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Ks 758/2017

Protokoll

ÖREBRO

Kommunfullmäktige
2017-10-25 och 2017-10-26
Datum:
Klockan: 09:00 - 17:15
Plats:
Sessionssalen, Rådhuset
Närvarande ledamöter
Agneta Blom (S)
Jan Zetterqvist (S)
Ulf Södersten (M)
Björn Sundin (S)
Torgny Larsson (S)
Linda Smedberg (S)
Yusuf Abdow (S)
Fisun Yavas (S)
Jessica Ekerbring (S)
Jennie Nises (S)
Per Lilja (S)
Ameer Sachet (S)
Marie Brorson (S)
John Johansson (S)
Susann Wallin (S)
Allan Armaghan (S)
Carina Toro Hartman (S)
Kenneth Nilsson (S)
Frederick Axewill (S)
Inger Carlsson (S)
Hanna Altunkaynak (S)
Roger Andersson (S)
Eva Eriksson (S)
Per-Åke Sörman (C)
Lars Johansson (C)
Charlotte Edberger Jangdin (C)
Elisabeth Malmqvist (C)
Lennart Bondeson (KD)
Anders Hagström (KD)
Marlene Jörhag (KD)
Sara Maxe (KD)
Murad Artin (V)
Martha Wicklund (V)

del av § 245 samt §§ 246-262
§§ 240-244 samt del av § 245
§§ 240-244 samt del av § 245
§§ 240-244 samt del av § 245

del av § 245 och §§ 246-262
del av § 245 samt §§ 246-262
del av § 245 samt §§ 246-262
§§ 240-244 samt del av § 245
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Jessica Carlqvist (V)
Cecilia Lönn Elgstrand (V)
Anders Åhrlin (M)
Johanna Reimfelt (M)
Stefan Stark (M)
Ewa Leitzler (M)
Linn Andersson (M)
Maria Haglund (M)
Daniel Granqvist (M)
Sara Ishak (M)
Johan Kumlin (M)
Hossein Azeri (M)
Maria Hedwall (M)
Lars Elamson (M)
Niclas Persson (MP)
Sara Richert (MP)
Marcus Willén Ode (MP)
Gunnar Oest (MP)
Jesper Räftegård (MP)
Jimmy Larsson (SD)
Daniel Spiik (SD)
Sigvard Blixt (SD)
Daniel Edström (SD)
Habib Brini (SD)
Karolina Wallström (L)
Ulrica Solver-Gustavsson (L)
Patrik Jämtvall (L)
Åsa Johansson (L)
Tjänstgörande ersättare
Elisabeth Karlsson Zuaw (S)
Pell Uno Larsson (S)
Hannah Ljung (C)

Lasse S Lorentzon (S)
Stefan Nilsson (V)
Gunilla Olofsson (M)
Lotta Sörman (MP)
Johan Åqvist (L)

§§ 240-250
§§ 240-244 samt del av § 245
del av § 245 samt §§ 246-262
del av § 245 samt §§ 246-262

del av § 245 samt §§ 246-262
del av § 245 samt §§ 246-262
§§ 240-244 samt del av § 245

§§ 240-244 samt del av § 245
del av § 245 samt §§ 246-262
del av § 245

ersätter Ida Eklund (S)
ersätter Fisun Yavas (S) del av § 245 samt §§
246-262
ersätter Charlotte Edberger Jangdin (C) §§ 240244 samt del av § 245, ersätter Lars Johansson
(C) del av § 245 och §§ 246-262
ersätter Camilla Andersson (S)
ersätter Cecilia Lönn Elgstrand (V) §§ 251-262
ersätter Sara Ishak (M) §§ 240-244 samt del av
§ 245, ersätter Johan Kumlin (M) del av § 245
ersätter Per Folkeson (MP) del av § 245 och §§
246-262
ersätter Åsa Johansson (L) §§ 240-244 samt del
av § 245, ersätter Ulrica Solver-Gustafsson (L)
del av § 245 samt 246-262
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Seydou Bahngoura (C)

ersätter Lars Johansson (C) §§ 240-244 samt del
av § 245

Laszlo Petrovics (SD)
Sten Lang (MP)

ersätter Anna Spiik (SD)
ersätter Per Folkeson (MP) §§ 240-244 och del
av § 245

Jonas Håård (S)

ersätter Björn Sundin (S) §§ 240-244 samt del
av § 245, ersätter Yusuf Abdow (S) del av §
245 och §§ 246-262
ersätter Ewa Leitzler (M) §§ 240-244 samt del
av § 245

Emelie Jaxell (M)
Anna Hedström (S)

ersätter Eva Eriksson (S) §§ 240-244 samt del
av § 245, ersätter Fisun Yavas (S) del av § 245

Mustaf Cali Siyaad (M)

ersätter Maria Hedwall (M) del av § 245 samt
§§ 246-262

Gun Carlestam Lewin (S)

ersätter Linda Smedberg (S) del av § 245 samt
§§ 246-262

Anders Fensby (M)

ersätter Linn Andersson (M) §§ 240-244 samt
del av § 245

Martin Mestanza Haro (L)

ersätter Patrik Jämtvall (L) §§ 240-244 samt del
av § 245, ersätter Åsa Johansson (L) del av §
245 samt §§ 246-262

Närvarande ersättare
Per-Ove Karlsson (S)
Elvy Wennerström (S)
Ulf Nilsson (SD)
Marie Magnusson (KD)
Julia Leanderson (MP)
Per Hofstedt (SD)

Paragraf 240-262
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Mats Guldbrand, sekreterare
Justerat den 6 november 2017

Agneta Blom, ordförande

Karolina Wallström, justerare

Jennie Nises, justerare

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 7 november
2017.
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§ 240 Val av protokollsjusterare och bestämmande av tid
för justering av protokollet
Ärendebeskrivning
På förslag av ordförande Agneta Blom (S) uppdras åt Jennie Nises (S)
och Karolina Wallström (L), med John Johansson (S) som ersättare, att
jämte ordföranden justera protokollet. Justeringen äger rum på
Kommunstyrelseförvaltningen i Rådhuset den 6 november 2017 kl. 15.00.

§ 241 Enkel fråga från Marcus Willén Ode (MP) till Behcet
Barsom (KD) om finansiering av El Sistema
Ärendenummer: Ks 838/2017
Ärendebeskrivning
Marcus Willén Ode (MP) har meddelat presidiet att han återtar den enkla
frågan. Ärendet utgår.

§ 242 Enkel fråga från Sara Richert (MP) till Elisabeth
Malmqvist (C) om varför inte alla gymnasieelever
uppmanas att driva UF-företag
Ärendenummer: Ks 1143/2017
Ärendebeskrivning
Sara Richert (MP) har inkommit med en enkel fråga från till Elisabeth
Malmqvist (C) om varför inte alla gymnasieelever uppmanas att driva UFföretag.
Frågan anmäldes och bordlades vid Kommunfullmäktiges
sammanträde den 27 september 2017.
Beslutsunderlag
Fråga från Sara Richert (MP)
Kommunfullmäktiges behandling
Sara Richert (MP) ställer sin fråga.
Elisabeth Malmqvist (C) yttrar sig.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Frångå ärendet som därmed är färdigbehandlat.
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§ 243 Interpellation från Cecilia Lönn Elgstrand (V) till
Jessica Ekerbring (S) om hur Örebro prioriterar när det
gäller modersmålsundervisningen
Ärendenummer: Ks 1141/2017
Ärendebeskrivning
Cecilia Lönn Elgstrand (V) har inkommit med en interpellation till Jessica
Ekerbring (S) om modersmålsundervisning.
Interpellationen anmäldes vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 27
september 2017.
Beslutsunderlag
Interpellation från Cecilia Lönn Elgstrand (V)
Svar från Jessica Ekerbring (S)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Bordlägga ärendet.

