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2016-11-23
Datum:
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Plats:
Sessionssalen, Rådhuset
Närvarande ledamöter
Jan Zetterqvist (S)
Ulf Södersten (M)
Björn Sundin (S)
Torgny Larsson (S)
Linda Smedberg (S)
Yusuf Abdow (S)
Jessica Ekerbring (S)
Jennie Nises (S)
Camilla Andersson (S)
Ameer Sachet (S)
Marie Brorson (S)
John Johansson (S)
Susann Wallin (S)
Allan Armaghan (S)
Carina Toro Hartman (S)
Kenneth Nilsson (S)
Ida Eklund (S)
Frederick Axewill (S)
Inger Carlsson (S)
Eva Eriksson (S)
Per-Åke Sörman (C)
Lars Johansson (C)
Behcet Barsom (KD)
Lennart Bondeson (KD)
Anders Hagström (KD)
Murad Artin (V)
Martha Wicklund (V)
Cecilia Lönn Elgstrand (V)
Anders Åhrlin (M)
Stefan Stark (M)
Linn Andersson (M)
Maria Haglund (M)
Sara Ishak (M)

§§ 299-303, del av § 298

§§ 291 - 297, del av § 298
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Johan Kumlin (M)
Hossein Azeri (M)
Maria Hedwall (M)
Niclas Persson (MP)
Sara Richert (MP)
Marcus Willén Ode (MP)
Per Folkeson (MP)
Gunnar Oest (MP)
Jesper Räftegård (MP)
Anna Spiik (SD)
Jimmy Larsson (SD)
Daniel Spiik (SD)
Daniel Edström (SD)
Karolina Wallström (L)
Ulrica Solver-Gustavsson (L)
Azita Iranipour (L)
Tjänstgörande ersättare
Roger Andersson (S)
Sara Dicksen (M)
Lars Elamson (M)
Eghbal Kamran (M)
Elisabeth Karlsson Zuaw (S)
Pell Uno Larsson (S)
Hannah Ljung (C)
Lasse S Lorentzon (S)
Stefan Nilsson (V)
Gunilla Olofsson (M)
Åsa Johansson (L)
Seydou Bahngoura (C)
Emelie Jaxell (M)
Anna Hedström (S)
Sara Maxe (KD)
Habib Brini (SD)

Ersätter Per Lilja (S)
Ersätter Sara Ishak (M) del av § 298, §§ 299-303
Ersätter Sebastian Cehlin (M)
Ersätter Daniel Granqvist (M)
Ersätter Hanna Altunkaynak (S)
Ersätter Agneta Blom (S)
Ersätter Charlotte Edberger Jangdin (C)
Ersätter Fisun Yavas (S)
Ersätter Jessica Carlqvist (V)
Ersätter Johanna Reimfelt (M)
Ersätter Patrik Jämtvall (L)
Ersätter Lars Johansson (C) §§ 291 - 297, del av § 298
Ersätter Ewa Leitzler (M)
Ersätter Thomas Esbjörnsson (S)
Ersätter Marlene Jörhag (KD)
Ersätter Jonas Millard (SD)

Närvarande ersättare
Hans Holberg (V)
Per-Ove Karlsson (S)
Elvy Wennerström (S)
Laszlo Petrovics (SD)
Sten Lang (MP)
Gun Carlestam Lewin (S)
Martin Mestanza Haro (L)
Övriga
Joel Larsson Nämndsekreterare
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Paragraf 291-303

Joel Larsson, sekreterare
Justerat den 30 november 2016.

Jan Zetterqvist (S), ordförande

Stefan Nilsson (V), justerare

Jennie Nises (S), justerare

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 1 december
2016.

§ 291 Val av protokollsjusterare och bestämmande av tid
för justering av protokollet
Ärendebeskrivning
På uppdrag av ordföranden utses Jennie Nises (S) och Stefan Nilsson (V)
tillsammans med Ida Eklund (S) och Karolina Wallström (L) som ersättare
att jämte ordföranden justera dagens protokoll. Justeringen äger rum på
Kommunstyrelseförvaltningen i Rådhuset onsdag den 30 november
klockan 16:00.

