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Karolina Wallström (L), justerare

2 (23)

ÖREBRO

Protokoll

§ 1 Kommunstyrelsens årsberättelse 2019
Ärendenummer: Ks 1775/2019
Handläggare: Anne Andersson och Ann-Kristin Norberg
Ärendebeskrivning

Kommunstyrelseförvaltningen har sammanställt Kommunstyrelsens
årsberättelse 2019. Kommunstyrelsens egen verksamhet har i allt väsentligt
bedrivits utifrån givet reglemente, styrregler, uppdrag och levererat positiva
bidrag till Örebro kommuns samlade utveckling och ekonomiska ställning.
Bedömningen grundar sig på uppföljningen av Kommunstyrelsens plan med
budget 2019 utifrån gällande resursfördelning, ansvar och reglemente. Planen
utgår från Örebros övergripande strategier och budget 2019 med plan för
2020–2021 och ska leda till måluppfyllelse utifrån av Kommunfullmäktige
fastställda verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning.
Kommunstyrelsen redovisar en negativ budgetavvikelse på 98,1 mnkr vilken till
stor del beror på att projektportföljernas kostnader redovisas på
kommungemensamt. Kommunstyrelseförvaltningen har en positiv
budgetavvikelse på 14,4 mnkr på grund av högre projektintäkter än beräknat
samt att förvaltningen under året har varit återhållsam med kostnaderna med
anledning av det ekonomiska läget. Kommunledning har en liten positiv
budgetavvikelse på 62 tkr.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2020-01-17
Kommunstyrelsens årsberättelse 2019
Förslag till beslut

Kommunledningsförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Kommunstyrelsen fastställer årsberättelse 2019 för Kommunstyrelsens egen
verksamhet.
2. Årsberättelsen överlämnas för vidare hantering inom ramen för
kommuntotal årsredovisning 2019 Örebro kommun.
Proposition

Anders Åhrlin (M) yrkar på att få lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Beslut

Kommunstyrelsens beslutar:
1. Kommunstyrelsen fastställer årsberättelse 2019 för Kommunstyrelsens egen
verksamhet.
2. Årsberättelsen överlämnas för vidare hantering inom ramen för
kommuntotal årsredovisning 2019 Örebro kommun.
3. Anders Åhrlin (M) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
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Karolina Wallström (L) deltar inte i beslutet.

§ 2 Justering av finansieringsmodell för sociala
investeringar och dess styrning
Ärendenummer: Ks 900/2019
Handläggare: Yvonne Haneskog
Ärendebeskrivning

Enligt temarapport om sociala investeringar ser verksamheterna
återföringsmodellen som ett hinder i arbetet för att gå vidare med fler idéer
inom sociala investeringar och inflödet av idéer har minskat.
Kommundirektören fick i uppdrag att ta fram förslag till justerad
finansieringsmodell och styrning i syfte att minska risken för verksamheterna
och skapa incitament till nya satsningar. Förslag till ändrad modell innebär att
återföringsmodellen inte tillämpas från 2020 och att en budget för sociala
investeringar byggs upp successivt som ska ersätta reservationen i eget kapital.
Dessutom ska nya satsningar bidra till att dämpa kommunens framtida
kostnadsutveckling samt bidra till kommunens övergripande prioriteringar.
För att uppnå en mer kommunövergripande styrning flyttas portföljstyrningen
från Styrgrupp för samverkan till kommundirektörens ledningsgrupp.
Processen förtydligas med när programnivån behöver involveras, och vad som
ska utgöra underlag inför dess ställningstagande om hur implementering och
möjlig uppskalning ska finansieras. Slutligen utvecklas metodiken vid
effektutvärdering och riktlinjerna revideras för att beskriva ändringarna i
detalj.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2019-11-25
Dokument Riktlinjer för sociala investeringar, daterad 2019-10-25.
Förslag till beslut

Kommunledningsförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Den justerade finansieringsmodellen ska gälla från och med 2020-01-01.
2. Nuvarande återföringar enligt tidigare beslut fortsätter enligt plan.
3. Fortsatta uttag ur reservationen för sociala investeringar kan göras för nya
satsningar i avvaktan på införandet av en budgetmodell. Maximalt årligt uttag
ska dock prövas årligen inför budgetbeslut.
4. Reservation för sociala investeringar ur eget kapital kan maximalt uppgå till 2
mnkr för nya satsningar under 2020.
5. Kommundirektören i uppdrag att ta fram en plan för hur en budgetmodell
motsvarande 7–10 mnkr årligen ska ersätta reservationen för sociala
investeringar i eget kapital.
6. Reviderad Riktlinje för sociala investeringar antas.
7. Justerad finansieringsmodell ska följas upp under 2022.
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Kommunstyrelsens behandling

Under Kommunstyrelsens behandling av ärendet uppmärksammades ett fel
som behövde rättas till. I riktlinjerna ändras ordet "programnivå" till
"programnämndsnivå". Detta bedömdes som en redaktionell förändring enlig
förvaltningslagens (2017:900) 36 §.
Yrkande

Helena Ståhl (SD) yrkar avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Karolina Wallström (L) yrkar på att lägga till en beslutpunkt 8. Vid lyckat utfall
ska beslutet om fortsatt implementering i ordinarie verksamheter tas av
respektive programnämnd.
Anders Åhrlin (M) yrkar bifall på Karolina Wallströms (L) tilläggsyrkande.
Proposition

