Protokoll

Ks 757/2017

Kommunfullmäktige
2017-09-27
Datum:
Klockan: 09.00 – 16.40
Plats:
Sessionssalen, Rådhuset
Närvarande ledamöter
Jan Zetterqvist (S)
Ulf Södersten (M)
Björn Sundin (S)
Torgny Larsson (S)
Fisun Yavas (S)
Jessica Ekerbring (S)
Jennie Nises (S)
Camilla Andersson (S)
Per Lilja (S)
Ameer Sachet (S)
Marie Brorson (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)
Elisabeth Malmqvist (C)
Lennart Bondeson (KD)
Anders Hagström (KD)
Marlene Jörhag (KD)
Murad Artin (V)
Jessica Carlqvist (V)
Cecilia Lönn Elgstrand (V)
Anders Åhrlin (M)
Johanna Reimfelt (M)
Stefan Stark (M)

§§ 212-223.

§§ 212-221.

§§ 212-222.

§§ 223-239.
§§ 217-239.

§§ 222-239.
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Ewa Leitzler (M)
Linn Andersson (M)
Maria Haglund (M)
Daniel Granqvist (M)
Johan Kumlin (M)
Hossein Azeri (M)
Maria Hedwall (M)
Lars Elamson (M)
Niclas Persson (MP)
Sara Richert (MP)
Per Folkeson (MP)
Gunnar Oest (MP)
Jesper Räftegård (MP)
Jimmy Larsson (SD)
Daniel Spiik (SD)
Sigvard Blixt (SD)
Habib Brini (SD)
Karolina Wallström (L)
Patrik Jämtvall (L)
Åsa Johansson (L)
Tjänstgörande ersättare
Elisabeth Karlsson Zuaw (S)

Nourouz Wanli (S)
Lasse S Lorentzon (S)
Anna Hedström (S)
Jonas Håård (S)
Elvy Wennerström (S)
Gun Carlestam Lewin (S)
Hannah Ljung (C)

Marie Magnusson (KD)
Eghbal Kamran (M)
Gunilla Olofsson (M)
Emelie Jaxell (M)
Laszlo Petrovics (SD)

§§ 222-239.

§§ 222-239.

Ersätter John Johansson (S) §§ 212221 och Camilla Andersson (S) §§
222-239.
Ersätter Agneta Blom (S), §§ 214239.
Ersätter Yusuf Abdow (S).
Ersätter Torgny Larsson §§ 224239.
Ersätter Roger Andersson (S).
Ersätter Linda Smedberg (S) §§
212-221.
Ersätter Linda Smedberg (S) §§
222-239.
Ersätter Elisabeth Malmqvist (C) §§
212-222 och Per-Åke Sörman (C)
§§ 223-239.
Ersätter Lars O Molin (KD).
Ersätter Linn Andersson (M) §§
212-221.
Ersätter Sara Ishak (M).
Ersätter Anders Åhrlin (M) §§ 212221.
Ersätter Anna Spiik (SD).
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Per Hofstedt (SD)
Sten Lang (MP)
Lotta Sörman (MP)
Stefan Nilsson (V)
Johan Åqvist (L)

Närvarande ersättare
Per-Ove Karlsson (S)
Anna Hedström (S)
Gun Carlestam Lewin (S)
Seydou Bahngoura (C)
Hans Holberg (V)
Sara Dicksen (M)
Eghbal Kamran (M)
Emelie Jaxell (M)
Per Hofstedt (SD)

Ersätter Daniel Edström (SD) §§
212-221.
Ersätter Marcus Willén Ode (MP).
Ersätter Per Folkeson (MP) §§ 212221.
Ersätter Martha Wicklund (V).
Ersätter Ulrica Solver-Gustavsson
(L).

§§ 212-223.
§§ 212-221.

§§ 222-239.
§§ 222-239.
§§ 222-239.

Övriga
Ulrika Sandberg (S) kommunalråd
Paragraf 212-239

Lena Claeson, sekreterare
Justerat den 3 oktober 2017.

Jan Zetterqvist (S), ordförande

Fisun Yavas (S), justerare

Sara Richert (MP), justerare

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 4 oktober 2017.
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§ 212 Val av protokollsjusterare och bestämmande av tid
för justering av protokollet
Ärendebeskrivning
På förslag av ordförande Jan Zetterqvist (S) uppdras åt Fisun Yavas (S)
och Sara Richert (MP), med Jennie Nises (S) och Cecilia Lönn Elgstrand
(V) som ersättare, att jämte ordföranden justera protokollet. Justeringen
äger rum på Kommunstyrelseförvaltningen i Rådhuset den 3 oktober 2017
kl. 15.45.

§ 213 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 inkommit med en enkel fråga till Behcet
Barsom (KD) om finansiering av El Sistema.
Frågan anmäldes i Kommunfullmäktige den 24 maj 2017 och bordlades
den 14 juni och den 30 augusti 2017.
Beslutsunderlag
Fråga från Marcus Willén Ode (MP)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Bordlägga ärendet.

§ 214 Enkel fråga från Johanna Reimfelt (M) till Per-Åke
Sörman (C) om när hemtjänstens budget är åter i balans
Ärendenummer: Ks 867/2017
Ärendebeskrivning
Johanna Reimfelt (M) har inkommit med en enkel fråga till Per-Åke
Sörman (C) om när hemtjänstens budget är åter i balans.
Frågan anmäldes och bordlades vid Kommunfullmäktiges sammanträde
den 14 juni och 30 augusti 2017.
Beslutsunderlag
Fråga från Johanna Reimfelt (M)
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Kommunfullmäktiges behandling
Johanna Reimfelt (M) ställer sin fråga.
Per-Åke Sörman (C) yttrar sig.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Frångå ärendet som därmed är färdigbehandlat.

§ 215 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?
Beslutsunderlag
Fråga från Sara Richert (MP)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Frågan får ställas.
2. Bordlägga ärendet.

§ 216 Enkel fråga från Murad Artin (V) till Kenneth Nilsson
(S) om Örebro kommun lämnar Nordea
Ärendenummer: Ks 1101/2017
Ärendebeskrivning
Murad Artin (V) har inkommit med en enkel fråga till Kenneth Nilsson (S)
om Örebro kommun lämnar Nordea.
Beslutsunderlag
Fråga från Murad Artin (V)
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Kommunfullmäktiges behandling
Murad Artin (V) ställer sin fråga.
Kenneth Nilsson (S) yttrar sig.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Frångå ärendet som därmed är färdigbehandlat.