§ 244 Interpellation från Johanna Reimfelt (M) till Ulrika
Sandberg (S) om trygg föreningsverksamhet
Ärendenummer: Ks 1191/2017
Ärendebeskrivning
Johanna Reimfelt (M) har inkommit med en interpellation till Ullis
Sandberg (S) om trygg föreningsverksamhet.
Interpellationen anmäldes vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 27
september 2017.
Beslutsunderlag
Interpellation från Johanna Reimfelt (M)
Svar från Ullis Sandberg (S)
Kommunfullmäktiges behandling
Johanna Reimfelt (M) ställer sina frågor i interpellationen. Ullis Sandberg
(S) yttrar sig och hänvisar till sitt skriftliga svar.
Jonas Håård (S), Karolina Wallström (L), Hossein Azeri (M) och Allan
Armaghan (S) yttrar sig under interpellationsdebatten.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Frångå interpellationen, som därmed är besvarad.
6

§ 245 Övergripande strategier och budget för 2018 med
plan för 2019-2020
Ärendenummer: Ks 670/2017
Handläggare: Marie Hellgren
Ärendebeskrivning
Förslag till övergripande strategier och budget 2018 samt flerårsplan för
2019-2020 för Örebro kommun "En växande kommun med nya
möjligheter" har tagits fram av Socialdemokraterna, Kristdemokraterna och
Centerpartiet.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 10 oktober 2017 och beslutade
då för egen del att:
- Murad Artin (V) får lämna ett särskilt yttrande som tas till protokollet.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2017-10-10
Särskilt yttrande från Murad Artin (V), 2017-10-10
Skriftlig reservation från Anders Åhrlin (M), 2017-10-10
Övergripande strategier och budget för 2018 med plan för 2019-2020
Bilaga Slutgiltiga indikatorer 2018
Bilaga Uppföljning och analys
Bilaga Förändring av driftbudgetram
Bilaga investeringsprogram
Bilaga hushållsavfallstaxa 2018
Fackliga synpunkter
MBL-protokoll, 2017-10-02
MBL-protokoll, 2017-10-03
Budgetförslag från Moderaterna
Budgetförslag från Sverigedemokraterna
Budgetförslag från Miljöpartiet
Budgetförslag från Liberalerna
Budgetförslag från Vänsterpartiet
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
1. Skattesatsen för allmän kommunalskatt år 2018 fastställs till 21,35 öre
per skattekrona.
2. Övergripande strategier och budget 2018 med flerårsplan 2019-2020
fast-ställs enligt förslaget "En växande kommun med nya möjligheter".
3. Finansiella mål och verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning för
år 2018 fastställs enligt förslag i budgethandlingen.
4. Driftbudgetramar för år 2018 fastställs enligt förslag i budgethandlingen.
5. Mätning av måluppfyllelse inom utpekade strategiområden sker, enligt
den modell som redovisas i budgethandlingen, vid framtagande av
delårsrapport 2 och årsredovisningen.
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6. Investeringsprogrammet för 2018 med plan för 2019-2021 fastställs.
7. Igångsättningstillstånd beviljas för de investeringsobjekt med start 2018
som redovisas med finansiering i investeringsprogrammet.
8. Igångsättningstillstånd beviljas för nybyggnation/ersättning av förskolor
i Bettorp, Lundby, Mellringe samt på Öster enligt investeringsprogram
2019.
9. Igångsättningstillstånd beviljas för Brickebackens skola samt skolor i
Bettorp och på Heden samt planerade idrottshallar enligt
investeringsprogram för 2019.
10. I Kommunstyrelsens uppdrag ingår att under året, i konsekvens med
fattade beslut, ombudgetera mellan nämnder inom ramen för beslutad
budget för verksamhetens nettokostnad.
11. Anta hushållsavfallstaxa för 2018. Taxan gäller från och med 1 januari
2018.
Yrkande
Kenneth Nilsson (S), John Johansson (S), Fisun Yavas (S), Jessica
Ekerbring (S), Linda Smedberg (S), Susann Wallin (S), Inger Carlsson (S),
Frederick Axewill (S), Per Lilja (S), Ameer Sachet (S), Anna Hedström
(S), Eva Eriksson (S), Gun Carlestam Lewin (S), Pell-Uno Larsson (S),
Hanna Altunkaynak (S), Carina Toro Hartman (S), Jonas Håård (S), Jennie
Nises (S), Lennart Bondeson (KD), Marlene Jörhag (KD), Sara Maxe
(KD), Anders Hagström (KD), Per-Åke Sörman (C), Hannah Ljung (C),
Elisabeth Malmqvist (C), Charlotte Edberger Jangdin (C) och Seydou
Bahngoura (C) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Anders Åhrlin (M), Maria Haglund (M), Stefan Stark (M), Maria Hedwall
(M), Gunilla Olofsson (M), Johanna Reimfelt (M), Daniel Granqvist (M),
Linn Andersson (M), Lars Elamson (M), Ewa Leitzler (M) och Hossein
Azeri (M) yrkar bifall till Moderaternas eget förslag till budget samt
avslag på Kommunstyrelsens förslag för beslutspunkterna 2, 3, 4, 5, 6 och
10.
Daniel Edström (SD), Jimmy Larsson (SD), Sigvard Blixt (SD), Habib
Brini (SD), Daniel Spiik (SD) och Laszlo Petrovics (SD) yrkar bifall till
Sverigedemokraternas eget förslag till budget samt avslag på
beslutspunkterna 1-10.
Sara Richert (MP), Gunnar Oest (MP), Marcus Willén Ode (MP), Lotta
Sörman (MP) och Sten Lang (MP) yrkar bifall till Miljöpartiets eget
förslag till budget samt avslag på Kommunstyrelsens förslag för
beslutspunkterna 1, 2, 3, 4, 6, 7 och 10.
Karolina Wallström (L), Ulrica Solver-Gustafsson (L), Johan Åqvist (L),
Åsa Johansson (L) och Patrik Jämtvall (L) yrkar bifall till Liberalernas eget
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förslag till budget, avslag på beslutspunkterna 2, 4, 7, 8, 9 och 10 samt ett
tilläggsyrkande för Kommunstyrelsens beslutspunkt 6.
Murad Artin (V), Jessica Carlqvist (V), Cecilia Lönn Elgstrand (V)
och Martha Wicklund (V) yrkar bifall till Vänsterpartiets eget förslag till
budget samt avslag på beslutspunkterna 2, 3 och 4 i Kommunstyrelsens
förslag.
Proposition
Efter att budgetdebatten förklaras avslutad redovisar ordförande Agneta
Blom (S) förslag till propositionsordning som Kommunfullmäktige
godkänner.
Ordföranden finner att det finns 6 förslag till beslut, det vill säga
Kommunstyrelsens förslag, Moderaternas förslag, Sverigedemokraternas
förslag, Miljöpartiets förslag, Liberalernas förslag och Vänsterpartiets
förslag och behandlar dessa ett i taget för beslutspunkterna 1-5 samt 7-10.
Ordföranden finner att Kommunfullmäktige beslutar enligt
Kommunstyrelsens förslag för beslutspunkterna 1-5 samt 7-10.
Ordföranden att det finns 6 förslag för beslutspunkt 6, det vill säga
Kommunstyrelsens förslag, Moderaternas förslag, Sverigedemokraternas
förslag, Miljöpartiets förslag, Liberalernas förslag och Vänsterpartiets
förslag och behandlar dessa ett i taget för beslutspunkterna. Ordföranden
finner att Kommunfullmäktige beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag
för beslutspunkt 6.
Därefter ställer ordföranden Karolina Wallströms m.fl. (L) tilläggsyrkande
för beslutspunkt 6 under proposition och finner att Kommunfullmäktige
avslår det.
Slutligen ställer ordföranden beslutspunkt 11 i Kommunstyrelsens förslag
under proposition och finner att Kommunfullmäktige beslutar enligt
Kommunstyrelsens förslag för beslutspunkt 11.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Skattesatsen för allmän kommunalskatt år 2018 fastställs till 21,35 öre
per skattekrona.
2. Övergripande strategier och budget 2018 med flerårsplan 2019-2020
fast-ställs enligt förslaget "En växande kommun med nya möjligheter".
3. Finansiella mål och verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning för
år 2018 fastställs enligt förslag i budgethandlingen.
4. Driftbudgetramar för år 2018 fastställs enligt förslag i budgethandlingen.
5. Mätning av måluppfyllelse inom utpekade strategiområden sker, enligt
den modell som redovisas i budgethandlingen, vid framtagande av
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delårsrapport 2 och årsredovisningen.
6. Investeringsprogrammet för 2018 med plan för 2019-2021 fastställs.
7. Igångsättningstillstånd beviljas för de investeringsobjekt med start 2018
som redovisas med finansiering i investeringsprogrammet.
8. Igångsättningstillstånd beviljas för nybyggnation/ersättning av förskolor
i Bettorp, Lundby, Mellringe samt på Öster enligt investeringsprogram
2019.
9. Igångsättningstillstånd beviljas för Brickebackens skola samt skolor i
Bettorp och på Heden samt planerade idrottshallar enligt
investeringsprogram för 2019.
10. I Kommunstyrelsens uppdrag ingår att under året, i konsekvens med
fattade beslut, ombudgetera mellan nämnder inom ramen för beslutad
budget för verksamhetens nettokostnad.
11. Anta hushållsavfallstaxa för 2018. Taxan gäller från och med 1 januari
2018.
Murad Artin (V), Jessica Carlqvist (V), Cecilia Lönn Elgstrand (V)
och Martha Wicklund (V) deltar inte i beslutet avseende beslutspunkterna
5 och 10.
Reservation
Mot beslutet reserverar sig Anders Åhrlin (M), Stefan Stark (M), Daniel
Granqvist (M), Linn Andersson (M), Maria Haglund (M), Johan Kumlin
(M), Lars Elamson (M), Ewa Leitzler (M), Hossein Azeri (M), Gunilla
Olofsson (M), Emelie Jaxell (M), Mustaf Cali Siyaad (M) till förmån för
Anders Åhrlins m.fl. (M) yrkande om bifall till Moderaternas eget förslag
till budget.
Mot beslutet reserverar sig Daniel Edström (SD), Jimmy Larsson (SD),
Sigvard Blixt (SD), Habib Brini (SD), Daniel Spiik (SD) och Laszlo
Petrovics (SD) till förmån för Daniel Edströms m.fl. (SD) yrkande
om bifall till Sverigedemokraternas eget förslag till budget.
Mot beslutet reserverar sig Sara Richert (MP), Niclas Persson (MP),
Gunnar Oest (MP), Marcus Willén Ode (MP), Lotta Sörman (MP)
och Jesper Räftegård (MP) mot beslutet till förmån för Sara Richerts m.fl.
(MP) yrkande om bifall till Miljöpartiets förslag till budget.
Mot beslutet reserverar sig Karolina Wallström (L), Ulrica SolverGustafsson (L), Johan Åqvist (L) och Patrik Jämtvall (L) skriftligt till
förmån för Karolina Wallström m.fl. (L) yrkande om bifall till Liberalernas
förslag till budget.
Mot beslutet reserverar sig Murad Artin (V), Jessica Carlqvist (V), Cecilia
Lönn Elgstrand (V) och Martha Wicklund (V) till förmån för Murad Artins
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m.fl. (V) yrkade om bifall till Vänsterpartiets eget förslag till budget.

