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Paragraf 146–183

Julia Taavela, sekreterare

Justerat den 24 juni 2020.

Agneta Blom (S), ordförande

John Johansson (S), justerare

David Larsson (SD), justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 26 juni 2020.
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§ 146 Val av protokollsjusterare och bestämmande av tid
för justering av protokollet
Ärendebeskrivning

På förslag av ordförande Agneta Blom (S) uppdras åt John Johansson (S)
och David Larsson (SD) med Ullis Sandberg (S) och Karolina Wallström
(L) som ersättare, att jämte ordföranden justera protokollet. Justeringen äger
rum den 24 juni.

§ 147 Enkel fråga från Niclas Persson (MP) till Marlene
Jörhag (KD) om utemiljöer på skolor och förskolor
Ärendenummer: Ks 782/2020
Ärendebeskrivning

Niclas Persson (MP) har inkommit med en fråga till Marlene Jörhag (KD) om
utemiljöer på skolor och förskolor.
Frågan anmäldes till Kommunfullmäktiges sammanträde den 16 juni.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:
1. Frågan får ställas.
2. Frångå ärendet som därmed är färdigbehandlat.

§ 148 Enkel fråga från Cecilia Lönn Elgstrand (V) till
Marlene Jörhag (KD) om modersmålsundervisning
Ärendenummer: Ks 779/2020
Ärendebeskrivning

Cecilia Lönn Elgstrand (V) har inkommit med en fråga till Marlene Jörhag
(KD) om modersmålsundervisning.
Frågan anmäldes till Kommunfullmäktiges sammanträde den 16 juni.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:
1. Frågan får ställas.
2. Frångå ärendet som därmed är färdigbehandlat.
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§ 149 Enkel fråga från Martha Wicklund (V) till Kenneth
Handberg (S) om vänorten Lodz
Ärendenummer: Ks 781/2020
Ärendebeskrivning

Martha Wicklund (V) har inkommit med en fråga till Kenneth Handberg
(S) om vänorten Lodz.
Frågan anmäldes till Kommunfullmäktiges sammanträde den 16 juni.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:
1. Frågan får ställas.
2. Frångå ärendet som därmed är färdigbehandlat.

§ 150 Interpellation från Anders Brandén (M) till Carina
Toro-Hartman (S) om socialt stöd
Ärendenummer: Ks 1646/2019
Ärendebeskrivning

Anders Brandén (M) har inkommit med en interpellation till John Johansson
(S) om socialt stöd. Interpellationen anmäldes vid Kommunfullmäktiges
sammanträde den 22 oktober 2019. Interpellationen bordlades vid
Kommunfullmäktiges sammanträde den 20 november, den 10 december 2019,
den 28 januari, den 26 februari, den 24 mars, den 21 april och den 20 maj 2020.
Interpellationen kommer att besvaras av Socialnämndens ordförande Carina
Toro-Hartman (S).
Beslutsunderlag

Interpellation från Anders Branden (M)
Svar från Carina Toro-Hartman (S)
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:
- Ärendet bordläggs.

§ 151 Interpellation från Anders Brandén (M) till John
Johansson (S) om Kommunfullmäktige rundas
Ärendenummer: Ks 1645/2019
Ärendebeskrivning

Anders Brandén (M) har inkommit med en interpellation till John Johansson
(S) om Kommunfullmäktige rundas. Interpellationen anmäldes vid
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Kommunfullmäktiges sammanträde den 22 oktober 2019. Interpellationen
bordlades vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 20 november, den 10
december 2019, den 28 januari, den 26 februari, den 24 mars, den 21 april och
den 20 maj 2020.
Beslutsunderlag

Interpellation från Anders Brandén (M)
Svar från John Johansson (S)
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:
- Ärendet bordläggs.

§ 152 Interpellation från Anders Brandén (M) till John
Johansson (S) om näringslivets roll i välfärden
Ärendenummer: Ks 1644/2019
Ärendebeskrivning

Anders Brandén (M) har inkommit med en interpellation till John Johansson
(S) om näringslivets roll i välfärden. Interpellationen anmäldes vid
Kommunfullmäktiges sammanträde den 22 oktober 2019. Interpellationen
bordlades vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 20 november, den 10
december 2019, den 28 januari, den 26 februari, den 24 mars, den 21 april och
den 20 maj 2020.
Beslutsunderlag

Interpellation från Anders Brandén (M)
Svar från John Johansson (S)
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:
- Ärendet bordläggs.

§ 153 Interpellation från Stefan Stark (M) till Marlene
Jörhag (KD) om narkotikahandel på Karolinska gymnasiet
i Örebro
Ärendenummer: Ks 1643/2019
Ärendebeskrivning

Stefan Stark (M) har inkommit med en interpellation till Marlene Jörhag (KD)
om narkotikahandel på Karolinska gymnasiet i Örebro. Interpellationen
anmäldes vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 22 oktober 2019.
Interpellationen bordlades vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 20
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november, den 10 december 2019, den 28 januari, den 26 februari, den 24
mars, den 21 april och den 20 maj 2020.
Beslutsunderlag

Interpellation från Stefan Stark (M)
Svar från Marlene Jörhag (KD)
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:
- Ärendet bordläggs.

§ 154 Interpellation från Maria Haglund (M) till Marlene
Jörhag (KD) om att trygga elever i en lugn skolmiljö lär sig
mer
Ärendenummer: Ks 1642/2019
Ärendebeskrivning

Maria Haglund (M) har inkommit med en interpellation till Marlene Jörhag
(KD) om att trygga elever i en lugn skolmiljö lär sig mer. Interpellationen
anmäldes vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 22 oktober 2019.
Interpellationen bordlades vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 20
november, den 10 december 2019, den 28 januari, den 26 februari, den 24
mars, den 21 april och den 20 maj 2020.
Beslutsunderlag

Interpellation från Maria Haglund (M)
Svar från Marlene Jörhag (KD)
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:
- Ärendet bordläggs.