§ 217 Enkel fråga från Cecilia Lönn Elgstrand (V) till
Jessica Ekerbring (S) om skolskjuts från Vivalla till
Adolfsberg
Ärendenummer: Ks 1148/2017
Ärendebeskrivning
Cecilia Lönn Elgstrand (V) har inkommit med en enkel fråga till Jessica
Ekerbring (S) om skolskjuts från Vivalla till Adolfsberg.
Beslutsunderlag
Fråga från Cecilia Lönn Elgstrand (V)
Kommunfullmäktiges behandling
Cecilia Lönn Elgstrand (V) ställer sin fråga.
Jessica Ekerbring (S) yttrar sig.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Frångå ärendet som därmed är färdigbehandlat.

§ 218 Interpellation från Karolina Wallström (L) till
Charlotte Edberger Jangdin (C) om bevattningsförbudet i
Örebro
Ärendenummer: Ks 688/2017
Ärendebeskrivning
Karolina Wallström (L) har meddelat presidiet att hon återtar
interpellationen. Ärendet utgår.
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§ 219 Interpellation från Daniel Granqvist (M) till Kenneth
Nilsson (S) om upphandlingsskadeavgift vid offentlig
upphandling
Ärendenummer: Ks 1071/2017
Ärendebeskrivning
Daniel Granqvist (M) har inkommit med en interpellation till Kenneth
Nilsson (S) om upphandlingsskadeavgift vid offentlig upphandling.
Interpellationen anmäldes vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 30
augusti 2017.
Beslutsunderlag
Interpellation från Daniel Granqvist (M)
Kommunfullmäktiges behandling
Daniel Granqvist (M) ställer sina frågor i interpellationen. Kenneth Nilsson
(S) yttrar sig och hänvisar till skriftliga svar.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Frångå interpellationen som därmed är besvarad.

§ 220 Interpellation från Johan Kumlin (M) till Kenneth
Nilsson (S) om effekter av vårdnadsbidragets borttagande
Ärendenummer: Ks 1070/2017
Ärendebeskrivning
Johan Kumlin (M) har inkommit med en interpellation till Kenneth Nilsson
(S) om effekter av vårdnadsbidragets borttagande.
Interpellationen anmäldes vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 30
augusti 2017.
Beslutsunderlag
Interpellation från Johan Kumlin (M)
Kommunfullmäktiges behandling
Johan Kumlin (M) ställer sina frågor i interpellationen. Kenneth Nilsson
(S) yttrar sig och hänvisar till skriftliga svar.
Maria Hedwall (M), Cecilia Lönn Elgstrand (V), Lennart Bondeson (KD),
Murad Artin (V), Jessica Ekerbring (S), Niclas Persson (MP) och Maria
Haglund (M) yttrar sig i interpellationsdebatten.
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Frångå interpellationen som därmed är besvarad.