§ 246 Delårsrapport med prognos 2 2017 Örebro kommun
Ärendenummer: Ks 1078/2017
Handläggare: Susanne Högling och Carina Sandell
Ärendebeskrivning
Den sammantagna bedömningen är att Örebro kommun uppfyller god
ekonomisk hushållning utifrån satta verksamhetsmål. Planerade och
utförda insatser i nämnderna under 2017 beräknas bidra till utveckling i rätt
riktning inom samtliga av kommunens fyra strategiska områden.
För 16 av kommunfullmäktiges 21 mål för god ekonomisk hushållning
förväntas effekter, som bidrar till utveckling i rätt riktning. Inom två mål är
indikatorerna under utveckling och prognos kan därför inte göras. Inom tre
av målen syns dock inte effekter tillräckligt tydligt. Dessa tre mål ligger
under strategiområdet Hållbar tillväxt och är kopplade till
Arbetsmarknaden, Attraktiv arbetsgivare och Långsiktig och hållbar
ekonomi. Inom dessa områden bör arbetet intensifieras ytterligare för att
säkra en hållbar tillväxt.
Prognosen visar på måluppfyllelse för de två finansiella målen.
Delårsresultatet januari till augusti 2017 uppgår till 594 miljoner kronor.
Kommunens prognos för helåret bedöms till 508 miljoner kronor, vilket är
ett överskott på 339 miljoner kronor i förhållande till budget. Årets
prognos består till stora delar av jämförelsestörande poster dvs. intäkter
som varierar starkt mellan åren, samt engångsposter som försvårar
jämförelser mellan åren. Exklusive de jämförelsestörande posterna på 207
miljoner kronor uppgår resultatet till 301 miljoner kronor.
Nettokostnadsutvecklingen är något lägre än budget, trots att nämnderna
sammantaget visar ett underskott på -7 mnkr, tar vi bort kvarvarande AFAmedel och tidigare års intraprenadresultat ligger prognosen på -47 miljoner
kronor för nämnderna. Större försäljningsintäkter från
exploateringsverksamheten, högre skatteintäkter och en stor reavinst inom
finansnettot bidrar starkt till årets positiva resultat. Det positiva resultatet
bidrar till att förstärka kommunens eget kapital och en fortsatt stabil
soliditet. Medräknat kommunens samtliga pensionsåtaganden har
soliditeten ökat från 46 procent till 51 procent.
Årets prognos efter balanskravsjusteringar är 426 mnkr, vilket möjliggör
en utökning av resultatutjämningsreserven i samband med
årsredovisningen.
Kommunens investeringar för de skattefinansierade verksamheterna
prognostiseras till 469 miljoner kronor, investeringar inom
exploateringsverksamheten 90 miljoner kronor och investeringar inom de
taxefinansierade verksamheterna visar en prognos på 215 mnkr. Bolagens
11

