Protokoll

Ks 855/2018

Kommunfullmäktige
Datum:
Tid:
Plats:

2018-09-26
09.00–16.40, ajournering kl. 14.00-14.30.
Sessionssalen, Rådhuset

Närvarande ledamöter
Agneta Blom (S)
Jan Zetterqvist (S)
Ulf Södersten (M)
Björn Sundin (S)
Torgny Larsson (S)
Linda Smedberg (S)
Fisun Yavas (S)
Jessica Ekerbring (S)
Ameer Sachet (S)
John Johansson (S)
Susann Wallin (S)
Allan Armaghan (S)
Carina Toro Hartman (S)
Kenneth Nilsson (S)
Ida Eklund (S)
Frederick Axewill (S)
Inger Carlsson (S)
Hanna Altunkaynak (S)
Eva Eriksson (S)
Lasse S Lorentzon (S)
Per-Åke Sörman (C)
Lars Johansson (C)
Charlotte Edberger Jangdin (C)
Elisabeth Malmqvist (C)
Lennart Bondeson (KD)
Anders Hagström (KD)
Marlene Jörhag (KD)
Sara Maxe (KD)
Murad Artin (V)
Martha Wicklund (V)
Cecilia Lönn Elgstrand (V)
Anders Åhrlin (M)
Johanna Reimfelt (M)
Stefan Stark (M)
Ewa Leitzler (M)
Linn Andersson (M)

§§ 122- 144
§§ 122-135

§§ 136-157

§§ 122–135
§§ 122-140

§§ 122-144

§ 122-139, del av § 140
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Maria Haglund (M)
Daniel Granqvist (M)
Johan Kumlin (M)
Hossein Azeri (M)
Maria Hedwall (M)
Niclas Persson (MP)
Sara Richert (MP)
Marcus Willén Ode (MP)
Gunnar Oest (MP)
Sten Lang (MP)
Daniel Spiik (SD)
Sigvard Blixt (SD)
Habib Brini (SD)
Laszlo Petrovics (SD)
Karolina Wallström (L)
Ulrica Solver-Gustavsson (L)
Patrik Jämtvall (L)
Åsa Johansson (L)
Tjänstgörande ersättare
Anna Hedström (S)
Nourouz Wanli (S)
Pell Uno Larsson (S)
Jonas Håård (S)
Elvy Wennerström (S)
Per-Ove Karlsson (S)
Gun Carlestam Lewin (S)
Hannah Ljung (C)
Seydou Bahngoura (C)
Marie Magnusson (KD)
Stefan Nilsson (V)
Gunilla Olofsson (M)
Eghbal Kamran (M)
Sara Dicksen (M)
Lotta Sörman (MP)
Sebastian Molitor (MP)
Per Hofstedt (SD)
Johan Åqvist (L)

§§ 136-157

Ersätter Marie Brorson (S).
Ersätter Jennie Nises (S).
Ersätter Camilla Andersson (S).
Ersätter Per Lilja (S).
Ersätter Linda Smedberg (S)
§§ 136-157.
Ersätter Roger Andersson (S).
Ersätter Carina Toro Hartman (S),
§§ 122-135.
Ersätter Lars Johansson (C),
§§ 136-157.
Ersätter Elisabeth Malmqvist (C),
§§ 141-157.
Ersätter Sara Maxe (KD), §§ 145-157.
Ersätter Jessica Carlqvist (V).
Ersätter Sara Ishak (M).
Ersätter Linn Andersson (M),
§§ 141-157.
Ersätter Lars Elamson (M).
Ersätter Per Folkeson (MP),
§§ 136-157.
Ersätter Per Folkeson (MP),
§§ 122-135.
Ersätter Jimmy Larsson (SD).
Ersätter Ulrica Solver Gustavsson (L),
§§ 122-135.
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Närvarande ersättare
Maysun Murad (S)
Gun Carlestam Lewin (S)
Hannah Ljung (C)
Seydou Bahngoura (C)
Marie Magnusson (KD)
Anders Hagsten (KD)
Hans Holberg (V)
Emelie Jaxell (M)
Anders Fensby (M)
Eghbal Kamran (M)

§§ 136-157
§§ 122-135
§§ 122-140
§§ 122-144

Johan Åqvist (L)

Ersätter Linn Andersson (M),
§§ 141-157.
§§ 136-157

Övriga
Ullis Sandberg (S)

kommunalråd

Paragraf 122–158

Lena Claeson, sekreterare
Justerat den 5 oktober 2018.

Agneta Blom (S), ordförande

Lasse S Lorentzon (S), justerare

Cecilia Lönn Elgstrand (V), justerare

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 6 oktober 2018.
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§ 122 Val av protokollsjusterare och bestämmande av tid
för justering av protokollet
Ärendebeskrivning

På förslag av ordförande Agneta Blom (S) uppdras åt Lasse S Lorentzon (S)
och Cecilia Lönn Elgstrand (V), med Frederick Axewill (S) och Sara Bronner
(MP) som ersättare, att jämte ordföranden justera protokollet. Justeringen äger
rum på Kommunstyrelseförvaltningen i Rådhuset den 5 oktober 2018, kl.
08.30.

§ 123 Enkel fråga från Martha Wicklund (V) till Per-Åke
Sörman (C) om varför inga alternativ till
planeringssystemet TES presenterats
Ärendenummer: Ks 760/2018
Ärendebeskrivning

Martha Wicklund (V) har inkommit med en enkel fråga till Per-Åke Sörman
(C) om varför inga alternativ till planeringssystemet TES presenterats.
Frågan anmäldes och bordlades vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 20
juni 2018.
Beslutsunderlag

Enkel fråga från Martha Wicklund (V)
Kommunfullmäktiges behandling

Martha Wicklund (V) ställer sin fråga.
Per-Åke Sörman (C) yttrar sig.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:
- Frångå ärendet, som därmed är färdigbehandlat.

§ 124 Enkel fråga från Niclas Persson (MP) till Marie
Magnusson (KD) om förtur för döva barn till förskolan
Klöverängen
Ärendenummer: Ks 786/2018
Ärendebeskrivning

Niclas Persson (MP) har inkommit med en enkel fråga till Marie Magnusson
(KD) om förtur för döva barn till förskolan Klöverängen.
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Frågan anmäldes och bordlades vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 20
juni 2018.
Beslutsunderlag

Enkel fråga från Niclas Persson (MP)
Kommunfullmäktiges behandling

Niclas Persson (MP) ställer sin fråga.
Marie Magnusson (KD) yttrar sig.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:
- Frångå ärendet, som därmed är färdigbehandlat.