§ 221 Svar på motion från Johanna Reimfelt (M) om nytt
system i hemtjänsten
Ärendenummer: Ks 237/2016
Ärendebeskrivning
Moderaterna har lämnat in en motion om nytt system i hemtjänsten, som
Kommunfullmäktige remitterat till Programnämnd social välfärd. I
motionen föreslås att nya system för hemvården utvärderas. Vidare föreslås
att en utredning genomförs av om systemet i Landskrona kan passa
hemtjänstverksamheten i Örebro kommun.
I Landskrona används inte längre vissa delar av TES och det har införts ett
blocksystem, vilket innebär att de äldre delas in i nivåer utifrån aktuellt
behov av vård och stöd. I Örebro kommun har vi ett system med nivåer,
där ersättningen till utförarna utgår ifrån utförd tid. Utifrån biståndsbeslutet
görs en planering av hur och när insatserna ska genomföras. I Örebro
kommun görs både planering och tidsregistrering via TES. Genom att TES
används av alla utförare för tidsregistrering säkras att medborgarna får den
hjälp de ska ha och att alla utförare behandlas lika. Myndighetskontoret
ansvarar för att uppföljning av de individuella biståndsbesluten genomförs.
Det som efterfrågas i motionen tillgodoses i stora delar redan idag.
Samtidigt pågår det utvecklingsarbeten som kommer att förbättra det
befintliga systemet. Kommunfullmäktige lämnar dessutom ett antal
uppdrag till Programnämnd social välfärd för att ytterligare följa upp och
säkra dessa utvecklingsarbeten.
Ärendet behandlades av Programnämnd social välfärd den 10 november
2016 och av Kommunstyrelsen den 18 april 2017.
Ärendet bordlades av Kommunfullmäktige den 26 april, 24 maj, 14 juni
och den 30 augusti 2017.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2017-04-18, § 90
Reservation från Anders Åhrlin (M) m.fl. 2017-04-18
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-03-07
Protokollsutdrag från Programnämnd social välfärd, 2016-11-10, § 177
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse till Programnämnd social
välfärd, 2016-09-14
Motion från Johanna Reimfelt (M) om nytt system i hemtjänsten,
2016-02-17
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
1. Motionen är besvarad.
2. Ge Programnämnd social välfärd i uppdrag att nogsamt följa uppdraget
att förbättra och säkra individuppföljningen.
3. Ge Programnämnd social välfärd i uppdrag att följa upp TES-systemet
senast november 2017.
4. Ge Programnämnd social välfärd i uppdrag att ta fram flera förslag på
nya modeller för tidsberäkning senast november 2017.
5. Ge Programnämnd social välfärd i uppdrag att säkra att förslaget till ny
modell för tidsberäkning har sin grund i IBIC (individens behov i centrum)
och ett behovscentrerat tankesätt.
6. Ge Programnämnd social välfärd i uppdrag att säkra att en omvärldsspaning görs inom ramen för uppdraget att ta fram förslag på ny modell för
tidsberäkning av biståndsbeslut.
7. Ge Programnämnd social välfärd i uppdrag att säkra att de riktlinjer för
biståndsbedömning, som är under framtagande, ger utrymme för den
enskilde att tillsammans med utföraren planera hur beviljad insats ska
genomföras.
Yrkande
Per-Åke Sörman (C) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag med
ändringarna att beslutspunkt 3 ändras till att lyda "3. Ge Programnämnd
social välfärd i uppdrag att följa upp TES-systemet i samband med
angränsande delprojekt i arbetet med rehabiliterande arbetssätt, under maj
2018." och att beslutspunkt 4 ändras till att lyda: "4. Ge Programnämnd
social välfärd i uppdrag att ta fram flera förslag på nya modeller för
tidsberäkning i samband med angränsande delprojekt i arbetet med
rehabiliterande arbetssätt, under maj 2018."
Marie Brorson (S), Fisun Yavas (S), Eva Eriksson (S) och Hannah Ljung
(C) yrkar bifall till Kommunstyrelsens justerade förslag.
Karolina Wallström (L) och Johan Åqvist (L) yrkar bifall till motionen.
Åsa Johansson (L), Eva Leitzler (M), Johanna Reimfelt (M), Jesper
Räftegård (MP) och Niclas Persson (MP) yrkar avslag på
Kommunstyrelsens förslag avseende beslutspunkt 1, bifall till
Kommunstyrelsens förslag avseende beslutspunkterna 2-7 samt bifall till
motionens andra att-sats.
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Proposition
Ordförande Jan Zetterqvist (S) redovisar förslag till propositionsordning
som Kommunfullmäktige godkänner.
Ordföranden ställer först bifall till Kommunstyrelsens förslag avseende
beslutspunkt 1 om att motionen är besvarad mot Johan Åqvists (L)
och Karolina Wallströms (L) yrkande om bifall till motionen första att-sats.
Ordföranden finner att Kommunfullmäktige beslutar enligt
Kommunstyrelsens förslag.
Därefter ställer ordföranden bifall till Kommunstyrelsens förslag avseende
beslutspunkt 1 om att motionen är besvarad mot Johan Åqvists
(L), Karolina Wallströms (L), Åsa Johanssons (L), Eva Leitzlers (M),
Johanna Reimfelts (M), Jesper Räftegårds (MP) och Niclas Perssons
(MP) yrkande om bifall till motionen andra att-sats. Ordföranden finner att
Kommunfullmäktige beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag. Votering
begärs och verkställs.
Ja-röst innebär bifall till Kommunstyrelsens förslag avseende beslutspunkt
1 om att motionen är besvarad och Nej-röst innebär bifall till motionen
andra att-sats.
Ja-röster lämnas av: Hanna Altunkaynak (S), Camilla Andersson (S), Allan
Armaghan (S), Frederick Axewill (S), Marie Brorson (S), Inger Carlsson
(S), Jessica Ekerbring (S), Ida Eklund (S), Eva Eriksson (S), Jonas Håård
(S), Elisabeth Karlsson Zuaw (S), Torgny Larsson (S), Per Lilja (S), Lasse
S Lorentzon (S), Kenneth Nilsson (S), Jennie Nises (S), Ameer Sachet (S),
Björn Sundin (S), Carina Toro Hartman (S), Susann Wallin (S), Nourouz
Wanli (S), Elvy Wennerström (S), Fisun Yavas (S), Jan Zetterqvist (S),
Lennart Bondeson (KD, Anders Hagström (KD), Marlene Jörhag (KD),
Marie Magnusson (KD), Charlotte Edberger Jangdin (C), Lars Johansson
(C), Hannah Ljung (C), Per-Åke Sörman (C), Sigvard Blixt (SD), Habib
Brini (SD), Per Hofstedt (SD), Jimmy Larsson (SD), Lazlo Petrovics (SD),
Daniel Spiik (SD), Murad Artin (V), Jessica Carlqvist (V), Cecilia Lönn
Elgstrand (V) och Stefan Nilsson (V).
Nej röster lämnas av: Hossein Azeri (M), Daniel Granqvist (M), Lars
Elamson (M), Maria Haglund (M), Maria Hedwall (M), Emelie Jaxell (M),
Eghbal Kamran (M), Johan Kumlin (M), Ewa Leitzler (M), Gunilla
Olofsson (M), Johanna Reimfelt (M), Stefan Stark (M), Ulf Södersten (M),
Åsa Johansson (L), Patrik Jämtvall (L), Karolina Wallström (L), Johan
Åqvist (L), Sten Lang (MP), Niclas Persson (MP), Gunnar Oest (MP),
Jesper Räftegård (MP), Sara Richert (MP) och Lotta Sörman (MP).
Ordföranden finner med resultatet 42 ja-röster och 23 nej-röster att
Kommunfullmäktige beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag avseende
beslutspunkt 1 om att motionen är besvarad.
Slutligen finner ordföranden att det endast finns ett förslag till beslut för
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beslutspunkterna 2-7 i Kommunstyrelsens justerade förslag och att
Kommunfullmäktige beslutar enligt detta
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Motionen är besvarad.
2. Ge Programnämnd social välfärd i uppdrag att nogsamt följa uppdraget
att förbättra och säkra individuppföljningen.
3. Ge Programnämnd social välfärd i uppdrag att följa upp TES-systemet i
samband med angränsande delprojekt i arbetet med rehabiliterande
arbetssätt, under maj 2018.
4. Ge Programnämnd social välfärd i uppdrag att ta fram flera förslag på
nya modeller för tidsberäkning i samband med angränsande delprojekt i
arbetet med rehabiliterande arbetssätt, under maj 2018.
5. Ge Programnämnd social välfärd i uppdrag att säkra att förslaget till ny
modell för tidsberäkning har sin grund i IBIC (individens behov i centrum)
och ett behovscentrerat tankesätt.
6. Ge Programnämnd social välfärd i uppdrag att säkra att en omvärldsspaning görs inom ramen för uppdraget att ta fram förslag på ny modell för
tidsberäkning av biståndsbeslut.
7. Ge Programnämnd social välfärd i uppdrag att säkra att de riktlinjer för
biståndsbedömning, som är under framtagande, ger utrymme för den
enskilde att tillsammans med utföraren planera hur beviljad insats ska
genomföras.
Reservation
Hossein Azeri (M), Daniel Granqvist (M), Lars Elamson (M), Maria
Haglund (M), Maria Hedwall (M), Emelie Jaxell (M), Eghbal Kamran (M),
Johan Kumlin (M), Ewa Leitzler (M), Gunilla Olofsson (M), Johanna
Reimfelt (M), Stefan Stark (M), Ulf Södersten (M), Sten Lang (MP),
Niclas Persson (MP), Gunnar Oest (MP), Jesper Räftegård (MP), Sara
Richert (MP), Lotta Sörman (MP) och Åsa Johansson (L) reserverar sig
mot beslutet till förmån för Åsa Johanssons (L), Eva Leitzlers (M),
Johanna Reimfelts (M), Jesper Räftegårds (MP) och Niclas Perssons
(MP) yrkande om avslag på Kommunstyrelsens förslag avseende
beslutspunkt 1 samt bifall till motionens andra att-sats.
Karolina Wallström (L), Johan Åqvist (L) och Patrik Jämtvall (L)
reserverar sig mot beslutet till förmån för Johan Åqvists (L) och Karolina
Wallströms (L) yrkande om bifall till motionen.
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§ 222 Svar på motion från Martha Wicklund m.fl. (V) om ny
organisation för hemvården
Ärendenummer: Ks 456/2016
Ärendebeskrivning
Vänsterpartiet har lämnat in en motion om ny organisation för hemvården,
som Kommunstyrelsen remitterat till Programnämnd social välfärd. I
motionen föreslås att TES avvecklas och att en ny organisation byggs inom
hemvården. Vidare föreslås att den nya organisationen tas fram i samarbete
med fackliga företrädare och personal.
Örebro använder digital tidsregistrering i systemet TES. Det finns brister i
systemet, men det pågår löpande en utveckling av systemet.
En ny organisation för hemvården i Örebro har beslutats under hösten.
Kommunen som arbetsgivare har en reglerad samverkan med de fackliga
organisationerna och beslutet om den nya organisationen har samverkats
enligt gängse ordning.
Ärendet behandlades av Programnämnd social välfärd den 10 november
2016.
Motionen behandlades av Kommunstyrelsen den 17 januari 2017, men
svaret har nu kompletterats med förslag om att ge Programnämnd social
välfärd en rad uppdrag om att följa upp, säkra och utreda modeller för
tidsberäkning.
Ärendet behandlades på nytt av Kommunstyrelsen vid sitt sammanträde
den 18 april 2017.
Ärendet bordlades av Kommunfullmäktige den 26 april, 24 maj, 14 juni
och den 30 augusti 2017.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2017-04-18, § 91
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-04-11
Protokollsutdrag från Programnämnd social välfärd, § 176, 2016-11-10
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-09-14
Motion från Martha Wicklund m.fl. (V) om ny organisation för hemvården,
2016-03-01
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
1. Motionen är besvarad.
2. Ge Programnämnd social välfärd i uppdrag att nogsamt följa uppdraget
att förbättra och säkra individuppföljningen.
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3. Ge Programnämnd social välfärd i uppdrag att följa upp TES-systemet
senast november 2017.
4. Ge Programnämnd social välfärd i uppdrag att ta fram flera förslag på
nya modeller för tidsberäkning senast november 2017.
5. Ge Programnämnd social välfärd i uppdrag att säkra att förslaget till ny
modell för tidsberäkning har sin grund i IBIC (individens behov i centrum)
och ett behovscentrerat tankesätt.
6. Ge Programnämnd social välfärd i uppdrag att säkra att en omvärldsspaning görs inom ramen för uppdraget att ta fram förslag på ny modell för
tidsberäkning av biståndsbeslut.
7. Ge Programnämnd social välfärd i uppdrag att säkra att de riktlinjer för
biståndsbedömning, som är under framtagande, ger utrymme för den
enskilde att tillsammans med utföraren planera hur beviljad insats ska
genomföras.
Yrkande
Per-Åke Sörman (C) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag med
ändringarna att beslutspunkt 3 ändras till att lyda "3. Ge Programnämnd
social välfärd i uppdrag att följa upp TES-systemet i samband med
angränsande delprojekt i arbetet med rehabiliterande arbetssätt, under maj
2018." och att beslutspunkt 4 ändras till att lyda: "4. Ge Programnämnd
social välfärd i uppdrag att ta fram flera förslag på nya modeller för
tidsberäkning i samband med angränsande delprojekt i arbetet med
rehabiliterande arbetssätt, under maj 2018."
Murad Artin (V) och Marie Brorson (S) yrkar bifall till Kommunstyrelsens
justerade förslag.
Johan Åqvist (L), Karolina Wallström (L) och Niclas Persson (MP) yrkar
avslag på motionen.
Proposition
Ordförande Jan Zetterqvist (S) redovisar förslag till propositionsordning
som Kommunfullmäktige godkänner.
Ordföranden ställer först bifall till Kommunstyrelsens förslag avseende
beslutspunkt 1 om att motionen är besvarad mot Johan Åqvists (L),
Karolina Wallströms (L) och Niclas Perssons (MP) yrkande om avslag på
motionen. Ordföranden finner att Kommunfullmäktige beslutar enligt
Kommunstyrelsens förslag.
Därefter finner ordföranden att det endast finns ett förslag till beslut för
beslutspunkterna 2-7 i Kommunstyrelsens justerade förslag och att
Kommunfullmäktige beslutar enligt detta.
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Motionen är besvarad.
2. Ge Programnämnd social välfärd i uppdrag att nogsamt följa uppdraget
att förbättra och säkra individuppföljningen.
3. Ge Programnämnd social välfärd i uppdrag att följa upp TES-systemet i
samband med angränsande delprojekt i arbetet med rehabiliterande
arbetssätt, under maj 2018.
4. Ge Programnämnd social välfärd i uppdrag att ta fram flera förslag på
nya modeller för tidsberäkning i samband med angränsande delprojekt i
arbetet med rehabiliterande arbetssätt, under maj 2018.
5. Ge Programnämnd social välfärd i uppdrag att säkra att förslaget till ny
modell för tidsberäkning har sin grund i IBIC (individens behov i centrum)
och ett behovscentrerat tankesätt.
6. Ge Programnämnd social välfärd i uppdrag att säkra att en omvärldsspaning görs inom ramen för uppdraget att ta fram förslag på ny modell för
tidsberäkning av biståndsbeslut.
7. Ge Programnämnd social välfärd i uppdrag att säkra att de riktlinjer för
biståndsbedömning, som är under framtagande, ger utrymme för den
enskilde att tillsammans med utföraren planera hur beviljad insats ska
genomföras.
Anders Åhrlin (M), Linn Andersson (M), Hossein Azeri (M), Lars
Elamson (M), Daniel Granqvist (M), Maria Haglund (M), Maria Hedwall
(M), Johan Kumlin (M), Ewa Leitzler (M), Gunilla Olofsson (M), Johanna
Reimfelt (M), Stefan Stark (M) och Ulf Södersten (M) deltar inte i beslutet.
Karolina Wallström (L), Patrik Jämtvall (L), Åsa Johansson (L) och Johan
Åqvist (L) deltar inte i beslutet avseende beslutspunkterna 2-7.
Reservation
Karolina Wallström (L), Patrik Jämtvall (L), Åsa Johansson (L) och Johan
Åqvist (L) reserverar sig mot beslutet avseende beslutspunkt 1 till förmån
för Karolina Wallströms (L) och Johan Åqvists (L) yrkande om avslag på
motionen.
Niclas Persson (MP), Sara Richert (MP), Per Folkeson (MP), Sten Lang
(MP), Jesper Räftegård (MP) och Gunnar Oest (MP) reserverar sig mot
beslutet till förmån för Niclas Perssons (MP) yrkande om avslag på
motionen.
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§ 223 Bildande av parkeringsbolag
Ärendenummer: Ks 684/2016
Handläggare: Tina Hillding och Rickard Samuelsson
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade den 17 juni 2016 att ge
Kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att ta fram ägardirektiv och
förslag till finansiering för ett parkeringsbolag. Den växande och alltmer
förtätade staden har behov av ytterligare möjligheter för parkering för
besökare och boende. Syftet med bolagsbildningen framgår av
Stadsbyggnads tjänsteskrivelse, 2016-05-07, med tillhörande utredning.
Sammanfattningsvis är motivet till bolagsbildning att det:
- Möjliggör hantering av friköp.
- Inkomsterna från friköpen kan användas till att anlägga effektiva
parkeringsanläggningar.
- Byggherrarna kan använda mark för att bygga bostäder istället för
parkeringar, vilket kan skapa möjligheter för fler bostäder samt mer
utrymme för grönytor.
- Marken utnyttjas effektivare, vilket betyder att kommunen kan planera
för en tätare och grönare stad.
- Kvantitativ styrning - Kommunen får ett verktyg för att styra den
övergripande parkeringssituationen i Örebro.
- Kvalitativ styrning - Kommunen får ett styrinstrument att använda i
stadsplaneringen för att uppnå mål inom samhällsbyggandet, till exempel
trafikmål, stadsmiljömål etc.
Kommunstyrelseförvaltningen har utarbetat förslag på beslut om
bolagsbildning, bolagsordning och kapitalisering av bolaget i ett
inledningsskede.
Ärendet behandlades av Kommunstyrelsen den 22 augusti 2017 och
beslutade då även för egen del att:
- Kommundirektören fick i uppdrag att inleda en dialog med företrädare för
centrumhandelns aktörer om samverkan i parkeringsfrågor samt
parkeringsbolagets kommande verksamhet och syfte.
- Anders Åhrlin (M) fick lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
- Karolina Wallström (L) fick lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2017-08-22, § 162
Särskilt yttrande från Moderaterna, 2017-08-22
Särskilt yttrande från Liberalerna, 2017-08-22
Reservation från Sverigedemokraterna, 2017-08-22
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-06-28
Förslag på bolagsordning, 2017-05-31
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2016-06-17, § 152, med
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tillhörande beslutsunderlag daterat 2016-05-27
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
1. Örebro Rådhus AB förvärvar samtliga aktier i ett nybildat aktiebolag (ett
s.k. lagerbolag) (nedan kallat "Bolaget") för en köpeskilling om 50 000
kronor jämte administrationsavgift.
2. Örebro Rådhus AB får i uppdrag att vid bolagsstämma i Bolaget rösta
för att:
- anta föreslagen bolagsordning;
- öka Bolagets aktiekapital med 2 950 000 kronor till 3 000 000 kronor
genom emission av nya aktier samt att för Örebro Rådhus AB teckna dessa
nya aktier för aktiens kvotvärde och en överkurs som sammanlagt utgör
3 000 000 kronor; samt
- fastställa de ägardirektiv som framgår av rubriken "1.3 Ägardirektiv" i
tjänsteskrivelsen som ligger till grund för detta beslut.
3. Bolaget får i uppdrag att besluta om annat lämpligt namn samt göra
sådana eventuella mindre ändringar i bolagsstämmans beslut som kan
erfordras enligt lag för registrering av bolagsordningen och nyemissionen
enligt punkt 2 ovan hos Bolagsverket.
4. Kostnaderna för förvärvet av Bolaget enligt punkt 1 om 50 000 kr och
för tecknande av aktier enligt punkt 2 ovan om 6 000 000 kr finansieras
genom att Örebro Rådhus AB upptar lån, vilket ryms inom Örebro Rådhus
AB:s låneram.
Yrkande
Anders Åhrlin (M), Patrik Jämtvall (L), Hannah Ljung (C), Lennart
Bondeson (KD), Sara Richert (MP), Murad Artin (V) och Daniel Granqvist
(M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Jimmy Larsson (SD), Habib Brini (SD), Daniel Edström (SD) och Daniel
Spiik (SD) yrkar avslag på Kommunstyrelsens förslag.
Proposition
Ordförande Jan Zetterqvist (S) finner att det finns två förslag till beslut,
d.v.s. bifall till respektive avslag på Kommunstyrelsens förslag, och ställer
dessa mot varandra. Ordföranden finner att Kommunfullmäktige beslutar
enligt Kommunstyrelsens förslag.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Örebro Rådhus AB förvärvar samtliga aktier i ett nybildat aktiebolag (ett
s.k. lagerbolag) (nedan kallat "Bolaget") för en köpeskilling om 50 000
kronor jämte administrationsavgift.
2. Örebro Rådhus AB får i uppdrag att vid bolagsstämma i Bolaget rösta
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för att:
- anta föreslagen bolagsordning;
- öka Bolagets aktiekapital med 2 950 000 kronor till 3 000 000 kronor
genom emission av nya aktier samt att för Örebro Rådhus AB teckna dessa
nya aktier för aktiens kvotvärde och en överkurs som sammanlagt utgör
3 000 000 kronor; samt
- fastställa de ägardirektiv som framgår av rubriken "1.3 Ägardirektiv" i
tjänsteskrivelsen som ligger till grund för detta beslut.
3. Bolaget får i uppdrag att besluta om annat lämpligt namn samt göra
sådana eventuella mindre ändringar i bolagsstämmans beslut som kan
erfordras enligt lag för registrering av bolagsordningen och nyemissionen
enligt punkt 2 ovan hos Bolagsverket.
4. Kostnaderna för förvärvet av Bolaget enligt punkt 1 om 50 000 kr och
för tecknande av aktier enligt punkt 2 ovan om 6 000 000 kr finansieras
genom att Örebro Rådhus AB upptar lån, vilket ryms inom Örebro Rådhus
AB:s låneram.
Reservation
Daniel Edström (SD), Daniel Spiik (SD), Jimmy Larsson (SD), Habib
Brini (SD), Lazlo Petrovics (SD) och Sigvard Blixt (SD) reserverar sig mot
beslutet till förmån för Jimmy Larssons (SD), Habib Brinis (SD), Daniel
Edströms (SD) och Daniel Spiiks (SD) yrkande om avslag på
Kommunstyrelsens förslag.

