) och Sara Richert (MP) får lämna ett gemensamt särskilt
yttrande till protokollet.
Beslutspunkt 1 ska vidare till Kommunfullmäktige den 25 mars för beslut.

§ 32 Svar på motion från Maria Haglund (M) om att ta
krafttag mot mobbning och kränkningar
Ärendenummer: Ks 1279/2013
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har överlämnat en motion från Maria Haglund (M) om att
ta krafttag mot mobbning och kränkningar. Den betonar också införandet av
en plikt för skolpersonalen att ingripa mot mobbning och kränkningar samt
en ökad vuxennärvaro under rasterna. Motionären föreslår vidare att
målvärdet för elevers upplevelse av trygghet i skolan höjs till 100%.
Enligt 6 kapitlet § 5-11 i skollagen finns en lagstadgad handlingsplikt för
skolpersonal som omfattar agerande mot trakasserier och kränkningar.
Skolans huvudman har ansvaret att se till att den efterföljs. I kapitel 5 och 6
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i skollagen återfinns ett lagstöd för att rektor och lärare får vidta åtgärder för
att skapa trygghet och motverka kränkande behandling.
För att pröva om det främst är ökad vuxennärvaro på rasterna som är en
effektiv åtgärd för att öka tryggheten i skolan behövs i första led en
kartläggning och utredning av rastvärdsverksamheten och
värdegrundsarbetet på grundskolan i Örebro.
Motionen behandlades av Programnämnd barn och utbildning den 12
november 2014.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Programnämnd barn och utbildning, 2014-11-12, §
114
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2014-04-03
Motion från Maria Haglund (M) om att ta krafttag mot mobbning och
kränkningar, 2013-12-16
Förslag till beslut
Programnämnd barn och utbildnings förslag till Kommunstyrelsen:
1. Första att-satsen i motionen avslås.
2. Andra och tredje att-satserna i motionen är besvarade.
3. Grundskolenämnden ges i uppdrag att kartlägga rastvärdsverksamheten
samt utreda skolornas förebyggande värdegrundsarbete.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Yrkande
Lena Baastad (S) yrkar bifall till Kommunledningskontorets förslag med
justeringen att även första att-satsen i motionen är besvarad.
Murad Artin (V) och Sara Richert (MP) yrkar bifall till
Kommunledningskontorets justerade förslag.
Anders Åhrlin (M), Karolina Wallström (FP) och 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 justerade förslag, respektive
Anders Åhrlins (M), Karolina Wallströms (FP) och Daniel Edströms (SD)
yrkanden om bifall till motionen, och ställer dessa mot varandra.
Ordföranden finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt
Kommunledningskontorets justerade förslag.
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Motionen är besvarad.
2. Grundskolenämnden ges i uppdrag att kartlägga rastvärdsverksamheten
samt utreda skolornas förebyggande värdegrundsarbete.
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) och Daniel Edström (SD) reserverar sig mot
beslutet till förmån för sina yrkanden om bifall till motionen.

§ 33 Svar på motion från Johan Kumlin (M) om hjälp fler
örebroare att komma i arbete
Ärendenummer: Ks 275/2014
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade den 22 april att överlämna nya moderaternas
motion, "Hjälp fler örebroare att komma i arbete", till Vuxen- och
arbetsmarknadsnämnden för yttrande. Yttrandet överlämnas senast den 14
november 2014.
I motionen föreslås sammanfattningsvis att vuxenutbildnings- och
arbetsmarknadsförvaltningen ska stärka upp sin verksamhet ytterligare för
att få ut fler i egen försörjning. En stor utmaning kommunen kämpar med
idag är att hitta företag och arbetsgivare som vill anställa någon som har
varit arbetslös länge. Motionen föreslår därför att kommunen ska anställa
personer med särskild kompetens om arbetsmarknaden, näringslivet och
som har ett stort kontaktnät inom dessa områden. De här personerna ska ha
som särskilt uppdrag att hitta fler företag som vill anställa örebroare eller
erbjuda dem en praktikplats. Genom att samverka med exempelvis
kommunens arbetskonsulenter kommer förutsättningarna att öka för att fler
ska få en egen försörjning.
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden behandlade ärendet den 13
november 2014.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, 201411-13, § 117
Yttrande från Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, 2014-11-13
Motion från Johan Kumlin (M) om hjälp fler örebroare att komma i arbete,
2014-02-26
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Förslag till beslut
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämndens förslag till
Kommunstyrelsen:
- Motionen tillgodosedd.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Yrkande
Anders Åhrlin (M), Karolina Wallström (FP), Sara Richert (MP) och 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 Anders
Åhrlins (M), Karolina Wallströms (FP), Sara Richerts (MP) och Daniel
Edströms (SD) yrkanden om bifall till motionen, och ställer dessa mot
varandra.
Ordföranden finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt
Kommunledningskontorets förslag.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Motionen tillgodosedd.
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), Sara Richert (MP) och Daniel Edström (SD)
reserverar sig mot beslutet till förmån för sina yrkanden om bifall till
motionen.