§ 155 Interpellation från Maria Haglund (M) till Marlene
Jörhag (KD) om att alla skolor ska vara bra
Ärendenummer: Ks 1641/2019
Ärendebeskrivning

Maria Haglund (M) har inkommit med en interpellation till Marlene Jörhag
(KD) om att alla skolor i Örebro ska vara bra. Interpellationen anmäldes vid
Kommunfullmäktiges sammanträde den 22 oktober 2019. Interpellationen
bordlades vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 20 november, den 10
december 2019, den 28 januari, den 26 februari, den 24 mars, den 21 april och
den 20 maj 2020.
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Beslutsunderlag

Interpellation från Maria Haglund (M)
Svar från Marlene Jörhag (KD)
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:
- Ärendet bordläggs.

§ 156 Interpellation från Marcus Willén Ode (MP) till Lennart
Bondeson (KD) om Kulturkvarteret
Ärendenummer: Ks 1640/2019
Ärendebeskrivning

Marcus Willén Ode (MP) har inkommit med en interpellation till Lennart
Bondesson (KD) om Kulturkvarteret. Interpellationen anmäldes vid
Kommunfullmäktiges sammanträde den 22 oktober 2019. Interpellationen
bordlades vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 20 november, den 10
december 2019, den 28 januari, den 26 februari, den 24 mars, den 21 april och
den 20 maj 2020.
Beslutsunderlag

Interpellation från Marcus Willén Ode (MP)
Svar från Lennart Bondeson (KD)
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:
- Ärendet bordläggs.

§ 157 Interpellation från Linn Josefsson (V) till Ullis
Sandberg (S) om rörelsehindrade ska isoleras under
vintern
Ärendenummer: Ks 1756/2019
Ärendebeskrivning

Linn Josefsson (V) har inkommit med en interpellation till Ullis Sandberg (S)
om rörelsehindrade ska isoleras under vintern. Interpellationen anmäldes på
Kommunfullmäktiges sammanträde den 20 november 2019. Interpellationen
bordlades vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 10 december 2019, den
28 januari, den 26 februari, den 24 mars, den 21 april och den 20 maj 2020.
Beslutsunderlag

Interpellation från Linn Josefsson (V)
Svar från Ullis Sandberg (S)
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Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:
- Ärendet bordläggs.

§ 158 Interpellation från Carina Börjesson (M) till Ullis
Sandberg (S) om hur det går med Lindbacka bruk
Ärendenummer: Ks 1757/2019
Ärendebeskrivning

Carina Börjesson (M) har inkommit med en interpellation till Ullis Sandberg (S)
om hur det går med Lindbacka bruk. Interpellationen anmäldes på
Kommunfullmäktiges sammanträde den 20 november 2019. Interpellationen
bordlades vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 10 december 2019, den
28 januari, den 26 februari, den 24 mars, den 21 april och den 20 maj 2020.
Beslutsunderlag

Interpellation från Carina Börjesson (M)
Svar från Ullis Sandberg (S)
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:
- Ärendet bordläggs.

§ 159 Interpellation från Cecilia Askerskär Philipsson (M) till
John Johansson (S) om att motverka segregation
Ärendenummer: Ks 164/2020
Ärendebeskrivning

Cecilia Askerskär Philipsson (M) har inkommit med en interpellation till John
Johansson (S) om att motverka segregation. Interpellationen anmäldes på
Kommunfullmäktiges sammanträde den 28 januari 2020. Interpellationen
bordlades vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 26 februari, den 24
mars, den 21 april och den 20 maj 2020.
Beslutsunderlag

Interpellation från Cecilia Askerskär Philipsson (M)
Svar från John Johansson (S)
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:
- Ärendet bordläggs.
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§ 160 Interpellation från Magnus Riseby (L) till Marlene
Jörhag (KD) om fungerande studie- och yrkesvägledning i
Örebro kommuns grundskolor
Ärendenummer: Ks 165/2020
Ärendebeskrivning

Magnus Riseby (L) har inkommit med en interpellation till Marlene Jörhag
(KD) om fungerade studie- och yrkesvägledning i Örebro kommuns
grundskolor. Interpellationen anmäldes på Kommunfullmäktiges sammanträde
den 28 januari 2020. Interpellationen bordlades vid Kommunfullmäktiges
sammanträde den 26 februari, den 24 mars, den 21 april och den 20 maj 2020.
Beslutsunderlag

Interpellation från Magnus Riseby (L)
Svar från Marlene Jörhag (KD)
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:
- Ärendet bordläggs.

§ 161 Interpellation från Daniel Granqvist (M) till Ullis
Sandberg (S) om ekonomin för trafiksäkerhetsfrämjande
åtgärder
Ärendenummer: Ks 166/2020
Ärendebeskrivning

Daniel Granqvist (M) har inkommit med en interpellation till Ullis Sandberg
(S) om ekonomin för trafiksäkerhetsfrämjande åtgärder. Interpellationen
anmäldes på Kommunfullmäktiges sammanträde den 28 januari 2020.
Interpellationen bordlades vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 26
februari, den 24 mars, den 21 april och den 20 maj 2020.
Beslutsunderlag

Interpellation från Daniel Granqvist (M)
Svar från Ullis Sandberg (S)
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:
- Ärendet bordläggs.
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§ 162 Interpellation från Bo Ammer (SD) till Ullis Sandberg
(S) om luftföroreningarna
Ärendenummer: Ks 167/2020
Ärendebeskrivning

Bo Ammer (SD) har inkommit med en interpellation till Ullis Sandberg (S) om
luftföroreningarna. Interpellationen anmäldes på Kommunfullmäktiges
sammanträde den 28 januari 2020. Interpellationen bordlades vid
Kommunfullmäktiges sammanträde den 26 februari, den 24 mars, den 21 april
och den 20 maj 2020.
Beslutsunderlag

Interpellation från Bo Ammer (SD)
Svar från Ullis Sandberg (S)
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:
- Ärendet bordläggs.