§ 224 Utökat driftbidrag 2017 till Oslo-Stockholm 2.55 AB
Ärendenummer: Ks 922/2017
Handläggare: Tina Hillding
Ärendebeskrivning
Oslo-Stockholm 2.55 AB uppdrag är att försöka skapa en snabb och
driftsäker järnväg mellan Oslo och Stockholm med en restid på högst tre
timmar. Järnvägsförbindelsen ska förverkligas inom kortast möjliga tid och
ha den sträckning, utformning, standard och kvalitet som ägarna önskar.
För att uppfylla detta har bolaget genomfört många viktiga och avgörande
aktiviteter under våren och därmed förbrukat mer resurser än budgeterat.
För att kunna fullfölja uppdraget har bolagets styrelse vänt sig till ägarna
och ansöka om ett tillfälligt utökat driftbidrag för 2017.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 22 augusti 2017 och beslutade
då även för egen del att finansieringen sker via Kommunstyrelsens anslag
för oförutsedda kostnader.
Beslutsunderlag
Protokoll från Kommunstyrelsen, 2017-08-22, § 160
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-06-22
Utökat driftbidrag Oslo-Sthlm 2017, äskande från bolaget, 2017-06-21
Reviderad budget 2017 Oslo-Sthlm
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
- Driftbidraget till Oslo-Stockholm 2.55 AB för 2017 utökas med
ytterligare 500 000 kr utöver det tidigare beslutade ägarbidraget.
Yrkande
Kenneth Nilsson (S), Sara Richert (MP) och Karolina Wallström (L) yrkar
bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Proposition
Ordförande Jan Zetterqvist (S) finner att det endast finns ett förslag till
beslut, d.v.s. bifall till Kommunstyrelsens förslag och att
Kommunfullmäktige beslutar enligt detta.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Driftbidraget till Oslo-Stockholm 2.55 AB för 2017 utökas med
ytterligare 500 000 kr utöver det tidigare beslutade ägarbidraget.

