Ks 1126/2016

Protokoll

Kommunfullmäktige
2016-10-26 och 2016-10-27
Datum:
Klockan: 09:00 - 17:00
Plats:
Sessionssalen, Rådhuset
Närvarande ledamöter
Agneta Blom (S)
Jan Zetterqvist (S)
Björn Sundin (S)
Torgny Larsson (S)
Linda Smedberg (S)
Yusuf Abdow (S)
Fisun Yavas (S)
Thomas Esbjörnsson (S)
Jessica Ekerbring (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)
Ida Eklund (S)
Frederick Axewill (S)
Inger Carlsson (S)
Hanna Altunkaynak (S)
Eva Eriksson (S)
Per-Åke Sörman (C)
Lars Johansson (C)
Charlotte Edberger Jangdin (C)
Behcet Barsom (KD)
Lennart Bondeson (KD)
Murad Artin (V)
Martha Wicklund (V)
Jessica Carlqvist (V)
Cecilia Lönn Elgstrand (V)
Anders Åhrlin (M)
Johanna Reimfelt (M)

§§ 266-267, §§269-270, del av § 271, §§ 272-290

§§ 268-270, del av § 271, §§272-290
§§ 266-270, del av § 271, §§272-279
§§ 268-270, del av § 271, §§272-290

§§ 266-270, del av § 271, §§ 280-290

§§ 266-270, del av § 271, §§272-290
§§ 268-279
§§ 266-267 del av § 271

§§ 266-268, § 271, §§ 280-290
§§ 266-270, del av § 271, §§ 272-290
1

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)
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)
Karolina Wallström (L)
Ulrica Solver-Gustavsson (L)
Azita Iranipour (L)
Tjänstgörande ersättare
Roger Andersson (S)
Lars Elamson (M)
Eghbal Kamran (M)
Elisabeth Karlsson Zuaw (S)

§§ 266-268, § 271, §§ 273-290

§§ 268-270, del av § 271, §§ 272-290

§§ 266-267, del av § 271, §§ 281-290

Ersätter Jennie Nises (S) del av § 271
Ersätter Ulf Södersten (M) §§ 268-270, del av § 271,
§§ §§ 272-290
Ersätter Sara Ishak (M) §§ 269-270, § 272
Ersätter Jennie Nises §§ 266-267, del av § 271, ersätter
Kenneth Nilsson (S) §§ 272-279

Pell Uno Larsson (S)

Ersätter Thomas Esbjörnsson (S) §§ 266-267, del av §
271

Hannah Ljung (C)

Ersätter Charlotte Edberger Jangdin (C) §§ 266-268, §
271, §§ 280-290

Lasse S Lorentzon (S)
Lars O Molin (KD)

Ersätter Jenni Nises (S)
Ersätter Lennart Bondeson (KD) §§ 268-270, del av §
271, §§ 272-290
Ersätter Johanna Reimfeldt (M) del av § 271, ersätter
Sebastian Cehlin (M)§§ 268-270, del av § 271, §§ 272290

Gunilla Olofsson (M)

Lotta Sörman (MP)

Ersätter Per Folkesson (MP) §§ 266-267, del av § 271

Åsa Johansson (L)
Seydou Bahngoura (C)
Laszlo Petrovics (SD)

Ersätter Patrik Jämtvall (L)
Ersätter Elisabeth Malmqvist (C) delar av § 271
Ersätter Anna Spiik (SD)
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Sten Lang (MP)

Anna Hedström (S)
Sara Maxe (KD)
Habib Brini (SD)
Martin Mestanza Haro (L)
Anders Fensby (M)

Ersätter Marcus Willén Ode (MP) §§ 266-267, del av §
271, ersätter Per Folkesson (MP) §§ 268-270, del av §
271, §§ 282-290
Ersätter Aamer Sachet (S) §§ 266-267, del av § 271
Ersätter Jessica Ekerbring (S) del av 271, §§ 280-290
Ersätter Anders Hagström (KD)
Ersätter Jonas Millard (SD)
Ersätter Azita Iranipour (L) §§ 266-267, §§ 269-270,
del av § 271, §§ 272-279
Ersätter Sara Ishak (M) §§

Närvarande ersättare
Sara Dicksen (M)
Hans Holberg (V)
Per-Ove Karlsson (S)
Gun Carlestam Lewin (S)
Elvy Wennerström (S)

Paragraf 266-290

Pernilla Wikström Pehrson, sekreterare
Justerat den 7 november 2016

Agneta Blom (S), ordförande

Allan Armaghan (S), justerare

Maria Haglund (M), justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 7 november
2016.
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§ 266 Val av protokollsjusterare och bestämmande av tid
för justering av protokollet
Ärendebeskrivning
På förslag av ordförande Agneta Blom (S) uppdras åt Carina Toro Hartman
(S) och Maria Haglund (M) med Allan Armaghan (S) och Sara Richert
(MP) som ersättare att jämte ordföranden justera protokollet. Justeringen
äger rum på Kommunstyrelseförvaltningen i Rådhuset måndagen den 7
november kl. 08.30.

§ 267 Enkla frågor som inkommit inom beslutade
tidsfrister
Ärendebeskrivning
Inga enkla frågor har inkommit inom beslutade tidsfrister.

§ 268 Interpellation från Åsa Johansson (L) till
kommunalråd Kenneth Nilsson (S) om bemötande av
ideella organisationer
Ärendenummer: Ks 202/2016
Ärendebeskrivning
Åsa Johansson (L) har inkommit med en interpellation till kommunalråd
Kenneth Nilsson (S) om bemötande av ideella organisationer.
Interpellationen anmäldes vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 17
februari 2016 och bordlades den 30 mars, den 27 april, den 25 maj, den 15
juni och den 28 september 2016.
Beslutsunderlag
Interpellation från Åsa Johansson (L)
Svar från Kenneth Nilsson (S)
Niclas Persson (MP) yttrar sig i interpellationsdebatten
Nämndens behandling
Åsa Johansson (L) ställer sin fråga i interpellationen.
Kenneth Nilsson (S), yttrar sig och hänvisar till det skriftliga svaret.
Niclas Persson (MP), Per-Åke Sörman (C) Karolina Wallström (L), Fisun
Yavas (S) och Behcet Barsom (KD) yttrar sig i interpellationsdebatten.
Beslut
Kommunfullfullmäktige beslutar
- Frångå interpellationen som därmed är besvarad.
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§ 269 Interpellation från Karolina Wallström (L) till
kommunalråd Björn Sundin (S) om en paviljong på
Järntorget
Ärendenummer: Ks 340/2016
Ärendebeskrivning
Karolina Wallström (L) har inkommit med en interpellation till
kommunalråd Björn Sundin (S) om en paviljong på Järntorget.
Interpellationen anmäldes och bordlades vid Kommunfullmäktiges
sammanträde den 30 mars samt bordlades den 27 april, den 25 maj, den 15
juni och den 28 september 2016.
Beslutsunderlag
Interpellation från Karolina Wallström (L)
Svar från Björn Sundin (S)
Nämndens behandling
Interpellationen utgår på begäran av interpellanten.