§ 125 Enkel fråga från Niclas Persson (MP) till Jessica
Ekerbring (S) om skugga på förskolegårdar
Ärendenummer: Ks 788/2018
Ärendebeskrivning

Niclas Persson (MP) har inkommit med en enkel fråga till Marie Magnusson
(KD) om skugga på förskolegårdar.
Frågan anmäldes och bordlades vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 20
juni 2018.
Frågan har återtagits men ställts igen till Jessica Ekerbring (S).
Beslutsunderlag

Enkel fråga från Niclas Persson (MP)
Kommunfullmäktiges behandling

Niclas Persson (MP) ställer sin fråga.
Jessica Ekerbring (S) yttrar sig.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:
- Frångå ärendet, som därmed är färdigbehandlat.

5 (31)

ÖREBRO

Protokoll

§ 126 Enkel fråga från Patrik Jämtvall (L) till Kenneth
Nilsson (S) om Kulturkvarteret och dess beslut
Ärendenummer: Ks 789/2018
Ärendebeskrivning

Patrik Jämtvall (L) har inkommit med en enkel fråga till Kenneth Nilsson (S)
om Kulturkvarteret och dess beslut.
Frågan anmäldes och bordlades vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 20
juni 2018.
Beslutsunderlag

Enkel fråga från Patrik Jämtvall (L)
Kommunfullmäktiges behandling

Patrik Jämtvall (L) ställer sin fråga.
Kenneth Nilsson (S) yttrar sig.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:
- Frångå ärendet, som därmed är färdigbehandlat.

§ 127 Enkel fråga från Patrik Jämtvall(L) till Ullis Sandberg
(S) om stadens fortsatta utveckling
Ärendenummer: Ks 790/2018
Ärendebeskrivning

Patrik Jämtvall (L) har inkommit med en enkel fråga till Ullis Sandberg (S) om
stadens fortsatta utveckling.
Frågan anmäldes och bordlades vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 20
juni 2018.
Beslutsunderlag

Enkel fråga från Patrik Jämtvall (L)
Kommunfullmäktiges behandling

Patrik Jämtvall (L) ställer sin fråga.
Ullis Sandberg (S) yttrar sig.
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Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:
- Frångå ärendet, som därmed är färdigbehandlat.

§ 128 Enkel fråga från Patrik Jämtvall (L) till Jonas Håård
(S) om satsningar på Örebro fältrittklubb
Ärendenummer: Ks 791/2018
Ärendebeskrivning

Patrik Jämtvall (L) har inkommit med en enkel fråga till Kenneth Nilsson (S)
om satsningar på Örebro fältrittklubb
Frågan anmäldes och bordlades vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 20
juni 2018.
Frågan har överlämnats till Jonas Håård (S), ordförande i Fritidsnämnden, för
besvarande.
Beslutsunderlag

Enkel fråga från Patrik Jämtvall (L)
Kommunfullmäktiges behandling

Patrik Jämtvall (L) ställer sin fråga.
Jonas Håård (S) yttrar sig.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:
- Frångå ärendet, som därmed är färdigbehandlat.

§ 129 Enkel fråga från Niclas Persson (MP) till Lennart
Bondeson (KD) varför Örebroporten höjer
Kvinnerstaskolans hyra utan att ha renoverat
Ärendenummer: Ks 1059/2018
Ärendebeskrivning

Niclas Persson (MP) har inkommit med en enkel fråga till Lennart Bondeson
(KD) varför Örebroporten höjer Kvinnerstaskolans hyra utan att ha renoverat.
Beslutsunderlag

Enkel fråga från Niclas Persson (MP)
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Kommunfullmäktiges behandling

Niclas Persson (MP) ställer sin fråga.
Lennart Bondeson (KD) yttrar sig.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:
- Frångå ärendet, som därmed är färdigbehandlat.

§ 130 Enkel fråga från Karolina Wallström (L) till Lennart
Bondeson (KD) om försäljning av Mellringestaden till
Stenvalvet
Ärendenummer: Ks 1060/2018
Ärendebeskrivning

Karolina Wallström (L) har inkommit med en enkel fråga till Lennart
Bondeson (KD) om försäljning av Mellringestaden till Stenvalvet.
Beslutsunderlag

Enkel fråga från Karolina Wallström (L)
Kommunfullmäktiges behandling

Karolina Wallström (L) ställer sin fråga.
Lennart Bondeson (KD) yttrar sig.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:
- Frångå ärendet, som därmed är färdigbehandlat.

§ 131 Enkel fråga från Patrik Jämtvall (L) till Ullis Sandberg
(S) om arbetsmiljön på Tekniska förvaltningen
Ärendenummer: Ks 1058/2018
Ärendebeskrivning

Patrik Jämtvall (L) har inkommit med en enkel fråga till Ullis Sandberg (S) om
arbetsmiljön på Tekniska förvaltningen.
Beslutsunderlag

Enkel fråga från Patrik Jämtvall (L)
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Kommunfullmäktiges behandling

Patrik Jämtvall (L) ställer sin fråga.
Ullis Sandberg (S) yttrar sig.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:
- Frångå ärendet, som därmed är färdigbehandlat.

§ 132 Enkel fråga från Johanna Reimfelt (M) till Per-Åke
Sörman (C) om felanmälningar om Vintrosahemmet
Ärendenummer: Ks 1056/2018
Ärendebeskrivning

Johanna Reimfelt (M) har inkommit med en enkel fråga till Per-Åke Sörman
(C) om felanmälningar om Vintrosahemmet.
Beslutsunderlag

Enkel fråga från Johanna Reimfelt (M)
Kommunfullmäktiges behandling

Johanna Reimfelt (M) ställer sin fråga.
Per-Åke Sörman (C) yttrar sig.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:
- Frångå ärendet, som därmed är färdigbehandlat.

§ 133 Enkel fråga från Murad Artin (V) till Per-Åke Sörman
(C) om hur försäljningen av Vintrosahemmet hanterades?
Ärendenummer: Ks 1054/2018
Ärendebeskrivning

Murad Artin (V) har inkommit med en enkel fråga till Per-Åke Sörman (C) om
hur försäljningen av Vintrosahemmet hanterades?
Beslutsunderlag

Enkel fråga från Murad Artin (V)
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Kommunfullmäktiges behandling

Murad Artin (V) ställer sin fråga.
Per-Åke Sörman (C) yttrar sig.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:
- Frångå ärendet, som därmed är färdigbehandlat.