§ 225 Medlemskap i Nerikes Brandkår för Ljusnarsbergs
kommun
Ärendenummer: Ks 729/2017
Handläggare: Lena Claeson
Ärendebeskrivning
Under år 2016 fick kommunalförbundet Nerikes Brandkår en skrivelse från
Ljusnarsbergs kommun om möjligheterna att ansluta sin räddningstjänst till
Nerikes Brandkår.
Ärendet har beretts av Nerikes Brandkår som har gjort en utredning om
organisatoriska och ekonomiska frågor kring en utökad samverkan. Här
finns bland annat förslag till fördelningstal baserat på varje kommuns
faktiska kostnad för verksamheten. Med utredningen som grund har
Ljusnarsbergs kommunfullmäktige därefter beslutat om att ansöka om
medlemskap i Nerikes Brandkår. Vid förbundsdirektionens möte den 16
juni 2017 beslutades att föreslå medlemskommunerna att Ljusnarsbergs
kommun får ingå som ny medlem i Nerikes Brandkår.
Nerikes Brandkår har därefter inkommit med ett förslag till reviderad
förbundsordning att fastställas av förbundsmedlemmarnas fullmäktige. I
förslaget har Nerikes Brandkår redovisat de ändringar som föreslås i
förbundsordningen. I huvudsak är dessa en konsekvens av att förbundet
föreslås få en ny medlem.
Kommunstyrelseförvaltningen tillstyrker förbundsdirektionens förslag.
Ärendet behandlades av Kommunstyrelsen den 12 september 2017.
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Beslutsunderlag
Protokoll från Kommunstyrelsen, 2017-09-12, § 185 - tillkommer senare
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-08-11
Skrivelse från Nerikes Brandkår, ansökan om medlemskap, 2017-06-29
Utredning, Ljusnarsbergs kommun ny medlem i Nerikes Brandkår?
2016-11-18
Förbundsordning, 2017-06-16
Reglemente för direktionen, 2017-06-16
Reglemente för revisionen, 2017-06-16
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
1. Ljusnarsbergs kommun erbjuds medlemskap i Nerikes Brandkår med
verksamhetsstart den 1 januari 2018.
2. Ny förbundsordning för Nerikes Brandkår fastställs i enlighet med
upprättat förslag.
3. Nya reglementen antas för direktionen och revisionen för Nerikes
Brandkår, i enlighet med upprättade förslag.
Yrkande
Kenneth Nilsson (S), Ameer Sachet (S) och Lars Elamson (M) yrkar bifall
till Kommunstyrelsens förslag.
Proposition
Ordförande Jan Zetterqvist (S) finner att det endast finns ett förslag till
beslut, d.v.s. bifall till Kommunstyrelsens förslag och att
Kommunfullmäktige beslutar enligt detta.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Ljusnarsbergs kommun erbjuds medlemskap i Nerikes Brandkår med
verksamhetsstart den 1 januari 2018.
2. Ny förbundsordning för Nerikes Brandkår fastställs i enlighet med
upprättat förslag.
3. Nya reglementen antas för direktionen och revisionen för Nerikes
Brandkår, i enlighet med upprättade förslag.
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§ 226 Valdistriktsindelning för allmänna val 2018
Ärendenummer: Ks 999/2017
Handläggare: Johan Hellsten
Ärendebeskrivning
Örebro kommun växer stadigt, med en takt som motsvarar ca 1 nytt
valdistrikt per år inom en överskådlig framtid. Antalet röstberättigade per
valdistrikt får inte överstiga 2000 personer. Inom flera valdistrikt har det
skett mycket nybyggnation under de senaste åren. I några fall handlar det
om en förtätning och i andra fall är det helt nya bostadsområden som växer
fram. På grund av detta behöver valdistriktsindelningen revideras. I flera
fall räcker det med att justera gränsdragningen mellan distrikt men i några
fall krävs att nya valdistrikt skapas.
Valnämnden behandlade ärendet den 18 augusti och Kommunstyrelsen den
12 september 2017.
Beslutsunderlag
Protokoll från Kommunstyrelsen, 2017-09-12, § 183 - tillkommer senare
Protokoll från Valnämnden, 2017-08-18, § 5
Valkansliets tjänsteskrivelse 2017-07-06
Kartunderlag
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
- Förslag till ny valdistriktsindelning antas.
Yrkande
Kenneth Nilsson (S) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Proposition
Ordförande Jan Zetterqvist (S) finner att det endast finns ett förslag till
beslut, d.v.s. bifall till Kommunstyrelsens förslag och att
Kommunfullmäktige beslutar enligt detta.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Förslag till ny valdistriktsindelning antas.