§ 34 Svar på motion från Murad Artin (V) m.fl. om ÖBO:s
ägardirektiv
Ärendenummer: Ks 590/2014
Ärendebeskrivning
Vänsterpartiet föreslår i en motion att bolagsordningen i Örebrobostäder AB
ska ändras på så sätt att "Kommunfullmäktige ska beredas möjlighet att ta
ställning till försäljning av fastigheter med bostäder med befintliga
hyresgäster som har kontrakt med Öbo".
Enligt nu gällande bolagsordning för Örebrobostäder AB ska beslut som är
av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt underställas
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fullmäktige. Det framgår vidare att bl.a. beslut om förvärv och överlåtelse
av fastigheter för en köpeskilling som överstiger ett belopp motsvarande 1
000 prisbasbelopp och beslut om åtgärder som innebär ny inriktning eller
verksamhet inom nytt affärsområde ska anses vara sådana beslut som är av
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2014-12-22
Motion från Murad Artin m.fl. (V) om ÖBO:s ägardirektiv, 2014-03-12
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen:
- Motionen avslås.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Yrkande
Murad Artin (V) och 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 Murad
Artins (V) och Daniel Edströms (SD) yrkanden om 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.
Reservation
Murad Artin (V) och Daniel Edström (SD) reserverar sig mot beslutet till
förmån för sina yrkanden om bifall till motionen.

§ 35 Svar på motion från Murad Artin (V) m.fl om att Ge
Örebro en ätbar park
Ärendenummer: Ks 288/2014
Ärendebeskrivning
Vänsterpartiets fullmäktigegrupp med Murad Artin, Malin Tinjan, Hans
Holberg och Öystein Thorsen har inkommit med en motion som enligt
beslut i Kommunstyrelsen i april 2014 överlämnades till Tekniska nämnden
för yttrande.
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Motionen innehåller ett förslag om att skapa en ätbar park i Örebro. Syftet
med parken som nämns i motionen är att skapa förutsättningar för boende i
Örebro att plocka frukt och bär, att skapa ett attraktivt utflyktsmål som
erbjuder naturupplevelser, samt att skapa en plats som kan användas i
pedagogisk undervisning som ett uteklassrum och som kan öka förståelsen
för varifrån vi får maten vi äter.
Motionen har behandlats i Tekniska nämnden där Tekniska förvaltningens
bedömning var att det är fullt möjligt och genomförbart att ge en av Örebros
parker "temat" ätlig park. En sådan park kan uppfylla de syften som nämns i
motionen och bidra till flera positiva effekter och sociala värden. Om en
ätlig park ska etableras i Örebro bör det göras en utredning som tydliggör
syfte och önskad effekt, lämplig lokalisering, grova drag i utformning, och
vilka samverkansaktörer som är tänkbara.
Tekniska nämnden behandlade ärendet den 20 november 2014.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2015-02-11
Protokollsutdrag från Tekniska nämnden, 2014-11-20, § 92
Skriftlig reservation från Gösta Örtensjö (V), 2014-11-20
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, 2014-10-31
Motion från Murad Artin (V) om att ge Örebro en ätbar park, 2014-03-05
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen:
1. Motionen bifalles.
2. Ge Tekniska nämnden i uppdrag att ta fram ett beslutsunderlag för en
ätbar park. Beslutsunderlaget ska ange investerings- och driftkostnad,
lämplig lokalisering, tydliggöra syftet och eventuella samverkansaktörer.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.