investeringar för skattefinansierad verksamhet väntas uppgå till 996 mnkr.
Under året har planerats för ianspråktagande av delar av årets resultat på ett
sätt som har flerårig effekt. Genom reservering i eget kapital öronmärks
medel för specifika ändamål. Under 2017 beräknas 47 miljoner tas i
anspråk ur reserveringar inom eget kapital.
Ärendet behandlades av Kommunstyrelsen den 10 oktober 2017 och
beslutade då för egen del att:
- Delårsrapport med prognos 2 överlämnas till revisorerna för granskning.
- Anders Åhrlin (M) får lämna ett särskilt yttrande som tas till protokollet.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Kommunstyrelsen, 2017-10-10
Särskilt yttrande från Anders Åhrlin (M), 2017-10-10
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-09-29
Delårsrapport med prognos 2 Örebro kommun, 2017-09-29
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
1. Delårsrapport med prognos 2 för 2017 godkänns.
2. Samtliga nämnder som redovisar prognostiserat underskott för år 2017
ska genomföra åtgärder för att klara att bedriva verksamheten inom
beslutade budgetramar. Programnämnd social välfärd och vård- och
omsorgsnämnderna hanteras i särskild ordning i ärende Ks 1135/2017.
Vid Kommunstyrelsens sammanträde antecknades till protokollet att
Karolina Wallström (L) och Murad Artin (V) inte deltog i beslutet.
Yrkande
Kenneth Nilsson (S) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Proposition
Ordförande Agneta Blom (S) finner att det finns endast ett förslag till
beslut, det vill säga bifall till Kommunstyrelsens förslag och att
Kommunfullmäktige beslutar enligt det.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Delårsrapport med prognos 2 för 2017 godkänns.
2. Samtliga nämnder som redovisar prognostiserat underskott för år 2017
ska genomföra åtgärder för att klara att bedriva verksamheten inom
beslutade budgetramar. Programnämnd social välfärd och vård- och
omsorgsnämnderna hanteras i särskild ordning i ärende Ks 1135/2017.
Karolina Wallström (L), Patrik Jämtvall (L), Johan Åqvist (L), Martin
Mestanza (L), Murad Artin (V), Martha Wicklund (V), Jessica Carlqvist
(V) och Cecilia Lönn Elgstrand (V) deltar inte i beslutet.
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§ 247 Uppföljningsansvar och tilläggsanslag, vård- och
omsorgsnämnderna
Ärendenummer: Ks 1135/2017
Handläggare: Anne Andersson och Daniel Jansson Hammargren
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan.
Kommunstyrelsen har ansvar för hela kommunens utveckling och
ekonomiska ställning. I Kommunstyrelsens styrande uppgifter ingår att
tillse att uppföljning sker till Kommunfullmäktige från samtliga nämnder
om hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är
under budgetåret.
Programnämnden ska inom sitt programområde ange
budgetförutsättningar, svara för resursfördelning och att den får avsedd
effekt samt svara för ekonomisk uppföljning inom anvisade ramar med ett
ansvar gentemot Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen för det
ekonomiska resultatet i hela programverksamheten.
Nämnder ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de
styrdokument, förutsättningar och den medelsanvisning som
Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen och berörd programnämnd har
bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning samt
bestämmelser i reglementet. Nämnden har ansvar för att den interna
kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt
tillfredsställande sätt och ska rapportera till Kommunfullmäktige hur
verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under
budgetåret.
Kommunstyrelsen uppmärksammar i den månatliga uppföljningen samt i
delårsrapporten Delår 2 att Vård- och omsorgsnämnd öster och Vård- och
omsorgsnämnd väster tillsammans har en negativ kostnadsutveckling
jämfört med budget för år 2017.
Ärendet behandlades av Kommunstyrelsen den 10 oktober 2017 och
beslutade då även för egen del att:
- Kommunstyrelsen bedömer att redovisade analyser och utredningar visar
svårigheterna för vård- och omsorgsnämnderna att uppnå en budget i
balans redan för år 2017. Vård- och omsorgsnämnd öster, Vård- och
omsorgsnämnd väster samt Programnämnd social välfärd visar
sammantaget på pågående åtgärder för att minska underskottet för år 2017
jämfört med åren 2015 och 2016 som bedöms leda till att utvecklingen går
i rätt riktning.
- Kommunstyrelsen bedömer vidare att redovisningen av Programnämnd
social välfärds och vård- och omsorgsnämndernas mer långsiktiga
utvecklingsarbete har goda förutsättningar att leda till en långsiktigt stabil
ekonomi, en ekonomi i balans för berörda verksamheter. Dock krävs att
åtgärder vidtas för att klara en en fortsatt anpassning till minskade
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marknadsandelar och förbättrad effektivitet.
- Murad Artin (V) fick lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
- Daniel Edström (SD) fick lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2017-10-10, § 181
Särskilt yttrande från Daniel Edström (SD), 2017-10-10
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-09-28
Beslutsunderlag från Programnämnd social välfärd, Vård- och
omsorgsnämnd öster och Vård- och omsorgsnämnd väster
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
1. Programnämnd social välfärd beviljas tilläggsanslag för år 2017 om
39 miljoner kr för att skapa förutsättningar för att klara en fortsatt
anpassning av den kommunala hemvården till krav på förbättrad
effektivitet och minskade marknadsandelar. Finansiering sker ur
Kommunstyrelsens anslag till förfogande.
2. Programnämnd social välfärd uppdras att senast under januari 2018 fatta
beslut om det fortsatta omställningsarbetet utifrån pågående
utvecklingsarbete för att klara en budget i balans för programområdet.
Vid Kommunstyrelsens sammanträde antecknades till protokollet att
Murad Artin (V) inte deltog i beslutet för beslutspunkt 2.
Anders Åhrlin (M), Maria Haglund och Johan Kumlin (M) reserverade sig
skriftligt mot beslutet till förmån för Anders Åhrlins (M) yrkande om
avslag på beslutspunkt 1.
Karolina Wallström (L) reserverade sig skriftligt mot beslutet till förmån
för eget yrkande om avslag på beslutspunkt 1.
Yrkande
Kenneth Nilsson (S), Per-Åke Sörman (C), John Johansson (S), Niclas
Persson (MP) och Lennart Bondeson (KD) yrkar bifall till
Kommunstyrelsens förslag till beslut.
Murad Artin (V) yrkar bifall till beslutspunkt 1 i Kommunstyrelsens
förslag.
Karolina Wallström (L) yrkar avslag på Kommunstyrelsens förslag.
Anders Åhrlin (M) yrkar avslag på beslutspunkt 1 i Kommunstyrelsens
förslag.
Proposition
Ordförande Agneta Blom (S) redovisar förslag till propositionsordning
som Kommunfullmäktige godkänner.
Ordförande finner först att det finns två förslag till beslut för beslutspunkt
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1, det vill säga Kommunstyrelsens förslag samt respektive Karolina
Wallströms (L) och Anders Åhrlins (M) yrkande om avslag, och ställer
dessa mot varandra och finner att Kommunfullmäktige beslutar enligt
Kommunstyrelsens förslag för beslutspunkt 1.
Därefter finner ordföranden att det finns två förslag till beslut för
beslutspunkt 2, det vill säga Kommunstyrelsens förslag respektive Karolina
Wallströms (L) yrkande om avslag, och ställer dessa mot varandra och
finner att Kommunfullmäktige beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag
för beslutspunkt 2.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Programnämnd social välfärd beviljas tilläggsanslag för år 2017 om
39 miljoner kr för att skapa förutsättningar för att klara en fortsatt
anpassning av den kommunala hemvården till krav på förbättrad
effektivitet och minskade marknadsandelar. Finansiering sker ur
Kommunstyrelsens anslag till förfogande.
2. Programnämnd social välfärd uppdras att senast under januari 2018 fatta
beslut om det fortsatta omställningsarbetet utifrån pågående
utvecklingsarbete för att klara en budget i balans för programområdet.
Murad Artin (V), Martha Wicklund (V), Jessica Carlqvist (V) och Cecilia
Lönn Elgstrand (V) deltar inte i beslutet avseende beslutspunkt 2.
Reservation
Anders Åhrlin (M), Emelie Jaxell (M), Stefan Stark (M), Ewa Leitzler (M),
Linn Andersson (M), Maria Haglund (M), Daniel Granqvist (M), Gunilla
Olofsson (M), Johan Kumlin (M), Hossein Azeri (M) och Lars Elamson
(M) reserverar sig mot beslutspunkt 1 till förmån för Anders Åhrlins (M)
yrkande om avslag på beslutspunkt 1 i Kommunstyrelsens förslag.
Karolina Wallström (L), Patrik Jämtvall (L), Johan Åqvist (L) och Martin
Mestanza (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för Karolina
Wallströms (L) yrkande om avslag på Kommunstyrelsens förslag.

