Ks 1425/2017

Protokoll

Kommunfullmäktige
2018-01-31
Datum:
Klockan: 09:00 - 17:20
Plats:
Sessionssalen, Rådhuset
Närvarande ledamöter
Ullis Sandberg (S)
Agneta Blom (S)
Ulf Södersten (M)
Linda Smedberg (S)
Fisun Yavas (S)
Jessica Ekerbring (S)
Jennie Nises (S)
Ameer Sachet (S)
Marie Brorson (S)
John Johansson (S)
Susann Wallin (S)
Allan Armaghan (S)
Carina Toro Hartman (S)
Kenneth Nilsson (S)
Ida Eklund (S)
Frederick Axewill (S)
Inger Carlsson (S)
Hanna Altunkaynak (S)
Roger Andersson (S)
Eva Eriksson (S)
Per-Åke Sörman (C)
Lars Johansson (C)
Charlotte Edberger Jangdin (C)
Elisabeth Malmqvist (C)
Lennart Bondeson (KD)
Marlene Jörhag (KD)
Sara Maxe (KD)
Murad Artin (V)
Martha Wicklund (V)
Jessica Carlqvist (V)
Cecilia Lönn Elgstrand (V)
Johanna Reimfelt (M)
Stefan Stark (M)

§§ 11-27

§§ 1-10

§§ 1-10
§§ 11-27
§§ 11-27

§§ 5-27
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Ewa Leitzler (M)
Linn Andersson (M)
Maria Haglund (M)
Daniel Granqvist (M)
Johan Kumlin (M)
Hossein Azeri (M)
Maria Hedwall (M)
Niclas Persson (MP)
Sara Richert (MP)
Marcus Willén Ode (MP)
Gunnar Oest (MP)
Jesper Sjöberg Räftegård (MP)
Jimmy Larsson (SD)
Daniel Spiik (SD)
Sigvard Blixt (SD)
Daniel Edström (SD)
Habib Brini (SD)
Laszlo Petrovics (SD)
Karolina Wallström (L)
Ulrica Solver-Gustavsson (L)
Åsa Johansson (L)
Tjänstgörande ersättare
Sara Dicksen (M)
Hans Holberg (V)
Per-Ove Karlsson (S)
Elisabeth Karlsson Zuaw (S)
Pell Uno Larsson (S)
Hannah Ljung (C)

ersätter Anders Åhrlin (M)
ersätter Cecilia Lönn Elgstrand (V) §§ 1-4
ersätter Jennie Nises (S) § 1-10
ersätter Torgny Larsson (S)
ersätter Per Lilja (S)
ersätter Charlotte Edberger Jangdin (C) §§ 1-10
samt Lars Johansson (C) §§ 11-27
ersätter Camilla Andersson (S) §§ 1-18
ersätter Jessica Carlqvist (V)
ersätter Sara Ishak (M)
ersätter Patrik Jämtvall (L)
ersätter Anders Hagström (KD)
ersätter Jan Zetterqvist (S)
ersätter Björn Sundin (S)
ersätter Elisabeth Malmqvist (C) §§ § 1-10
ersätter Per Folkesson (MP)
ersätter Yusuf Abdow (S)

Lasse S Lorentzon (S)
Stefan Nilsson (V)
Gunilla Olofsson (M)
Johan Åqvist (L)
Gunn Öjebrandt (KD)
Nourouz Wanli (S)
Elvy Wennerström (S)
Seydou Bahngoura (C)
Sten Lang (MP)
Gun Carlestam Lewin (S)
Närvarande ersättare
Marie Magnusson (KD)
Per Hofstedt (SD)
Övriga
Ullis Sandberg (S)

kommunalråd
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Paragraf 1-27

Mats Guldbrand, sekreterare
Justerat den 7 februari 2018.

Agneta Blom, ordförande

Marie Brorson, justerare

Jimmy Larsson, justerare

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 8 februari 2018.
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§ 1 Val av protokollsjusterare och bestämmande av tid för
justering av protokollet
Ärendebeskrivning
På förslag av ordförande Agneta Blom (S) uppdras åt Marie Brorson (S)
och Jimmy Larsson (SD), med Ameer Sachet (S) och Niclas Persson (MP)
som ersättare, att jämte ordföranden justera protokollet. Justeringen äger
rum på Kommunstyrelseförvaltningen i Rådhuset den 7 februari 2018 kl.
09.30.