§ 36 Svar på motion från Jonas Millard (SD) m.fl. om att
belöna kommuninvånare som visat civilkurage
Ärendenummer: Ks 509/2014
Ärendebeskrivning
Sverigedemokraterna har inkommit med en motion som anmäldes i
Kommunfullmäktige den 22 april 2014.
Motionen innehåller ett förslag om att Örebro kommun ska inrätta ett pris
till personer som visat civilkurage.
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Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2015-02-11
Motion från Jonas Millard (SD) m.fl. om att belöna kommuninvånare som
visat civilkurage
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen:
- Motionen är tillgodosedd.
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 Daniel
Edströms (SD) yrkande om bifall till motionen, och ställer dessa mot
varandra.
Ordföranden finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt
Kommunledningskontorets förslag.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Motionen är tillgodosedd.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Reservation
Daniel Edström (SD) reserverar sig till förmån för sitt yrkande om bifall till
motionen.

§ 37 Remittering av motioner
Ärendenummer: Ks 171/2015
Handläggare: Lena Claeson
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har den 28 januari 2015 överlämnat följande motioner
till Kommunstyrelsen för beredning:
- Motion från Sara Richert (MP) om att starta verksamheten språkvänner för
nyanlända, Ks 163/2015
- Motion från Daniel Edström (SD) m.fl. om utskick till alla hushåll om
riskerna med nätdrogen Spice, Ks 143/2015

16

Beslutsunderlag
Motion från Sara Richert (MP) om att starta verksamheten språkvänner för
nyanlända, Ks 163/2015
Motion från Daniel Edström (SD) m.fl. om utskick till alla hushåll om
riskerna med nätdrogen Spice, Ks 143/2015
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen:
- Motion från Sara Richert (MP) om att starta verksamheten språkvänner för
nyanlända och motion från Daniel Edström (SD) m.fl. om utskick till alla
hushåll om riskerna med nätdrogen Spice remitteras till
Kommunledningskontoret.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.

§ 38 Val av revisor och revisorsersättare i stiftelsen Harald
Aronssons minnesfond
Ärendenummer: Ks 1322/2014
Ärendebeskrivning
Ärendet utgår från Kommunstyrelsens sammanträde 24 februari 2015.

§ 39 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt, månadsrapport
Ärendenummer: Ks 76/2015
Handläggare: Olle Kylensjö
Ärendebeskrivning
Ärendet utgår från Kommunstyrelsens sammanträde 24 februari 2015 och
återkommer till Kommunstyrelsen i mars 2015.

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

§ 41 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Ks 172/2015
Handläggare: Lena Claeson
Ärendebeskrivning
Varje månad anmäler Kommunledningskontoret handlingar som inkommit
och bedöms relevanta för Kommunstyrelsen att få kännedom om.
Beslutsunderlag
Sammanställning över delegationsbeslut under perioden 1 januari - 31
januari 2015
Sammanställning över delegationsbeslut inom finansverksamheten under
perioden 1 januari -31 januari 2015
Protokoll från Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt, 201501-27
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen:
- Anmälan läggs till handlingarna.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.

§ 42 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
Protokollsutdrag från Örebro läns landsting om Regional ung peng, 201412-03, § 68
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Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten överenskommelse för år 2015 mellan staten och Sveriges Kommuner och
Landsting, Sveriges kommuner och landsting, 2015-01-23
Överenskommelse med Verket för innovationssystem (VINNOVA) om
stärkt innovationsförmåga i offentlig verksamhet 2015-2017, Sveriges
kommuner och landsting, 2015-01-23
Pressmeddelande "Många utmaningar väntar kommuner och landsting",
Sveriges kommuner och landsting, 2014-12-19
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen:
- Anmälan läggs till handlingarna.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.