§ 248 Redovisning av partistöd
Ärendenummer: Ks 811/2017
Handläggare: Inga-Greta Carneland Hörnström
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har den 24 september 2014, § 302 beslutat om regler
för kommunalt partistöd. Reglerna utgår från kommunallagens
bestämmelser på området, kommunallagen 2 kap 9 – 12 §§.
Av reglerna för partistöd framgår att partierna årligen ska lämna en
skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för att stärka
partiets ställning i den kommunala demokratin. Partistödet är avsett för det
lokala partiarbetet som riktar sig till kommunmedlemmarna.
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Redovisningen ska avse perioden 1 januari–31 december och ges in till
fullmäktige senast sex månader efter redovisningsperiodens utgång. En av
mottagaren utsedd särskild granskare ska granska om redovisningen ger en
rättvisande bild av hur mottagaren har använt partistödet. Granskarens
rapport över granskningen ska bifogas redovisningen.
Reglerna är avsedda att göra beslutsfattandet, utbetalningarna och
uppföljningen av det lokala partistödet mer transparent. Lagstiftningen
innehåller relativt detaljerade krav på redovisning och granskning av hur
partistödets används - men avsikten är inte att handläggningen av det årliga
beslutet om utbetalning ska innefatta en materiell prövning av hur ett
enskilt parti faktiskt brukat sitt partistöd. Genom den årliga hanteringen får
partierna ett ansvar för att själva redovisa användningen av stödet - i
former partiet väljer. De nya reglerna bidrar till att synliggöra partiernas
överväganden så att de blir tillgängliga för medborgarna inom ramen för
den offentlighet som är naturligt förknippad med att ett ärende läggs på
fullmäktiges bord.
Mot bakgrund av ovanstående kan inte kommunen besluta hur
redovisningen närmare ska ske, utan endast lämna en rekommendation på
hur det kan ske.
Samtliga åtta partier som finns representerade i Kommunfullmäktige har
inkommit med redovisning.
Ärendet behandlades av Kommunstyrelsen den 10 oktober 2017.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2017-10-10, § 192
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-09-18
Redovisningar från Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna,
Moderaterna, Miljöpartiet, Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna och
Vänsterpartiet
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
1. Redovisning av lokalt partistöd från Centerpartiet, Kristdemokraterna,
Liberalerna, Miljöpartiet, Moderaterna, Socialdemokraterna,
Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet läggs till handlingarna.
2. Partistöd utbetalas till samtliga partier representerade i
kommunfullmäktige för år 2018.
Proposition
Ordförande Agneta Blom finner att det finns endast ett förslag till beslut,
det vill säga bifall till Kommunstyrelsens förslag, och finner att
Kommunfullmäktige beslutar enligt det.
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Redovisning av lokalt partistöd från Centerpartiet, Kristdemokraterna,
Liberalerna, Miljöpartiet, Moderaterna, Socialdemokraterna,
Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet läggs till handlingarna.
2. Partistöd utbetalas till samtliga partier representerade i
kommunfullmäktige för år 2018.