§ 163 Interpellation från Bo Ammer (SD) till Ullis Sandberg
(S) om ledstråken
Ärendenummer: Ks 168/2020
Ärendebeskrivning

Bo Ammer (SD) har inkommit med en interpellation till Ullis Sandberg (S) om
ledstråken. Interpellationen anmäldes på Kommunfullmäktiges sammanträde
den 28 januari 2020. Interpellationen bordlades vid Kommunfullmäktiges
sammanträde den 26 februari, den 24 mars, den 21 april och den 20 maj 2020.
Beslutsunderlag

Interpellation från Bo Ammer (SD)
Svar från Ullis Sandberg (S)
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:
- Ärendet bordläggs.
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§ 164 Interpellation från Emelie Jaxell (M) till John
Johansson (S) om hyresmodell för kommunens vård- och
omsorgsboenden
Ärendenummer: Ks 322/2020
Ärendebeskrivning

Emelie Jaxell (M) har inkommit med en interpellation till John Johansson (S)
om hyresmodell för kommunens vård- och omsorgsboenden. Interpellationen
anmäldes på Kommunfullmäktiges sammanträde den 26 februari 2020.
Interpellationen bordlades vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 24
mars, den 21 april och den 20 maj 2020.
Beslutsunderlag

Interpellation från Emelie Jaxell (M)
Svar från John Johansson (S)
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:
- Ärendet bordläggs.

§ 165 Interpellation från Cecilia Askerskär Philipsson (M) till
John Johansson (S) om att öka tryggheten för Örebroarna
Ärendenummer: Ks 321/2020
Ärendebeskrivning

Cecilia Askerskär Philipsson (M) har inkommit med en interpellation till John
Johansson (S) om att öka tryggheten för Örebroarna. Interpellationen
anmäldes på Kommunfullmäktiges sammanträde den 26 februari 2020.
Interpellationen bordlades vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 24
mars, den 21 april och den 20 maj 2020.
Beslutsunderlag

Interpellation från Cecilia Askerskär Philipsson (M)
Svar från John Johansson (S)
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:
- Ärendet bordläggs.
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§ 166 Örebro kommuns delårsrapport med prognos 1
Ärendenummer: Ks 680/2020
Ärendebeskrivning

Kommunstyrelseförvaltningen har sammanställt en delårsrapport till och med
den 30 april och helårsprognos 1 för 2020 för Örebro kommun. I rapporten
görs en uppföljning av kommunens finansiella mål och finansiella ställning.
Resultatet efter årets fyra första månader visar ett utfall på -334 miljoner
kronor. Resultat för helåret 2020 prognostiseras till -3 miljoner kronor.
Kommunen har budgeterat ett resultat på 211 miljoner kronor. Exklusive
jämförelsestörande poster landar prognosen för årets resultat på 73 miljoner
kronor.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 9 juni.
Beslutsunderlag

Delårsrapport med prognos 1 2020 Örebro kommun
Särskilt yttrande från Anders Åhrlin (M)
Protokollsanteckning från Martha Wicklund (V)
Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
1. Delårsrapport med prognos 1 för 2020 godkänns.
2. Samtliga nämnder som redovisar prognostiserat underskott för år 2020 ska
genomföra åtgärder för att klara att bedriva verksamheten inom beslutade
budgetramar.
På Kommunstyrelsens sammanträde deltog inte Martha Wicklund (V) och
Karolina Wallström (L) i beslutet.
Yrkande

Kenneth Handberg (S), Per-Åke Sörman (C), Lennart Bondeson (KD), John
Johansson (S), Ullis Sandberg (S) och Marlene Jörhag (KD) yrkar bifall till
Kommunstyrelsens förslag.
Anders Åhrlin (M) yrkar att få lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Proposition

Ordförande Agneta Blom (S) finner att det finns ett förslag till beslut det vill
säga bifall till Kommunstyrelsens förslag och att Kommunfullmäktige beslutar
enligt detta.
Därefter ställer ordföranden Anders Åhrlins (M) yrkande om att få lämna ett
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särskilt yttrande till protokollet under proposition och finner att
Kommunfullmäktige godkänner detta.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:
1. Delårsrapport med prognos 1 för 2020 godkänns.
2. Samtliga nämnder som redovisar prognostiserat underskott för år 2020 ska
genomföra åtgärder för att klara att bedriva verksamheten inom beslutade
budgetramar.
3. Anders Åhrlin (M) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Karolina Wallström (L), Patrik Jämtvall (L), Magnus Riseby (L), Martha
Wicklund (V) och Linn Josefsson (V) deltar inte i beslutet.
Ajournering

Kommunfullmäktige ajournerar sig 15 minuter.

§ 167 Årsredovisning Finsam 2019
Ärendenummer: Ks 600/2020
Ärendebeskrivning

Samordningsförbundet Finsam i Örebro bildades den 1 januari 2008.
Samordningsförbundet är en fristående juridisk organisation med
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Örebro län samt Lekeberg
kommun och Örebro kommun som medlemmar. De verksamheter som
förbundet finansierar kompletterar myndigheternas ordinarie verksamhet och
verkar för att medborgare ska få stöd och rehabilitering till egen försörjning.
Förbundet visar för räkenskapsår 2019 ett resultat om - 266tkr. Det är ett
medvetet beslut från styrelsen att räkenskapsår 2019 skulle visa på
minusresultat. Orsaken till det negativa resultatet är att styrelsen valt att
använda delar av tidigare årsöverskott.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 9 juni.
Beslutsunderlag

Årsredovisning med revisionsrapport 2019
Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
- Finsams styrelse och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhet år
2019.
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Yrkande

Per-Åke Sörman (C) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Proposition

Ordförande Agneta Blom (S) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill
säga bifall till Kommunstyrelsens förslag och att Kommunfullmäktige beslutar
enligt detta.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:
- Finsams styrelse och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhet år
2019.
Jessika Ekerbring (S) deltar inte i beslutet.