§ 292 Enkel fråga från Stefan Nilsson (V) till Kenneth
Nilsson (S) om varför Övergripande strategier och budget
ÖSB 2017 inte är förhandlad med alla fackförbunden
Ärendenummer: Ks 1411/2016
Ärendebeskrivning
Stefan Nilsson (V) har inkommit med en enkel fråga till Kenneth Nilsson
(S) om varför Övergripande strategier och budget ÖSB 2017 inte är
förhandlad med alla fackförbunden.
Beslutsunderlag
Enkel fråga från Stefan Nilsson (V), Ks 1411/2016
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Kommunfullmäktiges behandling
Stefan Nilson (V) ställer sin fråga.
Kenneth Nilsson (S) yttrar sig.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Frågan får ställas.
2. Frångå ärendet, som därmed är färdigbehandlat.

§ 293 Enkel fråga från Stefan Nilsson (V) om vad Jessica
Ekerbring (S) avser göra för att fackliga
förtroendepersoner ska få sin rätt till facklig utbildning
Ärendenummer: Ks 1410/2016
Ärendebeskrivning
Stefan Nilsson (V) har inkommit med en enkel fråga om vad Jessica
Ekerbring (S) avser göra för att fackliga förtroendepersoner ska få sin rätt
till facklig utbildning.
Beslutsunderlag
Enkel fråga från Stefan Nilsson (V), Ks 1410/2016
Kommunfullmäktiges behandling
Stefan Nilsson (V) ställer sin fråga.
Jessica Ekerbring (S) yttrar sig.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Frågan får ställas.
2. Frångå ärendet, som därmed är färdigbehandlat.

§ 294 Enkel fråga från Martha Wicklund (V) till Per-Åke
Sörman om hur man säkerställer att incidenter inom LSS
inte upprepas
Ärendenummer: Ks 1305/2016
Ärendebeskrivning
Martha Wicklund (V) har inkommit med en enkel fråga till Per-Åke
Sörman om hur man säkerställer att incidenter som skett inom LSS inte
upprepas.
Frågan anmäldes vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 26 oktober
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2016.
Beslutsunderlag
Enkel fråga från Martha Wicklund (V), Ks 1305/2016
Kommunfullmäktiges behandling
Martha Wicklund (V) ställer sin fråga.
Per-Åke Sörman (C) yttrar sig.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Frågan får ställas.
2. Frångå ärendet, som därmed är färdigbehandlat.

§ 295 Interpellationer som inkommit inom beslutade
tidsfrister
Ärendebeskrivning
Det har inte inkommit någon interpellation inom beslutad tidsfrist.

§ 296 Program för uppföljning av privata utförare
Ärendenummer: Ks 204/2015
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige ska enligt 3 kap. 19b § kommunallagen (KL) för
varje mandatperiod anta ett program med mål och riktlinjer för sådana
kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare.
Enligt den nya lagregeln ska kommunen kontrollera och följa upp den
verksamhet som genom avtal har lämnats över till privata utförare.
Kommunen ska också, enligt 3 kap. 19a § KL tillförsäkra sig om att när
avtal sluts med privata utförare göra det möjligt att ge allmänheten insyn i
den verksamhet som ska lämnas över.
Syftet med programmet är att förbättra uppföljning och kontroll av privata
utförare och öka allmänhetens insyn i privata utförares
verksamhet.
I programmet ska det framgå hur fullmäktiges mål och riktlinjer samt
övriga föreskrifter på området ska följas upp och hur allmänhetens insyn
ska tillgodoses. Programmet gäller alla verksamhetsområden som
kommunen upphandlar som vård och omsorg, hälso- och sjukvård, kultur
och fritid, gator och parker, fastighetsförvaltning, kommunikationer och
annan infrastruktur samt verksamhet som utförs enligt lagen om
valfrihetssystem (LOV). Programmet omfattar inte fristående skolor och
förskolor då kommunen inte är huvudman för dessa enheter. Det åligger
kommunen enligt skollagen att utöva tillsyn över fristående förskolor.
5