§ 2 Utdelning av uppsatsstipendier 2017
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslöt den 27 november 2007 att avsätta 50 000 kr
årligen för stipendier som kan sökas av studenter vid Örebro universitet.
Högsta belopp per stipendium är 25 000. Syftet är att öka intresset för Coch D-uppsatser inom det kommunala verksamhetsområdet, såväl bland
universitetets studenter som företrädare för kommunens verksamheter.
Uppsatserna ska behandla frågor som kan användas i den kommunala
verksamheten eller rör kommunala frågor i olika aspekter som innovativt
bidrar till kommunens utveckling.
Inom ansökningstiden för 2017 års stipendier har 13 uppsatser inkommit,
varav 12 godkända och inom stipendiets målgrupp.
Kommunstyrelseförvaltningen har gjort bedömningen att tre av
uppsatserna ska belönas år 2017; "Kommunikation vid en
organisationsförändring", "Har barnets och föräldrarnas affektkontroll
samband med barnets ADHD-symtom" och "Att vara eller att icke vara i
Örebro, det är efterfrågan. En studie om studenters uppfattning av
platsmarknadsföring och deras önskade livskvalitets- och
attraktionsfaktorer i valet av stad efter examen".

§ 3 Enkel fråga från Marcus Willén Ode (MP) till Kenneth
Nilsson (S) om arkivens lokalsituation
Ärendenummer: Ks 1489/2017
Ärendebeskrivning
Marcus Willén Ode har inkommit med en enkel fråga till Kenneth Nilsson
(S) om arkivens lokalsituation. Frågan anmäldes vid Kommunfullmäktiges
sammanträde den 13 december 2017.
Beslutsunderlag
Enkel fråga från Marcus Willén Ode (MP)
Kommunfullmäktiges behandling
Marcus Willén Ode (MP) ställer sin fråga.
Kenneth Nilsson (S) yttrar sig.
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Frångå ärendet som därmed är färdigbehandlat.

§ 4 Enkel fråga från Daniel Edström (SD) till Per-Åke
Sörman (C) om kommunen är beredd på sommarens
sjuksköterskebrist
Ärendenummer: Ks 137/2018
Ärendebeskrivning
Daniel Edström (SD) har inkommit med en enkel fråga till Per-Åke
Sörman (C) om kommunen är beredd på sommarens sjuksköterskebrist.
Beslutsunderlag
Fråga från Daniel Edström (SD)
Kommunfullmäktiges behandling
Daniel Edström (SD) ställer sin fråga.
Per-Åke Sörman (C) yttrar sig.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Frångå ärendet som därmed är färdigbehandlat.

§ 5 Enkel fråga från Karolina Wallström (L) till Ullis
Sandberg (S) om motion om att utreda och få till
ställplatser centralt för husbilar
Ärendenummer: Ks 150/2018
Ärendebeskrivning
Karolina Wallström (L) har inkommit med en enkel fråga till Ullis
Sandberg (S) om motion om att utreda och få till ställplatser centralt för
husbilar.
Beslutsunderlag
Fråga från Karolina Wallström (L)
Kommunfullmäktiges behandling
Karolina Wallström (L) ställer sin fråga.
Kommunalråd Ullis Sandberg (S) yttrar sig.
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Frångå ärendet som därmed är färdigbehandlat.

§ 6 Interpellation från Daniel Spiik (SD) till Kenneth
Nilsson (S) om säker och lagenlig information till
medborgarna
Ärendenummer: Ks 1418/2017
Ärendebeskrivning
Daniel Spiik (SD) har inkommit med en interpellation till Kenneth Nilsson
(S) om säker och lagenlig information till medborgarna. Interpellationen
anmäldes vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 22 november 2017.
Ärendet utgick vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 31 januari
2018.
Beslutsunderlag
Interpellation från Daniel Spiik (S)
Svar från Kenneth Nilsson (S)
Kommunfullmäktiges behandling
Daniel Spiik (SD) ställer sina frågor i interpellationen. Kenneth Nilsson (S)
yttrar sig och hänvisar till sitt skriftliga svar.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Frångå interpellationen som därmed är besvarad.