§ 43 Bokslutskommuniké 2014
Ärendenummer: Ks 140/2015
Handläggare: Anne Andersson
Ärendebeskrivning
Bokslutskommunikén är en preliminär rapport av årets ekonomiska utfall.
Årsredovisningen, som är en uppföljning av kommunens övergripande
strategier med budget för 2013 (ÖSB), är under produktion och presenteras i
Kommunstyrelsen i mars.
Beslutsunderlag
Bokslutskommuniké
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen:
- Rapporten läggs till handlingarna.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.
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§ 44 Val av ledamöter och ersättare till Kommunala
Handikapprådet
Ärendenummer: Ks 1313/2014
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har till uppgift att utse ledamöter och personliga ersättare
i Kommunala Handikapprådet, för tiden 1 januari 2015 - 31 december 2018.
Rådet ska enligt sitt reglemente bestå av högst elva ledamöter och lika
många personliga ersättare. Högst sju ledamöter och sju ersättare ska
representera handikapporganisationerna. Resterande ledamöter representerar
Örebro kommun. Kommunens ledamöter ska företräda programnämnderna.
Ordförande i rådet utses bland kommunens representanter och vice
ordförande utses bland företrädarna för handikapporganisationerna.
Kommunstyrelsen utsåg den 27 januari 2015, § 11, tre ledamöter och tre
ersättare som representerar Örebro kommun. Handikapporganisationerna
har inkommit med nomineringar till representanter i rådet, och
Kommunstyrelsen har att utse representanter för handikapporganisationerna.
Beslutsunderlag
Sammanställning av nomineringar till ledamöter och ersättare i Kommunala
Handikapprådet som representerar handikapporganisationerna
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Utse ledamöter och ersättare i Kommunala handikapprådet enligt bilaga,
för tiden 24 februari 2015 - 31 december 2018.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Utse ledamöter och ersättare i Kommunala handikapprådet enligt bilaga,
för tiden 24 februari 2015 - 31 december 2018.

§ 45 Val av ledamöter till länets Miljö- och naturvårdsråd
Ärendenummer: Ks 220/2015
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har att utse en ledamot och en ersättare som ska
representera Örebro kommun i länets Miljö- och naturvårdsråd.
I det regionala Miljö- och naturvårdsrådet samverkar Länsstyrelsen och
Skogsstyrelsen med länets kommuner och Region Örebro län kring de
regionala miljömålen och naturvården i länet. Rådets uppgift är att vara ett
forum för dialog i strategiska miljö- och naturvårdsfrågor och att årligen
prioritera gemensamma åtgärder. Råden ska också följa utvecklingen och
vid behov revidera de regionala miljömålen.
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Beslutsunderlag
Skrivelse från Länsstyrelsen, 2015-02-05
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Utse ..... till ledamot och .... till ersättare som ska representera Örebro
kommun i länets Miljö- och naturvårdsråd.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Utse Per Lilja (S) till ledamot och Lilla Alkman (KD) till ersättare som ska
representera Örebro kommun i länets Miljö- och naturvårdsråd.

§ 46 Initiativ från Anders Åhrlin (M) om att Örebro ska vara
tryggt överallt, om behov av dialog med Polisen
Ärendenummer: Ks 319/2015
Ärendebeskrivning
Anders Åhrlin (M) har den 24 februari 2015 lämnat in ett initiativ om att
Örebro ska vara tryggt överallt. Av initiativet framgår att Kommunstyrelsen
föreslås inleda en dialog med Polisen gällande området i bilaga A samt
bilaga D i de lokala ordningsföreskrifterna i syfte att införa en
nolltoleranszon för alkoholkonsumtion.
Yrkande
Anders Åhrlin (M) yrkar bifall till sitt initiativ om att Kommunstyrelsen
föreslås inleda en dialog med Polisen gällande området i bilaga A samt
bilaga D i de lokala ordningsföreskrifterna i syfte att införa en
nolltoleranszon för alkoholkonsumtion.
Lena Baastad (S) yrkar avslag på Anders Åhrlins (M) initiativ.
Proposition
Ordförande Lena Baastad (S) finner att det finns två förslag till beslut, det
vill säga bifall till respektive avslag på Anders Åhrlins (M) initiativ, och
ställer dessa mot varandra.
Ordföranden finner att Kommunstyrelsen beslutar att avslå Anders Åhrlins
(M) initiativ.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Avslå Anders Åhrlins (M) initiativ.
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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 initiativet.