Denna tillsyn är av offentligrättslig karaktär och kan inte betecknas som
uppföljning av verksamhet utövad av privata utförare då kommunen aldrig
har överlämnat verksamheten utan endast godkänt en ansökan från den
enskilde huvudmannen.
Lagändringarna gäller från och med den 1 januari 2015 och innebär att
programmet ska antas under mandatperioden.
Lagen omfattar inte uppföljning av den verksamhet som bedrivs i
kommunal regi. För verksamhet som bedrivs av kommunen finns
bestämmelser om uppföljning och intern kontroll redan i kommunallagen. I
tilläggsdirektiv till utredningen En ny kommunallag för framtiden, SOU
2015:24, föreslås att Kommunallagen ska göras mer konkurrensneutral
avseende uppföljning och kontroll av olika utförare av kommunal
verksamhet. Utredningen föreslår att programmet ska omfatta även den
verksamhet som bedrivs i kommunal regi men som hade kunnat lämnas
över till privata utförare. Det finns inget som hindrar att programmet
utformas på detta sätt även om det i dagsläget inte finns någon sådan
skyldighet.
Ärendet behandlades av Kommunstyrelsen den 8 november 2016.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-10-13
Program för insyn och uppföljning av verksamhet som bedrivs av privata
utförare
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
1. Anta program för insyn och uppföljning av verksamhet som bedrivs av
privata utförare samt verksamhet som bedrivs i kommunal regi men som
hade kunnat lämnas över till privata utförare, i enlighet med
Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
2. Samtliga nämnder får i uppdrag att ta fram en plan och en organisation
för uppföljning av privata utförares verksamhet samt verksamhet som
bedrivs i kommunal regi men som hade kunnat lämnas över till privata
utförare, i enlighet med programmet.
3. Upphandlings- och uppföljningsavdelningen får i uppdrag att utarbeta en
standardiserad mall och metodik till stöd för nämndernas uppföljningar.
Vid Kommunstyrelsens sammanträde reserverade sig Murad Artin (V) mot
beslutet till förmån för eget yrkade att beslutspunkt 1 ändras till "Anta
program för insyn och uppföljning av verksamhet som bedrivs av privata
utförare" och beslutspunkt 2 ändras till "Samtliga nämnder får i uppdrag att
ta fram en plan och en organisation för uppföljning av privata utförares
verksamheter".
Yrkande
Kenneth Nilsson (S), Lennart Bondesson (KD), Per-Åke Sörman (C),
Jesper Räftegård (MP), Karolina Wallström (L), Daniel Edström (SD) och
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Anders Åhrlin (M) yttrar sig och yrkar bifall till Kommunstyrelsens
förslag.
Murad Artin (V) yttrar sig och yrkar att beslutspunkt 1 ändras till "Anta
program för insyn och uppföljning av verksamhet som bedrivs av privata
utförare" och beslutspunkt 2 ändras till "Samtliga nämnder får i uppdrag att
ta fram en plan och en organisation för uppföljning av privata utförares
verksamheter".
Proposition
Ordföranden Jan Zetterqvist (S) finner att det endast finns ett förslag till
beslutspunkt 3, det vill säga Kommunstyrelsens förslag och att
Kommunfullmäktige beslutar enligt detta.
Ordförande finner därefter att det finns två förslag till beslut till
beslutspunkterna 1 och 2, det vill säga bifall till Kommunstyrelsens förslag
respektive Murad Artins (V) yrkande om att beslutspunkt 1 ändras till
"Anta program för insyn och uppföljning av verksamhet som bedrivs av
privata utförare" och beslutspunkt 2 ändras till "Samtliga nämnder får i
uppdrag att ta fram en plan och en organisation för uppföljning av privata
utförares verksamheter". Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och
finner att Kommunfullmäktige beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Anta program för insyn och uppföljning av verksamhet som bedrivs av
privata utförare samt verksamhet som bedrivs i kommunal regi men som
hade kunnat lämnas över till privata utförare, i enlighet med
Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
2. Samtliga nämnder får i uppdrag att ta fram en plan och en organisation
för uppföljning av privata utförares verksamhet samt verksamhet som
bedrivs i kommunal regi men som hade kunnat lämnas över till privata
utförare, i enlighet med programmet.
3. Upphandlings- och uppföljningsavdelningen får i uppdrag att utarbeta en
standardiserad mall och metodik till stöd för nämndernas uppföljningar.
Reservation
Murad Artin (V), Stefan Nilsson (V), Cecilia Lönn Elgstrand (V) och
Martha Wicklund (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för Murad
Artins (V) yrkade att beslutspunkt 1 ändras till "Anta program för insyn
och uppföljning av verksamhet som bedrivs av privata utförare" och
beslutspunkt 2 ändras till "Samtliga nämnder får i uppdrag att ta fram en
plan och en organisation för uppföljning av privata utförares
verksamheter".
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§ 297 Översyn av verksamhetsområde för vatten och
avlopp 2016
Ärendenummer: Ks 1142/2016
Ärendebeskrivning
Utifrån gällande vatten och avlopp (VA)-lagstiftning skall Örebro kommun
återkommande se över och vid behov förändra och utöka
verksamhetsområden för dricksvatten, spillvatten och dagvatten. Detta
behövs bland annat för nya och planerade exploateringsområden och för
andra befintliga bebyggelseområden där det finns behov av kommunal VAförsörjning.
Verksamhetsområdet utgörs av geografiska områden inom vilka
kommunen har ansvar att ordna kommunal VA-försörjning för berörda
fastigheter och där lag (2006:412) om allmänna vattentjänster (LAV)
gäller. Inom verksamhetsområdet gäller Örebro kommuns VA-taxa och
Allmänna bestämmelser (ABVA). Beslut rörande VA-taxa, ABVA och
verksamhetsområde skall tas av Kommunfullmäktige. För att möjliggöra
byggnation enligt gällande eller kommande detaljplaner eller
förhandsbesked behöver Örebro kommun bygga ut den allmänna VAanläggningen till ett antal fastigheter. Ett beslut om utökat
verksamhetsområde behövs för att VA-utbyggnaden ska bli verklighet.
VA-planeringsgruppen föreslår att verksamhetsområdet för dricks-, dagoch spillvatten utökas enligt bifogade kartor och för nedan angivna
fastigheter.
Ärendet behandlades av Programnämnd samhällsbyggnad den 6 oktober
2016 och av Kommunstyrelsen den 8 november 2016.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Programnämnd samhällsbyggnad, 2016-10-06, §
103.
Tjänsteskrivelse, 2016-05-19
Karta över tillkommande verksamhetsområde samt förteckning över
berörda fastigheter som påverkas av dessa förändringar
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
- Utöka verksamhetsområdena för spill-, dricks- och dagvatten enligt
förslag i bifogade kartor och fastighetsförteckning.
Yrkande
Björn Sundin (S) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Enligt Kommunstyrelsens förslag.