§ 7 Interpellation från Maria Haglund (M) till Jessica
Ekerbring om hur mycket skolan får kosta
Ärendenummer: Ks 1535/2017
Ärendebeskrivning
Maria Haglund (M) har inkommit med en interpellation till Jessica
Ekerbring (S) om hur mycket skolan får kosta. Interpellationen anmäldes
vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 13 december 2017.
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.
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Niclas Persson (MP), Ullis Sandberg (S), Karolina Wallström (L), Stefan
Stark (M), Hannah Ljung (C), Sara Richert (MP), Ulrica Solver-Gustafsson
(L), Carina Toro Hartman (S), Marcus Willén Ode (MP), Lennart
Bondeson (KD) och Lars Johansson (C) yttrar sig i interpellationsdebatten.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Frångå interpellation som därmed är besvarad.

§ 8 Interpellation från Linn Andersson (M) till Ullis
Sandberg (S) om omkörningsförbud för lastbilar
Ärendenummer: Ks 1544/2017
Ärendebeskrivning
Linn Andersson (M) har inom beslutad tidsfrist inkommit med en
interpellation till Ullis Sandberg (S) om omkörningsförbud för lastbilar.
Beslutsunderlag
Interpellation från Linn Andersson (M)
Svar från Ullis Sandberg (S)
Kommunfullmäktiges behandling
Linn Andersson (M) ställer sina frågor i interpellationen. Ullis Sandberg
(S) yttrar sig och hänvisar till sitt skriftliga svar.
Daniel Granqvist (M), Johan Åqvist (L) och Hannah Ljung (C) yttrar sig i
interpellationsdebatten.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Frångå interpellation som därmed är färdigbehandlat.

§ 9 Exploateringsavtal mellan Örebro kommun och Region
Örebro för Södra Grev Rosengatan
Ärendenummer: Ks 896/2017
Ärendebeskrivning
I samband med Universitetssjukhusets utbyggnad undertecknades en
avsiktsförklaring mellan Region Örebro län och Örebro kommun. Syftet
med avsiktsförklaringen var att skapa förutsättningar för att arbeta fram ny
detaljplan och flytta Södra Grev Rosengatan och reglera kostnaderna som
uppstod av nödvändig gatuombyggnad. I detaljplanegenomförandet
flyttades befintliga byggrätter till den tidigare sträckningen av Södra Grev
Rosengatan. Genom ingående av framtagna avtal förtydligas processen.
Programnämnd samhällsbyggnad behandlade ärendet den 9 november
7