§ 270 Interpellationer som inkommit inom beslutade
tidsfrister
Nämndens behandling
Inga interpellationer har inkommit inom beslutade tidsfrister.

§ 271 Övergripande strategier och budget 2017 med plan
för 2018-2019
Ärendenummer: Ks 1026/2016
Ärendebeskrivning
Förslag till övergripande strategier och budget 2017 samt flerårsplan för
2018-2019 för Örebro kommun "En växande kommun med nya
möjligheter" har upprättats på uppdrag av Socialdemokraterna
Kristdemokraterna och Centerpartiet.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 11 oktober 2016 och beslutade
då även för egen del att:
1. Igångsättningstillstånd beviljas för nybyggnation av två gruppbostäder
2018.
2. Igångsättningstillstånd beviljas för nybyggnation/ersättning av förskolor
på Södra Ladugårdsängen, i Lillån, på norr samt för ytterligare behov av att
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tillskapa förskoleplatser som ryms inom det ospecificerade utrymmet enligt
investeringsprogram 2018.
3. Igångsättningstillstånd beviljas för Eklundaskolans ersättning och
utbyggnad av förskole- och skollokaler 2018 samt för ytterligare behov av
att tillskapa skolplatser som ryms inom det ospecificerade utrymmet enligt
investeringsprogram 2018.
Beslutsunderlag
Reservation från Anders Åhrlin (M), 2016-10-11
Reservation från Karolina Wallström (L), 2016-10-11
Reservation och särskilt yttrande från Murad Artin (V), 2016-11-13
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-09-29
En växande kommun med nya möjligheter Kommunledningen i Örebros
övergripande strategier och budget 2017 med plan för 2018-2019
Bilagor 1-8 till Kommunledningens förslag
Fackliga synpunkter
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 2016 fastställs till 21,35
kronor per skattekrona.
2. Övergripande strategier och budget 2017 med flerårsplan 2018-2019
fastställs enligt förslaget "En växande kommun med nya möjligheter".
3. Finansiella mål och verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning för
år 2017 fastställs enligt förslag i budgethandlingen.
4. För del av resultatet, som överstiger det beslutade finansiella målet,
genomförs vid årets slut en markering i eget kapital i syfte att möjliggöra
insatser som syftar till att bromsa framtida kostnadsutveckling.
5. Driftbudgetramar för år 2017 fastställs enligt förslag budgethandlingen.
6. Mätning av måluppfyllelse inom utpekade strategiområden sker, enligt
den modell som redovisas i budgethandlingen, vid framtagande av
delårsrapport 2 och årsredovisningen.
7. Investeringsprogrammet för 2017 med plan för 2018-2020 fastställs.
8. Igångsättningstillstånd beviljas för de investeringsobjekt med start 2017
som redovisas med finansiering i investeringsprogrammet.
9. I Kommunstyrelsens uppdrag ingår att under året, i konsekvens med
fattade beslut, ombudgetera mellan nämnder inom ramen för beslutad
budget för verksamhetens nettokostnad.
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10. Anta förändringar i vård- och omsorgstaxa enligt bifogad rapport
Översyn av taxor och avgifter samt antar vård- och omsorgstaxa enligt
bifogat taxedokument. Förändringarna gäller från 1 mars 2017.
11. Anta förändringar i taxa för serviceinsatser utan biståndsbeslut enligt
bifogad rapport Översyn av taxor och avgifter samt anta vård- och
omsorgstaxa för serviceinsatser utan biståndsbeslut enligt bifogat
taxedokument. Förändringarna gäller från 1 mars 2017.
12. Anta Örebro kommuns reviderade föreskrifter för hantering av
hushållsavfall. Föreskrifterna gäller från och med 1 januari 2017.
13. Anta hushållsavfallstaxa för 2017. Taxan gäller från och med 1 januari
2017.
14. Anta Vatten- och avloppstaxa, med höjning av brukningstaxan med 6,4
procent samt höjning av anläggningsavgift med 18 procent. Taxan gäller
från och med 1 januari 2017.
Nämndens behandling
Vid Kommunstyrelsens sammanträde reserverade sig Anders Åhrlin (M),
Maria Haglund (M) och Johan Kumlin (M) skriftligt till förmån för Anders
Åhrlins (M) yrkande ombifall till Nya Moderaternas eget förslag till budget
för Örebro kommun för år 2017 och Nya Moderaternas och Liberalernas
eget förslag till investeringsprogram för Örebro kommun för åren 20172019 samt avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag för
beslutspunkterna 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 och 10.
Karolina Wallström (L) reserverade sig skriftligt mot Kommunstyrelsens
beslut till förmån för sitt yrkande om bifall till Liberalernas eget förslag till
budget för Örebro kommun för år 2017 och Liberalernas och Nya
Moderaternas eget förslag till investeringsprogram för Örebro kommun för
åren 2017-2019 samt avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag för
beslutspunkterna 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 och 9.
Sara Richert (MP) reserverade sig mot Kommunstyrelsens beslut till
förmån för sitt yrkande om bifall till Miljöpartiets eget förslag till budget
för Örebro kommun för år 2017 och Miljöpartiets eget förslag till
investeringsprogram för åren 2017-2019.
Daniel Edström (SD) reserverade sig mot Kommunstyrelsens beslut till
förmån för sitt yrkande om bifall till Sverigedemokraternas eget förslag till
budget för Örebro kommun för år 2017 och Sverigedemokraternas eget
förslag till investeringsprogram för åren 2017-2019.
Murad Artin (V) reserverade sig skriftligt mot Kommunstyrelsens beslut
till förmån för sitt yrkande om bifall till Vänsterpartiets eget förslag till
budget för Örebro kommun för år 2017 och Vänsterpartiets eget förslag till
investeringsprogram för åren 2017-2019 samt avslag på
Kommunstyrelseförvaltningens förslag för beslutspunkterna 2, 3, 5, 10 och
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11.
Murad Artin (V) deltog inte i Kommunstyrelsens beslut för beslutspunkt 6.
Karolina Wallström deltog inte i Kommunstyrelsens beslut för
beslutspunkt 10.
Yrkande
Kenneth Nilsson (S), Lennart Bondeson (KD), Per-Åke Sörman (C),
Hannah Ljung (C), Björn Sundin (S), Behcet Barsom (KD), Lars
Johansson (C), Anna Hedström (S), Jessica Ekerbring (S), Marlene Jörhag
(KD), Seydou Bahngoura (C), Linda Smedberg (S), Sara Maxe (KD),
Elisabeth Malmqvist (C), Susanne Wallin (S), Pell Uno Larsson (S), Fisun
Yavas (S), John Johansson (S), Marie Brorsson (S), Eva Eriksson (S),
Frederick Axewille (S), Carina Toro Hartman (S), Hanna Altunkaynak (S),
Per Lilja (S), Ida Eklund (S), Inger Carlsson (S) yrkar bifall
till Kommunledningen i Örebros övergripande strategier och budget 2017
med plan för 2018-2019.
Anders Åhrlin (M), Maria Haglund (M), Johan Kumlin (M), Stefan Stark
(M), Maria Hedwall (M), Sara Ishak (M), Johanna Reimfeldt (M), Eva
Leitzler (M), Lars Elamson (M), Daniel Granqvist (M), Linn Andersson
(M), Sebastian Cehlin (M) och Hossein Azeri (M) yrkar bifall till
Moderaternas förslag till budget.
Daniel Edström (SD), Daniel Spiik (SD), Jimmy Larsson (SD), Sigvard
Blixt (SD) och Habib Brini (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas
förslag till budget.
Sara Richert (MP), Niclas Persson (MP), Lotta Sörman (MP), Niclas
Persson (MP), Gunnar Oest (MP), Sten Lang (MP) och Jesper Räftegård
(MP) yrkar bifall till Miljöpartiets förslag till budget.
Karolina Wallström (L), Ulrica Solver Gustavsson (L), Azita Iranipour (L),
Åsa Johansson (L) och Martin Mestanza (L) yrkar bifall till Liberalernas
förslag till budget med ändringyrkande för avslag på Kommunstyrelsens
beslutspunkt 10.
Murad Artin (V), Jessica Carlqvist (V), Cecilia Lönn Elgstrand (V) och
Martha Wicklund (V) yrkar bifall till Vänsterpartiets förslag
till budget med ändringyrkande för avslag på Kommunstyrelsens
beslutspunkt 6.
Proposition
Efter att budgetdebatten förklaras avslutad ställer ordförande Agneta Blom
(S) proposition på de yrkanden som uppkommit under debatten enligt den
av Kommunfullmäktige godkända propositionsordningen.
Ordföranden finner att det finns sex förslag till beslut, Kommunstyrelsens
förslag, Moderaternas förslag, Sverigedemokraternas förslag, Miljöpartiets
förslag, Liberalernas förslag och Vänsterpartiets förslag och behandlar
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dessa ett i taget.
Ordföranden finner att Kommunfullmäktige beslutar enligt
Kommunstyrelsens förslag.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Skattesatsen för allmän kommunalskatt år 2016 fastställs till 21,35
kronor per skattekrona.