§ 249 Revidering av Miljönämndens reglemente
Ärendenummer: Ks 1063/2014
Handläggare: Per Undén
Ärendebeskrivning
Lagen (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare
trädde i kraft den 1 juli 2017 och lagen innehåller bestämmelser om
anmälan, produktkrav, försäljning och marknadsföring av elektroniska
cigaretter och påfyllningsbehållare. Kommunerna har i lagen tilldelats
vissa tillsynsuppgifter och det är lämpligt att Miljönämnden är den
myndighet som utövar denna tillsyn. I enlighet härmed föreslås ett tillägg
till Miljönämndens reglemente.
Ärendet behandlades av Kommunstyrelsen den 10 oktober 2017.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2017-10-10, § 188
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-09-05
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
- Reglementet för Miljönämnden ändras genom att det till miljönämndens
ansvar i § 2 i reglementet läggs till följande punkt:
"- Den tillsyn som ankommer på kommunen enligt lag (2017:425) om
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare"
Proposition
Ordförande Agneta Blom (S) finner att det finns endast ett förslag till
beslut, det vill säga bifall till Kommunstyrelsens förslag, och att
Kommunfullmäktige beslutar enligt det.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Reglementet för Miljönämnden ändras genom att det till Miljönämndens
ansvar i § 2 i reglementet läggs till följande punkt:
"- Den tillsyn som ankommer på kommunen enligt lag (2017:425) om
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare"
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§ 250 Valkretsar i Örebro kommun till valet 2018
Ärendenummer: Ks 1082/2017
Handläggare: Johan Hellsten
Ärendebeskrivning
Inför allmänna valen 2014 beslutade kommunfullmäktige att gå från fyra
till två valkretsar. Efter diskussioner i Valnämnden i samband med ny
valdistriktsindelning stod det klart att Örebro kommun behåller sin
nuvarande indelning med två valkretsar inför allmänna valen 2018. Efter
sammanträdet med Valnämnden har det kommit till valkansliets kännedom
att beslut behöver fattas även om att ha kvar föregående vals
valkretsindelning.
Ärendet behandlades av Kommunstyrelsen den 10 oktober 2017.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2017-10-10, § 191
Valkansliets tjänsteskrivelse, 2017-09-06
Ordförande beslut Valnämnden, 2017-09-06
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
- Inför valen 2018 behåller Örebro kommun sin nuvarande indelning med
två valkretsar.
Sara Richert (MP) och Karolina Wallström (L) reserverade sig mot beslutet
till förmån för Sara Richerts (MP) tilläggsyrkande om en till beslutspunkt
där Valnämnden ges i uppdrag att utreda hur nuvarande uppdelning av
valkretsar i Örebro kommun kan göras om till en valkrets.
Yrkande
Niclas Persson (MP) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag samt
tilläggsyrkar om en till beslutspunkt där Valnämnden ges i uppdrag att
utreda hur nuvarande uppdelning av valkretsar i Örebro kommun kan göras
om till en valkrets.
Karolina Wallström (L) yrkar bifall till Niclas Perssons (MP) yrkande.
Proposition
Ordförande Agneta Blom (S) finner att det endast finns ett förslag till
beslut, det vill säga bifall till Kommunstyrelsens förslag och att
Kommunfullmäktige beslutar enligt detta.
Därefter ställer ordföranden Niclas Perssons (MP) tilläggsyrkande under
proposition och finner att Kommunfullmäktige beslutar att avslå det.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Inför valen 2018 behåller Örebro kommun sin nuvarande indelning med
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två valkretsar.
Reservation
Niclas Persson (MP), Sara Richert (MP), Marcus Willén Ode (MP), Lotta
Sörman (MP), Gunnar Oest (MP), Jesper Räftegård (MP), Karolina
Wallström (L), Patrik Jämtvall (L), Johan Åqvist (L) och Martin Mestanza
(L) reserverar sig mot beslutet till förmån för Niclas Perssons (MP)
tilläggsyrkande om en till beslutspunkt där Valnämnden ges i uppdrag att
utreda hur nuvarande uppdelning av valkretsar i Örebro kommun kan göras
om till en valkrets.

§ 251 Beslut som inte är verkställda enligt
socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till
vissa funktionshindrade (LSS), kvartal 2 2017
Ärendenummer: Ks 1220/2017
Ärendebeskrivning
En rapporteringsskyldighet för ej verkställda gynnande beslut enligt 4
kapitlet 1 § socialtjänstlagen (SoL) infördes den 1 juli 2006.
Rapporteringsskyldigheten gäller beslut i verksamheterna vård och
omsorg, socialtjänst och stöd till funktionshindrade.
Från och med den 1 juli 2008 infördes samma rapporteringsskyldighet för
beslut enligt 9 § i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
(LSS) som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum.
En särskild avgift så kallad sanktionsavgift, kan enligt ändringar i samma
lagar, utdömas för de beslut som inte verkställts inom skälig tid. Avgiften
är lägst 10 tkr och högst 1 mnkr.
Rapportering av ej verkställda gynnande beslut ska göras till Inspektionen
för vård och omsorg, kommunens revisorer och Kommunfullmäktige.
Ärendet behandlades av Kommunstyrelsen den 10 oktober 2017.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2017-10-10, § 201
Sammanställning av ej verkställda beslut
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
- Informationen tas till protokollet.
Proposition
Ordförande Agneta Blom (S) finner att det endast finns ett förslag till
beslut, det vill säga bifall till Kommunstyrelsens förslag och att
Kommunfullmäktige beslutar enligt detta.
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Informationen tas till protokollet.

§ 252 Redovisning av obesvarade motioner
Ärendenummer: Ks 1114/2017
Handläggare: Mats Guldbrand
Ärendebeskrivning
Enligt kommunallagen 5 kap. 33 § ska en motion beredas så, att
fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väcktes. Om
beredningen inte kan avslutas inom denna tid ska detta, och vad som har
kommit fram vid beredningen, anmälas till fullmäktige inom samma tid.
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat en förteckning över motioner
som inte är slutligt färdigberedda.
Ärendet behandlades av Kommunstyrelsen den 10 oktober 2017.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2017-10-10, § 199
Sammanställning av obesvarade motioner september 2017, 2017-09-20
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förslag till Kommunfullmäktige:
- Anmälan läggs till handlingarna.
Proposition
Ordförande Agneta Blom (S) finner att det endast finns ett förslag till
beslut, det vill säga bifall till Kommunstyrelsens förslag och att
Kommunfullmäktige beslutar enligt detta.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Anmälan läggs till handlingarna.

§ 253 Svar på motion från Maria Haglund (M) om aktivt
skolval
Ärendenummer: Ks 640/2016
Ärendebeskrivning
Maria Haglund (M) har inkommit med en motion som anmäldes i
Kommunfullmäktige den 16 maj 2016.
Motionärens förslag är att förvaltningen ges i uppdrag att utreda hur ett
aktivt skolval kan genomföras för Örebros grundskoleelever, samt att
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införa aktivt skolval i Örebro kommun senast inför höstterminen 2017.
Ärendet behandlades av Kommunstyrelsen den 30 maj 2017 då
Kommunstyrelsen för egen del beslutade att Murad Artin (V) fick lämna
ett särskilt yttrande till protokollet.
Ärendet bordlades av Kommunfullmäktige den 14 juni, 30 augusti och 27
september 2017.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2017-05-30, § 151
Reservation från Anders Åhrlin (M), 2017-05-30
Särskilt yttrande från Murad Artin (V), 2017-05-30
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-05-11
Motion från Maria Haglund (M), 2016-05-16
Protokollsutdrag från Programnämnd barn och utbildning, 2017-02-02, §
11
Reservation från Maria Haglund (M)
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-11-07
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
- Motionen är besvarad.
Vid Kommunstyrelsens sammanträde reserverade sig Anders Åhrlin (M),
Maria Haglund (M), Johan Kumlin (M) och Cecilia Askerskär Philipsson
(M) skriftligt mot beslutet till förmån för Maria Haglunds (M) yrkande om
bifall till motionen.
Karolina Wallström (L) reserverade sig mot Kommunstyrelsens beslut till
förmån för sitt yrkande om bifall till motionen.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Bordlägga ärendet.