§ 227 Sammanträdestider för Kommunfullmäktige 2018
Ärendenummer: Ks 1000/2017
Handläggare: Lena Claeson
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat förslag till sammanträdestider
för år 2018.
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Ärendet behandlades av Kommunstyrelsen den 12 september 2017, som då
även beslutade för egen del:
- Ordinarie beslutssammanträden med Kommunstyrelsen ska under år 2018
hållas tisdagar klockan 14.15 den 16 januari, 13 februari, 13 mars, 10 april,
15 maj, 5 juni, 28 augusti, 18 september, 16 oktober, 13 november (beslut
budget 2019) och 4 december med beredningssammanträden tisdagar
klockan 09.00-12.00 den 9 januari, 6 februari, 6 mars, 3 april, 8 maj, 29
maj, 21 augusti, 11 september, 9 oktober, 6 november och 27 november.
- Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt sammanträder under
år 2018 tisdagar kl. 09.00-12.00 den 16 januari, 13 februari, 13 mars, 10
april, 15 maj, 5 juni, 28 augusti, 18 september, 16 oktober, 13 november
och 4 december.
- Programnämnderna rekommenderas att under år 2018 förlägga sina
sammanträden till veckorna 2, 6, 10, 14, 18, 22, 36, 40, 45 och 48.
Programnämnderna rekommenderas att under år 2018 undvika att förlägga
sina sammanträden under tisdag förmiddag, då dessa tillfällen krockar med
Kommunstyrelsens beredningssammanträden, samt undvika att förlägga
mötestider på onsdagar.
- Driftsnämnderna rekommenderas att under år 2018 förlägga sina
sammanträden till veckorna 3, 7, 11, 15, 20, 23, 34, 37, 41, 46 och 49.
Driftsnämnderna rekommenderas att under år 2018 undvika att förlägga
mötestider på onsdagar.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2017-09-12, § 186 - tillkommer
senare
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-08-15
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
- Ordinarie sammanträden med Kommunfullmäktige ska under år 2018
hållas klockan 09.00- ca 17.00 den 31 januari, 28 februari, 21 mars, 25
april, 23 maj, 20 juni, 26 september, 24 oktober, 21 (och 22*) november
och 12 (och 13*) december. Tid för eventuella extra sammanträden
reserveras till den 7 mars och den 29 augusti, klockan 09.00- ca 17.00.
* Beroende på vilken månad Kommunfullmäktige ska besluta om budgeten
för kommande år.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Enligt Kommunstyrelsens förslag.
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§ 228 Beslut som inte är verkställda enligt
socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till
vissa funktionshindrade (LSS), kvartal 1 2017
Ärendenummer: Ks 918/2017
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.
Programnämnd social välfärd behandlade ärendet den 1 juni och
Kommunstyrelsen den 22 augusti 2017.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2017-08-22, § 168
Protokollsutdrag från Programnämnd social välfärd, 2017-06-01, § 70
Rapport för kvartal 1 2017
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Enligt Kommunstyrelsens förslag.
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§ 229 Svar på motion från Johan Kumlin (M) och Linn
Andersson (M) om vindslägenheter i centrala Örebro
Ärendenummer: Ks 384/2016
Ärendebeskrivning
Johan Kumlin (M) och Linn Andersson (M) har inkommit med en motion
som anmäldes vid Kommunfullmäktige den 30 mars 2016.
Motionen innehåller ett förslag om att ge förvaltningen inom
programområde Samhällsbyggnad i uppgift att inom ramen för ordinarie
verksamhet inventera vindsbeståndet i centrala Örebro med syfte att främja
en ombyggnation av dessa till lägenheter, att utvärdera potentiella
målgrupper för dessa lägenheter, att ge förvaltningen i uppdrag att bidra
med rådgivning till fastighetsägare och bostadsrättsföreningar kring
bygglov för vindsinredning samt att skapa ett snabbspår för
bygglovshandlingar gällande vindsombyggnation i centrala Örebro.
Ärendet behandlades av Programnämnd samhällsbyggnad den 6 oktober
2016 och av Kommunstyrelsen den 9 maj 2017.
Ärendet bordlades av Kommunfullmäktige den 24 maj, 14 juni och den 30
augusti 2017.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2017-05-09, § 126
Reservation från Anders Åhrlin (M) m.fl 2017-05-09
Protokollsutdrag från Programnämnd samhällsbyggnad, 2016-10-06
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse till Programnämnd
samhällsbyggnad, 2016-09-12
Motion från Johan Kumlin (M) och Linn Andersson (M) om
vindslägenheter i centrala Örebro, 2016-03-30
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
- Motionen avslås.
Yrkande
Björn Sundin (S), Sara Richert (MP), Hannah Ljung (C), Carina Toro
Hartman (S), Jonas Håård (S) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag
om att avslå motionen.
Johan Kumlin (M), Jimmy Larsson (SD), Linn Andersson (M), Patrik
Jämtvall (L), Karolina Wallström (L) och Anders Åhrlin (M) yrkar bifall
till motionen.
Proposition
Ordförande Jan Zetterqvist (S) finner att det endast finns två förslag till
beslut, d.v.s. bifall till Kommunstyrelsens förslag om att avslå motionen
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respektive bifall till motionen, och ställer dessa mot varandra. Ordföranden
finner att Kommunfullmäktige beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Motionen avslås.
Reservation
Anders Åhrlin (M), Linn Andersson (M), Hossein Azeri (M), Lars
Elamson (M), Daniel Granqvist (M), Maria Haglund (M), Maria Hedwall
(M), Johan Kumlin (M), Ewa Leitzler (M), Gunilla Olofsson (M), Johanna
Reimfelt (M), Stefan Stark (M), Ulf Södersten (M) reserverar sig mot
beslutet till förmån för Johan Kumlins (M), Linn Anderssons (M)
och Anders Åhrlins (M) yrkande om att bifalla motionen.
Karolina Wallström (L), Patrik Jämtvall (L), Åsa Johansson (L) och Johan
Åqvist (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för Karolina Wallströms
(L) och Patrik Jämtvalls (L) yrkande om bifall till motionen.