2. Övergripande strategier och budget 2017 med flerårsplan 2018-2019
fastställs enligt förslaget "En växande kommun med nya möjligheter".
3. Finansiella mål och verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning för
år 2017 fastställs enligt förslag i budgethandlingen.
4. För del av resultatet, som överstiger det beslutade finansiella målet,
genomförs vid årets slut en markering i eget kapital i syfte att möjliggöra
insatser som syftar till att bromsa framtida kostnadsutveckling.
5. Driftbudgetramar för år 2017 fastställs enligt förslag budgethandlingen.
6. Mätning av måluppfyllelse inom utpekade strategiområden sker, enligt
den modell som redovisas i budgethandlingen, vid framtagande av
delårsrapport 2 och årsredovisningen.
7. Investeringsprogrammet för 2017 med plan för 2018-2020 fastställs.
8. Igångsättningstillstånd beviljas för de investeringsobjekt med start 2017
som redovisas med finansiering i investeringsprogrammet.
9. I Kommunstyrelsens uppdrag ingår att under året, i konsekvens med
fattade beslut, ombudgetera mellan nämnder inom ramen för beslutad
budget för verksamhetens nettokostnad.
10. Anta förändringar i vård- och omsorgstaxa enligt bifogad rapport
Översyn av taxor och avgifter samt antar vård- och omsorgstaxa enligt
bifogat taxedokument. Förändringarna gäller från 1 mars 2017.
11. Anta förändringar i taxa för serviceinsatser utan biståndsbeslut enligt
bifogad rapport Översyn av taxor och avgifter samt anta vård- och
omsorgstaxa för serviceinsatser utan biståndsbeslut enligt bifogat
taxedokument. Förändringarna gäller från 1 mars 2017.
12. Anta Örebro kommuns reviderade föreskrifter för hantering av
hushållsavfall. Föreskrifterna gäller från och med 1 januari 2017.
13. Anta hushållsavfallstaxa för 2017. Taxan gäller från och med 1 januari
2017.
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14. Anta Vatten- och avloppstaxa, med höjning av brukningstaxan med 6,4
procent samt höjning av anläggningsavgift med 18 procent. Taxan gäller
från och med 1 januari 2017.
Reservation
Mot beslutet reserverade sig Anders Åhrlin (M), Maria Haglund (M) och
Johan Kumlin (M), Johanna Reimfelt (M), Daniel Granqvist (M), Linn
Andersson (M), Maria Hedwall (M), Gunilla Olofsson (M), Eghbal
Kamran (M), Eva Leitzler (M), Hossein Azeri (M), Stefan Stark (M)
och Lars Elamsson (M) till förmån för Anders Åhrlins (M) m.fl. yrkande
om bifall till Nya Moderaternas eget förslag till budget för Örebro kommun
för år 2017 och Nya Moderaternas och Liberalernas eget förslag till
investeringsprogram för Örebro kommun för åren 2017-2019 samt avslag
på Kommunstyrelseförvaltningens förslag för beslutspunkterna 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9 och 10.
Mot beslutet reserverade sig Karolina Wallström (L), Azita Iranipour (L),
Åsa Johansson (L) och Ulrica Solver-Gustavsson (L) till förmån för
Karolina Wallström (L) m.fl. yrkande om bifall till Liberalernas eget
förslag till budget för Örebro kommun för år 2017 och Liberalernas och
Nya Moderaternas eget förslag till investeringsprogram för Örebro
kommun för åren 2017-2019 samt avslag på
Kommunstyrelseförvaltningens förslag för beslutspunkterna 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10 och 19.
Mot beslutet reserverade sig Sara Richert (MP), Niclas Persson (MP), Sten
Lang (MP), Jesper Räftegård (MP) och Gunnar Oest (MP) till förmån för
Sara Richert (MP) m.fl. yrkande om bifall till Miljöpartietslag till budget
för Örebro kommun för år 2017 och Miljöpartiets eget förslag till
investeringsprogram för åren 2017-2019.
Mot beslutet reserverade sig Daniel Edström (SD), Daniel Spiik (SD),
Sigvard Blixt (SD), Laszlo Petrovic (SD), Habib Brini (SD) och Jimmy
Larsson (SD) till förmån för sitt yrkande om bifall
till Sverigedemokraternas eget förslag till budget för Örebro kommun för
år 2017 och Sverigedemokraternas eget förslag till investeringsprogram för
åren 2017-2019.
Mot beslutet reserverade sig Murad Artin (V), Martha Wicklund
(V), Jessica Carlqvist (V) och Cecilia Lönn-Elgstrand till förmån för sitt
yrkande om bifall till Vänsterpartiets eget förslag till budget för Örebro
kommun för år 2017 och Vänsterpartiets eget förslag till
investeringsprogram för åren 2017-2019 samt avslag på
Kommunstyrelseförvaltningens förslag för beslutspunkterna 2, 3, 5, 6, 10
och 11.
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§ 272 Delårsrapport med prognos 2 2016 Örebro kommun
Ärendenummer: Ks 786/2016
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelseförvaltningen har sammanställt en delårsrapport till och
med 31 augusti och helårsprognos för 2016. I rapporten görs en
uppföljning av kommunfullmäktiges strategiska områden och målen för
god ekonomisk hushållning.
Prognosen för verksamhetsmålen visar att 18 av 24 bedömda indikatorer
beräknas klara sitt målvärde för året, med nuvarande och planerade
insatser. Många utvecklingsinsatser för att ge bättre nytta för medborgare
och brukare har gjorts och planeras under året. En del ger effekt redan
2016, för andra väntas effekten komma framöver. Den sammantagna
bedömningen är att Örebro kommun uppfyllt kraven om god ekonomisk
hushållning utifrån satta verksamhetsmål.
Prognosen för de finansiella målen visar måluppfyllelse för två av tre mål.
Delårsresultatet januari till augusti 2016 uppgår till 554 miljoner kronor.
Kommunens prognos för helåret bedöms till 459 miljoner kronor, vilket är
ett överskott på 345 miljoner kronor i förhållande till budget. Resultatet
exklusive jämförelsestörande poster är 201 miljoner kronor.
Nämnderna redovisar sammantaget ett överskott på 43 miljoner kronor.
Försäljningsintäkterna för tomträtter och exploateringsverksamheten
förväntas ge ett överskott på 247 miljoner kronor. Prognosen för
skatteintäkter och generella statsbidrag beräknas ge ett överskott närmare
72 miljoner kronor. Helårsprognosen för finansverksamheten bedöms till 3
miljoner kronor. Årets balanskravsresultat prognostiseras till 443 miljoner
kronor och kommunen har därmed inte något balanskravsresultat att
justera.
Kommunens investeringar visar en prognos på 725 miljoner kronor vilket
är en avvikelse till budget på 156 miljoner kronor. Bolagens investeringar
för skattefinansierad verksamhet väntas uppgå till 500 miljoner kronor.
Prognosen för årets resultat visar att det är möjligt att markera medel i det
egna kapitalet för att skapa förutsättningar för verksamheterna för att
möjliggöra effekthemtagning genom smarta, automatiserade och
förenklade arbetssätt som frigör resurser.
Ärendet behandlades av Kommunstyrelsen den 11 oktober 2016 och
Kommunstyrelsen beslutade då för egen del att Anders Åhrlin (M) fick
lämna ett särskilt yttrande som togs till protokollet.
Beslutsunderlag
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Revisorernas granskning av delårsrapport och bedömning
Särskilt yttrande från Anders Åhrlin (M), 2016-10-11
Delårsrapport med prognos 2 2016 Örebro kommun
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
1. Delårsrapport med prognos 2 för 2016 godkänns.
2. Samtliga nämnder som redovisar prognostiserat underskott för år 2016
ska genomföra åtgärder för att klara att bedriva verksamheten inom
beslutade budgetramar.
3. Av årets resultat enligt prognos 2 markeras 120 miljoner kronor inom
det egna kapitalet för investering i satsningar som möjliggör omställning
till högre effektivitet i tjänsteutbud och arbetsprocesser.
Vid Kommunstyrelsens sammanträde deltog inte Karolina Wallström (L)
och Murad Artin (V) i beslutet.
Yrkande
Björn Sundin (S), Maria Haglund (M), Niclas Persson (MP), Behcet
Barsom (KD), Per-Åke Sörman (C) yrkar bifall till Kommunstyrelsens
förslag.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Delårsrapport med prognos 2 för 2016 godkänns.
2. Samtliga nämnder som redovisar prognostiserat underskott för år 2016
ska genomföra åtgärder för att klara att bedriva verksamheten inom
beslutade budgetramar.
3. Av årets resultat enligt prognos 2 markeras 120 miljoner kronor inom
det egna kapitalet för investering i satsningar som möjliggör omställning
till högre effektivitet i tjänsteutbud och arbetsprocesser.
Murad Artin (V), Martha Wicklund (V), Cecilia Lönn Elgstrand (V),
Jessica Carlqvist (V), Karolina Wallström (L), Åsa Johansson (L), Martin
Mestanza (L) och Ulrika Solver-Gustavsson (L) avstår från att delta i
beslutet.