Ordförande Kenneth Handberg (S) finner att det finns tre förslag till beslut
och ställer först Kommunstyrelseförvaltningens förslag och Helenas Ståhls
(SD) avslagsyrkande under proposition. Ordföranden finner att
Kommunstyrelsen beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Slutligen ställer ordföranden Karolina Wallström (L) tilläggsyrkande under
proposition och finner att Kommunstyrelsen beslutar avslå tilläggsyrkandet.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
1. Den justerade finansieringsmodellen ska gälla från och med 2020-01-01.
2. Nuvarande återföringar enligt tidigare beslut fortsätter enligt plan.
3. Fortsatta uttag ur reservationen för sociala investeringar kan göras för nya
satsningar i avvaktan på införandet av en budgetmodell. Maximalt årligt uttag
ska dock prövas årligen inför budgetbeslut.
4. Reservation för sociala investeringar ur eget kapital kan maximalt uppgå till 2
mnkr för nya satsningar under 2020.
5. Kommundirektören i uppdrag att ta fram en plan för hur en budgetmodell
motsvarande 7–10 mnkr årligen ska ersätta reservationen för sociala
investeringar i eget kapital.
6. Reviderad Riktlinje för sociala investeringar antas.
7. Justerad finansieringsmodell ska följas upp under 2022.
Reservation

Helena Ståhl (SD) reserverar sig till förmån för sitt eget avslagsyrkande.
Karolina Wallström (L), Anders Åhrlin (M), Maria Haglund (M), Johan Kumlin
(M) och Cecilia Askeskär Philipsson (M) reserverar sig till förmån för Karolina
Wallströms (L) tilläggsyrkande.
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§ 3 Ansökan sociala investeringar - Seniorpuls
Ärendenummer: Ks 1428/2019
Handläggare: Yvonne Haneskog
Ärendebeskrivning

Antalet äldre personer ökar i samhället. I Örebro kommun är prognosen för
perioden 2017–2027 att antalet som är 65 år eller äldre kommer öka med 4 710
personer. Störst är ökningen i gruppen 75–84 år. För att denna förändring inte
ska innebära en omfattande ökning vad gäller behovet av omsorgs- och
välfärdstjänster är det av stor vikt att äldre håller sig friska och kan vara
självständiga allt längre. Seniorträffar på träffpunkter är ett exempel på arbete i
Örebro kommun som syftar till att stärka äldres hälsa. Insatsen har varit
uppskattad och visats ha effekt, men en reflektion är att det har varit svårt att
nå de äldre som har de största behoven, framför allt i områden med
socioekonomiska utmaningar. I oktober 2018 fattade därför de båda tidigare
vård- och omsorgsnämnderna (väster och öster) beslut om att idéprövningen
”Områdessatsning utveckling av seniorträffar” skulle gå vidare till en ansökan enligt
processen för sociala investeringar.
Syftet med den föreslagna insatsen, numera kallad ”Seniorpuls”, är att med
utvecklade seniorträffar som metod, bidra till ökad jämlikhet i hälsa bland äldre
personer genom att främja ett hälsosamt åldrande i bostadsområden med
socioekonomiska utmaningar. Målgrupp för satsningen är personer som är 65
år eller äldre och som bor i ordinärt boende i områdena Varberga och
Oxhagen. Insatsen är planerad till perioden 2020–2022 och kapacitet finns för
att under projekttiden hålla 11 grupper med 14 deltagare i respektive grupp.
Varje grupp pågår under tolv veckor, med två träffar i veckan och leds av en
seniorlots. Vid varje träff kommer deltagarna diskutera olika teman, exempelvis
psykiskt välbefinnande och fallrisker. Samtliga träffar kommer även ha ett
inslag av fysisk aktivitet. Efter avslutad grupp är målsättningen att deltagarnas
fysiska och psykiska hälsa har förbättrats, eller bibehållits om den redan var
god vid starten, att risken för fallskador har minskat och i förlängningen att
deltagarnas självständighet och oberoende förlängs.
Totalt tar satsningen 1,998 miljoner kronor i anspråk från reservationen för
sociala investeringar. Satsningen förväntas ge ekonomiska effekter för
Programnämnd social välfärd och Hemvårdsnämnden, genom reducerade
kostnader för hemtjänst och särskilt boende men också påverkan på kostnader
för fallskador då dessa undviks.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2019-11-28
Ansökan Seniorpuls, 2019-11-20
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Förslag till beslut

Kommunledningsförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Ansökan Seniorpuls godkänns. Satsningen genomförs från och med våren
2020 och tre år framåt. Vid lyckat utfall sker därefter implementering i
ordinarie verksamhet.
2. Reservationen för sociala investeringar belastas med 1,998 miljoner kronor
för satsningen Seniorpuls.
3. Kommunstyrelseförvaltningen uppdras inkomma med rapportering i januari
och september varje år.
4. Kommunstyrelseförvaltningen uppdras att följa upp och utvärdera
satsningen.
5. Besluten fattas under förutsättning att ärendet Justering av
finansieringsmodell för sociala investeringar och dess styrning, Ks 900/2019,
beslutas enligt förslag till beslut.
Yrkande

Helenas Ståhl (SD) yrkar avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Anders Åhrlin (M) yrkar på att i första hand på att återremittera ärendet till
förvaltningen för omarbetning utifrån aspekterna att den uppskattade
måluppfyllelsen är för låg, den förväntade effekten är orimlig med de pengar
som avsätts, Region Örebro bör involveras i en delfinansiering samt att
förklaringen av hur den tänkta målgruppen ska nås behöver utvecklas. I andra
hand yrkar Anders Åhrlin (M) avslag på Kommunstyrelseförvaltningens
förslag.
Karolina Wallström (L) yrkar bifall på Anders Åhrlins (M) yrkanden.
Proposition