§ 168 Program för hållbar utveckling
Ärendenummer: Ks 1401/2017
Ärendebeskrivning

Örebro kommuns program för hållbar utveckling ”Vårt hållbara Örebro.
Utvecklingsagenda med mål för 2050 och delmål för 2030” läggs fram för
beredning.
Programmet för hållbar utveckling, översiktsplanen och kommunens årliga
budget utgör grunden för styrningen av Örebro kommun, efter att programmet
för hållbar utveckling antagits i kommunfullmäktige. Den långsiktiga
inriktningen för Örebro kommun anges i programmet för hållbar utveckling
och i översiktsplanen, medan det korta perspektivet utgörs av den årliga
budget- och verksamhetsprocessen.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 9 juni 2020.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2020-05-26
Program för hållbar utveckling ”Vårt hållbara Örebro. Utvecklingsagenda med
mål för 2050 och delmål för 2030”.
Sammanställning och hantering av remissvar angående programmet för hållbar
utveckling
Särskilt yttrande från Martha Wicklund (V)
Särskilt yttrande från Karolina Wallström (L)
Särskilt yttrande från Anders Åhrlin (M)
Reservation från Helena Ståhl (SD)
Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
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- ”Vårt hållbara Örebro. Utvecklingsagenda med mål för 2050 och delmål för
2030” antas.
På Kommunstyrelsens sammanträde reserverade sig Helena Ståhl (SD) mot
beslutet till förmån för sitt eget yrkande om att avslå ärendet.
Yrkande

Per-Åke Sörman (C), Kenneth Handberg (S), Lennart Bondeson (KD), Ullis
Sandberg (S), Jessika Ekerbring (S), Marlene Jörhag (KD), Linn Josefsson (V),
Fisun Yavas (S), John Johansson (S), Marie Brorson (S), Cecilia Askerskär
Philipsson (M) och Patrik Jämtvall (L) yrkar bifall till Kommunstyrelsens
förslag.
Anders Åhrlin (M) och Karolina Wallström (L) yrkar bifall till
Kommunstyrelsens förslag och att få lämna särskilda yttranden till protokollet.
Helena Ståhl (SD) och Markus Allard (ÖrP) yrkar avslag på Kommunstyrelsens
förslag.
Niclas Persson (MP) yrkar bifall till Miljöpartiets ändrings- och tilläggsyrkanden
om att på s. 9 under rubriken Kunskap, samverkan och innovation på fjärde
raden i första stycket ändra ordet “behöver” till “ska”, att på s. 9 i tredje stycket
lägga till “En årlig koldioxidbudget ska tas fram för att kommunen ska kunna
minska klimatutsläppen i den takt som är nödvändig.”, att på s. 19 under
rubriken Målbild 2050 i tredje meningen ändra orden “har minskat” till “är
borta”, att på s. 19 under rubriken Målbild 2050 ändra sista meningen till “År
2050 har invånarnas fysiska och psykiska hälsa ökat, jämställdhet och jämlikhet
i hälsa och välbefinnande uppnåtts för alla i alla åldrar och de påverkningsbara
hälsoklyftorna slutits.”, att på s. 19 under avsnittet Mänskliga rättigheter och
demokrati lägga till delmålet “År 2030 bemöts alla invånare utan att
diskrimineras utifrån de lagstadgade diskrimineringsgrunderna.”, att på s. 19
under rubriken Delmål 2030 lägga till avsnittet Psykisk och fysisk hälsa med
delmålet “År 2030 har den generella fysiska och psykiska hälsan hos alla
kommuninvånare förbättrats.”, att på s. 23 under avsnittet Jämställda och
jämlika livsvillkor lägga till delmålet “År 2030 har möjligheterna för
teckenspråkiga att delta i majoritetssamhället ökat.”, att på s. 25 under avsnittet
God hushållning ändra sista delen i mål 4.10 till “... den styrande principen ska
vara att odlingsbar mark värnas och att den urbana utvecklingen sker främst
genom förtätning.”, att på s. 27 under avsnittet Livsmedelsförsörjning ändra
mål 5.12 till “År 2030 bidrar Örebro kommun till ett hållbart system för
livsmedelsförsörjning, där konsumtionen av inhemska livsmedel samt den
lokala självförsörjningsgraden har ökat.”, att på s. 29 under avsnittet Cirkulär
ekonomi lägga till delmålet “År 2030 ska kommunkoncernens investeringar
vara klimatneutrala och fossilfria.” och att ovanstående yrkanden beslutas var
för sig samt att Program för hållbar utveckling ska vara styrande för hela
kommunkoncernen och utgöra grund för den årliga budgeten.
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Martha Wicklund (V) yrkar bifall Kommunstyrelsens förslag samt till
Miljöpartiet ändringsyrkanden om att på s. 19 under rubriken Delmål 2030
lägga till avsnittet Psykisk och fysisk hälsa med delmålet “År 2030 har den
generella fysiska och psykiska hälsan hos alla kommuninvånare förbättrats.”
och att på s. 23 under avsnittet Jämställda och jämlika livsvillkor lägga till
delmålet “År 2030 har möjligheterna för teckenspråkiga att delta i
majoritetssamhället ökat" och att få lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Per-Åke Sörman (C) och Anders Åhrlin (M) yrkar avslag på Miljöpartiets
ändrings- och tilläggsyrkanden.
Proposition

Ordförande Agneta Blom (S) finner att det finns tre förslag till beslut, det vill
säga Per-Åke Sörman (C) m.fl. yrkanden om bifall till Kommunstyrelsens
förslag, Helena Ståhls (SD) och Markus Allards (ÖrP) yrkande om avslag på
Kommunstyrelsen förslag respektive Niclas Perssons (MP) yrkande om bifall
till Miljöpartiets ändrings- och tilläggsyrkande.
Ordföranden ställer först bifall till Kommunstyrelsens förslag mot Helena
Ståhls (SD) och Markus Allards (ÖrP) yrkande om avslag på
Kommunstyrelsens förslag och finner att Kommunfullmäktige bifaller
Kommunstyrelsens förslag. Därefter ställer ordföranden Miljöpartiets
ändrings- och tilläggsyrkanden under proposition var för sig och finner att
Kommunfullmäktige avslår dessa.
Slutligen ställer ordföranden Anders Åhrlins (M), Karolina Wallströms (L) och
Martha Wicklunds (V) yrkanden om att få lämna särskilda yttranden till
protokollet och finner att Kommunfullmäktige godkänner dessa.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:
1. ”Vårt hållbara Örebro. Utvecklingsagenda med mål för 2050 och delmål för
2030” antas.
2. Anders Åhrlin (M) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
3. Karolina Wallström (L) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
4. Martha Wicklund (V) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Reservation