§ 134 Enkel fråga från Sten Lang (MP) till ÖBO:s ordförande
Camilla Andersson (S) om hur vi kan gynna byggande av
hyresrätter, lägenheter och små radhus på Landsbygden?
Ärendenummer: Ks 1052/2018
Ärendebeskrivning

Sten Lang (MP) har inkommit med en enkel fråga till ÖBO:s ordförande
Camilla Andersson (S) om hur vi kan gynna byggande av hyresrätter,
lägenheter och små radhus på Landsbygden?
Beslutsunderlag

Enkel fråga från Sten Lang (MP)
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:
1. Frågan får ställas.
2. Bordlägga ärendet.

§ 135 Interpellation från Maria Haglund (M) till Jessica
Ekerbring (S) om barngrupperna är tillräckligt små för att
barnen ska vara trygga
Ärendenummer: Ks 572/2018
Ärendebeskrivning

Maria Haglund (M) har inkommit med en interpellation till Jessica Ekerbring
(S) om barngrupperna är tillräckligt små för att barnen ska vara trygga.
Interpellationen anmäldes vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 25 april
2018 och bordlades vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 22 maj och
den 20 juni 2018.
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Beslutsunderlag

Interpellation från Maria Haglund (M)
Svar från Jessica Ekerbring (S)
Kommunfullmäktiges behandling

Maria Haglund (M) ställer sina frågor i interpellationen. Jessica Ekerbring (S)
yttrar sig och hänvisar till sitt skriftliga svar.
Cecilia Lönn Elgstrand (V), Maria Hedwall (M), Marlene Jörhag (KD), Linda
Smedberg (S), Elisabeth Malmqvist (C), Karolina Wallström (L), Stefan Stark
(M), Niclas Persson (MP), Johan Åqvist (L) och Lennart Bondeson (KD) yttrar
sig i interpellationsdebatten.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:
- Frångå ärendet, som därmed är färdigbehandlat.

§ 136 Interpellation från Karolina Wallström (L) till Per-Åke
Sörman (C) om Sverigefinländares rättigheter och behov
Ärendenummer: Ks 573/2018
Ärendebeskrivning

Karolina Wallström (L) har inkommit med en interpellation till Per-Åke
Sörman (C) om Sverigefinländares rättigheter och behov.
Interpellationen anmäldes vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 25 april
2018 och bordlades vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 22 maj och
den 20 juni 2018.
Beslutsunderlag

Interpellation från Karolina Wallström (L)
Svar från Per-Åke Sörman (C)
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:
- Bordlägga ärendet.
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§ 137 Interpellation från Daniel Granqvist (M) till Kenneth
Nilsson (S) om hur politiska Örebro kommuns
kommunikationskanaler får vara
Ärendenummer: Ks 584/2018
Ärendebeskrivning

Daniel Granqvist (M) har inkommit med en interpellation till Kenneth Nilsson
(S) om hur politiska Örebro kommuns kommunikationskanaler får vara.
Interpellationen anmäldes vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 22 maj
2018 och bordlades av Kommunfullmäktige den 22 maj och den 20 juni 2018.
Beslutsunderlag

Interpellation från Daniel Granqvist (M)
Svar från Kenneth Nilsson (S)
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:
- Bordlägga ärendet.

§ 138 Interpellation från Karolina Wallström (L) till Elisabeth
Malmqvist (C) om gymnasieelever får den undervisning
de har rätt till
Ärendenummer: Ks 662/2018
Ärendebeskrivning

Karolina Wallström (L) har inkommit med en interpellation till Elisabeth
Malmqvist (C) om gymnasieelever får den undervisning de har rätt till.
Interpellationen anmäldes vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 22 maj
2018 och bordlades av Kommunfullmäktige den 20 juni 2018.
Beslutsunderlag

Interpellation från Karolina Wallström (L)
Svar från Elisabeth Malmqvist (C)
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:
- Bordlägga ärendet.
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§ 139 Interpellation från Daniel Spiik (SD) till Kenneth
Nilsson (S) om hur de lokala ordningsstadgarna efterlevs
Ärendenummer: Ks 664/2018
Ärendebeskrivning

Daniel Spiik (SD) har inkommit med en interpellation till Kenneth Nilsson (S)
om hur de lokala ordningsstadgarna efterlevs.
Interpellationen anmäldes vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 22 maj
2018 och bordlades av Kommunfullmäktige den 20 juni 2018.
Beslutsunderlag

Interpellation från Daniel Spiik (SD)
Svar från Kenneth Nilsson (S)
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:
- Bordlägga ärendet.

§ 140 Idrottspolitiskt program
Ärendenummer: Ks 129/2016
Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen gav 2016 Fritidsnämnden i uppdrag att ta fram ett idrottoch fritidspolitiskt program för Örebro kommun. Enligt tidsplanen ska
programmet antas av Kommunfullmäktige under 2018. En avgränsning av
uppdraget har skett innebärande att tyngdpunkten ligger på idrottspolitiska
frågor. Det idrottspolitiska programmet ska tillämpas under perioden 20182022.
Det idrottspolitiska programmet innehåller och beskriver fem fokusområden
som kommunen anser är viktiga framgångsfaktorer för att utveckla idrotten i
Örebro. För vart och ett av fokusområdena har det formulerats bakgrund och
motiv. Därefter följer idrottspolitiska viljeinriktningar.
Ärendet behandlades av Fritidsnämnden den 10 april, av Programnämnd
samhällsbyggnad den 3 maj och av Kommunstyrelsen den 5 juni 2018.
Ärendet bordlades av Kommunfullmäktige den 20 juni 2018.
Beslutsunderlag

Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2018-06-05, § 147
Reservation från Karolina Wallström (L), 2018-06-05
Protokollsutdrag från Programnämnd samhällsbyggnad, 2018-05-03, § 56
Protokollsutdrag från Fritidsnämnden, 2018-04-10, § 31
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Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-05-04
Idrottspolitiskt program, 2018-04-06
Bilaga ett- Remissinstanser
Bilaga två - Förändringar efter remittering
Bilaga tre - Inkomna remissvar
Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
- Idrottspolitiskt program antas.
Yrkande

Jonas Håård (S), Sara Bronner (MP), Murad Artin (V), Habib Brini (SD),
Hannah Ljung (C), Ullis Sandberg (S), Inger Carlsson (S), Anders Hagström
(KD), Daniel Granqvist (M), Susann Wallin (S), Fisun Yavas (S),
Jessica Ekerbring (S), Pell Uno Larsson (S), Lasse S Lorentzon (S), Marcus
Willén Ode (MP), Carina Toro Hartman (S), Per-Åke Sörman (C), Nourouz
Wanli (S), Gunnar Oest (MP) och Kenneth Nilsson (S) yrkar bifall till
Kommunstyrelsens förslag.
Karolina Wallström (L), Åsa Johansson (L), Ulrica Solver Gustavsson (L) och
Patrik Jämtvall (L) yrkar bifall till Liberalernas eget förslag till Idrottspolitiskt
program.
Ajournering