Ordförande Kenneth Handberg (S) ställer först Anders Åhrlins (M) yrkande
om återremiss under proposition och finner att Kommunstyrelsen beslutar att
ärendet ska avgöras idag.
Därefter finner ordföranden att finns två förslag till beslut, det vill säga
Kommunstyrelseförvaltningens förslag och Helena Ståhls
(SD) m.fl. avslagsyrkande. Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och
finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens
förslag.
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Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
1. Ansökan Seniorpuls godkänns. Satsningen genomförs från och med våren
2020 och tre år framåt. Vid lyckat utfall sker därefter implementering i
ordinarie verksamhet.
2. Reservationen för sociala investeringar belastas med 1,998 miljoner kronor
för satsningen Seniorpuls.
3. Kommunstyrelseförvaltningen uppdras inkomma med rapportering i januari
och september varje år.
4. Kommunstyrelseförvaltningen uppdras att följa upp och utvärdera
satsningen.
Reservation

Helena Ståhl (SD) reserverar sig till förmån för sitt eget avslagsyrkande.
Anders Åhrlin (M), Maria Haglund (M), Johan Kumlin (M), Cecilia Askeskär
Philipsson (M) och Karolina Wallström (L) reserverar sig till förmån för
Anders Åhrlins yrkanden (M)

§ 4 Attestförteckning för kommunstyrelsens verksamheter
samt för Stadsrevisionen och Valnämnden år 2020
Ärendenummer: Ks 1518/2019
Handläggare: Maritta Karhu
Ärendebeskrivning

Örebro kommuns attestreglemente anger att varje nämnd ska utse attestanter
för den interna kontrollen av de ekonomiska transaktionerna inom nämndens
förvaltningsområden. En aktuell förteckning över samtliga attestanter ska
finnas tillgänglig hos förvaltningsledningen.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2019-11-30
Attestförteckning
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen
1. Attestanter för kommunstyrelsens verksamheter samt för Stadsrevisionen
och Valnämnden år 2020 utses enligt ovanstående förslag.
2. Ändring av beslut om attestanter under löpande verksamhetsår för
kommunstyrelsens verksamheter delegeras till Kommundirektören.
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Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 5 Avrapportering: Portfölj - Den växande kommunen
Ärendenummer: Ks 616/2018
Handläggare: Andreas Sävenstrand
Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade den 20 juni 2018 om en projektportfölj med 40
miljoner kronor för "Den växande kommunen", finansierat av överskott från
försäljning av tomträtter 2018. Flera projekt inom området den växande
kommunen har aktualiserats och påbörjats, men på grund av begränsad tillgång
till både ekonomiska och personella resurser har vissa tappat fart och inte visat
resultat utifrån den planerade tidsplanen. Syfte med portföljen är att projekten
drivs på och visar resultat i den omfattning som önskas. Kommundirektören
beslutar, med hjälp av sin styrgrupp, om vilka utvecklingsprojekt som ska
prioriteras samt om fördelningen av medel till projekten. Läget i projekten ska
rapporteras halvårsvis till Kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2019-12-03
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 6 Revidering av nämndreglemente Organisationsändring för dödsbohandläggning
Ärendenummer: Ks 608/2018
Handläggare: Nima Poushin
Ärendebeskrivning

Kommunens hantering av uppgifter och beslut avseende avlidna personer,
såsom dödsboanmälan, dödsboförvaltning, begravning och biståndsbeslut
enligt ärvdabalken, begravningslagen, socialtjänstlagen eller andra författningar
föreslås övergå från Socialnämnden till Vuxenutbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden. Organisationsförändringen kräver ändringar i båda
nämndernas reglementen.
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Beslutsunderlag

Förslag till Nämndreglementen för Örebro kommun
Beslut från Socialnämnden
Beslut från Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
Förslag till beslut

Förslag till Kommunstyrelsen:
1. Ansvaret för uppgifter och beslut avseende avlidna personer, såsom
dödsboanmälan, dödsboförvaltning, begravning och biståndsbeslut enligt
ärvdabalken, begravningslagen, socialtjänstlagen eller andra författningar
övergår från Socialnämnden till Vuxenutbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden från och med den 1 februari 2020, under
förutsättning att kommunfullmäktige justerar protokollet omedelbart och i
annat fall fr o m 1 mars 2020.
2. Reglementet för Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ändras
och ny paragraf läggs till: ”Att i vissa situationer ordna gravsättning enligt 5 kap
2§ begravningslagen”. I Socialnämndens reglementes tredje paragraf stryks
motsvarande del.
3. Reglementet för Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämndens
reglemente kompletteras även med uppgifter om ansvaret för ”Uppgifter och
beslut avseende avlidna personer, såsom dödsboanmälan, dödsboförvaltning,
begravning och biståndsbeslut som följer av, socialtjänstlagen, ärvdabalken,
begravningslagen eller andra författningar.” i ovanstående paragraf.
4. Under förutsättning att beslut fattas om reglementesändring och överföring
av det ansvar som nämns i beslutspunkt 1, överförs även det ekonomiska
ansvaret och motsvarande budgetram, för personalkostnader och kostnader för
utbetalning av ekonomiskt bistånd, från Socialnämnden till Vuxenutbildningsoch arbetsmarknadsnämnden från och med den 1 februari 2020, under
förutsättning att kommunfullmäktige justerar protokollet omedelbart och annat
fall fr o m 1 mars 2020.
Punkt 1-3 ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 7 Förändring av försörjningsnorm i Örebro kommun
Ärendenummer: Ks 1903/2019
Handläggare: Nima Poushin
Ärendebeskrivning

Sedan år 1998 finns en för riket gällande norm, riksnorm, för uträkning av
ekonomiskt bistånd. Örebro kommun har sedan samma år använt sig av en
egen normkonstruktion vilket innebär att den i vissa delar är högre än
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riksnormen. En skillnad är att Örebronormen har samma ersättningsnivå för
barn i åldrarna 0-6 år, medan riksnormen har en lägre ersättning för barn 0 och
3 år. En annan skillnad är att Örebro kommun har ett extra tillägg som
utbetalas till hushåll som varit berättigade bistånd i sex månader, med 400
kr/månad till hushåll med barn och 200 kr/månad till hushåll utan barn.
Förslag är att det extra tillägget upphör att gälla
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2019-11-26
Beslut från Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
Förslag till beslut

Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämndens förslag till
Kommunstyrelsen:
1. Extra tillägg till Örebronormen, för hushåll som varit berättigade bistånd i
sex månader med 400 kr/månad till hushåll med barn och 200 kr/månad till
hushåll utan barn, upphör att gälla.
2. Beslutet gäller från och med ansökningar avseende mars månad 2020.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Yrkande

Martha Wicklund (V) yrkar avslag på Vuxenutbildnings- och
arbetsmarknadsnämndens förslag.
Karolina Wallström (L) och Anders Åhrlin (M) yrkar bifall
på Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämndens förslag.
Proposition

Ordförande Kenneth Handberg (S) finner att det finns två förslag till beslut,
det vill säga Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämndens förslag
respektive Martha Wicklunds (V) avslagsyrkande. Ordföranden ställer förslagen
mot varandra och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
1. Extra tillägg till Örebronormen, för hushåll som varit berättigade bistånd i
sex månader med 400 kr/månad till hushåll med barn och 200 kr/månad till
hushåll utan barn, upphör att gälla.
2. Beslutet gäller från och med ansökningar avseende mars månad 2020.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
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Reservation

Martha Wicklund (V) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för eget
avslagsyrkande.

§ 8 Delrapport för Kulturkvarteret
Ärendenummer: Ks 548/2017
Handläggare: Lars Thornberg
Ärendebeskrivning

Denna delrapport är den fjärde av flera återkommande rapporter till
Kommunstyrelsen avseende projekt Kulturkvarteret. Utöver dessa har muntlig
information lämnats till kommunstyrelsen vid ett tillfälle i juni 2018 och ett
tillfälle i september 2019. Dessutom har en nulägesrapport redovisats i april
2019. Denna fjärde rapport ger en kort bakgrund över vad som hänt sedan
projektstart. Därefter redovisas aktuell status utifrån byggnation,
verksamhetsutveckling, kostnader och tidplan. Planering för den kommande
driftorganisation presenteras och även vilka kommande upphandlingar som är
förestående. Projektet har att kontinuerligt återkomma till Kommunstyrelsen
med statusrapportering.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2019-12-08
Kulturkvarteret – Delrapport till Kommunstyrelsen 2019-12-08
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Kulturkvarteret - Delrapport till Kommunstyrelsen 2018-12-08 läggs till
handlingarna.
2. Kommundirektören får i uppdrag att återkomma med en överenskommelse
kring intraprenad för kommande driftsorganisation av Kulturkvarteret kring
värdskap, bokning och teknik utifrån redovisad kalkyl.
3. Kommundirektören får i uppdrag att verkställa de upphandlingar som
presenterats utifrån redovisad kalkyl.
Yrkande

Helena Ståhl (SD) yrkar avslag på beslutspunkt 2 och 3.
Anders Åhrlin (M) och Karolina Wallström (L) yrkar bifall på beslutspunkt 1,
avslag på beslutspunkt 2 och 3, samt ge kommundirektören i uppdrag att
återkomma med förslag på organisation.
Ordförande Kenneth Handberg (S) yrkar avslag på Anders Åhrlins (M) och
Karolina Wallströms (L) tilläggsyrkande.
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Proposition

Ordförande Kenneth Handberg (S) finner att det endast finns ett förslag till
beslutspunkt 1, det vill säga Kommunstyrelseförvaltningens förslag och att
Kommunstyrelsen beslutar enligt detta.
Därefter finner ordförande Kenneth Handberg (S) att det finns två förslag till
beslut till beslutspunkterna 2 och 3, det vill säga
Kommunstyrelseförvaltningens förslag och Helena Ståhls (SD) m.fl.
avslagsyrkaden. Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att
Kommunstyrelsen beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Slutligen finner ordföranden att det finns ett tilläggsyrkande från Anders Åhrlin
(M) m.fl. om att ge kommundirektören i uppdrag att återkomma med förslag
på organisation. Till detta finns ett avslagsyrkande från Ordförande Kenneth
Handberg (S). Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att
Kommunstyrelsen beslutar avslå tilläggsyrkandet.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
1. Kulturkvarteret - Delrapport till Kommunstyrelsen 2018-12-08 läggs till
handlingarna.
2. Kommundirektören får i uppdrag att återkomma med en överenskommelse
kring intraprenad för kommande driftsorganisation av Kulturkvarteret kring
värdskap, bokning och teknik utifrån redovisad kalkyl.
3. Kommundirektören får i uppdrag att verkställa de upphandlingar som
presenterats utifrån redovisad kalkyl.
Reservation

Helena Ståhl (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget
avslagsyrkande.
Anders Åhrlin (M), Maria Haglund (M), Johan Kumlin (M), Cecilia Askeskär
Philipsson (M) och Karolina Wallström (L) yrkar avslag till förmån för Anders
Åhrlins (M) och Karolina Wallströms (L) yrkanden.