Helena Ståhl (SD), David Larsson (SD) och Markus Allard (ÖrP) reserverar sig
mot beslutet till förmån för yrkanden om att avslå Kommunstyrelsens förslag.
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§ 169 Upphandlings- och inköpspolicy
Ärendenummer: Ks 189/2020
Ärendebeskrivning

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag till ny inköps- och
upphandlingspolicy för hållbara affärer.
Upphandlingsenheten har tillsammans med Kommunstyrelsens utskott för
hållbar utveckling haft tre dialogsamtal under hösten 2019 för att hitta fram till
en koncerngemensam inköps- och upphandlingspolicy.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 9 juni 2020.
Beslutsunderlag

Förslag till Upphandlings- och inköpspolicy
Tjänsteskrivelse, 2020-05-25
Särskilt yttrande från Karolina Wallström (L)
Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
- Förslag till upphandlings- och inköpspolicy antas.
Yrkande

Per-Åke Sörman (C), Daniel Granqvist (M) och Lennart Bondeson (KD) yrkar
bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Sara Bronner (MP) yrkar i första hand på tillägg i upphandlings- och
inköpspolicyn om att "Livscykelanalys av varor och tjänsters miljö- och
klimatpåverkan används som beslutsunderlag vid tillämpliga upphandlingar"
och att "Innovationsupphandling används som ett verktyg för att driva fram
nya, hållbara produkter och tjänster" och i andra hand avslag på
Kommunstyrelsens förslag.
Martha Wicklund (V), Anders Åhrlin (M) och Per-Åke Sörman (C) yrkar bifall
till Sara Bronners (MP) tilläggsyrkande.
Karolina Wallström (L) yrkar bifall till Sara Bronners (MP) tilläggsyrkande och
att få lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Proposition

Ordförande Agneta Blom (S) finner att det finns två förslag till beslut, det vill
säga bifall till Kommunstyrelsens förslag respektive Sara Bronners (MP)
yrkande om i första hand tillägg i upphandlings- och inköpspolicyn och i andra
hand avslag på Kommunstyrelsens förslag.
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Ordföranden ställer först Sara Bronners (MP) tilläggsyrkande under
proposition och finner att Kommunfullmäktige bifaller detta. Därefter finner
ordföranden att det finns ett förslag till beslut, det vill säga bifall till
Kommunstyrelsens förslag med Sara Bronners (MP) tilläggsyrkande och att
Kommunfullmäktige beslutar enligt detta.
Slutligen ställer ordföranden Karolina Wallströms yrkande om att få lämna ett
särskilt yttrande till protokollet under proposition och finner att
Kommunfullmäktige godkänner detta.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:
1. Förslag till upphandlings- och inköpspolicy antas med tilläggen
att "Livscykelanalys av varor och tjänsters miljö- och klimatpåverkan används
som beslutsunderlag vid tillämpliga upphandlingar" och att
"Innovationsupphandling används som ett verktyg för att driva fram nya,
hållbara produkter och tjänster".
2. Karolina Wallström (L) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.

§ 170 Avfallsplan för Örebro kommun
Ärendenummer: Ks 1037/2017
Ärendebeskrivning

Varje kommun ska enligt Miljöbalken ha en avfallsplan som ska ses över vart
fjärde år. Nu finns förslag till ny avfallsplan för Örebro kommunkoncern.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 9 juni 2020.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2020-05-05
Cirkulära Örebro - Avfallsplan för Örebro kommunkoncern,
beredningsversion maj 2020
Sammanställning och hantering av remissvar avfallsplan
Miljökonsekvensbeskrivning Structor miljöteknik AB 200326
Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
1. Anta Avfallsplanen Cirkulära Örebro.
2. Föregående avfallsplan som antogs 2014 upphör att gälla i och med beslutet
att anta Avfallsplanen Cirkulära Örebro.

18 (28)

ÖREBRO

Protokoll

Yrkande

Per-Åke Sörman (C), Linn Josefsson (V), Sara Bronner (MP), Ullis Sandberg
(S), Maria Hedwall (M) och Patrik Jämtvall (L) yrkar bifall till
Kommunstyrelsens förslag.
Proposition

Ordförande Agneta Blom (S) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill
säga Per-Åke Sörmans (C) m.fl. yrkande om bifall till Kommunstyrelsens
förslag och att Kommunfullmäktige beslutar enligt detta.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:
1. Anta Avfallsplanen Cirkulära Örebro.
2. Föregående avfallsplan som antogs 2014 upphör att gälla i och med beslutet
att anta Avfallsplanen Cirkulära Örebro.