Kommunfullmäktige ajournerar sig för fikapaus kl. 14.00. Sammanträdet
återupptas kl. 14.30.
Proposition

Ordförande Agneta Blom (S) finner att det finns två förslag till beslut, dvs.
Jonas Håårds (S) m.fl. yrkande om bifall till Kommunstyrelsens förslag
respektive Karolina Wallströms (L) m.fl. yrkande om bifall till Liberalernas eget
förslag till Idrottspolitiskt program, och ställer dessa mot varandra.
Ordföranden finner att Kommunfullmäktige beslutar enligt Kommunstyrelsens
förslag.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:
- Idrottspolitiskt program antas.
Reservation

Karolina Wallström (L), Åsa Johansson (L), Ulrica Solver Gustavsson (L) och
Patrik Jämtvall (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för sina yrkanden om
bifall till Liberalernas eget förslag till Idrottspolitiskt program.
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§ 141 Ej verkställda beslut SoL och LSS kvartal 1 2018
Ärendenummer: Ks 816/2018
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,
utdö-mas 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.
Avdelning myndighetsutövning ansvarar för sammanställning av nämndernas
statistikrapporter till kommunfullmäktige och för information till
programnämnden.
Ärendet behandlades av Programnämnd social välfärd den 31 maj och av
Kommunstyrelsen den 28 augusti 2018.
Beslutsunderlag

Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2018-08-28, § 170
Protokollsutdrag från Programnämnd social välfärd, 2018-05-31, § 79
Rapport om beslut enligt SoL och LSS som ej verkställts inom tre månader kvartal 1, 2018
Statistikrapport kvartal 1 2018
Förslag till beslut

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

Kommunfullmäktige beslutar:
- Enligt Kommunstyrelsens förslag.
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§ 142 Sammanträdestider för Kommunfullmäktige 2019
Ärendenummer: Ks 561/2018
Handläggare: Lena Claeson
Ärendebeskrivning

Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat förslag till sammanträdestider för
år 2019.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 18 september 2019 och beslutade
för egen del:
1. Ordinarie beslutssammanträden med Kommunstyrelsen ska under år 2019
hållas tisdagar klockan 14.15 den 22 januari, 12 februari, 12 mars, 9 april, 14
maj, 11 juni, 27 augusti, 17 september, 15 oktober (beslut budget 2020), 12
november och 3 december med beredningssammanträden tisdagar klockan
09.00-12.00 den 15 januari, 5 februari, 5 mars, 2 april, 7 maj, 4 juni, 20 augusti,
10 september, 8 oktober, 5 november och 26 november.
2. Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt sammanträder under år
2019 tisdagar kl. 09.00-12.00 den 22 januari, 12 februari, 12 mars, 9 april, 14
maj, 11 juni, 27 augusti, 17 september, 15 oktober, 12 november och 3
december.
3. Programnämnderna rekommenderas att under år 2019 förlägga sina
sammanträden till veckorna 3, 6, 10, 14, 19, 22, 36, 40, 45 och 49.
Programnämnderna rekommenderas att under år 2019 undvika att förlägga
sina sammanträden under tisdag förmiddag, då dessa tillfällen krockar med
Kommunstyrelsens beredningssammanträden samt undvika att förlägga
mötestider på onsdagar.
4. Driftsnämnderna rekommenderas att under år 2019 förlägga sina
sammanträden till veckorna 4, 7, 11, 15, 20, 24, 34, 37, 41, 46 och 50.
Driftsnämnderna rekommenderas att under år 2019 undvika att förlägga
mötestider som kolliderar med Kommunstyrelsens sammanträden samt
undvika att förlägga mötestider på onsdagar.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-09-03
Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
- Ordinarie sammanträden med Kommunfullmäktige ska under år 2019 hållas
klockan 09.00- ca 17.00 den 30 januari, 27 februari, 27 mars, 24 april, 22 maj,
19 juni, 25 september, 21 och 22 oktober (budget), 20 november och 10
december. Tid för eventuella extra sammanträden reserveras till den 28 mars
och den 28 augusti, klockan 09.00- ca 17.00.
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Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:
- Enligt Kommunstyrelsens förslag.

§ 143 Uppdrag att underteckna köpekontrakt avseende
överlåtelser av fastigheter till ÖBO omsorgsfastigheter AB
Ärendenummer: Ks 236/2018
Handläggare: Per Undén
Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade den 20 juni 2018, § 107 beslutspunkt 1 att ge
ordföranden vid Programnämnd Samhällsbyggnad i uppdrag att underteckna
köpekontrakt avseende överlåtelse av fastigheter till ÖBO Omsorgsfastigheter
AB. Av beslutshandlingarna från kommun-fullmäktige framgår emellertid inte
tydligt vilka fastigheter som ska överlåtas till ÖBO Omsorgsfastigheter AB.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därför att ärendet tas upp igen för
prövning.
Kommunfullmäktige beslutade den 25 april 2012 § 95 att de fastigheter som
framgår av köpekontrakt i bilaga 1 ska överlåtas till ÖBO Omsorgsfastigheter
AB. Fastigheterna har i enlighet härmed överlåtits till ÖBO
Omsorgsfastigheter AB genom upprättade köpekontrakt. Köpets fullbordan
har emellertid i dessa köpekontrakt varit villkorat av att vissa markområden
inom två år skulle ha fastighetsreglerats in i fastigheter som ÖBO
Omsorgsfastigheter AB ägt sedan tidigare. Detta villkor har inte kunnat
efterlevas inom två år och säljaren, kommunen, har därför blivit ägare till
fastigheterna igen.
I enlighet med kommunfullmäktiges beslut den 25 april 2012 § 95 ska ett nytt
köpekontrakt upprättas.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 18 september 2018.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-08-24
Köpekontrakt
Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige den 14 december 2011 § 119
Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige den 25 april 2012 § 95
Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige den 20 juni 2012 § 185
Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige den 28 januari 2015 § 9
Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige den 20 juni 2018 § 107
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Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
- Ordföranden i Programnämnd Samhällsbyggnad får i uppdrag att
underteckna köpekontrakt som framgår av bilaga 1, avseende överlåtelser av
fastigheter till ÖBO Omsorgsfastigheter AB 556800-5432.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:
- Enligt Kommunstyrelsens förslag.