§ 9 Kommunövergripande lokalförsörjning
Ärendenummer: Ks 1549/2019
Handläggare: Lars Thornberg och Ann-Christine Esbjörnsson
Ärendebeskrivning

I juni 2019 gav kommunstyrelseordförande ett antal uppdrag till
kommundirektören, kopplat till kommunens lokalförsörjning. Uppdragen är en
del av ett pågående utvecklingsarbete för att säkerställa ett strukturerat
arbetssätt med kostnadseffektiva lösningar.
Uppdragen syftar till att säkerställa att lokalförsörjningsprocessen hanteras som
ett kommunövergripande uppdrag där processerna i respektive
programområde synkroniseras, samt där roller, ansvar och uppdrag för
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respektive funktion är klarlagda för att garantera tydliga beslutsmandat i
processen. Vidare syftar uppdragen till att förstärka och tydliggöra kopplingen
mellan kommunens budgetprocess och lokalförsörjningsprocess.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2019-12-12
Riktlinjer för lokalförsörjning Örebro kommun
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Lägga informationen om kommundirektörens arbete med riktlinjer för
lokalförsörjning till handlingarna.
2. Kommundirektören får i uppdrag att ta fram en kommungemensam
lokalförsörjningsplan i samband med antagande av investeringsprogrammet
med start inför budget 2021.
3. Kommundirektören får i uppdrag att under 2020 ta fram ett förslag kring
strategiskt ställningstagande om hur stor andel av välfärdens nyproduktion som
ska ske i privat regi.
Yrkande

Martha Wicklund (V) yrkar avslag på beslutspunkt 3, samt på att det läggs till
att det på lämplig plats i Riktlinjerna för lokalförsörjning formuleras en text
och ett uppdrag om att tillgänglighetsperspektivet ska beaktas vid
nybyggnationer och ombyggnationer.
Anders Åhrlin (M) och Karolina Wallström (L) yrkar bifall på beslutspunkterna
1 och 2, avslag på beslutspunkten 3 samt om att det görs ett tillägg om att
kommundirektören får i uppdrag att under 2020 ta fram ett förslag kring
strategiskt ställningstagande att välfärdens nyproduktion även ska ske i privat
regi.
Proposition

Ordförande Kenneth Handberg (S) finner att det endast finns ett förslag till
beslut till det beslutspunkterna 1 och 2 , det vill säga
Kommunstyrelseförvaltningens förslag och att Kommunstyrelsen beslutar
enligt detta.
Därutöver finner ordförande att det till beslutspunkt 3 finns två förslag till
beslut, det vill säga Kommunstyrelseförvaltningens förslag och Martha
Wicklunds (V) m.fl. avslagsyrkanden. Ordföranden ställer förslagen mot
varandra och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt
Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Slutligen finner ordföranden att det finns två tilläggyrkanden, ett från Martha
Wicklund (V) och ett från Anders Åhrlin (M) m.fl. Ordföranden ställer Martha
Wicklunds (V) tilläggsyrkande under proposition och finner att det avslås.
Därefter ställer ordföranden Anders Åhrlins (M) tilläggsyrkande under
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proposition och finner att det avslås.
Votering

Votering begärs och verkställs.
Ja-röster innebär bifall till Anders Åhrlins (M) tilläggsyrkande och nej-röster
innebär avslag till tilläggsyrkandet.
Ja-röster lämnas av Anders Åhrlin (M), Maria Haglund (M), Johan Kumlin (M),
Cecilia Askeskär Philipsson (M) och Karolina Wallström (L).
Nej-röster lämnas av Ullis Sandberg (S), John Johansson (S), Fisun Yavas (S),
Nabil Mouchi (S), Roger Andersson (S), Linda Larsson (C), Marlene Jörhag
(KD) och Kenneth Handberg (S).
Avstår från att rösta gör Martha Wicklund (V) och Helena Ståhl (SD).
Ordföranden finner att med resultatet 5 ja-röster 8 nej-röster beslutar
Kommunstyrelsen att avslå tilläggsyrkandet.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
1. Lägga informationen om kommundirektörens arbete med riktlinjer för
lokalförsörjning till handlingarna.
2. Kommundirektören får i uppdrag att ta fram en kommungemensam
lokalförsörjningsplan i samband med antagande av investeringsprogrammet
med start inför budget 2021.
3. Kommundirektören får i uppdrag att under 2020 ta fram ett förslag kring
strategiskt ställningstagande om hur stor andel av välfärdens nyproduktion som
ska ske i privat regi.

§ 10 Regionsamverkan inom avfallshantering
Ärendenummer: Ks 1767/2019
Handläggare: Håkan Gustafsson
Ärendebeskrivning

Samhällsbyggnad Bergslagen och Sydnärkes kommunalförbund har tagit fram
ett gemensamt förslag angående en överenskommelse om samverkan inom
avfallshantering. Syftet med samverkan är att skapa en plattform för både
tjänstemän och politiker som ansvarar för avfallsfrågor samt kunna träffas och
samarbeta för att främja utveckling, kvalitet, kostnadseffektivitet, kundservice
och miljöanpassning av den lokala avfallsverksamheten. Det har tidigare
förekommit ett mer informellt samarbete mellan de ovannämnda kommunerna
men nu ser parterna fördelar med att formalisera samarbetet.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2019-08-14
Avtalsförslag
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Förslag till beslut

Tekniska nämndens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Örebro kommun ska ingå i regionsamverkan inom avfallsområdet enligt
avtalsförslaget.
2. De politiska representanterna från Örebro kommun ska vara Tekniska
nämndens ordförande som ordinarie ledamot och Tekniska nämndens vice
ordförande som ersättare.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Yrkande

Ordförande Kenneth Handberg (S) yrkar på att ändra beslutspunkt 2 i
Tekniska nämndens förslag till beslut och istället besluta att ordinarie ledamot
från Örebro kommun ska väljas från majoriteten och vara ordförande eller 1:e
vice ordförande i Tekniska nämnden. Ersättaren ska väljas från oppositionen
och vara ordinarie ledamot i Tekniska nämnden. Gun Carlestam Lewin (S)
väljs till ordinarie ledamot och till ersättare väljs Yngve Alkman (L).
Proposition

Ordförande Kenneth Handberg (S) finner att det finns ett förslag till beslut
med föredraget ändringsyrkande och att Kommunstyrelsen beslutar enligt
förslaget.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
1. Örebro kommun ska ingå i regionsamverkan inom avfallsområdet enligt
avtalsförslaget.
2. Ordinarie ledamot från Örebro kommun ska väljas från majoriteten och vara
ordförande eller 1:e vice ordförande i Tekniska nämnden. Ersättaren ska väljas
från oppositionen och vara ordinarie ledamot i Tekniska nämnden. Gun
Carlestam Lewin (S) väljs till ordinarie ledamot och till ersättare väljs Yngve
Alkman (L).
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.