§ 171 Förlängning av insatsen inköp utan biståndsbeslut
Ärendenummer: Ks 422/2020
Ärendebeskrivning

Med anledning av Covid-19 har Folkhälsomyndigheten gått ut med
rekommendationer att äldre över 70 år ska stanna hemma och undvika sociala
kontakter för att själv hålla sig frisk och avlasta sjukvården. Det kan innebära
att äldre människor behöver ytterligare stöd från samhället. De kan till exempel
få problem att göra nödvändiga inköp av mat och andra viktiga varor utan att
utsätta sig för smittorisk.
Kommunfullmäktige beslutade 2020-03-24 KF § 76, att upprätta insatsen
inköp utan biståndsbeslut till personer över 70 år till och med 31 juni 2020.
Eftersom Folkhälsomyndigheten fortfarande rekommenderar äldre att undvika
sociala kontakter föreslås att insatsen förlängs till 31 december.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 9 juni 2020.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2020-05-03
Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
1. Insatsen om hjälp till inköp för personer över 70 år enligt Lag (2009:47) om
vissa kommunala befogenheter förlängs till och med 31 december 2020.
2. Kommunfullmäktige ger Programnämnd social välfärd uppdraget att avsluta
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insatsen tidigare om programnämnden gör bedömningen att insatsen inte
längre behövs.
Yrkande

John Johansson (S) och David Larsson (SD) yrkar bifall till Kommunstyrelsens
förslag.
Markus Allard (ÖrP) yrkar på ett tillägg om att insatsen om hjälp med inköp
ska vara avgiftsfri.
John Johansson (S) yrkar avslag på Markus Allards (ÖrP) yrkande.
Proposition

Ordförande Agneta Blom (S) finner att det finns två förslag till beslut, det vill
säga John Johanssons (S) och David Larssons (SD) yrkanden om bifall till
Kommunstyrelsens förslag respektive Markus Allards (ÖrP) tilläggsyrkande om
att insatsen ska vara avgiftsfri.
Ordföranden ställer först Kommunstyrelsens förslag under proposition och
finner att Kommunfullmäktige beslutar enligt detta. Därefter ställer
ordföranden Markus Allards (ÖrP) tilläggsyrkande mot John Johanssons (S)
avslagsyrkande och finner att Kommunfullmäktige avslår tilläggsyrkandet.
Votering

Votering begärs och verkställs. Ja-röst innebär bifall till Markus Allards (ÖrP)
tilläggsyrkande och nej-röst innebär avslag på Markus Allards (ÖrP)
tilläggsyrkande.
Ja-röst lämnas av Markus Allard (ÖrP).
Nej-röster lämnas av Agneta Blom (S), Jan Zetterqvist (S), Kenneth Handberg
(S), John Johansson (S), Jessika Ekerbring (S), Ullis Sandberg (S), Kemal Hoso
(S), Linda Smedberg (S), Fisun Yavas (S), Marie Brorson (S), Per-Åke Sörman
(C), Elisabeth Malmqvist (C), Linda Larsson (C), Anders Hagström (KD),
Lennart Bondeson (KD), Marlene Jörhag (KD), Murad Artin (V), Linn
Josefsson (V), Martha Wicklund (V), Anders Åhrlin (M), Maria Haglund (M),
Cecilia Askerskär Philipsson (M), Maria Hedwall (M), Daniel Granqvist (M),
Stefan Stark (M), Helena Ståhl (SD), David Larsson (SD), Karolina Wallström
(L), Patrik Jämtvall (L), Sara Bronner (MP), Niclas Persson (MP) och Magnus
Riseby (L).
Ordföranden finner att Kommunfullmäktige med resultatet 1 ja-röst och 32
nej-röster avslår Markus Allards (ÖrP) tilläggsyrkande.
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Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:
1. Insatsen om hjälp till inköp för personer över 70 år enligt Lag (2009:47) om
vissa kommunala befogenheter förlängs till och med 31 december 2020.
2. Kommunfullmäktige ger Programnämnd social välfärd uppdraget att avsluta
insatsen tidigare om programnämnden gör bedömningen att insatsen inte
längre behövs.
Reservation

Markus Allard (ÖrP) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget
tilläggsyrkande om att insatsen om hjälp med inköp ska vara avgiftsfri.

§ 172 Ej verkställda beslut Sol och LSS kvartal 4
Ärendenummer: Ks 521/2020
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 funktionsstöd.
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.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 9 juni 2020.
Beslutsunderlag

Statistikrapport kvartal 4 2019 SoL och LSS
Sammanställning SoL och LSS kvartal 4 2019
Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
- Informationen tas till protokollet.
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Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:
- Enligt Kommunstyrelsens förslag.

§ 173 Förslag om ny medlem i den gemensamma
nämnden för företagshälsovård samt tolk- och
översättarservice
Ärendenummer: Ks 613/2020
Ärendebeskrivning

Örebro kommun har tillsammans med Region Örebro län, Kumla kommun,
Laxå kommun, Hallsbergs kommun, Lindesbergs kommun, Ljusnarsbergs
kommun och Lekebergs kommun en gemensam nämnd för företagshälsovård
samt tolk- och översättarservice. Nora kommun har nu ansökt om att få ingå i
den gemensamma nämnden. Denna utökning kräver samstämmiga beslut i
samtliga ägares fullmäktige.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 9 juni.
Beslutsunderlag

Förslag till reviderat samverkansavtal och reglemente för den gemensamma
nämnden
Tjänsteskrivelse, 2020-05-01
Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
1. För egen del godkänna samverkansavtalet mellan Region Örebro län,
Örebro kommun, Kumla kommun, Hallsbergs kommun, Laxå kommun,
Lekebergs kommun, Lindesbergs kommun, Ljusnarsbergs kommun och Nora
kommun med giltighet från 2020-10-01.
2. Ifrån samma tidpunkt anta reglemente för den gemensamma nämnden för
företagshälsovård och tolk- och översättarservice.
3. Tidigare samverkansavtal och reglemente upphör när de nya träder ikraft.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:
- Enligt Kommunstyrelsens förslag.
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§ 174 Sammanträdesdatum för Kommunfullmäktige
Ärendenummer: Ks 1202/2019
Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade om sammanträdestider för 2020 den 22
oktober 2019. Med hänsyn till den nya styrmodellen där den större ändringen
rent mötesmässigt var att beslut om budget skulle fattas i juni istället för
oktober så föreslogs bara ett mötesdatum för oktober, den 20 oktober 2020.
På grund av de förändrade förutsättningarna till följ av Coronaviruset (Covid19) kommer beslut om budget, likt tidigare år, tas i oktober och därför behöver
det beslutas om ytterligare ett mötesdatum.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 9 juni 2020.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2020-05-18
Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
- Ytterligare sammanträdesdatum med Kommunfullmäktige fastställs till
måndag den 19 oktober 2020 klockan 09.00-ca 17.00
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:
- Enligt Kommunstyrelsens förslag.