22

Örebro 24 februari 2015 Särskilt yttrande, Fördjupad översiktsplan (Ks 1300/2014)
Vänsterpartiet och Miljöpartiet ställer sig positiva till Örebro kommuns fördjupade översiktsplan
för järnvägsområdet mellan Svampen och Gustavsvik och hoppas att Örebro kan utvecklas i
enlighet med dess riktlinjer. Men vi vill lämna ett särskilt yttrande med följande synpunkter.
Tillgänglighet. I Örebro kommuns strategi för tillgänglighet står att ändamålsenliga åtgärder ska vidtas
för att säkerställa att personer med funktionsnedsättning har tillgång på̊ lika villkor som andra till den
fysiska miljön, till transporter, till information/kommunikation, till service och arrangemang. Det
innefattar tillgång till anläggningar, tjänster samt informations- och kommunikationssystem som erbjuds
allmänheten. Vänsterpartiet och Miljöpartiet anser att det är uppseendeväckande att perspektivet helt
lyser med sin frånvaro i den fördjupande översiktsplanen och utgår ifrån att kommunens strategi för
tillgänglighet ska tas i beaktande i genomförandet av den fördjupade översiktsplanens samtliga delar.
Gatuöppningar. Vi vill att Örebro ska vara en stad för människor, inte för bilar, en stad som är fri från
buller och utsläpp och säker för barn och cyklister. Det ska vara snabbt och enkelt att ta sig fram till
fots, med cykel och med kollektivtrafik i sammanhängande stråk. Att öppna upp trafikflöden kan vara
bra för att underlätta för gående och cyklister, men gatuöppningar för biltrafik skapar mer trafik, utsläpp
och otrygghet. Miljöpartiet och Vänsterpartiet anser att gatuöppningar i princip inte bör göras för
biltrafik.
Hastighetsbegränsningar. Hastighetsbegränsningen för biltrafik i området för den fördjupade
översiktsplanen bör, liksom för Örebros centrala delar, sänkas till 30 km/h (precis som i stadens
bostadsområden) för att skapa en bättre miljö för boende, arbete, handel och fritid. Vänsterpartiet och
Miljöpartiet vill att all biltrafik hastighetsbegränsas till 30 km/h i området för den fördjupade
översiktsplanen.
Eugénparken. Rekreation och folkhälsa främjas bäst om människor kan välja att vistas utomhus och
skapa spontana aktiviteter. Därför vill vi utveckla platser i kommunen som bjuder in till rekreation och
motion. Eugénparken ska bevaras och utvecklas som park och vistelsesområde. Miljöpartiet och
Vänsterpartiet anser att det inte ska byggas på någon del av parken.
Kulturarv. Tillsammans med stationsbyggnaden vid resecentrum har Kanslihuset ett stort
kulturhistoriskt värde som behöver bevaras för framtida generationer. En blandning av gamla och nya
byggnader är viktig för platsen och staden. Vänsterpartiet och Miljöpartiet anser att Kanslihuset vid
Resecentrum ska bevaras.
Kultur. Musiklivet är viktigt för örebroarna har lyfts fram som unikt för stadens attraktivitet. Holmens
industriområde har en mycket viktig funktion för folkbildningen och Örebros musikliv. Här finns flera
fastigheter med många replokaler där musik har skapats i generationer utan att störa boende. När
området förändras anser Miljöpartiet och Vänsterpartiet att detta ska tas i beaktande och användas i
utvecklingen av Holmen.
Murad Artin
Vänsterpartiet

Sara Richert
Miljöpartiet