§ 11 Detaljplan för Mosås 8:3 m.fl. Norra Mariebergs
verksamhetsområde
Ärendenummer: Ks 31/2020
Handläggare: Ulf Nykvist
Ärendebeskrivning

Syftet med detaljplanen är att planlägga område för verksamhet norr om
Mariebergs handelsområde. Detaljplanen innehåller också en ny dragning av
Riksväg 51 med ny trafikplats till motorvägen E 20. En
miljökonsekvensutredning har upprättats för planområdet där planförslaget
inte bedöms medföra någon risk för att betydande miljöpåverkan uppstår.
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Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2019-11-15
Planbeskrivning
Detaljplan
Samrådsredogörelse
Granskningsutlåtande
Miljökonsekvensbeskrivning med bilagor
Riskbedömning
Förslag till beslut

Programnämnd samhällsbyggnads förslag till Kommunstyrelsen:
- Med stöd av 5 kap 27 § plan- och bygglagen (2010:900) antar
kommunfullmäktige detaljplan för Mosås 8:3 m.fl. Norra Mariebergs
verksamhetsområde.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Yrkande

Martha Wicklund (V) yrkar på att få lämna ett särskilt yttrande.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
1. Med stöd av 5 kap 27 § plan- och bygglagen (2010:900) antar
kommunfullmäktige detaljplan för Mosås 8:3 m.fl. Norra Mariebergs
verksamhetsområde.
2. Martha Wicklund får lämna ett särskilt yttrande.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.

§ 12 Fyllnadsval till Kommunstyrelsens utskott för socialt
förebyggande arbete
Ärendenummer: Ks 1910/2019
Ärendebeskrivning

Ny ersättare i Kommunstyrelsens utskott för socialt förebyggande arbete
efter Ullis Sandberg (S) behöver utses. Socialdemokraternas förslag till
Kommunstyrelsen är att utse Kemal Hoso (S) till ny ersättare
för Socialdemokraterna i Kommunstyrelsens utskott för socialt förebyggande
arbete.
Beslutsunderlag

Avsägelse, 2019-12-19
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Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Kemal Hoso (S) utses till ny ersättare för Socialdemokraterna i
Kommunstyrelsens utskott för socialt förebyggande arbete efter Ullis Sandberg
(S).

§ 13 Revidering av överenskommelse om samverkan i
Örebro mellan det civila samhället och kommunen
Ärendenummer: Ks 1216/2018
Ärendebeskrivning

Under 2019 har överenskommelsen om samverkan i Örebro mellan det civila
samhället och kommunen genomgått en revideringsprocess. Nio workshops
och dialoger har genomförts under våren och ett förslag till reviderad
överenskommelse har varit ute på remiss under hösten. 24 remissvar har
kommit in. Utifrån de synpunkter som lyfts fram har förslaget bearbetats
ytterligare och också genomgått en språkgranskning.
Förslaget till ny överenskommelse kännetecknas av att den hållbara
samhällsutvecklingen pekas ut som syftet med samverkan. Kommunen och det
civila samhället behöver varandra för att kunna möta de utmaningar vi som
samhälle står inför. Förslaget är också avsett att förtydliga ömsesidigheten som
behöver råda mellan parterna. Båda parter behöver bidra till att vi kan mötas,
prova oss fram och skapa innovativa lösningar både genom dialog och
verksamhet.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse
Reviderad överenskommelse om samverkan i Örebro mellan det civila
samhället och kommunen.
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut:
- Förslaget till reviderad Överenskommelse om samverkan i Örebro mellan det
civila samhället och kommunen antas.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Kommunstyrelsens behandling

Under sammanträdet uppmärksammades att ordet "jämställdhet" fallit bort
under rubriken Värdegrund, samt att "eller orebroforeningsrad.se" på sidan
7 ska styrkas. Detta bedömdes som en redaktionell förändring enlig
förvaltningslagens (2017:900) 36 §.
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Beslut

Kommunstyrelsens beslut:
- Förslaget till reviderad Överenskommelse om samverkan i Örebro mellan det
civila samhället och kommunen antas.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.

§ 14 Redovisning av vidtagna åtgärder för att säkra en
långsiktigt hållbar ekonomi
Ärendenummer: Ks 1209/2019
Handläggare: Patrik Jonsson, John Johansson, Ulrika Jansson, Ullis Sandberg,
Marlene Jörhag och Liselotte Nöjd
Ärendebeskrivning

I samband med att delårsrapporten fastställdes 2019-10-22 fattade
Kommunfullmäktige även följande beslut:
"Samtliga nämnder som prognostiserar en negativ budgetavvikelse för 2019 ansvarar för att
bedriva verksamheten utifrån god ekonomisk hushållning och vidta åtgärder för att säkra en
långsiktigt hållbar ekonomi. Vidtagna åtgärder ska redovisas till Kommunstyrelsen".
Ordföranden för programnämnder och programdirektörer har fått i uppdrag
att redovisa uppdraget för respektive programområde till Kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag

Presentation från Programnämnd social välfärd
Presentation från Programnämnd samhällsbyggnad
Presentation från Programnämnd barn och utbildning
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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§ 15 Remittering av motioner
Ärendenummer: Ks 42/2020
Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige den 10 december 2019 har överlämnat en motion för
beredning:
- Motion från Vänsterpartiet om att ge äldre möjlighet att köpa mat i
skolmatsalar, Ks 1847/2019
Beslutsunderlag

Motion från Vänsterpartiet om att ge äldre möjlighet att köpa mat i
skolmatsalar, Ks 1847/2019
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Motion från Vänsterpartiet om att ge äldre möjlighet att köpa mat i
skolmatsalar remitteras till Programnämnd barn och utbildning och
Programnämnd social välfärd.
Beslut

Kommunstyrelsens beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 16 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt, månadsrapport
Ärendenummer: Ks 3/2019
Ärendebeskrivning

Ärendet utgår från Kommunstyrelsens sammanträde den 21 januari 2020.