§ 298 Svar på motion från Niclas Persson (MP) och Azita
Iranipour (FP) om lokal barnombudsman
Ärendenummer: Ks 734/2015
Ärendebeskrivning
Niclas Persson, kommunalråd för Miljöpartiet de gröna och Azita Iranipour
ledamot i Kommunfullmäktige för Folkpartiet har inkommit med en
motion där de vill att Kommunfullmäktige ska inrätta en lokal
barnombudsman i Örebro kommun. Syftet är att stärka barnets rättigheter,
inte minst barns och ungas rätt till inflytande och delaktighet.
Ärendet har behandlats av Programnämnd barn och utbildning den 2
december 2015 och av Kommunstyrelsen den 10 maj 2016.
Kommunfullmäktige bordlade ärendet den 25 maj, den 15 juni, den 28
september 2016 och den 27 oktober 2016.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2016-05-10, § 119
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-01-27
Protokollsutdrag från Programnämnd barn och utbildning, 2015-12-02, §
200
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2015-11-12
Nicklas Perssons (MP) och Azita Iranipours (FP), motion om att inrätta en
lokal barnombudsman i Örebro kommun, 2015-05-28
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
1. Motionen är besvarad.
2. Centralt skolstöd får i uppdrag att inrätta en telefonlinje och
funktionsbrevlåda som barn och unga från förskoleklass till gymnasiet kan
vända sig till om de av någon anledning inte kan vända sig till någon i
närmaste omgivningen.
Vid Kommunstyrelsens sammanträde reserverade sig Karolina Wallström
(L) och Sara Richert (MP) mot beslutet till förmån för sina yrkanden
om bifall till motionen.
Yrkande
Niclas Persson (MP) yttrar sig och yrkar i första hand
återremiss av motionen och i andra hand bifall till motionen.
9