§ 144 Ägarförändring Alfred Nobel Science Park AB
Ärendenummer: Ks 909/2018
Handläggare: Rickard Samuelsson, Göran Dahlén
Ärendebeskrivning

Alfred Nobel Science Park AB (”Bolaget”) ägs för närvarande av Örebro
Rådhus AB med 52 %, Karlskoga kommun med 27 % och Region Örebro läns
förvaltnings AB med 21 %. Örebro Universitet önskar åter bli delägare i
Bolaget genom att det helägda bolaget Örebro Universitet Holding AB
förvärvar 140 aktier i Bolaget (motsvarande 14 % av aktierna i Bolaget) från
Örebro Rådhus AB för aktiernas bokförda kvotvärde om 14 000 kr. De
ändrade ägarförhållandena medför att aktieägaravtal, bolagsordning och
ägardirektiv behöver ändras.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 18 september 2018.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-09-06
Aktieöverlåtelseavtal, 2018-09-03
Aktieägaravtal, 2018-09-03
Bolagsordning, 2018-09-03
Ägardirektiv, 2018-09-03
Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
1. Örebro Rådhus AB får i uppdrag att överlåta 140 aktier i Bolaget till Örebro
Universitet Holding AB enligt förslag till aktieöverlåtelseavtal samt ingå nytt
aktieägaravtal enligt förslag.
2. Örebro kommuns stämmoombud får i uppdrag att för Örebro Rådhus AB:s
räkning rösta för att anta ny bolagsordning och ägardirektiv för Bolaget enligt
förslag.
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3. Bolaget får göra sådana eventuella mindre ändringar i bolagsordningen om
så krävs enligt lag för att bolagsordningen ska kunna registreras hos
Bolagsverket.
4. Beslut enligt 1-3 ovan förutsätter att överlåtelsen godkänns av
kommunfullmäktige i Karlskoga kommun och av regionfullmäktige Region
Örebro län.
Yrkande

Kenneth Nilsson (S) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Sara Bronner (MP) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag samt att få lämna
ett särskilt yttrande som tas till protokollet.
Proposition

Ordförande Agneta Blom (S) finner att det endast finns ett förslag till beslut,
d.v.s. Kenneth Nilssons (S) och Sara Bronners (MP) yrkande om bifall till
Kommunstyrelsens förslag, och finner att Kommunfullmäktige beslutar enligt
detta.
Ordföranden ställer därefter Sara Bronners (MP) yrkande om att få lämna ett
särskilt yttrande som tas till protokollet, under proposition och finner att
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla detta.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:
1. Örebro Rådhus AB får i uppdrag att överlåta 140 aktier i Bolaget till Örebro
Universitet Holding AB enligt förslag till aktieöverlåtelseavtal samt ingå nytt
aktieägaravtal enligt förslag.
2. Örebro kommuns stämmoombud får i uppdrag att för Örebro Rådhus AB:s
räkning rösta för att anta ny bolagsordning och ägardirektiv för Bolaget enligt
förslag.
3. Bolaget får göra sådana eventuella mindre ändringar i bolagsordningen om
så krävs enligt lag för att bolagsordningen ska kunna registreras hos
Bolagsverket.
4. Beslut enligt 1-3 ovan förutsätter att överlåtelsen godkänns av
kommunfullmäktige i Karlskoga kommun och av regionfullmäktige Region
Örebro län.
5. Sara Bronner (MP) får lämna ett särskilt yttrande som tas till protokollet.
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§ 145 Riktlinjer för bostadsförsörjning
Ärendenummer: Ks 877/2018
Ärendebeskrivning

Stadsbyggnad har tagit fram nya riktlinjer för bostadsförsörjningen i Örebro, i
och med att förutsättningarna för de antagna riktlinjerna från 2016 har ändrats.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 18 september 2018 och beslutade
för egen del att Murad Artin (V) fick lämna ett särskilt yttrande som togs till
protokollet.
Beslutsunderlag

Särskilt yttrande från Murad Artin (V) 2018-09-18
Reservation från Anders Åhrlin (M) m.fl. 2018-09-18
Stadsbyggnads tjänsteskrivelse, 2018-09-11
Bostadsförsörjning – Riktlinjer för Örebro kommun, 2018-09-11
Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
- Godkänna riktlinjer för bostadsförsörjning för Örebro kommun.
Yrkande

Ullis Sandberg (S), Lennart Bondeson (KD), Hannah Ljung (C), Sara Bronner
(MP), Carina Toro Hartman (S) och Eva Eriksson (S) yrkar bifall till
Kommunstyrelsens förslag.
Daniel Spiik (SD) yrkar bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag samt
att få lämna ett särskilt yttrande som tas till protokollet.
Murad Artin (V) yrkar bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag samt att
få lämna ett särskilt yttrande som tas till protokollet.
Anders Åhrlin (M), Karolina Wallström (L), Johan Kumlin (M) och Daniel
Granqvist (M) yrkar bifall till Moderaternas och Liberalernas reservationer från
Kommunstyrelsen, d.v.s. att första stycket på sidan 11, "Örebro kommuns
riktlinjer för markanvisning anger vidare..." stryks, att sista punkten på sidan
25, "Kommunen har utvecklat konceptet "Bostäder för fler" som innebär..."
stryks samt att första punkten på sidan 26, "Kommunens verksamheter ska vid
markanvisning av kommunal mark ges möjlighet..." stryks.
Per Hofstedt (SD) yrkar bifall till Anders Åhrlins (M) m.fl. yrkande.
Proposition

Ordförande Agneta Blom (S) finner att det finns två förslag till beslut d.v.s.
Ullis Sandbergs (S) m.fl. yrkande om bifall till Kommunstyrelsens förslag,
respektive Anders Åhrlins (M) och Karolina Wallströms (L) m.fl. yrkande om
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att första stycket på sidan 11, "Örebro kommuns riktlinjer för markanvisning
anger vidare..." stryks, att sista punkten på sidan 25, "Kommunen har utvecklat
konceptet "Bostäder för fler" som innebär..." stryks samt att första punkten på
sidan 26, "Kommunens verksamheter ska vid markanvisning av kommunal
mark ges möjlighet..." stryks. Ordföranden ställer förslagen mot varandra och
finner att Kommunfullmäktige beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden ställer därefter Daniel Spiiks (SD) yrkande om att få lämna ett
särskilt yttrande som tas till protokollet, under proposition och finner att
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla detta.
Ordföranden ställer därefter Murad Artins (V) yrkande om att få lämna ett
särskilt yttrande som tas till protokollet, under proposition och finner att
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla detta.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:
1. Godkänna riktlinjer för bostadsförsörjning för Örebro kommun.
2. Daniel Spiik (SD) får lämna ett särskilt yttrande som tas till protokollet.
3. Murad Artin (V) får lämna ett särskilt yttrande som tas till protokollet.
Reservation