§ 17 Rapport från Örebro Rådhus AB
Ärendenummer: Ks 4/2019
Ärendebeskrivning

Styrelsen i Örebro Rådhus AB ska enligt ägardirektivet hålla Kommunstyrelsen
löpande informerad om sin egen och dotterbolagensverksamhet samt om
åtgärder av större vikt.
Information om ekonomiskt resultat och investeringar för bolagen i Örebro
Rådhuskoncernen ingår i Örebro kommuns delårsrapporter. Årsredovisningar
för Örebro Rådhus AB och dotterbolagen redovisas i sin helhet till
Kommunstyrelse och Kommunfullmäktige.
I denna rapport lämnas övrig information om moderbolagets och
dotterbolagets verksamhet utifrån de ärenden som har behandlats i bolagens

20 (23)

ÖREBRO

Protokoll

styrelser. Ärenden som ska behandlas av Kommunstyrelsen redovisas inte i
denna rapport.
Beslutsunderlag

Rapport från Örebro Rådhus AB
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut:
- Rapporten läggs till handlingarna.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 18 Rapport över finansverksamheter under december
Ärendenummer: Ks 5/2019
Ärendebeskrivning

Kommunstyrelseförvaltningen anmäler rapport över finansverksamheter
för december 2019.
Beslutsunderlag

Finansrapport November-december
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut:
- Rapporten läggs till handlingarna.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 19 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Ks 6/2020
Ärendebeskrivning

Alla beslut fattade med stöd av delegation av tjänsteman, ordförande,
presidium eller utskott ska anmälas till Kommunstyrelsen på närmast följande
sammanträde enligt 6 kap. 40 § KL. Det är först efter återrapporteringen till
Kommunstyrelsen som delegationsbesluten kan vinna laga kraft och det är
också ett sätt att hålla ledamöter och ersättare i Kommunstyrelsen informerade
om vilka beslut som fattats genom delegation. Delegationsförteckningen för
Kommunstyrelsen antogs den 27 mars 2003 och reviderades senast den 5 juni
2018. Inför Kommunstyrelsens sammanträde den 21 januari 2020 redovisar
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Kommunstyrelseförvaltningen beslut som tagits med stöd av delegation
under december 2019.
Beslutsunderlag

Sammanställning över delegationsbeslut inom övrig verksamhet under
perioden 1-31 december 2019
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Anmälan av delegationsbeslut läggs till handlingarna.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 20 Anmälan av handlingar
Ärendenummer: Ks 56/2020
Ärendebeskrivning

Varje månad anmäler Kommunstyrelseförvaltningen handlingar som inkommit
och bedöms relevanta för Kommunstyrelsen att få kännedom om.
Beslutsunderlag

Inbjudan till aktörskonferens om Våld i nära relationer, 2019-12-04
Upprop om krav på totalförbud för privatpersoner att använda fyrverkerier,
2019-12-18
Följebrev och revisionsrapport KumBro Utveckling AB, 2019-11-21
Följebrev och revisionsrapport Alfred Nobel Science Park AB, 2019-11-21
Följebrev och revisionsrapport ÖrebroBostäder AB, 2019-11-21
Följebrev och revisionsrapport Futurum AB, 2019-11-21
Följebrev och revisionsrapport Örebrokompaniet AB, 2019-11-21
Följebrev och revisionsrapport Örebroporten Fastigheter AB, 2019-11-21
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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§ 21 Kommundirektörens rapport
Ärendenummer: Ks 6/2019
Ärendebeskrivning

Kommundirektören redogör i en rapport för nyheter inom förvaltningen.
Beslutsunderlag

Kommundirektörens rapport, 2020-01-21
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Rapporten läggs till handlingarna.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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Särskilt yttrande
Äi-ende 2
Ärendenummer: Ks 1775/2019
"Kommunstyrelsens årsberättelse 2019"

Kommunstyrelsen
Örebro kommun
21 januari 2020

En ekonomi ur balans
Örebro kommuns verksamhet behöver reformeras i grunden. Den behöver återvända till
uppdraget att tillhandahålla relevanta välfärdsinsatser till örebroarna. Medvetenheten hos den
politiska organisationen om att den hanterar andras pengar måste öka. Örebroarna ska kunna
lita på att kommunen förvaltar deras pengar ansvarsfullt och med respekt för det hårda arbete
som ligger bakom vaije inbetalad skattekrona. Moderaterna menar att kommunledningen ska
verka för att välfärdsuppdraget alltid prioriteras i Örebro kommuns verksamheter.
Skattemedel ska användas på ett riktigt och kostnadseffektivt sätt.
Örebro är en stor kommun med en omfattande organisation. För att den ska fungera effektivt
och tjäna medborgarna på ett tillfredsställande sätt behöver förvaltningen i högre utsträckning
kopplas till den politiska styrningen. Medborgarna måste kunna utkräva ansvar för olämpliga
eller olagliga beslut.
Vi vill minska både den politiska organisationen och den tillhörande kommunala
förvaltningen för att tydliggöra ansvarshierarkin och frigöra resurser till välfärden. Genom att
minska antalet nämnder blir ansvarsfördelningen tydligare samtidigt som den politiska
organisationen minskar.
Med Moderaternas politiska prioriteringar hade årsberättelsen sett annorlunda ut.
Eftersom årsberättelsen är ett dokument som beskriver utfallet för året väljer vi moderater att
bifalla förslaget till beslut.