Jessica Ekerbring (S), Björn Sundin (S), Lasse Lorentzon (S), Lennart
Boendesson (KD), Sara Richert (MP), Anders Åhrlin (M), Cecilia LönnElgstrand (V), Elisabeth Malmqvist (C), Karolina Wallström (L), Azita
Iranipour (L) och Erika Solver-Gustavsson (L) yttrar sig och yrkar bifall
till återremissyrkandet.
Daniel Spiik (SD) yttrar sig och yrkar bifall till Kommunstyrelsens
ursprungliga förslag.
Proposition
Ordföranden Jan Zetterqvist (S) ställer först Niclas Perssons (MP) yrkande
om att ärendet ska återremitteras under proposition och finner att
Kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska återremitteras till
Kommunstyrelsen.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Ärendet återremitteras till Kommunstyrelsen.

§ 299 Svar på motion från Azita Iranipour (FP) om centrum
mot våld i nära relation
Ärendenummer: Ks 533/2013
Ärendebeskrivning
Azita Iranipour (FP) har inkommit med en motion som anmäldes 24 april,
2013. Motionens förslag är att inrätta en fast tjänst som barnpedagog, för
att ersätta den tidigare projektanställningen vid Centrum mot våld som
arbetade med barnen och barnperspektivet.
Kommunstyrelsen beslutade den 21 maj 2013 att överlämna motionen till
dåvarande Kommunledningskontoret för förslag till yttrande.
Kommunfullmäktige beslutade den 28 januari 2015 att återremittera
Kommunledningskontorets förslag med motiveringen att se över stödet till
de barn som utsätts för våld i nära relationer. Förslaget är att motionen ska
anses tillgodosedd. De förändrade kraven på offentligt ansvarstagande för
barn utsatta för våld i nära relationer och som har bevittnat våld innebär att
de kommunala åtagandena avseende samordning, stöd och behandling för
barn måste säkerställas. Därför sker just nu en processkartläggning, där
särskild vikt läggs vid hur resurser bör placeras organisatoriskt.
Programnämnd social välfärd fattade beslut den 3 mars 2016 om att avsätta
500 tkr från nämndens utvecklingsmedel specifikt destinerade för
ändamålet att utveckla arbetet med barn som bevittnat våld. I
budgetprocessen för 2017 kommer Kommunstyrelsen säkerställa en
långsiktig finansiering av detta ärende.
Ärendet behandlades av Kommunstyrelsen den 10 maj 2016.
Kommunfullmäktige bordlade ärendet den 25 maj, den 15 juni, den 28
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september och den 27 oktober 2016.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelseförvaltningen, 2016-05-10, § 121
Förslag till yttrande, 2016-04-12
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-03-23
Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige, 2015-01-28, § 15
Skriftlig reservation från Anders Åhrlin (M)
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen 2014-01-28, § 12
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2013-12-04
Motion från Azita Iranipour (FP), med rubriken "Centrum mot våld i nära
relation", april 2013.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
1. Motionen är tillgodosedd.
2. Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att utifrån resultatet av
pågående processkartläggning agera för att säkerställa att kraven på
offentligt ansvarstagande för barn utsatta för våld i nära relationer uppfylls.
Vid Kommunstyrelsens sammanträde reserverade sig Karolina Wallström
(L), Maria Haglund (M), Johanna Reimfelt (M) och Johan Kumlin (M) mot
beslutet till förmån för Karolina Wallströms (L) och Maria Haglunds (M)
yrkande om bifall till motionen.
Yrkande
Per-Åke Sörman (C), Azita Iranipour (L), Martha Wicklund (V) yttrar sig
och yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Sigvard Blixt (SD) yttrar sig och yrkar bifall till motionen.
Proposition
Ordföranden Jan Zetterqvist (S) finner att det finns två förslag till beslut,
det vill säga Per-Åke Sörman (C), Azita Iranipour (L) och Martha
Wicklunds (V) yrkande om bifall till Kommunstyrelsens förslag till beslut