§ 273 Redovisning av lokalt partistöd för år 2015 samt
beslut om utbetalning av partistöd för år 2017
Ärendenummer: Ks 855/2014
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 §§.
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.
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.
Ärendet behandlades av Kommunstyrelsen den 11 oktober 2016 som då
även beslutade för egen del att partierna uppmanas att komplettera
redovisningarna med en resultaträkning, inför Kommunfullmäktiges
sammanträde den 25-26 oktober 2016.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-09-14
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, Moderaterna, Miljöpartiet, Socialdemokraterna,
Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet läggs till handlingarna.
2. Partistöd utbetalas till samtliga partier representerade i
Kommunfullmäktige för år 2017.
3. FOA-kommittén får i uppdrag att se över rutiner för att underlätta för
berörda partier att uppfylla sin redovisningsplikt enligt kommunallagen
och inom ramen för de av Kommunfullmäktige beslutade reglerna inför
kommande redovisningsperiod.
Yrkande
Per-Åke Sörman (C) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Redovisning av lokalt partistöd från Centerpartiet, Kristdemokraterna,
Liberalerna, Moderaterna, Miljöpartiet, Socialdemokraterna,
Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet läggs till handlingarna.
2. Partistöd utbetalas till samtliga partier representerade i
Kommunfullmäktige för år 2017.
3. FOA-kommittén får i uppdrag att se över rutiner för att underlätta för
berörda partier att uppfylla sin redovisningsplikt enligt kommunallagen
och inom ramen för de av Kommunfullmäktige beslutade reglerna inför
kommande redovisningsperiod

§ 274 Redovisning av obesvarade motioner
Ärendenummer: Ks 1024/2016
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 11 oktober 2016.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens sammanställning över ej färdigberedda
motioner september 2016
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
- Anmälan läggs till handlingarna.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Anmälan läggs till handlingarna.
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§ 275 Beslut som inte är verkställda enligt
socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till
vissa funktionshindrade (LSS), kvartal2 2016
Ärendenummer: Ks 1028/2016
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 (fr. o. m. 2013-06-01 tidigare Socialstyrelsen),
kommunens revisorer och Kommunfullmäktige.
Ärendet behandlades av Programnämnd social välfärd den 8 september
2016 och av Kommunstyrelsen den 11 oktober 2016.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Programnämnd social välfärd 2016-09-08, § 138 tillkommer senare
Statistikrapport kvartal 2
Statistik för samtliga nämnder
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
Informationen tas till protokollet.