§ 230 Svar på motion från Daniel Edström m.fl. (SD) om att
förbättra trafiksäkerheten i staden
Ärendenummer: Ks 87/2016
Ärendebeskrivning
Daniel Edström (SD), Anna Spiik (SD) och Sigvard Blixt (SD) har
inkommit med en motion som anmäldes i Kommunfullmäktige 27 januari
2016.
Motionen innehåller förlag på förbättringar av trafiksäkerheten i staden.
Motionärernas förslag är att kommunen ska köpa in eller hyra några
hastighetsvisare som ska användas på lämpliga platser i kommunen.
Tekniska förvaltningen har ett långtgående arbete med att vid skolor sätta
upp elektroniska skyltar som upplyser förare att de kör för fort. Detta görs
vid behov samt utifrån ett fastställt schema.
Ärendet behandlades av Programnämnd samhällsbyggnad den 2 mars 2017
och av Kommunstyrelsen den 9 maj 2017.
Ärendet bordlades av Kommunfullmäktige den 24 maj, 14 juni och den 30
augusti 2017.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2017-05-09, § 127
Protokollsutdrag från Programnämnd samhällsbyggnad, 2017-03-02
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse till Programnämnd
samhällsbyggnad, 2017-02-13
Motion från Daniel Edström m.fl. (SD) om att förbättra trafiksäkerheten i
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staden, 2016-01-27
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
- Motionen är tillgodosedd.
Yrkande
Björn Sundin (S) och Daniel Edström (SD) yrkar bifall till
Kommunstyrelsens förslag om att motionen är tillgodosedd.
Proposition
Ordförande Jan Zetterqvist (S) finner att det endast finns ett förslag till
beslut, d.v.s. bifall till Kommunstyrelsens förslag och att
Kommunfullmäktige beslutar enligt detta.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Motionen är tillgodosedd.