och Sigvard Blixt (SD) yrkande om bifall till motionen.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att
Kommunfullmäktige beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Motionen är tillgodosedd.
2. Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att utifrån resultatet av
pågående processkartläggning agera för att säkerställa att kraven på
offentligt ansvarstagande för barn utsatta för våld i nära relationer uppfylls.
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§ 300 Svar på motion från Daniel Edström (SD) m.fl. om
ökad trygghet vid motionsspår
Ärendenummer: Ks 1362/2015
Handläggare: Björn Sundin (S)
Ärendebeskrivning
Daniel Edström (SD) och Jimmy Larsson (SD) har inkommit till
Kommunfullmäktige med en motion den 7 december 2015.
Motionen innehåller förslag om att uppföra lämpligt placerade
informationsskyltar i anslutning till motionsspår, med information om var
enskild kan anmäla nedfallna träd, samt förslag om uppdrag att genomföra
projekt på prov där man avverkar träd 2-5 meter på vardera sidan om ett
utvalt motionsspår och sedan återkomma med utvärdering.
Motionsspår i Örebro kommun sköts enligt ett avtal med Förvaltningen för
utbildning, försörjning och arbete, Praktikcentrum samt med ett antal
idrottsföreningar. I uppdragen ingår att hålla spårens omedelbara närhet fri
från sly och högt gräs. Röjning av gräs sker varje år och sly vartannat år.
Vid röjning tas små granar och sly bort inom ca 5 meter från spårkanten.
Ärendet behandlades av Programnämnd samhällsbyggnad den 8 september
2016 och av Kommunstyrelsen den 8 november 2016.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Programnämnd samhällsbyggnad, 2016-09-08, § 80
Tjänsteskrivelse, 2016-05-30
Daniel Edström (SD) och Jimmy Larsson (SD), motion om ökad trygghet
vid motionsspår, 2015-12-07
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
- Motionen är tillgodosedd.
Vid Kommunstyrelsens sammanträde reserverade sig Daniel Edström
(SD) mot beslutet till förmån för eget yrkande om bifall till motionen.
Yrkande
Björn Sundin (S) yttrar sig och yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Daniel Edström (SD) och Daniel Spiik (SD) yttrar sig och yrkar bifall till
motionen.
Proposition
Ordföranden Jan Zetterqvist (S) finner att det finns två förslag till beslut,
det vill säga Björn Sundins (S) yrkande om bifall till Kommunstyrelsens
förslag och Daniel Edströms (SD) och Daniel Spiiks (SD) yrkande om
bifall till motionen.
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Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att
Kommunfullmäktige beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Motionen är tillgodosedd.
Reservation
Daniel Spiik (SD), Daniel Edström (SD), Sigvard Blixt (SD), Jimmy
Larsson (SD), Anna Spiik (SD) och Habib Brini (SD) reserverar sig mot
beslutet i förmån för Daniel Edströms (SD) och Daniel Spiiks (SD)
yrkande om bifall till motionen.

§ 301 Anmälan av enkla frågor och interpellationer till
kommande sammanträde
Ärendebeskrivning
Daniel Granqvist (M) har inkommit med en enkel fråga till kommunalråd
Jessica Ekerbring (S) om hur många skolpliktiga barn i Örebro som inte
fullgör sin skolplikt, Ks 1405/2016.
Anders Åhrlin (M) har inkommit med en interpellation till kommunalråd
Kenneth Nilsson (S) om den ekonomiska situationen för Biogasbolaget i
Karlskoga AB, Ks 1402/2016.
Daniel Granqvist (M) har inkommit med en interpellation till kommunalråd
Jessica Ekerbring (S) om hur skolplikten i Örebro kommun efterlevs, Ks
1403/2016.
Daniel Granqvist (M) har inkommit med en interpellation till kommunalråd
Kenneth Nilsson (S) om ansökan om försörjningsstöd via internet, Ks
1401/2016.
Beslutsunderlag
Enkel fråga från Daniel Granqvist (M)
Interpellation från Anders Åhrlin (M)
Interpellation från Daniel Granqvist (M)
Interpellation från Daniel Granqvist (M)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Interpellationerna och den enkla frågan får ställas.