§ 276 Svar på motion från Sigvard Blixt (SD) m.fl. om
musikalisk underhållning på äldreboenden
Ärendenummer: Ks 556/2015
Ärendebeskrivning
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Sigvard Blixt (SD), Laszlo Petrovics (SD) och Habib Brini (SD), har
inkommit med en motion som anmäldes i Kommunstyrelsen den 19 maj
2015 och remitterades till Programnämnd social välfärd för svar.
Motionen innehåller förslag om att Programnämnd social välfärd får i
uppdrag att se över behovet och möjligheten för brukare och personal inom
berörda nämnder att få stimulerande musikunderhållning.
Programnämnd social välfärd behandlade ärendet den 5 november 2015
och Kommunstyrelsen den 19 januari 2016.
Kommunfullmäktige bordlade ärendet den 27 januari, den 17 februari, den
30 mars, den 27 april, den 25 maj, den 15 juni och den 28 september 2016.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2016-01-19, § 13
Protokollsutdrag från Programnämnd social välfärd, 2015-11-05, § 148
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2015-07-02
Motion från Sigvard Blixt (SD) m.fl. om musikalisk underhållning på
äldreboenden
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
- Motionen är besvarad.
Vid Kommunstyrelsens sammanträde reserverade sig Daniel Edström (SD)
mot beslutet till förmån för sitt yrkande om bifall till motionen.
Yrkande
Per-Åke Sörman (C) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Sigvard Blixt (SD) yrkar bifall till motionen.
Proposition
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner övervägande ja
vara avgivet för bifall till Kommunstyrelsen förslag.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
- motionen är besvarad.
Reservation
Mot beslutet reserverade sig Daniel Edström (SD), Daniel Spiik (SD),
Sigvard Blixt (SD), Laszlo Petrovic (SD), Habib Brini (SD) och Jimmy
Larsson (SD) till förmån för Sigvard Blixt yrkande om bifall till motionen.
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§ 277 Svar på motion från Murad Artin (V) m.fl. om att
slopa parkeringsnormer
Ärendenummer: Ks 1334/2014
Ärendebeskrivning
Murad Artin (V), Jessica Carlqvist (V), Cecilia Lönn Elgstrand (V) och
Martha Wicklund (V) har inkommit med en motion daterad den 17 oktober
2014.
Motionen innehåller yrkande om att parkeringsnormen förändras så att det
blir möjligt att bygga nya bostäder utan att anlägga parkeringsplatser.
Programnämnd samhällsbyggnad behandlade ärendet den 3 november
2015 och Kommunstyrelsen den 19 januari 2016.
Kommunfullmäktige bordlade ärendet den 27 januari, den 17 februari, den
30 mars, den 27 april, den 25 maj, den 15 juni och den 28 september 2016.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2016-01-19, § 14
Protokollsutdrag från Programnämnd samhällsbyggnad, 2015-11-03, § 129
Stadsbyggnads tjänsteskrivelse med yttrande, 2015-10-12
Murad Artin m.fl. (V) motion om att slopa parkeringsnormen för att
stimulera byggandet av billiga bostäder, 2014-10-17
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
- Motionen är besvarad.
Vid Kommunstyrelsens sammanträde reserverade sig Murad Artin (V) mot
beslutet till förmån för sitt yrkande om bifall till motionen.
Karolina Wallström (L) reserverade sig mot beslutet till förmån för sitt
yrkande om avslag på motionen.
Yrkande
Björn Sundin (S), Sara Richert (MP), Lasse Lorentzon (S), Hannah Ljung
(C), Marcus Willen Ode (MP) och Daniel Granqvist (M) yrkar bifall till
Kommunstyrelsens förslag,
Jessica Carlqvist (V), Murad Artin (V) och Martha Wicklund (V) yrkar
bifall till motionen.
Jimmy Larsson (SD), Karolina Wallström (L) och Daniel Edström (SD)
yrkar avslag på motionen
Proposition
Ordföranden finner att det finns tre förslag till
beslut, nämligen Kommunstyrelsens förslag, yrkande om bifall till
motionen och yrkande om avslag på motionen. Ordföranden behandlar
yrkandena ett i taget och finner övervägande ja vara avgivet för bifall
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till Kommunstyrelsens förslag.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Motionen är besvarad
Reservation
Mot beslutet reserverade sig Karolina Wallström (L), Azita Iranipour (L),
Åsa Johansson (L), Ulrica Solver-Gustavsson (L), Daniel Edström (SD),
Daniel Spiik (SD), Sigvard Blixt (SD), Laszlo Petrovic (SD), Habib Brini
(SD) och Jimmy Larsson (SD) till förmån för Karolina Wallström (L) m.fl.
yrkande om avslag på motionen.
Mot beslutet reserverade sig Murad Artin (V), Martha Wicklund
(V), Jessica Carlqvist (V) och Cecilia Lönn-Elgstrand till förmån
för Murad Artin (V) m.fl. yrkande om bifall till motionen.

§ 278 Svar på motion från Johan Åqvist (FP) om att bygga
en gång-och cykelbana mellan Glomman och
Brickebacken
Ärendenummer: Ks 991/2014
Ärendebeskrivning
Johan Åqvist (FP) har inkommit med en motion daterad den 29 juli 2014.
Motionen innehåller yrkande om att det skapas ekonomiska förutsättningar
och underlag för byggnation av en sammanhängande gång- och cykelbana
mellan Adolfsberg och Norra Bro.
Åqvist menar att örebroare mellan Adolfsberg och Brickebacken utsätts för
onödiga risker då de hänvisas till att gå eller cykla på den hård trafikerade
vägen som enbart består utav körbanor för bilar. Åqvist skriver att en säker
förbindelse mellan Glomman och Brickebacken skulle öka möjligheten till
att både cykla och gå på ett säkerts sätt samt att resandet med bil mellan
stadsdelarna med stor säkerhet skulle minska om det fanns en säker
förbindelse för gång och cykel på sträckan.
Programnämnd samhällsbyggnad behandlade ärendet den 3 november
2015 och Kommunstyrelsen den 19 januari 2016.
Kommunfullmäktige bordlade ärendet den 27 januari, 17 februari, den 30
mars, den 27 april, den 25 maj, den 15 juni och den 28 september 2016.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2016-01-19, § 15
Protokollsutdrag från Programnämnd samhällsbyggnad, 2015-11-03, § 130
Stadsbyggnads tjänsteskrivelse med yttrande, 2015-10-12
Johan Åqvists (FP) motion om att bygga en gång- och cykelbana mellan
Glomman och Brickebacken, 2014-07-29
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
- Motionen är besvarad.
Vid Kommunstyrelsens sammanträde reserverade sig Karolina Wallström
(L) mot beslutet till förmån för sitt yrkande om bifall till motionen.
Yrkande
Björn Sundin yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag,
Karolina Wallström yrkar bifall till motionen.
Proposition
Ordföranden ställer proposition av yrkandena och finner övervägande ja
vara avgivet för Kommunstyrelsens förslag.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
- Motionen är besvarad
Reservation
Mot förslaget reserverade sig Karolina Wallström (L), Åsa Johansson (L),
Azita Iranipour (L) och Ulrika Solver Gustavsson (L) till förmån för
yrkande om bifall till motionen.