2017 och beslutade för egen del:
Den ytterliga kostnaden på 3,5 miljoner kr tas ur beslutade
investeringsmedel för "Prioriterade gatuåtgärder exploatering".
Ärendet behandlades av Kommunstyrelsen den 16 januari 2018.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2018-01-16, § 4
Protokollsutdrag från Programnämnd samhällsbyggnad, 2017-11-30, § 127
Stadsbyggnads tjänsteskrivelse, 2017-11-01
Exploateringsavtal med bilagor (bl.a. tidigare avsiktsförklaring)
Överenskommelse om fastighetsreglering med bilagor
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
1. Föreliggande exploateringsavtal mellan Örebro kommun och Region
Örebro län godkänns.
2. Programnämnd samhällsbyggnads ordförande ges i uppdrag att
underteckna exploateringsavtal och avtal om fastighetsreglering i enlighet
med beslutsunderlag.
Kommunfullmäktiges behandling
Kommunalråd Ullis Sandberg (S) yttrar sig i ärendet.
Yrkande
Kenneth Nilsson (S) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Proposition
Ordförande Agneta Blom (S) finner att det finns endast ett förslag till
beslut, det vill säga bifall till Kommunstyrelsens förslag och finner att
Kommunfullmäktige beslutar enligt det.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Föreliggande exploateringsavtal mellan Örebro kommun och Region
Örebro län godkänns.
2. Programnämnd samhällsbyggnads ordförande ges i uppdrag att
underteckna exploateringsavtal och avtal om fastighetsreglering i enlighet
med beslutsunderlag.
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§ 10 Igångsättningsbeslut för investeringar i allmän
platsmark för Kulturkvarteret
Ärendenummer: Ks 1547/2017
Ärendebeskrivning
Detaljplanearbetet med Kulturkvarteret pågår och för att möjliggöra
antagande av detaljplanen i Byggnadsnämnden krävs att det finns
finansiering för investeringar i allmän platsmark.
För att möjliggöra antagande av detaljplanen avseende Kulturkvarteret
krävs därför igångsättningsbeslut för hållplatsåtgärder
Konserthuset/Kulturkvarter.
Objektet på 5 miljoner kronor finns med i investeringsprogrammet 20182020 varav 0,5 miljoner kronor finns i 2018 års beslut medan 4,5 miljoner
kronor finns i planen för 2019. Därutöver föreslås att intäkterna på 4,5
miljoner kronor från friköp av tomträtten Klockaregården 6 (Konserthuset)
tillfaller exploateringsekonomin för att användas till finansiering av allmän
platsmark.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 16 januari 2018.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2018-01-16, tillkommer senare
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-12-19
Övergripande strategier och budget 2018 med plan för 2019-2020 inklusive
investeringsprogram 2018-2020
Detaljplan för fastigheten Nikolai 3:311 m.fl. (Kulturkvarteret)
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
1. Igångsättningsbeslut på 4,5 miljoner kronor beviljas för investeringar i
hållplatsåtgärder Konserthuset/Kulturkvarteret. Kompensation för
kapitalkostnader sker via det kapitalkostnadsutrymme som finns avsatt på
Kommunstyrelsen gällande samhällsbyggnadsområdet.
2. Intäkterna på 4,5 miljoner kronor från tomträttsförsäljningen
Klockaregården 6 tillfaller exploateringsekonomin och används för att
finansiera allmän plats vid Kulturkvarteret.
Maria Haglund (M) och Johan Kumlin (M) reserverade sig skriftligt mot
Kommunstyrelsens beslut till förmån för Maria Haglunds (M) yrkande.
Daniel Edström (SD) deltog inte i Kommunstyrelsens beslut.
Kommunfullmäktiges behandling
Kommunalråd Ullis Sandberg (S) yttrar sig i ärendet.
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Yrkande
Maria Haglund (M) och Hossein Azeri (M) yrkar avslag på
Kommunstyrelsens förslag i enlighet med Moderaternas skriftliga
reservation lagd i Kommunstyrelsen.
Jimmy Larsson (SD) och Daniel Spiik (SD) yrkar avslag på
Kommunstyrelsens förslag.
Lennart Bondeson (KD), Lars Johansson (C), Murad Artin (V), Eva
Eriksson (S) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Sara Richert (MP) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag samt att få
lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Proposition
Ordförande Agneta Blom (S) finner att det finns två förslag till beslut, det
vill säga Lennart Bondesons (KD) m.fl. yrkande om bifall till
Kommunstyrelsens förslag respektive Maria Haglunds (M) m.fl. yrkande
om avslag på Kommunstyrelsens förslag. Ordföranden ställer yrkandena
mot varandra och finner att Kommunfullmäktige beslutar enligt
Kommunstyrelsens förslag. Slutligen ställer ordföranden Sara Richerts
(MP) yrkande om att få lämna ett särskilt yttrande till protokollet under
proposition och finner att Kommunfullmäktige beslutar enlig det.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Igångsättningsbeslut på 4,5 miljoner kronor beviljas för investeringar i
hållplatsåtgärder Konserthuset/Kulturkvarteret. Kompensation för
kapitalkostnader sker via det kapitalkostnadsutrymme som finns avsatt på
Kommunstyrelsen gällande samhällsbyggnadsområdet.
2. Intäkterna på 4,5 miljoner kronor från tomträttsförsäljningen
Klockaregården 6 tillfaller exploateringsekonomin och används för att
finansiera allmän plats vid Kulturkvarteret.
3. Sara Richert (MP) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Reservation
Ulf Södersten (M), Sara Dicksen (M), Johanna Reimfelt (M), Stefan Stark
(M), Ewa Leitzler (M), Linn Andersson (M), Maria Haglund (M), Daniel
Granqvist (M), Gunilla Olofsson (M), Johan Kumlin (M), Hossein Azeri
(M), Maria Hedwall (M), Jimmy Larsson (SD), Daniel Spiik (SD), Sigvard
Blixt (SD), Daniel Edström (SD), Habib Brini (SD) och Laszlo Petrovics
(SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Maria Haglunds (M) m.fl.
yrkande om avslag på Kommunstyrelsens förslag.
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§ 11 Utdelning av interna Miljöpriset 2017
Ärendebeskrivning
Det interna miljöpriset har delats ut varje år sedan 1995. Priset tilldelas en
person, en verksamhet eller ett bolag inom den kommunala organisationen
som på ett utmärkande sätt arbetar för en bättre miljö. Syftet med priset är
att lyfta fram goda förebilder som kan inspirera andra till arbete som
resulterar i miljövinster, samt ge ökad uppmärksamhet till miljöfrågan.
Inom nomineringsperioden, 6 november – 6 december, har totalt tio
nomineringar inkommit. Juryn har utsett Vård- och omsorgsförvaltningen
till vinnare av Interna miljöpriset 2017 för deras arbete med Smartare mat.