§ 302 Anmälan av motioner
Ärendebeskrivning
Från Daniel Spiik (SD) har en motion om att kommunen ska genomföra
åldersgranskning av ensamkommande barn inkommit, Ks 1370/2016.
Från Murad Artin (V), Cecilia Lönn Elgstrand (V), Jessica Carlqvist (V)
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och Martha Wicklund (V) har en motion om att planera och anlägga en
Sinnenas park centralt i Örebro inkommit, Ks 1408/2016.
Från Murad Artin (V), Cecilia Lönn Elgstrand (V), Jessica Carlqvist (V)
och Martha Wicklund (V) har en motion om jämställd rätt till SFI, Ks
1409/2016.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Remittera motionerna till Kommunstyrelsen.

§ 303 Vissa val m.m.
Ärendenummer: Ks 1367/2016
Ärendebeskrivning
Valberedningen har den har den 21 november inkommit med en
valhandling. Valhandlingen läggs som bilaga till protokollet.
Beslutsunderlag
Valhandling, 2016-11-21
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Enligt valberedningens förslag.
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2016-11-21

Ks 1367/2016

Kommunfullmäktige

Vissa val m.m.
Nedanstående personer har begärt entledigande från angivna uppdrag:
Emil Eriksson (MP), Ks 1151/2016

Ersättare i Vård och
omsorgsnämnd väster

Thomas Esbjörnsson (S), Ks 1359

Ledamot i Kommunfullmäktige

Isabell Landström (opol), Ks 1371

Suppleant i Alfred Nobel
Science Park AB

Karin Linderoth (MP), Ks 907/2016

Ersättare i Socialnämnd väster

Eva Hesse Almkvist (M), 1372/2016

Ledamot i Kulturnämnden

Emelie Jaxell (M) Ks 1155/2016

Ledamot och tillika 2:e vice
ordförande i nämnden för
funktionshindrade
Ersättare i Programnämnd
social välfärd

Azita Iranipour (L), Ks 1387/2016

Ledamot i Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige föreslås besluta följande:
1. Begärda entlediganden beviljas
2. Hos länsstyrelsen begära att ny ledamot efter Thomas Esbjörnsson (S)
utses genom ny sammanräkning.
3. Hos länsstyrelsen begära att ny ledamot efter Azita Iranipour (L) utses
genom ny sammanräkning.
4. Sara Ishak (M) utses till ledamot tillika 2:e vice ordförande i nämnden för
funktionshindrade efter Emelie Jaxell (M).
5. Sara Ishak (M) utses till ersättare i Programnämnd social välfärd efter
Emelie Jaxell (M).
6. Lennart Carlsson (M), tidigare ersättare i Kulturnämnden, utses till ledamot
i samma nämnd efter Eva Hesse-Almkvist (M).

7. Hanna Rimmefors (M) utses till ersättare i Kulturnämnden efter Lennart
Carlsson (M).
8. Lisa Gustafsson (MP) utses till ersättare i Vård och omsorgsnämnd väster
efter Emil Eriksson (MP).
9. Ann-Christin Hellberg (SD) utses till ny nämndeman efter Josefin
Petterson (SD) som på egen begäran entledigats av Örebro Tingsrätt. Valet
avser tiden t.o.m. den 31 december 2019.
10. Fredrik Forsberg (opol) utses till ny ledamot i Alfred Nobel Science Park
AB efter Isabell Landström (opol). Valet avser tiden t.o.m. slutet av den
ordinarie bolagsstämma som hålls närmast efter att val till
Kommunfullmäktige hölls.
11. Valen under punkterna 2-6 avser tiden t.o.m. 31 december år 2018.
För valberedningen
Jan Zetterqvist
Julia Taavela