§ 279 Svar på motion från Sara Richert (MP) om vegetarisk
kost som norm på möten och konferenser
Ärendenummer: Ks 1026/2015
Ärendebeskrivning
Sara Richert (MP) har inkommit med en motion som anmäldes till
Kommunfullmäktige den 10 september 2015.
Motionären föreslår att alla sammanträden/seminarier och övriga möten
som ordnas av kommunen i såväl egen som extern regi ska ha vegetarisk
kost som huvudalternativ och kött som specialkost för de som önskar att
välja. Motionären menar att en halverad klimatpåverkan från maten, vilket
är kommunens mål för 2020, endast kan uppnås genom att mängden kött
minskas betydligt. Motionären menar vidare att vegetarisk kost som
huvudalternativ underlättar för kommunen att fatta mer hållbara matval.
Samt understryks några av de viktigaste fördelarna med vegetarisk kost,
vilka beskrivs vara ökad hälsa, minskade koldioxidutsläpp och effektivare
resursanvändning.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 8 mars 2016.
Kommunfullmäktige bordlade ärendet den 30 mars, den 27 april, den 25
maj, den 15 juni och den 28 september 2016.
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Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2016-03-08, § 60
Reservation från (MP), 2016-03-08
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-02-01
Motion från Sara Richert (MP) om vegetarisk kost som norm på möten och
konferenser
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
- Motionen är besvarad.
Vid Kommunstyrelsens sammanträde reserverade sig Niclas Persson (MP)
skriftligt mot beslutet till förmån för sitt yrkande om bifall till motionen.
Yrkande
Björn Sundin (S), Charlotte Edberger Jangdin (C), Eva Eriksson (S),
Hannah Ljung (C) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag
Sara Richert (MP), Jessica Carlqvist (V), Marcus Willén Ode (MP), Cecilia
Lönn-Elgstrand (V), Niclas Persson (MP), yrkar bifall till motionen.
Karolina Wallström (L), Daniel Spiik (SD), Åsa Johansson (L) yrkar
avslag på motionen.
Proposition
Ordföranden finner att det finns tre förslag till beslut, det vill säga
Kommunstyrelsens förslag, Sara Richert (MP) m.fl. yrkande samt Karolina
Wallström (L) m.fl. yrkande och behandlar dessa ett i taget.
Ordföranden finner övervägande ja vara avgivet för bifall till
Kommunstyrelsens förslag.
Votering begärdes och verkställdes.
Voteringen utvisade att 44 röster lämnats för bifall till Kommunstyrelsens
förslag, tio röster avlämnats för bifall till motionen och tio ledamöter
avstod från att rösta.
Följande ledamöter röstade ja till Kommunstyrelsens förslag:
Jessica Ekebring (S), Björn Sundin (S), Lars O Molin (KD), Elisabeth
Karlsson Zuaw (S), Eva Eriksson (S), John Johansson (S), Linda Smedberg
(S), Behcet Barsom (KD), Sara Maxe (KD), Marlene Jörhag (KD),
Charlotte Edberger Jangdin (C), Seydou Bahngoura(C), Lars Johansson
(C), Per-Åke Sörman (C), Yusuf Abdow (S), Camilla Andersson(S), Allan
Armaghan (S), Frederick Axewill (S), Lasse Lorentzon (S), Marie Brorson
(S), Ida Eklund (S), Thomas Esbjörnsson (S), Carina Toro Hartman (S),
Per Lilja (S), Hanna Altunkaynak (S), Torgny Larsson (S), Inger Carlsson
(S), Susanne Wallin (S), Fisun Yavas (S), Maria Haglund (M), Johan
Kumlin (M), Johanna Reimfeldt (M), Daniel Granqvist (M), Linn
Andersson (M), Maria Hedwall (M), Gunilla Olofsson (M), Eghbal
Kamran (M), Eva Leitzler (M), Hossein Azeri (M), Stefan Stark (M), Sara
Ishak (M), Lars Elamson (M), Jan Zetterqvist och Agneta Blom (S).
Följande ledamöter röstade ja för bifall till motionen:
Martha Wicklund (V), Murad Artin (V), Niclas Persson (MP), Sara Richert
(MP), Sten Lang (MP), Jesper Räftegård (MP), Marcus Willén Ode (MP),
Gunnar Oest (MP), Cecilia Lönn-Elgstrand (V) och Jessica Carlqvist (V).
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Följande ledamöter avstod från att rösta:
Karolina Wallström (L), Åsa Johansson (L), Ulrika Solver Gustavsson (L),
Martin Mestanza (L), Daniel Edström (SD), Daniel Spiik (SD), Sigvard
Blixt (SD), Laszlo Petrovic (SD), Habib Brini (SD) och Jimmy Larsson
(SD).
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Motionen är besvarad
Följande ledamöter avstår från att delta i beslutet: Karolina Wallström (L),
Åsa Johansson (L), Ulrika Solver Gustavsson (L), Martin Mestanza (L),
Daniel Edström (SD), Daniel Spiik (SD), Sigvard Blixt (SD), Laszlo
Petrovic (SD), Habib Brini (SD)
Reservation
Mot beslutet reserverade sig Sara Richert (MP), Niclas Persson (MP), Sten
Lang (MP), Jesper Räftegård (MP), Gunnar Oest (MP), Marcus Willen
Ode (MP), Murad Artin (V), Martha Wicklund (V), Cecilia Lönn Elgstrand
(V) och Jessica Carlqvist (V) till förmån för yrkande om bifall till
motionen.

§ 280 Svar på motion från Daniel Spiik (SD) och Habib
Brini (SD) om parkeringsanläggning utanför staden med
bussförbindelse in till centrum
Ärendenummer: Ks 766/2015
Ärendebeskrivning
Daniel Spiik (SD) och Habib Brini (SD) har inkommit med en motion som
anmäldes i Kommunfullmäktige den 17 juni 2015.
Motionen innehåller yrkande om att etablera en avgiftsfri
bilparkeringsplats precis utanför staden varifrån kostnadsfri kollektivtrafik
förslås trafikera Örebro centrum.
Ärendet behandlades av Programnämnd samhällsbyggnad den 1 december
2015 och av Kommunstyrelsen den 8 mars 2016.
Kommunfullmäktige bordlade ärendet den 30 mars, den 27 april, den 25
maj, den 15 juni och den 28 september 2016.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2016-03-08, § 61
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-02-29
Protokollsutdrag från Programnämnd samhällsbyggnad, 2015-12-01, § 142
Stadsbyggnads tjänsteskrivelse med yttrande, 2015-11-06
Daniel Spiiks (SD) och Habib Brinis (SD) motion om
parkeringsanläggning utanför staden med bussförbindelse in till centrum,
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2015-05-28
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
- Motionen avslås.
Vid Kommunstyrelsens sammanträde reserverade sig Daniel Edström (SD)
mot beslutet till förmån för sitt yrkande om bifall till motionen.
Yrkande
Björn Sundin(S) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Habib Brini (SD) och Daniel Spiik (SD) yrkar bifall till motionen.
Proposition
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner övervägande ja
vara avgivet för bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
- Motionen avslås.
Reservation
Mot beslutet reserverar sig Daniel Spiik(SD), Daniel Edström (SD), Jimmy
Larsson (SD), Habib Brini (SD), Sigvard Blixt (SD), Laszlo Petrovici (SD)
till förmån Habib Brini (SD) m.fl. yrkande om bifall till motionen.