§ 12 Revidering av sammanträdestider för
Kommunfullmäktige 2018
Ärendenummer: Ks 1000/2017
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat ett reviderat förslag till
sammanträdestider för år 2018. Vid två tillfällen, maj och december 2018
kolliderar Kommunfullmäktige med SKL-beredningar och behöver därför
revideras.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 16 januari 2018.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2018-01-16, § 16
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse, 2017-12-21
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
1. Ordinarie sammanträde med Kommunfullmäktige onsdag den 23 maj
2018 ändras till tisdag den 22 maj 2018.
2. Ordinarie sammanträde med Kommunfullmäktige onsdag den 12
december (och 13 december 2018) ändras till måndag den 10 december
2018 (och 11 december 2018)*.
* Beroende på vilken månad Kommunfullmäktige ska besluta om budgeten
för kommande år.
Proposition
Ordförande Agneta Blom (S) finner att det finns endast ett förslag till
beslut, det vill säga Kommunstyrelsens förslag och finner att
Kommunfullmäktige beslutar enligt det.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Ordinarie sammanträde med Kommunfullmäktige onsdag den 23 maj
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2018 ändras till tisdag den 22 maj 2018.
2. Ordinarie sammanträde med Kommunfullmäktige onsdag den 12
december (och 13 december 2018) ändras till måndag den 10 december
2018 (och 11 december 2018)*.
* Beroende på vilken månad Kommunfullmäktige ska besluta om budgeten
för kommande år.