§ 175 Svar på motion från Sverigedemokraterna om Ung+en väg till arbete för unga
Ärendenummer: Ks 1039/2013
Ärendebeskrivning

Sverigedemokraterna har inkommit med en motion med förslag att Örebro
kommun genom Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ska inrätta
Ung+, en arbetsmarknadsinsats som genomförs i Finspångs kommun.
Enligt motionen riktar sig projektet till unga vuxna mellan 20 - 25 år och har
uppvisat goda resultat. Sexton ungdomar blev anställda på heltid av kommunen
med full lön under 11 månader.
Motionen behandlades av Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden den
5 mars 2014.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 14 april.
Kommunfullmäktige bordlade ärendet den 21 april och den 20 maj 2020.
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Beslutsunderlag

Jonas Millard (SD), Daniel Edström (SD) och Daniel Spiik (SD), motion om
Ung+- en väg till arbete för unga, 2013-10-01
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämndens yttrande från den 5 mars
2014.
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, beslut 2014-03-05 § 26
Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
- Motionen är tillgodosedd.
Vid Kommunstyrelsens sammanträde reserverade sig Helena Ståhl (SD) mot
beslutet till förmån för sitt eget yrkande om att bifalla motionen.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:
- Ärendet bordläggs.

§ 176 Svar på motion från Martha Wicklund (V) om att
förebygga matsvinn
Ärendenummer: Ks 707/2017
Ärendebeskrivning

Martha Wicklund (V) inkom med en motion om att förebygga matsvinn som
anmäldes till Kommunfullmäktige den 25 april 2017.
Martha Wicklund (V) föreslår Kommunfullmäktige att besluta:
1. välja ut en verksamhet (en skolmatsal t.ex.) för att starta upp ett projekt med
syfte att sluta ett avtal med en lokal matvarubutik om att ta vara på matvaror
som annars skulle ha kastats.
2. projektet innebär att man ska arbeta aktivt med de som nyttjar maten t.ex.
elever, för att lära dem ett mer hållbart sätt att se på maten.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 14 april.
Kommunfullmäktige bordlade ärendet den 21 april och den 20 maj 2020.
Beslutsunderlag

Martha Wicklund (V), motion om att förebygga matsvinn, 2017-04-25
Tjänsteskrivelse, 2020-03-12
Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
1. Motionens första förslag avslås.
2. Motionens andra förslag är tillgodosett.
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Vid Kommunstyrelsens sammanträde reserverade sig Martha Wicklund (V)
mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande om att bifalla motionen.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:
- Ärendet bordläggs.

§ 177 Svar på motion från Örebropartiet om att lägga ner
merparten av Vivallaskolan
Ärendenummer: Ks 1175/2019
Ärendebeskrivning

Markus Allard (ÖrP) och Peter Springare (ÖrP) har inkommit med en motion
som anmäldes i Kommunfullmäktige 19 juni 2019.
Motionen innehåller ett förslag om att lägga ner åk 2-6 på Vivallaskolan.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 5 maj 2020.
Kommunfullmäktige bordlade ärendet den 20 maj 2020.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2020-02-20
Motion
Beslut från Programnämnd barn och utbildning 2020-03-05
Yttrande över motion från Markus Allard (ÖrP) och Peter Springare (ÖrP),
2020-02-13
Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
- Motionen avslås.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:
- Ärendet bordläggs.

§ 178 Svar på motion från Vänsterpartiet om att anlägga
en staty av Katarina Taikon
Ärendenummer: Ks 1106/2015
Ärendebeskrivning

Vänsterpartiet har lämnat in en motion till Kommunfullmäktige den 30
september 2015, om att uppföra en staty av Katarina Taikon.
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Motionen innehåller ett förslag om att upprätta en staty på lämplig plats som
hedrar Katarina Taikons gärning. Hon är född i Örebro och skrev de kända
barn– och ungdomsböckerna om Katitzi som delvis är självbiografiska och
speglar hur det var att växa upp som rom i Sverige.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 5 maj 2020.
Kommunfullmäktige bordlade ärendet den 20 maj 2020.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2020-02-11
Motion
Beslut från Programnämnd samhällsbyggnad 2020-03-05. § 41
Särskilt yttrande från Martha Wicklund (V) i Kommunstyrelsen 2020-05-05
Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
- Motionen är besvarad.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:
- Ärendet bordläggs.

§ 179 Svar på motion från Sara Bronner (MP) om att minska
hälsoklyftorna i Örebro kommun
Ärendenummer: Ks 100/2017
Ärendebeskrivning

Sara Bronner (tidigare Richert) (MP) har inkommit med en motion som
anmäldes i Kommunfullmäktige 18 januari, 2017, § 45.
Motionen innehåller ett förslag om att Örebro kommun ska teckna ett treårigt
avtal med stiftelsen En Frisk Generation.
Kommunstyrelseförvaltningens förslag är att motionen avslås då den anses
vara för specifikt skriven. Bedömningen är även att motionens syfte är
tillgodosedd då det idag finns en formaliserad samverkan mellan olika parter i
Örebro kommun där syftet bland annat är att minska den ojämlika
fördelningen av hälsa.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 9 juni 2020.
Beslutsunderlag

Motion från Sara Richert (MP) om att minska hälsoklyftorna i Örebro
kommun, 2017-01-18
Tjänsteskrivelse, 2020-03-02
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Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
- Motionen avslås.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:
- Ärendet bordläggs.

§ 180 Anmälan av enkla frågor och interpellationer till
kommande sammanträde
Ärendebeskrivning

Patrik Jämtvall (L) har inkommit med en interpellation om hur bevakar vi att
demokrati och öppenhet försvaras av alla inom kommunen, Ks 837/2020.
Beslutsunderlag

Interpellation från Patrik Jämtvall (L) till Kenneth Handberg (S) hur bevakar vi
att demokrati och öppenhet försvaras av alla inom kommunen, Ks 837/2020
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:
- Interpellationerna får ställas.