§ 254 Svar på motion från Sara Richert (MP) och Niclas
Persson (MP) om jämställda feriejobb
Ärendenummer: Ks 421/2016
Ärendebeskrivning
Sara Richert (MP) och Niclas Persson (MP) har inkommit med en motion
som anmäldes till Kommunfullmäktige den 4 april 2016.
I motionen föreslås att Örebro kommun tar del av erfarenheter från andra
kommuner och inför metoder för att fördela feriejobb jämställt. Motionen
föreslår också att kommunen ser över möjligheten att samverka med
Örebro universitet för att locka fler ungdomar att välja feriejobb jämställt.
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Ärendet behandlades av Kommunstyrelsen den 14 mars 2017, och
återremitterades. Motionen har på nytt beretts av
Kommunstyrelseförvaltningen.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 30 maj 2017.
Ärendet bordlades av Kommunfullmäktige den 14 juni, 30 augusti och 27
september 2017.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2017-05-30, § 152
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-04-05
Motion från Sara Richert (MP) och Niclas Persson (MP) om jämställda
feriejobb, 2016-04-04
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
1. Motionens första att-sats om att kommunen tar del av erfarenhet från
andra kommuner och inför metoder för att fördela feriejobb jämställt är
besvarad.
2. Motionens andra att-sats om att kommunen ser över möjligheten att
samverka med Örebro universitet för att locka fler ungdomar att välja
feriejobb jämställt är besvarad.
Vid Kommunstyrelsens sammanträde reserverade sig Sara Richert (MP)
och Murad Artin (V) mot beslutet till förmån för sina yrkanden om bifall
till motionen.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Bordlägga ärendet.

§ 255 Svar på motion från Daniel Granqvist (M) om
protokollsjustering genom elektronisk signatur
Ärendenummer: Ks 97/2017
Ärendebeskrivning
Den 26 januari 2017 anmälde Daniel Granqvist (M) in en motion till
Kommunfullmäktige där man föreslår att skapa möjlighet för politiker och
tjänstemän i kommunen att underteckna protokoll från
Kommunfullmäktige samt kommunala nämnder och styrelser med
elektronisk signatur. Kommunstyrelsen remitterade motionen till
Kommunstyrelseförvaltning för besvarande.
En elektronisk justering av protokoll ligger i linje med
Digitaliseringsstrategin för Örebro kommun och en pilot kommer att
påbörjas under hösten 2017.
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Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 22 augusti 2017.
Ärendet bordlades av Kommunfullmäktige den 27 september 2017.
Beslutsunderlag
Protokoll från Kommunstyrelsen, 2017-08-22, § 166
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-06-15
Motion från Daniel Granqvist (M) om protokollsjustering genom
elektronisk signatur, 2017-01-26
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
- Motionen bifalles.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Bordlägga ärendet.

§ 256 Svar på motion från Sara Richert (MP) om
språkvänner
Ärendenummer: Ks 163/2015
Ärendebeskrivning
Sara Richert (MP) har inkommit med en motion som anmäldes i
Kommunfullmäktige den 28 januari 2015, § 33.
Motionen innehåller ett förslag om att inrätta konceptet ”Språkvänner”
med syfte att hjälpa nyanlända till snabbare etablering, bygga broar mellan
människor, förebygga fördomar och skapa ett samhälle där alla kan känna
sig inkluderade.
Motionen har beretts av Kommunstyrelseförvaltningen.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 12 september 2017.
Ärendet bordlades av Kommunfullmäktige den 27 september 2017.
Beslutsunderlag
Protokoll från Kommunstyrelsen, 2017-09-12, § 189 - tillkommer senare
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-07-05
Motion från Sara Richert (MP) om att starta verksamheten ”Språkvänner”
för nyanlända (KS 163/2015)
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
1. Motionen är besvarad.
2. Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att inventera de initiativ
som pågår inom civilsamhället inom området integration och mötesplatser,
liknande det koncept som motionären föreslår, samt ta reda på vilket sätt
kommunen kan stötta dem.
3. Uppdraget ska återrapporteras till Kommunstyrelsen under år 2018.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Bordlägga ärendet.

§ 257 Svar på motion från Murad Artin m.fl. (V) om
jämställd rätt till SFI
Ärendenummer: Ks 1409/2016
Ärendebeskrivning
Murad Artin, Jessica Carlqvist, Cecilia Lönn Elgstrand, och Martha
Wicklund, samtliga (V), har inkommit med en motion, jämställd rätt till
SFI.
Motionen föreslår att Örebro kommun ser över vilket sätt som kan vara
mest lämpligt för att hålla språkkurser för föräldralediga som är nya i
Sverige. För den som är ny i Sverige är det viktigt att snabbt lära sig
språket och komma vidare i arbete eller studier men för den som har små
barn och är föräldraledig är det svårt att delta i SFI eller annan utbildning.
Du får inte ha med dig barn till SFI och ofta är det kvinnorna som blir
hemma den mesta tiden med barnen och vars svenskkunskaper liksom
utbildning och arbete blir lidande. Kommer det flera barn tätt i en familj
innebär det att introduktionen kan bli uppskjuten flera år.
Kommun erbjuder idag undervisning för att utveckla kunskaper i svenska
språket på ett flertal av familjecentralerna med öppen förskola. Motionen
anses besvarad.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 12 september 2017.
Ärendet bordlades av Kommunfullmäktige den 27 september 2017.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2017-09-12, § 190
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-08-29
Motion från Murad Artin, Jessica Carlqvist, Cecilia Lönn Elgstrand, och
Martha Wicklund, samtliga (V), om jämställd rätt till SFI, 2016-11-23
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
1. Motionen är besvarad.
2. Förvaltningen för utbildning, försörjning och arbete och
Socialförvaltningen får i uppdrag att se över marknadsföringen av
insatserna, i syfte att nå fler i behov av insatser.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Bordlägga ärendet.

§ 258 Svar på motion från Murad Artin m.fl. (V) om att
anlägga sinnenas park
Ärendenummer: Ks 1408/2016
Ärendebeskrivning
Murad Artin (V), Cecilia Lönn Elgstrand (V), Jessica Carlqvist (V) och
Martha Wicklund (V) har inkommit med en motion som anmäldes i
Kommunfullmäktige den 23 november 2016.
Motionen innehåller ett förslag att Örebro kommun ska planera och
anlägga en "sinnenas park", centralt belägen i Örebro. Parken ska komma
alla örebroare till del, men fokus ska vara på personer med olika
funktionsvariationer.
Ärendet har behandlats av Programnämnd samhällsbyggnad den 1 juni
2017 och av Kommunstyrelsen den 10 oktober 2017.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2017-10-10, § 198
Protokollsutdrag från Programnämnd samhällsbyggnad, 2017-06-01, § 82
Tjänsteskrivelse från Programnämnd samhällsbyggnad, 2017-05-24
Motion från Murad Artin m.fl. (V), 2016-11-23
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
1. Motionen är besvarad
2. Tekniska förvaltningen får i uppdrag att inventera renoveringsbehov och
utvecklingsmöjligheter i den befintliga anläggningen Doftlunden.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Bordlägga ärendet.
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§ 259 Anmälan av enkla frågor och interpellationer till
kommande sammanträde
Ärendebeskrivning
Sara Richert (MP) har inkommit med en interpellation till Ullis Sandberg
(S) om odlas kommunens jordbruksmark ekologiskt, Ks 1284/2017.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Interpellationen får ställas.

§ 260 Anmälan av motioner
Ärendebeskrivning
Från Daniel Spiik (SD), Daniel Edström (SD) och Jimmy Larsson (SD) har
en motion om tiggerifria zoner i Örebro kommun inkommit, Ks 1241/2017.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
-Remittera motionerna till Kommunstyrelsen.