§ 13 Svar på motion från Murad Artin (V) m.fl. om jämställd
rätt till SFI
Ärendenummer: Ks 1409/2016
Ärendebeskrivning
Murad Artin, Jessica Carlqvist, Cecilia Lönn Elgstrand, och Martha
Wicklund, samtliga (V), har inkommit med en motion, jämställd rätt till
SFI.
Motionen föreslår att Örebro kommun ser över vilket sätt som kan vara
mest lämpligt för att hålla språkkurser för föräldralediga som är nya i
Sverige. För den som är ny i Sverige är det viktigt att snabbt lära sig
språket och komma vidare i arbete eller studier men för den som har små
barn och är föräldraledig är det svårt att delta i SFI eller annan utbildning.
Du får inte ha med dig barn till SFI och ofta är det kvinnorna som blir
hemma den mesta tiden med barnen och vars svenskkunskaper liksom
utbildning och arbete blir lidande. Kommer det flera barn tätt i en familj
innebär det att introduktionen kan bli uppskjuten flera år.
Kommun erbjuder idag undervisning för att utveckla kunskaper i svenska
språket på ett flertal av familjecentralerna med öppen förskola. Motionen
anses besvarad.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 12 september 2017.
Ärendet bordlades av Kommunfullmäktige den 27 september, 26 oktober,
22 november och 13 december 2017.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2017-09-12, § 190
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-08-29
Motion från Murad Artin, Jessica Carlqvist, Cecilia Lönn Elgstrand, och
Martha Wicklund, samtliga (V), om jämställd rätt till SFI, 2016-11-23
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
1. Motionen är besvarad.
2. Förvaltningen för utbildning, försörjning och arbete och
Socialförvaltningen får i uppdrag att se över marknadsföringen av
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insatserna, i syfte att nå fler i behov av insatser.
Yrkande
Kenneth Nilsson (S), Murad Artin (V), Niclas Persson (MP), Elisabeth
Malmqvist (C), Eva Eriksson (S) och Fisun Yavas (S) yrkar bifall till
Kommunstyrelsens förslag.
Daniel Edström (SD) yrkar avslag på motionen.
Proposition
Ordförande Agneta Blom (S) finner att det finns två förslag till beslut, det
vill säga bifall till Kommunstyrelsens förslag i enlighet med Kenneth
Nilsson (S) m.fl. yrkande om bifall till Kommunstyrelsens förslag
respektive Daniel Edströms (SD) yrkande om att motionen ska avslås.
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att
Kommunfullmäktige beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Motionen är besvarad.
2. Förvaltningen för utbildning, försörjning och arbete och
Socialförvaltningen får i uppdrag att se över marknadsföringen av
insatserna, i syfte att nå fler i behov av insatser.
Reservation
Jimmy Larsson (SD), Daniel Spiik (SD), Sigvard Blixt (SD), Daniel
Edström (SD), Habib Brini (SD) och Lazslo Petrovics (SD) reserverar sig
mot beslutet till förmån för Daniel Edströms (SD) yrkande om avslag på
motionen.

§ 14 Svar på motion från Murad Artin (V) m.fl. om att
anlägga sinnenas park
Ärendenummer: Ks 1408/2016
Ärendebeskrivning
Murad Artin (V), Cecilia Lönn Elgstrand (V), Jessica Carlqvist (V) och
Martha Wicklund (V) har inkommit med en motion som anmäldes i
Kommunfullmäktige den 23 november 2016.
Motionen innehåller ett förslag att Örebro kommun ska planera och
anlägga en "sinnenas park", centralt belägen i Örebro. Parken ska komma
alla örebroare till del, men fokus ska vara på personer med olika
funktionsvariationer.
Ärendet har behandlats av Programnämnd samhällsbyggnad den 1 juni
2017 och av Kommunstyrelsen den 10 oktober 2017.
Ärendet bordlades av Kommunfullmäktige den 26 oktober, 22 november
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och 13 december 2017.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2017-10-10, § 198
Protokollsutdrag från Programnämnd samhällsbyggnad, 2017-06-01, § 82
Tjänsteskrivelse från Programnämnd samhällsbyggnad, 2017-05-24
Motion från Murad Artin m.fl. (V), 2016-11-23
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
1. Motionen är besvarad
2. Tekniska förvaltningen får i uppdrag att inventera renoveringsbehov och
utvecklingsmöjligheter i den befintliga anläggningen Doftlunden.
Yrkande
Charlotte Edberger Jangdin (C), Martha Wicklund (V och Åsa Johansson
(L) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Proposition
Ordförande Agneta Blom (S) finner att det finns endast ett förslag, det vill
säga Charlotte Edberger Jangdins (C) m.fl. yrkanden om bifall till
Kommunstyrelsens förslag och finner att Kommunfullmäktige beslutar
enligt det.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Motionen är besvarad
2. Tekniska förvaltningen får i uppdrag att inventera renoveringsbehov och
utvecklingsmöjligheter i den befintliga anläggningen Doftlunden.