§ 231 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
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 och den 30
augusti 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)
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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.

§ 232 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.
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 och den 30
augusti 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
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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.

§ 233 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.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 22 augusti 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
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Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Motionen bifalles.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Bordlägga ärendet.

§ 234 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.
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)
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.

28

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Bordlägga ärendet.

§ 235 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.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2017-09-12, § 190 - tillkommer
senare
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-08-29
Motion från Murad Artin, Jessica Carlqvist, Cecilia Lönn Elgstrand, och
Martha Wicklund, samtliga (V), jämställd rätt till SFI 2016-11-23.
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.
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Bordlägga ärendet.

§ 236 Anmälan av enkla frågor och interpellationer till
kommande sammanträde
Ärendebeskrivning
Cecilia Lönn Elgstrand (V) har inkommit med en interpellation till Jessica
Ekerbring (S) om modersmålsundervisning, Ks 1141/2017.
Johanna Reimfelt (M) har inkommit med en interpellation till Ulrika
Sandberg (S) om trygg föreningsverksamhet, Ks 1191/2017.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Interpellationerna får ställas.

§ 237 Anmälan av motioner
Ärendebeskrivning
Karolina Wallström (L) har inkommit med en motion om att avveckla den
centralt styrda kvalitetsutvecklingsgruppen, Ks 1107/2017.
Sara Richert (MP) har inkommit med en motion om medborgardialog om
Medborgarhusets framtid, Ks 1106/2017.
Daniel Granqvist (M) har inkommit med en motion om samarbete mellan
Tekniska nämnden och trafikpolisen, Ks 1190/2017.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Remittera motionerna till Kommunstyrelsen.

§ 238 Anmälan av handlingar
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelseförvaltningen anmäler handlingar som inkommit och
bedöms relevanta för Kommunfullmäktige att få kännedom om.
Beslutsunderlag
Granskning av insatser för barn och unga, Ks 1009/2017
Granskning av hantering av kvalitetsbrister vid demensboendet
Elgströmska huset, Ks 1010/2017
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Granskning av kulturnämndens styrning och uppföljning av fritidsgårdar,
Ks 1011/2017
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Anmälan läggs till handlingarna.

§ 239 Vissa val m.m.
Ärendenummer: Ks 1155/2017
Ärendebeskrivning
Valberedningen har den 27 september 2017 inkommit med en valhandling.
Valhandlingen läggs som bilaga till protokollet.
Beslutsunderlag
Valhandling, 2017-09-27
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Enligt Valberedningens förslag.
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2017-09-27

Ks 1155/2017

Kommunfullmäktige
Vissa val m.m.
Nedanstående personer har begärt entledigande från angivna uppdrag:
Björn Sundin (S), Ks 1093/2017

Ledamot, tillika ordförande i
Programnämnd
samhällsbyggnad
Ledamot i Kommunstyrelsen
Ledamot i Mälardalsrådet

Lars O Molin (KD), Ks 1164/2017

Ledamot i Kommunfullmäktige

Monica Medberg (SD), Ks 1159/2017

Ledamot i Nämnden för
funktionshindrade

Andreas Lundgren (C), Ks 1161/2017

Ledamot i Vuxenutbildningsoch arbetsmarknadsnämnden

Tara Rosenzia (V), Ks 1162/2017

Ersättare i Fritidsnämnden

Thomas Hjort (V), Ks 1163/2017

Ledamot i Fritidsnämnden

Lisa Gustavsson (MP), Ks 1165/2017

Ersättare i Vård- och
omsorgsnämnd väster

Jacob Höglund (S), Ks 1170/2017

Ledamot i Grundskolenämnden
Ersättare i Kommunfullmäktige

Jonas Åkerman (S), Ks 1081/2017

Ersättare i Socialnämnd öster

Kommunfullmäktige föreslås besluta följande:
1. Begärda entlediganden beviljas.
2. Hos länsstyrelsen begära att ny ledamot efter Lars O Molin (KD) utses
genom ny sammanräkning.
3. Hos länsstyrelsen begära att ny ersättare efter Jacob Höglund (S) utses
genom ny sammanräkning.
4. Ulrika Sandberg (S) utses till ledamot tillika ordförande i Programnämnd
samhällsbyggnad efter Björn Sundin (S). Valet avser tiden fr.o.m. 12
oktober år 2017 t.o.m. 31 december år 2018.

5. Ulrika Sandberg (S) utses till ledamot i Kommunstyrelsen efter Björn
Sundin (S). Valet avser tiden fr.o.m. 1 oktober 2017 t.o.m. 31 december
2018.
6. Ulrika Sandberg (S) utses till ledamot i Mälardalsrådet efter Björn Sundin
(S). Valet avser tiden fr.o.m. 1 oktober 2017 t.o.m. 31 december 2018.
7. David Larsson (SD), ersättare i Nämnden för funktionshindrade, utses till
ledamot i samma nämnd efter Monica Medberg (SD).
8. Monica Medberg (SD), tidigare ledamot i Nämnden för funktionshindrade,
utses till ersättare i samma nämnd efter David Larsson (SD).
9. Abdulrahman Ibrahim Muhammed (C), tidigare ersättare i
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, utses till ledamot i
samma nämnd efter Andreas Lundgren (C).
10. Cecilia Hermansson (C) utses till ersättare i Vuxenutbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden efter Abdulrahman Ibrahim Muhammed (C).
11. Nadja Awad (V) utses till ledamot i Fritidsnämnden efter Thomas Hjort
(V).
12. Jonas Mikael Ohlson (V) utses till ersättare i Fritidsnämnden efter Tara
Rosenzia (V).
13. Gunnar Oest (MP) utses till ersättare i Vård- och omsorgsnämnd väster
efter Lisa Gustavsson (MP).
14. Melina Nuhic (S) utses till ledamot i Grundskolenämnden efter Jacob
Höglund (S).
15. Jeanette Derkaspar (S) utses till ersättare i Socialnämnd öster efter Jonas
Åkerman (S).
16. Matilda Håkansson (S) utses till nämndeman i Tingsrätten efter Jonas
Åkerman (S). Ks 1081/2017. Valet avser tiden t.o.m. 31 december år 2019.
17. Valen under punkterna 7-15 avser tiden t.o.m. 31 december år 2018.
För valberedningen
Jan Zetterqvist
Julia Taavela