§ 281 Svar på motion från Jessica Carlqvist (V) m.fl. om att
skapa ett bilfritt kulturstråk utmed Svartån
Ärendenummer: Ks 622/2015
Ärendebeskrivning
Vänsterpartiets (V) fullmäktigegrupp har inkommit med en motion som
anmäldes i Kommunfullmäktige den 29 april 2015. Motionen föreslår att
Programnämnd samhällsbyggnad ska utreda möjligheten att skapa ett
bilfritt kulturstråk från Länsmuseet till Konserthuset. Idén är att skapa
attraktivitet genom utrymme för möten mellan människor istället för bilar.
Bilgatan skulle kunna ersättas av caféer, uteserveringar, promenader,
torghandel och aktiviteter menar motionsställarna. Motionen har beretts av
Stadsbyggnadskontoret och Kultur- och Fritidsförvaltningen och har
samordnats av Kommunledningskontoret.
Ärendet behandlades av Programnämnd samhällsbyggnad den 1 december
2015 och av Kommunstyrelsen den 8 mars 2016.
Kommunfullmäktige bordlade ärendet den 30 mars, den 27 april, den 25
maj, den 15 juni och den 28 september 2016.
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Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2016-03-08, § 62
Reservation från (V), 2016-03-08
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse till Kommunstyrelsen, 201601-12
Protokollsutdrag från Programnämnd samhällsbyggnad, 2015-12-01, § 149
Reservation från (V), 2015-12-01
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse till Samhällsbyggnadsnämnd,
2015-10-28
Stadsbyggnads underlag till motionssvar 2015-10-27
Kultur- och fritidsförvaltningens underlag till motionssvar 2015-10-27
Vänsterpartiets gruppmotion (V) om bilfritt kulturstråk, 2015-04-29
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
- Motionen avslås.
Vid Kommunstyrelsens sammanträde reserverade sig Murad Artin (V)
skriftligt mot beslutet till förmån för sitt yrkande om att motionen är
besvarad.
Yrkande
Björn Sundin (S) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Jessica Carlqvist yrkar att motionen ska anses vara besvarad.
Proposition
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att
Kommunfullmäktige beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
Motionen avslås.
Reservation
Mot beslutet reserverar sig Jessica Carlqvist (V), Martha Wicklund (V),
Murad Artin (V), Cecilia Elg Lönnstrand(V) till förmån för Jessica
Carlqvist (V) m.fl. yrkande om att motionen är besvarad.

§ 282 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.
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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 och den 28
september 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.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
Motionen bordläggs.

§ 283 Svar på motion från Daniel Granqvist (M) om
vägmärken vid vägarbeten
Ärendenummer: Ks 506/2015
Ärendebeskrivning
Daniel Granqvist (M) inkom den 25 mars 2015 med en motion till
Kommunfullmäktige, gällande vägmärken vid vägarbeten. I motionen
efterfrågas att Örebro kommun vid större vägarbeten och andra arbeten
som innebär att gångbanor, cykelbanor, gator eller filer stängs av, alltid
skall sätta upp tydliga vägmärken med information om vad som ska
byggas, när bygget beräknas vara klart och när gaturummet kommer att
återställas. Därtill skall Örebro kommun ställa motsvarande krav på
entreprenörer och andra som utför arbeten, vilka gör att gångbanor,
cykelbanor, filer eller liknande stängs av. I motionen efterfrågas dessutom
att all denna information alltid skall publiceras på Örebro kommuns
anslagstavla, hemsida och genom andra lämpliga kommunikationskanaler.
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Ärendet behandlades av Programnämnd samhällsbyggnad den 4 februari
2016 och av Kommunstyrelsen den 10 maj 2016.
Kommunfullmäktige bordlade ärendet den 25 maj, den 15 juni och den 28
september 2016.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2016-05-10, § 120
Skriftlig reservation från Maria Haglund (M), 2016-05-10
Protokollsutdrag från Programnämnd samhällsbyggnad, 2016-02-04, § 9
Stadsbyggnads tjänsteskrivelse med yttrande, 2016-01-27
Motion från Daniel Granqvist (M) om vägmärken vid vägarbeten, 201503-25
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
- Motionen är besvarad.
Vid Kommunstyrelsens sammanträde reserverade sig Maria Haglund (M),
Johanna Reimfelt (M) och Johan Kumlin (M) skriftligt mot beslutet till
förmån för Maria Haglunds (M) yrkande om bifall till motionen.
Yrkande
Björn Sundin (S) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Daniel Granqvist yrkar bifall till motionen.
Proposition
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner övervägande ja
vara avgivet för bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Motionen är besvarad
Reservation
Daniel Granqvist (M), Anders Åhrlin (M), Maria Haglund (M), Gunilla
Olofsson (M) Sara Ishak (M), Lars Elamson (M), Johanna Reimfeldt (M),
Johan Kumlin (M), Linn Andersson (M), Maria Hedwalll (M), Hossein
Azeri (M), Stefan Stark (M), Eva Leitzler (M) reserverar sig till förmån för
yrkande om bifall till motionen.

§ 284 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.
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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 och den 28
september 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.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
- Ärendet bordläggs
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§ 285 Svar på motion från Daniel Granqvist (M) om en
vision för Myrö
Ärendenummer: Ks 846/2015
Ärendebeskrivning
Daniel Granqvist (M) har inkommit med en motion som anmäldes i
kommunfullmäktige den 17 juni 2015. Motionen innehåller förslag hur
området omkring Myrö ska planeras för framtida bostäder och verksamhet.
Ärendet behandlades av Programnämnd samhällsbyggnad den 4 februari
och av Kommunstyrelsen den 10 maj 2016.
Kommunfullmäktige bordlade ärendet den 25 maj, den 15 juni och den 28
september 2016.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2016-05-10, § 123
Skriftlig reservation från Maria Haglund (M), 2016-05-10
Protokollsutdrag från Programnämnd samhällsbyggnad, 2016-02-24, § 10
Stadsbyggnads tjänsteskrivelse med yttrande, 2015-11-27
Motion från Daniel Granqvist (M) om att planera för framtida bostäder och
verksamhet i Myrö, 2015-06-17
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
- Motionen avslås.
Vid Kommunstyrelsens sammanträde reserverade sig Maria Haglund (M),
Johanna Reimfelt (M) och Johan Kumlin (M) skriftligt mot beslutet till
förmån för Maria Haglunds (M) yrkande om bifall till motionen.
Karolina Wallström (L) reserverade sig mot beslutet till förmån för sitt
yrkande om bifall till motionen.
Yrkande
Björn Sundin (S) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Daniel Granqvist (M) yrkar bifall till motionen.
Proposition
Ordföranden ställer yrkanden mot varandra och finner övervägande ja vara
avgivet för bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
- Motionen avslås
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Reservation
Daniel Granqvist (M), Anders Åhrlin (M), Maria Haglund (M), Gunilla
Olofsson (M) Sara Ishak (M), Lars Elamson (M), Johanna Reimfeldt (M),
Johan Kumlin (M), Linn Andersson (M), Maria Hedwalll (M), Hossein
Azeri (M), Stefan Stark (M), Eva Leitzler (M).