§ 181 Anmälan av motioner
Ärendebeskrivning

Niclas Persson (MP) har inkommit med en motion om att utse
medborgarvittnen.
Martha Wicklund (V) m.fl. har inkommit med en motion om att
Örebrobostäder ska vara en allmännytta.
Beslutsunderlag

Motion från Niclas Persson om att utse medborgarvittnen, Ks 836/2020
Motion från Martha Wicklund (V) m.fl. om att Örebrobostäder ska vara en
allmännytta, Ks 635/2020
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:
- Remittera motionerna till Kommunstyrelsen.
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§ 182 Anmälan av handlingar
Ärendenummer: Ks 428/2020
Ärendebeskrivning

Kommunstyrelseförvaltningen anmäler handlingar som inkommit och bedöms
relevanta för Kommunfullmäktige att få kännedom om.
Beslutsunderlag

Bedömning av verksamheterna i Örebro kommuns hel- och delägda aktiebolag
under 2019
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:
- Anmälan läggs till handlingarna.

§ 183 Vissa val m.m.
Ärendenummer: Ks 775/2020
Ärendebeskrivning

Valberedningen har den 16 juni 2020 inkommit med en valhandling.
Valhandlingen läggs som en bilaga till protokollet.
Beslutsunderlag

Valhandling, 2020-06-16
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:
- Enligt Valberedningens förslag.
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Kommunfullmäktige
Vissa val m.m.
Nedanstående personer har begärt entledigande från angivna uppdrag:
Gun Carlestam Lewin (S), Ks 310/2020

Ersättare i Kommunalförbundet
Nerikes Brandkår

Niclas Persson (MP), Ks 722/2020

Ledamot i Kommunfullmäktige

Sara Bronner (MP), Ks 723/2020

Ledamot i Kommunfullmäktige

Alexandra Östling (M), Ks 661/2020

Ersättare i Förskolenämnden

Kimmo Kirvesmäki (opol)

Ledamot i Örebrokompaniet AB

Kommunfullmäktige föreslås besluta följande:
1. Begärda entlediganden beviljas.
2. Hos länsstyrelsen begära att ny ledamot efter Niclas Persson (MP) utses till
Kommunfullmäktige genom ny sammanräkning.
3. Hos länsstyrelsen begära att ny ledamot efter Sara Bronner (MP) utses till
Kommunfullmäktige genom ny sammanräkning.
4. Utse Eva Eriksson (S) till ny ersättare i Kommunalförbundet Nerikes Brandkår
efter Gun Carlestam Lewin (S).
5. Utse Jennie Ulestig (M) till ny ersättare i Förskolenämnden efter Alexandra
Östling (M).
6. Utse Lars Thornberg (opol) till borgerlig begravningsförrättare.
7. Utse Niklas Molinder (opol) till ny ledamot i Örebrokompaniet AB efter Kimmo
Kirvesmäki (opol). Valet avser tiden t.o.m. slutet av den ordinarie bolagsstämma
som hålls närmast efter att val till Kommunfullmäktige hölls.
8. Utse Allan Armaghan (S) till nämndeman i Tingsrätten. Valet avser tiden t.o.m.
31 december år 2023.
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9. Utse Husein Hoso (S) till nämndeman i Tingsrätten. Valet avser tiden t.o.m. 31
december år 2023.
10. Utse Elin Brorsson (S) till nämndeman i Tingsrätten. Valet avser tiden t.o.m. 31
december år 2023.
11. Utse Charlotte Nyängen (M) till nämndeman i Tingsrätten. Valet avser tiden
t.o.m. 31 december år 2023.
12. Utse Emil Chandorkar (M) till nämndeman i Tingsrätten. Valet avser tiden t.o.m.
31 december år 2023.
13. Utse Urban Boström (KD) till nämndeman i Tingsrätten. Valet avser tiden t.o.m.
31 december år 2023.
14. Utse Sergej Salnikov (SD) till nämndeman i Tingsrätten. Valet avser tiden t.o.m.
31 december år 2023.
15. Utse Nancy Olovsson (C) till nämndeman i Tingsrätten. Valet avser tiden t.o.m.
31 december år 2023.
16. Utse Louise Ornell (V) till nämndeman i Tingsrätten. Valet avser tiden t.o.m. 31
december år 2023.
17. Utse Johan Westergren (L) till nämndeman i Tingsrätten. Valet avser tiden t.o.m.
31 december år 2023.
18. Valen under punkterna 2-6 avser tiden t.o.m. 31 december år 2022.
För valberedningen
Jan Zetterqvist
Julia Taavela

Särskilt yttrande

Ärende 11
Ärendenummer: Ks 1401/2017
”Program för hållbar utveckling”

Kommunstyrelsen
Örebro kommun
9 juni 2020

Hållbarhetsprogrammet
En hållbar utveckling är allas ansvar. Det är viktigt att Örebro kommun arbetar för att ta
sitt ansvar i frågor om miljö, mångfald, folkhälsa och tillgänglighet. Dokumentet
fastslår detta och att det är frågor som kommunen måste bli både effektivare och bättre
på i sitt arbete.
Brundland-kommissionens definition av hållbarhet lyder: ”En hållbar utveckling är en
utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers
möjligheter att tillfredsställa sina behov”. Den definitionen ställer vi oss bakom och vi
tycker att den omfamnar begreppet hållbarhet väl.
Det är nu viktigt att programmet blir en del i kommunens arbete framåt och att vi hittar
kostnadseffektiva lösningar för de problem som tas upp. Kommunen befinner sig inte i
ett läge där vi kan spendera oss ur problem.
Nästa steg i arbetet med ett hållbarhetsprogram måste vara att ta fram indikatorer på hur
programmet ska följas upp tillsammans med stöd för implementering, kommunikation
och framtagande av forum och former för hur samverkans kan ske med och mellan
andra aktörer.
För Moderaternas grupp i Kommunstyrelsen
Anders Åhrlin (M)