§ 261 Anmälan av handlingar
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelseförvaltningen anmäler handlingar som inkommit och
bedöms relevanta för Kommunfullmäktige att få kännedom om.
Beslutsunderlag
Delårsrapport och revisionsrapport Nerikes Brandkår
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Anmälan läggs till handlingarna.

§ 262 Vissa val m.m.
Ärendenummer: Ks 1279/2017
Ärendebeskrivning
Valberedningen har den 26 oktober 2017 inkommit med en valhandling.
Valhandlingen läggs som en bilaga till protokollet.
Beslutsunderlag
Valhandling, 2017-10-26
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
-Enligt Valberedningens förslag.
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TILLÄGGSYRKANDE / RESERVATION

Liberalerna

KOMMUNFULLMÄKTIGE 25 oc h 26 okto be r 201 7
Ärende: Liberala Ramar för vä lfärd och m er valfrihet i Örebro 2018

Liberala budgetramar 2018
Lib eralerna lad e i Kommunstyrelsen 10 oktober fram en budget, Liberala Ramar för Örebro 2018.
Den inne håller detaljerad politik, me n fra m föra llt inriktningsmål och prioriterin gar för en bättre skola
och välfärd för hela Örebro . Dessutom finns ett liberalt förslag till driftra mar och resulta t.
Ändringsförslag attsats 6 lnvesteringsprogram 2018

När det gäller investeringsprogra mmet så tycker Libera lerna i stort a tt de av Ko mm unstyrelsen
föreslagna satsningar överensstä mmer med våra för 2018.
I sak fi nns det dock några satsningar som inte följer vår politik eller våra ra mar. Vissa satsningar ska
strykas helt och några ska skjutas på fra mtiden.
Libera lerna väljer d ärför a tt bifa lla det av Kommu nstyrelsens lagda föreslog till lnvesteringsprogram
för 20 18. Men a tt yrka på följande ändringar samt att bara gälla för 20 18.
Andringsyrl<andeförlnve~

---

Investeringar som skjuts på framtiden eller stryks

Trafik och Miljö (Olaigatan 135' och teaterp lan 188')

-323

Stadsmiljö (torg o gator ) del flyttas fram i tiden

-60

Större gång och GC (Östra bangatan 70')

-70

Från trafikleder till stadsgator (Rudb ecksgatan )
Bus Rapid transit skjuts skjuts fra m i tiden
Naturvård del flyttas fram i tiden (utveckling av bio raststygor)
Medborgardialog parkinvesteringar (ska rymmas i drift)
Pott PN (inget friytrymme vid behov beslut i nämnd)

-242
- 11

-101
-40
- 11 55

Sakändring i investering

Upprustning av räls och banvall till tåget på Stora holmen

45

Faller förslagna ändringsyrkande är detta tillika en reservation till förmån ovanstående förslag på
ändringar.

Karoliha Wallström (L)

Liberalerna Örebro • Mats-Olof Liljegren • Pressekreterare • Tel. 070 360 19 19 • e-post: mats-olof.liljegren@liberalerna.se
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2017-10-23

Ks 1279/2017

ÖREBRO

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

Linus Karlsson (MP), Ks 1281/2017

Ledamot i Grundskolenämnden

Anna Spiik (SD), Ks 1294/2017

Ledamot i Kommunfullmäktige

Pernilla Göransson-Lindqvist (S),
Ks 1298/2017

Ledamot i Vuxenutbildningsoch arbetsmarknadsnämnden

Sara Wikberg (S), Ks 1299/2017

Ersättare i Byggnadsnämnden

Sheneh Armaghan (S), Ks 1300/2017

Ledamot i Gymnasienämnden
Ersättare i Programnämnd barn
och utbildning

Anders Östman (KD), Ks 1303/2017

Ledamot tillika 1:e vice
ordförande i Programnämnd
barn och utbildning

Johan Fahlström (KD), Ks 1304/2017

Ersättare i Kommunfullmäktige

Bela-King Mohamed Abdulle (C), Ks 1305/2017 Ersättare i Fritidsnämnden
Peter Krejci (MP), Ks 1308/2017

Ersättare i Socialnämnd öster
Ersättare Överförmyndarnämnden

Kommunfullmäktige föreslås besluta följande:
1. Begärda entlediganden beviljas.
2. Hos länsstyrelsen begära att ny ledamot efter Anna Spiik (SD) utses till
Kommunfullmäktige genom ny sammanräkning.
3. Hos länsstyrelsen begära att ny ersättare efter Johan Fahlström (KD) utses
till Kommunfullmäktige genom ny sammanräkning.
4. Patrik Jämtvall (L) utses till ersättare i Kommunalförbundet Nerikes
Brandkår efter Yngve Alkman (L).

5. Pontus Olofsson (MP) utses till ledamot i Grundskolenämnden efter Linus
Karlsson (MP).
6. Kent Vallén (S), tidigare ersättare i Vuxenutbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden, utses till ledamot i samma nämnd efter Pernilla
Göransson-Lindqvist (S).
7. Erika Svanström (S) utses till ersättare i Vuxenutbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden efter Kent Vallén. Erika Svanström (S) går in
som andra ersättare.
8. Lisbeth Estrada Perez (S) utses till ersättare i Byggnadsnämnden efter Sara
Wikberg (S).
9. Johan Gynnhammar (S), tidigare ersättare i Gymnasienämnden, utses till
ledamot i samma nämnd efter Sheneh Armaghan (S).
10. Sandra Zenginel (S) utses till ersättare i Gymnasienämnden efter Johan
Gynnhammar (S). Sandra Zenginel (S) går in som tredje ersättare.
11. Inger Blyckert (S) utses till ersättare i Programnämnd barn och utbildning
efter Sheneh Armaghan (S). Inger Blyckert (S) går in som tredje ersättare.
12. Marlene Jörhag (KD), ledamot i Programnämnd barn och utbildning, utses
till 1:e vice ordförande i samma nämnd efter Anders Östman (KD).
13. Sonja Kurt (KD), tidigare ersättare i Programnämnd barn och utbildning,
utses till ledamot i samma nämnd efter Anders Östman (KD).
14. Jonas Ahlforn von Beetzen (KD) utses till ersättare i Programnämnd barn
och utbildning efter Sonja Kurt (KD).
15. Peter Johansson (C) utses till ersättare i Fritidsnämnden efter Bela-King
Mohamed Abdulle (C).
16. Sten Lang (MP) utses till ersättare i Socialnämnd öster efter Peter Krejci
(MP)
17. Sten Lang (MP) utses till ersättare i Överförmyndarnämnden efter Peter
Krejci (MP)
18. Sara Richert (MP) utses till borgerlig begravningsförrättare.
19. Till bolaget Örebro Läns Flygplats AB utses Ulrika K Jansson (opol) till
suppleant efter Fredrik Forsberg (opol). Valet avser tiden t.o.m. slutet av
den ordinarie bolagsstämma som hålls närmast efter att val till
Kommunfullmäktige hölls.
20. Valen under punkterna 4-18 avser tiden t.o.m. 31 december år 2018.
För valberedningen
Jan Zetterqvist

Julia Taavela