deraternas grupp i Kommunstyrelsen

Liberalerna
YRKANDE
Kommunstyrelsen
2020-01-21

Justering av finansieringsmodell för sociala investeringar och
dess styrning
Liberalerna ser möjligheter med sociala investeringar för pröva hur kommunens verksamheter kan utvecklas.
Kommunstyrelsen är projektägare tills det att projekttiden går ut.
Därefter ska projektet utvärderas och om det utfaller rätt för verksamheterna så ska det implementeras i
ordinarier verksamhet och inrymmas i respektive driftramar.
Vi ser dock att om en fortsättning ska ske så ska det flyttas från den centrala kommunstyrelseförvaltningen.
Det innebär att vi anser att även beslutet om implementering och ramjusteringar ska ske i programnämnden.
Det är en budgetfråga och ska inte beslutas utanför ansvarigt område.
Vi avser därför yrka på ett tillägg till beslutet.
8. Vid lyckat utfall ska beslutet om fortsatt implementering i ordinarie verksamheter tas av respektive
programnämnd.

Om tilläggsyrkande faller är detta tillika en reservation till förmån för tillägget.

• - 1--..:...1,__,~
Karolina Wallströ
Liberalerna i Örebro kommun

Datum: 2020-01-21
Kommunstyrelsen

Yrkande

§8 Förändring av försörjningsnormen i
Örebro kommun
Kommunen sparar just nu på alla håll och kanter och det är de mest utsatta som får ta
den största smällen. Att avveckla Örebronormen för försörjningsstöd och därför göra
kommunens fattigaste människor ännu fattigare, är en väldigt dålig ide av väldigt
många olika anledningar. När vi införde Örebronormen för försörjningsstöd visste vi
om det, men nu har det politiska styret svängt i frågan.
I ett ständigt mer ojämlikt Sverige och Örebro är det allt fler barn som växer upp i
hushåll under fattigdomsgränsen. En slopad Örebronorm leder med stor sannolikhet
till ett försämrat läge. Det försvårar vårt arbete med barnfattigdom enligt kommunens
'Handlingsplan för barn i ekonomiskt utsatta hushåll' och riskerar att bryta emot
Barnkonventionen, som sedan årsskiftet är lag i Sverige.
Studier visar också att fattigdom är skadligt och påverkar den psykiska hälsan mycket
negativt. Tvärt om kan några hundralappar extra för de mest utsatta innebära mycket
mer än de flesta mediciner, emot ångest och depressionssjukdomar. Psykisk ohälsa
kostar därför, inte minst ett fruktansvärt lidande för individerna, men dessutom
enorma resurser för samhället. En förändring av försörjningsnormen på det här sättet
riskerar därför att leda till betydande negativa ekonomiska konsekvenser för
kommunen, inte besparingar.
Kostnaden för Örebronormen på ca 4-6 miljoner kronor stämmer ganska väl överens
med den ökning av kostnad för kommunen som höjningen av politikerarvodena
innebar vid årsskiftet. För oss i Vänsterpartiet som vill sänka arvodena markant är det
extra magstarkt att det här sker samtidigt. Kommunens fattigaste blir fattigare medan
de rikaste bli rikare. Örebro kommun blir genom det här beslutet mer ojämlikt och
kallare.
Därför yrkar jag avslag på hela ärendet

I händelse av att det här yrkandet faller, ska den här skrivelsen betraktas som en
reservation.
Martha Wicklund

Vänsterpartiet

Datum: 2020-01-21

Särskilt yttrande

Kommunstyrelsen

§12 Detaljplan för Mosås 8:3 m.fl Norra
Mariebergs verksamhetsområde
Handeln i Örebro och hela västvärlden håller på och att föränd ras markant
och oåt erkalleligt. En stor del av detaljhandeln flyttar utanför stadskärnor
och allt mer handlas via internet. Citykärnor utvecklas mer till mötesplatser
och platser för kultur och restaurangupplevelser. För att alla Örebroare
därför ska ha tillgång till detaljhandeln utanför stadskärnan, i Örebros fall i
områden som Mariebergs verksamhetsområden, är t illgängligheten för
bussresenärer, gångare och cyklister, avgörande. Både för konsumenterna,
men också för klimatet och i slutändan handlarna själva.
Vi ställer oss bakom detaljplanen för Norra Mariebergs verksamhetsområde.
I detaljplanen finns vissa lyft för gående och cyklister i området, framförallt i
de nya delarna. Men i förslaget är busshållplatsen i planområdet, samma
som finns på Kumlavägen i dagsläget , osäker för trafikanterna även om det i
detaljplanen öppnas upp för en ny streckning av busslinjen t ill Marieberg
Norra.
Som en del i det skulle vi också vilja se över trafiksituationen i hela
Mariebergsområdet för bussresenärer, gång- och cykeltrafikanter och vi
kommer att agera fö r att så blir fallet. För bussresenärer till Mariebergs
verksamhetsområde är trafiksituationen närmast förnedrande idag.
Hållplatser ligger långt bort från butikerna, på bakgator och med livsfarliga
passager över hårt trafikerade vägar. Man tvingas gå över diken, klättra
nedför murar och gå igenom enorma parkeringsplatser med sina varor.
Vi ser framför oss att busshållplatserna måste ligga i direkt anslutning t ill
entreerna till köpcentren och affärerna i området. Kommunen bör
skyndsamt inleda samarbetet med Länstrafiken, fastighetsägare och
intressenter i hela området, för att göra bussen till förstahandsvalet till
norra, mellersta och södra Mariebergs verksamhetsområde.
Martha Wicklund
Vänsterpartiet