Anders Åhrlin (M), Maria Haglund (M), Johan Kumlin (M), Daniel Granqvist
(M), Johanna Reimfelt (M), Stefan Stark (M), Ewa Leitzler (M), Eghbal
Kamran (M), Gunilla Olofsson (M), Hossein Azeri (M), Maria Hedwall (M),
Sara Dicksen (M), Ulf Södersten (M), Karolina Wallström (L), Patrik Jämtvall
(L), Ulrica Solver Gustavsson (L) och Åsa Johansson (L) reserverar sig mot
beslutet till förmån för Anders Åhrlins (M) m.fl. yrkande om att första stycket
på sidan 11, "Örebro kommuns riktlinjer för markanvisning anger vidare..."
stryks, att sista punkten på sidan 25, "Kommunen har utvecklat konceptet
"Bostäder för fler" som innebär..." stryks samt att första punkten på sidan 26,
"Kommunens verksamheter ska vid markanvisning av kommunal mark ges
möjlighet..." stryks.

§ 146 Taxa vid provisorisk dödsboförvaltning och
gravsättning
Ärendenummer: Ks 707/2018
Ärendebeskrivning

Enligt 18 kap. 2 § ärvdabalken har en kommun rätt att ta ut ersättning av ett
dödsbo för sina kostnader för dödsboförvaltning. Ersättningen skall motsvara
kommunens självkostnad enligt 2 kap. 6 § kommunallagen. Örebro kommun
har hittills inte fattat beslut om timtaxa vid provisorisk dödsboförvaltning.
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Socialnämnderna väster och öster behandlade ärendet den 17 maj och
Kommunstyrelsen den 28 augusti 2018.
Beslutsunderlag

Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2018-08-28, § 166
Protokollsutdrag från Socialnämnd väster, 2018-05-17, § 62
Protokollsutdrag från Socialnämnd öster, 2018-05-17, § 65
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-04-10
Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
1. Fastställa timtaxa för provisorisk dödsboförvaltning och gravsättning om
350 kr exklusive moms.
2. Beloppet räknas årligen om med omsorgsprisindex (OPI) med basår 2017.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:
- Enligt Kommunstyrelsens förslag.

§ 147 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens
område
Ärendenummer: Ks 940/2018
Ärendebeskrivning

Örebro kommuns taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken är beslutad
av Kommunfullmäktige under 2013. Förändringar i lagstiftningen och ökade
kostnader för verksamheten medför att en ändring av taxan bör göras.
Taxan och beräkningen av kostnaderna är baserade på en modell som Sveriges
kommuner och landsting (SKL) har tagit fram. Det nya förslaget innebär
mindre justeringar av tidsåtgången för några ärendetyper samt att timavgiften
föreslås höjas från 940 kronor/timme till 1 020 kronor/timme. Taxan föreslås
gälla från och med 2019-01-01.
Miljönämnden behandlade ärendet den 5 juni 2018 och Programnämnd
samhällsbyggnad den 30 augusti 2018.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 18 september 2018.
Beslutsunderlag

Protokollsutdrag från Programnämnd samhällsbyggnad, 2018-08-30
Stadsbyggnads tjänsteskrivelse, 2018-08-14
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Protokollsutdrag från Miljönämnden, 2018-06-05, § 58
Miljökontorets tjänsteskrivelse, 2018-05-29
Örebro kommuns taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område
Taxebilaga 1 och 2
Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
1. Med stöd av 27 kap. 1 § miljöbalken fastställa föreliggande förslag till taxa
för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område med tillhörande taxebilaga
1 och 2.
2. Taxan ska gälla från och med den 1 januari 2019.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:
- Enligt Kommunstyrelsens förslag.

§ 148 Taxa för tillsynsverksamhet enligt lagen om
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare
Ärendenummer: Ks 941/2018
Ärendebeskrivning

När taxan för tillsynsverksamhet enligt lagen om elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare var uppe för beslut i Kommunfullmäktige 2017, baserades
förslaget på kommunens taxa för tillsyn inom tobakslagens område, eftersom
dessa två områden bedömdes ligga nära varandra. Taxan för tillsyn inom
tobakslagens område togs fram 2013. Sedan dess har dock kostnaderna för
tillsynsverksamheten ökat, vilket medför ett behov av att ändra taxan.
Taxan och beräkningen av kostnaderna baseras på en modell som Sveriges
kommuner och landsting (SKL) har tagit fram. Det nya förslaget innebär att
timavgiften höjs från 940 kronor/timme till 1 020 kronor/timme. Taxan
föreslås gälla från och med 2019-01-01.
Miljönämnden behandlade ärendet den 5 juni 2018 och Programnämnd
samhällsbyggnad den 30 augusti 2018.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 18 september 2018.
Beslutsunderlag

Protokollsutdrag från Programnämnd samhällsbyggnad, 2018-08-30
Stadsbyggnads tjänsteskrivelse, 2018-08-17
Protokollsutdrag från Miljönämnden, 2018-06-05, § 59
Miljökontorets tjänsteskrivelse, 2018-05-29
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Örebro kommuns taxa för tillsynsverksamhet enligt lagen om elektroniska
cigaretter och påfyllningsbehållare
Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
1. Med stöd av 46 § lagen (2017:425) om elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare fastställa föreliggande förslag till taxa för
tillsynsverksamhet enligt lagen om elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare.
2. Taxan ska gälla från och med den 1 januari 2019.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:
- Enligt Kommunstyrelsens förslag.

§ 149 Taxa för tillsyn inom strålskyddslagens område
Ärendenummer: Ks 942/2018
Ärendebeskrivning

Den 1 juni 2018 trädde en ny strålskyddslag i kraft. Örebro kommuns taxa för
tillsyn inom strålskyddslagens område antogs under 2013. Med anledning av
den nya lagen och ökade kostnader för tillsynsverksamheten bör en ny taxa
antas, som ersätter tidigare gällande taxa.
Taxan och beräkningen av kostnaderna är baserade på en modell som Sveriges
kommuner och landsting (SKL) har tagit fram. Det nya förslaget innebär att
timavgiften höjs från 940 kronor/timme till 1 020 kronor/timme. Taxan
föreslås gälla från och med 2019-01-01.
Miljönämnden behandlade ärendet den 5 juni 2018 och Programnämnd
samhällsbyggnad den 30 augusti 2018.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 18 september 2018.
Beslutsunderlag

Protokollsutdrag från Programnämnd samhällsbyggnad, 2018-08-30
Stadsbyggnads tjänsteskrivelse, 2018-08-17
Protokollsutdrag från Miljönämnden, 2018-06-05, § 60
Miljökontorets tjänsteskrivelse, 2018-05-29
Örebro kommuns taxa för tillsyn inom strålskyddslagens område
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Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
1. Med stöd av 10 kap. 4 § strålskyddslagen (2018:396) fastställa föreliggande
förslag till taxa för tillsyn inom strålskyddslagens område.
2. Taxan ska gälla från och med den 1 januari 2019.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:
- Enligt Kommunstyrelsens förslag.