§ 286 Svar på motion från Sara Richert (MP) m.fl. om bilfria
sommargator
Ärendenummer: Ks 1007/2015
Ärendebeskrivning
Sara Richert (MP) och Niclas Persson (MP), har inkommit med en motion
som anmäldes i Kommunfullmäktige den 7 september 2015. Motionen
innehåller ett förslag om att permanenta Engelbrektsgatan vid Fisktorget
som bilfri sommargata samt föreslå ytterligare fyra bilfria sommargator för
att skapa mer utrymme för folkliv. Engelbrektsgatan är en viktig länk för
flera målpunkter i staden - en omprioritering av gaturummet på platsen
beror på förutsättningarna och vad som händer i trafiksystemet i staden i
övrigt. Därför är i nuläget ett permanentande av omprioriteringen av
gaturummet sommartid vid Fisktorget inte aktuell. Arbetet med området
kring Fisktorget kommer dock att fortgå. Stadsbyggnad har ett uppdrag att
arbeta med framtida gestaltning för Fisktorget och del av Engelbrektsgatan.
Motionen behandlades av Programnämnd samhällsbyggnad den 2 juni och
av Kommunstyrelsen den 23 augusti 2016.
Kommunfullmäktige bordlade ärendet den 28 september 2016.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2016-08-23, § 182
Protokollsutdrag från Programnämnd samhällsbyggnad, 2016-06-02, § 63
Stadsbyggnads tjänsteskrivelse, 2016-04-28
Sara Richert (MP) och Niclas Persson (MP), motion om bilfria
sommargator, 2015-09-07
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
- Motionen avslås.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Vid Kommunstyrelsens sammanträde reserverade sig Sara Richert (MP)
och Murad Artin (V) mot beslutet till förmån för sina yrkanden om bifall
till motionen samt en tredje beslutssats med lydelsen "omställningen till
sommargator ska genomföras 2017 istället för 2016".
Yrkande
Björn Sundin yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag,
Sara Richert (MP) yrkar bifall till motionen med ändringsyrkandet att
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årtalet i motionen ändras från 2016 till 2018,
Jessica Carlqvist (V), Cecilia Lönn-Elgstrand (V) och Murad Artin
(V) yttrar sig och yrkar bifall till motionen.
Proposition
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner övervägande ja
vara avgivet för bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
- Motionen avslås
Reservation
Mot beslutet reserverade sig Sara Richert (MP), Niclas Persson (MP),
Marcus Willén Ode (MP), Gunnar Oest (MP), Jesper Räftegård
(MP) Jessica Carlqvist (V), Cecilia Lönn Elgstrand (V), Murad Artin (V),
Martha Wicklund (V) till förmån för yrkande om bifall till motionen

§ 287 Svar på motion från Marcus Willén Ode (MP) om
offentlighet i kommunala bolag
Ärendenummer: Ks 1174/2015
Ärendebeskrivning
Marcus Willén, Miljöpartiet de gröna, har i en motion med rubriken
”Offentlighet i kommunala bolag”, Ks 1174/2015 föreslagit att
kommunkoncernens hel- och majoritetsägda bolag tillgängliggör allmänna
handlingar såsom protokoll, styrdokument och redovisningar på en samlad
plats på Örebro kommuns hemsida och att Kommunledningskontoret
(nuvarande Kommunstyrelseförvaltningen) ges i uppdrag att utfärda
bolagsdirektiv med instruktioner om offentlig publicering av allmänna
handlingar samt villkoren för sekretess.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 11 oktober 2016.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-06-03
Motion från Miljöpartiet
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
- Motionen avslås.
Vid Kommunstyrelsens sammanträde reserverade sig Sara Richert (MP)
mot beslutet till förmån för sitt yrkande om bifall till motionen.
Murad Artin (V) reserverade sig mot Kommunstyrelsens beslut till förmån
för sitt yrkande om bifall till motionens att-sats 1.
Daniel Edström(SD) reserverade sig mot Kommunstyrelsens beslut till
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förmån för sitt yrkande om bifall till motionens att-sats 2.
Yrkande
Kenneth Nilsson(S) Daniel Granqvist (M) yrkar bifall till
Kommunstyrelsens förslag.
Marcus Willén Ode (MP), Daniel Edström (SD) yrkar bifall till motionen.
Murad Artin (V) yrkar bifall till motionens att-sats 1.
Proposition
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner övervägande ja
vara avgivet för bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
- Motionen avslås
Reservation
Mot beslutet reserverar sig Sara Richert (MP), Niclas Persson (MP),
Marcus Willén Ode (MP), Gunnar Oest (MP), Jesper Räftegård (MP),
Daniel Edström (SD) och Daniel Spiik (SD) till förmån för Marcus Willén
Ode (MP) m.fl. yrkande om bifall till motionen.

§ 288 Anmälan av enkla frågor och interpellationer till
kommande sammanträde
Ärendebeskrivning
Martha Wicklund (V) anmäler en enkel fråga till Kommunalrådet Per-Åke
Sörman (C) angående att säkerställa att incidenter inom LSS.

§ 289 Anmälan av motioner
Ärendebeskrivning
Inga motioner anmäls.

§ 290 Vissa val m.m.
Ärendenummer: Ks 1067/2016
Ärendebeskrivning
Valberedningen har den 24 oktober 2016 inkommit med en valhandling.
Valhandlingen läggs som bilaga till protokollet.
Beslutsunderlag
Valhandling, 2016-09-27
Nämndens behandling
Valberedningens ordförande Jan Zetterqvist (S) föredrog valhandlingen
och justerar punkterna 29, 30 och 31 vilka val ska gälla fram t.o.m. slutet
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av den ordinarie bolagsstämma som hålls närmast efter val till
Kommunfullmäktige hölls.
Yrkande
Tilläggsyrkande om att Lisa Gustavsson (MP) utses till ersättare i Vård och
omsorgsnämnd väster efter Emil Eriksson (MP).
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt valberedningens förslag med
tilläggsyrkande att Lisa Gustavsson (MP) utses till ersättare i Vård och
omsorgsnämnd väster efter Emil Eriksson (MP).
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