§ 150 Taxa för kontrollverksamhet enligt lagen om handel
med vissa receptfria läkemedel
Ärendenummer: Ks 943/2018
Ärendebeskrivning

Senast Kommunfullmäktige antog en taxa för kommunens kontrollverksamhet
enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel var år 2013. Sedan dess
har verksamhetens kostnader ökat, vilket medför ett behov av en förändrad
taxa.
Den nya taxan och beräkningen av kostnaderna baseras på en modell som
Sveriges kommuner och landsting (SKL) har tagit fram. Det nya förslaget
innebär att timavgiften föreslås höjas från 940 kronor/timme till 1 020
kronor/timme. Taxan föreslås gälla från och med 2019-01-01.
Miljönämnden behandlade ärendet den 5 juni 2018 och Programnämnd
samhällsbyggnad den 30 augusti 2018.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 18 september 2018.
Beslutsunderlag

Protokollsutdrag från Programnämnd samhällsbyggnad, 2018-08-30
Stadsbyggnads tjänsteskrivelse, 2018-08-17
Protokollsutdrag från Miljönämnden, 2018-06-05, § 61
Miljökontorets tjänsteskrivelse, 2018-05-29
Örebro kommuns taxa för kontrollverksamhet enligt lagen om handel med
vissa receptfria läkemedel
Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
1. Med stöd av lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel
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fastställa föreliggande förslag till taxa för kontrollverksamhet enligt 23 § lagen
(2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel.
2. Taxan ska gälla från och med den 1 januari 2019.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:
- Enligt Kommunstyrelsens förslag.

§ 151 Taxa för tillsynsverksamhet enligt alkohollagens
område för folköl
Ärendenummer: Ks 944/2018
Ärendebeskrivning

Senast Kommunfullmäktige antog en taxa för tillsynsverksamhet enligt
alkohollagens område för folköl var 2013. Sedan dess har kostnaderna för
tillsynsverksamheten ökat, vilket medför ett behov av att ändra taxan.
Taxan och beräkningen av kostnaderna baseras på en modell som Sveriges
kommuner och landsting (SKL) har tagit fram. Det nya förslaget innebär att
timavgiften höjs från 940 kronor/timme till 1 020 kronor/timme. Taxan
föreslås gälla från och med 2019-01-01.
Miljönämnden behandlade ärendet den 5 juni 2018 och Programnämnd
samhällsbyggnad den 30 augusti 2018.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 18 september 2018.
Beslutsunderlag

Protokollsutdrag från Programnämnd samhällsbyggnad, 2018-08-30
Stadsbyggnads tjänsteskrivelse, 2018-08-17
Protokollsutdrag från Miljönämnden, 2018-06-05, § 62
Miljökontorets tjänsteskrivelse, 2018-05-29
Örebro kommuns taxa för tillsynsverksamhet enligt alkohollagens område för
folköl
Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
1. Med stöd av 8 kap. 10 § alkohollagen (2010:1622) fastställa föreliggande
förslag till taxa för tillsynsverksamhet enligt alkohollagens område för folköl.
2. Taxan ska gälla från och med den 1 januari 2019.
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Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:
- Enligt Kommunstyrelsens förslag.

§ 152 Taxa för anmälan och tillsyn enligt tobakslagen
Ärendenummer: Ks 945/2018
Ärendebeskrivning

Örebro kommuns taxa för anmälan och tillsyn inom tobakslagens område
antogs av Kommunfullmäktige under 2013. Ökade kostnader för
verksamheten medför att en ändring av taxan bör göras.
Taxan och beräkningen av kostnaderna är baserade på en modell som Sveriges
kommuner och landsting (SKL) har tagit fram. Det nya förslaget innebär
mindre justeringar av tidsåtgången för några ärendetyper samt att timavgiften
föreslås höjas från 940 kronor/timme till 1 020 kronor/timme. Taxan föreslås
gälla från och med 2019-01-01.
Miljönämnden behandlade ärendet den 5 juni 2018 och Programnämnd
samhällsbyggnad den 30 augusti 2018.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 18 september 2018.
Beslutsunderlag

Protokollsutdrag från Programnämnd samhällsbyggnad, 2018-08-30
Stadsbyggnads tjänsteskrivelse, 2018-08-17
Protokollsutdrag från Miljönämnden, 2018-06-05, § 63
Miljökontorets tjänsteskrivelse, 2018-05-29
Örebro kommuns taxa för anmälan och tillsyn enligt tobakslagen
Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
1. Med stöd av 19 b § tobakslagen (1993:581) fastställa föreliggande förslag till
taxa för anmälan och tillsyn enligt tobakslagen.
2. Taxan ska gälla från och med den 1 januari 2019.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:
- Enligt Kommunstyrelsens förslag.

27 (31)

ÖREBRO

Protokoll

§ 153 Svar på motion från Daniel Edström (SD) och Jonas
Millard (SD) om att öka bostadsbyggandet i Örebro
kommun genom snabbspåret
Ärendenummer: Ks 750/2014
Ärendebeskrivning

Jonas Millard (SD) och Daniel Edström (SD) har inkommit med en motion
daterad den 14/6 2014.
Motionen innehåller förslag om att Örebro kommun bör bli pilotkommun i
Sverige för att testa den lagstiftning som i Tyskland benämns som paragraf 34
"Snabbspåret" med syfte att korta ner tiden för byggprojekt. Snabbspåret
beskrivs även kunna inskränka rätten att kunna överklaga byggprojekt.
Programnämnd Samhällsbyggnad behandlade ärendet den 19 mars 2015 och
Kommunstyrelsen den 10 april 2018. Ärendet bordlades av
Kommunfullmäktige den 25 april, 22 maj och den 20 juni 2018.
Beslutsunderlag

Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen 2018-04-10, § 90
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-02-07
Protokollsutdrag från Programnämnd samhällsbyggnad, 2015-03-19, § 25
Motion från Daniel Edström (SD) och Jonas Millard (SD) om att öka
bostadsbygganden i Örebro kommun genom snabbspåret, 2014-06-14
Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
- Motion om ökat bostadsbyggande i Örebro kommun genom snabbspåret
avslås.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:
- Bordlägga ärendet.

§ 154 Svar på motion från Sara Richert (MP) och Niclas
Persson (MP) om Alfred Nobel Science Park
Ärendenummer: Ks 1394/2015
Ärendebeskrivning

Sara Richert (MP) och Niclas Persson (MP) har inkommit med en motion som
anmäldes i Kommunfullmäktige den 15 december 2015. Motionen innehåller
ett förslag om att Örebro kommun i samråd med Region Örebro län och
Karlskoga kommun tydliggör i ägardirektiven att Alfred Nobel Science Park
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(ANSP) ska arbeta offensivt för att främja gröna innovationer inom området
"cleantech".
Ärendet behandlades av Kommunstyrelsen den 5 juni 2018.
Ärendet bordlades av Kommunfullmäktige den 20 juni 2018.
Beslutsunderlag

Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2018-06-05, § 151
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-05-09
Motion från Sara Richert (MP) och Niclas Persson (MP) om Alfred Nobel
Science Park – ett nytt centrum för gröna innovationer, 2015-12-15
Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
- Motionen avslås.
Vid Kommunstyrelsens sammanträde reserverade sig Sara Richert (MP) mot
beslutet till förmån för sitt yrkande om att bifalla motionen.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:
- Bordlägga ärendet.

§ 155 Svar på motion från Sara Richert (MP) om
medborgardialog om Medborgarhusets framtid
Ärendenummer: Ks 1106/2017
Ärendebeskrivning

Sara Richert (MP) har inkommit med en motion som anmäldes i
Kommunfullmäktige den 27 september 2017, § 237.
Motionen innehåller ett förslag om att Örebroporten får i uppdrag att
genomföra en bred medborgardialog om Medborgarhusets framtida
användning och att uppdraget ska inarbetas i ägardirektivet till Örebroporten i
nästkommande budget.
Bedömningen är att motionen bör avslås eftersom nuvarande
Kommunfullmäktige inte lämpligen ska fatta ett beslut om något som ska
arbetas in i en budget, som i sin tur ska fattas under nästa mandatperiod av
kommande fullmäktigeförsamling.
Ärendet behandlades av Kommunstyrelsen den 5 juni 2018.
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Ärendet bordlades av Kommunfullmäktige den 20 juni 2018.
Beslutsunderlag

Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2018-06-05, § 152
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-05-09
Motion från Sara Richert (MP) om medborgardialog om Medborgarhusets
framtid, 2017-09-13
Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
- Motionen avslås.
Vid Kommunstyrelsens sammanträde reserverade sig Sara Richert (MP) mot
beslutet till förmån för sitt yrkande om att bifalla motionen.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:
- Bordlägga ärendet.

§ 156 Svar på motion från Daniel Spiik (SD) m.fl. om att
införa E-petitioner i Örebro kommun
Ärendenummer: Ks 1137/2013
Ärendebeskrivning

Jonas Millard (SD), Daniel Edström (SD) och Daniel Spiik (SD), lämnade 2013
in en motion i vilken de föreslår att Örebro kommun inför möjligheten att
lämna medborgarförslag. Vidare föreslås att så kallade e-petitioner införs i
kommunen och att dessa e-petitioner ska kallas för ”Örebros
medborgarinitiativ”. Ärendet har beretts vid Kommunstyrelseförvaltningen
och enheten för nämndstöd.
Ärendet behandlades av Kommunstyrelsen den 5 juni 2018.
Ärendet bordlades av Kommunfullmäktige den 20 juni 2018.
Beslutsunderlag

Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2018-06-05, § 153
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-05-09
Motion ”Inför E-petitioner i Örebro kommun”, från Jonas Millard, Daniel
Edström och Daniel Spiik, för Sverigedemokraterna, 2013-10-01
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Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
1. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att påbörja en diskussion med den
parlamentariska kommittén Förtroendevaldas Organisation och Arbetssätt
(FOA) om hur Örebro kommun kan utveckla arbetet med, och formerna för,
ett ökat medborgarinflytande i kommunen.
2. Motionen anses besvarad.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:
- Bordlägga ärendet.

§ 157 Vissa val m.m.
Ärendenummer: Ks 863/2018
Ärendebeskrivning

Valberedningen har den 24 september 2018 inkommit med en valhandling.
Valhandlingen läggs som en bilaga till protokollet.
Beslutsunderlag

Valhandling, 2018-09-24
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:
- Enligt Valberedningens förslag.
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2018-09-24

Kommunfullmäktige
Vissa val m.m.
Nedanstående personer har begärt entledigande från angivna uppdrag:

Stefan Nilsson (V), Ks 1041/2018

Ersättare i
Kommunfullmäktige,
ersättare i Programnämnd
samhällsbyggnad

Magnus Sohl (M), Ks 804/2018

Ersättare i Tekniska nämnden

Jonas Ohlsson (V), Ks 1068/2018

Ersättare i Fritidsnämnden

Olof Johansson (MP), Ks 1067/2018

Ersättare i Socialnämnd väster

Kommunfullmäktige föreslås besluta följande:
1. Begärda entlediganden beviljas.
2. Hos länsstyrelsen begära att ny ersättare efter Stefan Nilsson (V) utses till
Kommunfullmäktige för resterande del av mandatperioden 2014-2018
genom ny sammanräkning.
3. Utse Linn Josefsson (V) till ny ersättare i Programnämnd samhällsbyggnad
efter Stefan Nilsson (V).
4. Utse Carl Alm (M) till ersättare i Tekniska nämnden efter Magnus Sohl
(M).
5. Utse Ingemar Savonen (V) till ersättare i Fritidsnämnden efter Jonas
Ohlsson (V).
6. Till bolaget Örebro Parkering AB utses Nils Gunnarsson (SD) till
lekmannarevisor. Valet avser tiden t.o.m. slutet av den ordinarie
bolagsstämma som hålls närmast efter att val till Kommunfullmäktige hölls.
7. Till handlingarna läggs inkommet protokoll, vari länsstyrelsen den 18 juni
2018 beslutat utse Ewa Andersson (S) och Fredrika Jakobsen (S) till
ersättare i Kommunfullmäktige efter Fredrik Bernhardtz (S), Ks 642/2018.

Ks

8. Till handlingarna läggs inkommet protokoll, vari länsstyrelsen den 10 juli
2018 beslutat utse Ulf Nilsson (SD) till ledamot i Kommunfullmäktige
efter Daniel Edström (SD), Ks 552/2018.
9. Valet under punkterna 3-5 avser tiden t.o.m. 31 december år 2018.
För valberedningen
Jan Zetterqvist
Julia Taavela