§ 15 Svar på motion från Johanna Reimfelt (M) om
namnändring på Nämnden för funktionshindrade
Ärendenummer: Ks 508/2015
Ärendebeskrivning
Johanna Reimfelt (M) har inkommit med en motion som anmäldes i
Kommunfullmäktige den 25 mars 2015, § 78 år 2015.
Motionen innehåller ett förslag att Nämnden för funktionshindrade ska
byta namn till Nämnden för personer med funktionsnedsättning.
Ärendet behandlades av Kommunstyrelsen vid dess sammanträde den 14
november och 13 december 2017.
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Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2017-11-14, § 225
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-10-03
Skriftlig reservation från Anders Åhrlin (M), 2017-11-14
Motion från Johanna Reimfelt (M) om namnändring på Nämnden för
funktionshindrade
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
- Motionen är besvarad.
Vid Kommunstyrelsens beslut reserverade sig Anders Åhrlin (M), Maria
Haglund (M) och Johan Kumlin (M) skriftligt till förmån för Anders
Åhrlins (M) yrkande om att bifalla motionen.
Yrkande
Maria Haglund (M) yrkar att ärendet ska bordläggas.
Murad Artin (V) yrkar att ärendet ska avgöras idag.
Kenneth Nilsson (S) och Murad Artin (V) yrkar bifall till
Kommunstyrelsens förslag.
Maria Haglund (M) yrkar att motionen ska bifallas.
Proposition
Ordförande Agneta Blom (S) ställer först Maria Haglunds (M) yrkande om
att ärendet ska bordläggas mot Murad Artins (V) yrkande om att ärendet
ska avgöras idag och finner att Kommunfullmäktige beslutar att ärendet
ska avgöras idag.
Därefter finner ordföranden att det finns två förslag till beslut, det vill säga
Kenneth Nilssons (S) och Murad Artins (V) yrkande om bifall till
Kommunstyrelsens förslag om att motionen är besvarad respektive Maria
Haglunds (M) yrkande om att motionen ska bifallas. Ordföranden ställer
yrkandena mot varandra och finner att Kommunfullmäktige beslutar enligt
Kommunstyrelsens förslag.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Motionen är besvarad.
Reservation
Ulf Södersten (M), Sara Dicksen (M), Johanna Reimfelt (M), Stefan Stark
(M), Ewa Leitzler (M), Linn Andersson (M), Maria Haglund (M), Daniel
Granqvist (M), Gunilla Olofsson (M), Johan Kumlin (M), Hossein Azeri
(M) och Maria Hedwall (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för
Maria Haglunds (M) yrkande om att motionen ska bifallas.
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§ 16 Svar på motion från Murad Artin (V) m.fl. om att skapa
mer jämlika löner
Ärendenummer: Ks 802/2016
Ärendebeskrivning
Vänsterpartiets fullmäktigegrupp har inkommit med en motion som
anmäldes i Kommunfullmäktige 2016-06-15.
Motionen innehåller förslag om att skapa mer jämlika löner.
Motionen har behandlats av HR & Ekonomiavdelningen,
Kommunstyrelseförvaltningen och har även beretts inom
Kommunstyrelseförvaltningen.
Ärendet behandlades av Kommunstyrelsen vid dess sammanträde den 14
november 2017. Ärendet bordlades av Kommunfullmäktige den 22
november och 13 december 2017.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2017-11-14, § 226
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-10-02
Motion från Vänsterpartiets fullmäktigegrupp om att skapa mer jämlika
löner 2016-06-15.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
- Motionen avslås.
Vid Kommunstyrelsens sammanträde reserverade sig Murad Artin (V) mot
beslutet till förmån för eget yrkande.
Yrkande
Kenneth Nilsson (S), Sara Richert (MP), Sigvard Blixt (SD), Fisun Yavas
(S) och Sten Lang (MP) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Murad Artin (V) yrkar att motionen ska bifallas.
Proposition
Ordförande Agneta Blom (S) finner att det finns två förslag, det vill säga
Kenneth Nilssons (S) m.fl. yrkande om bifall till Kommunstyrelsens
förslag om att avslå motionen respektive Murad Artins (V) yrkande om att
bifall motionen. Ordföranden ställer dessa mot varandra mot varandra och
finner att Kommunfullmäktige beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Motionen avslås.
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Reservation
Murad Artin (V), Martha Wicklund (V), Stefan Nilsson (V) och Cecilia
Lönn Elgstrand (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för Murad Artins
(V) yrkande om att motionen ska bifallas.

§ 17 Svar på motion från Jessica Carlqvist (V) m.fl. om att
utreda och anlägg laddstationer för elcykel
Ärendenummer: Ks 455/2016
Ärendebeskrivning
2016-03-16 inkom Vänsterpartiets fullmäktigegrupp med en motion om att
anlägga laddstationer för elcykel vid resecentrum samt att ge
Programnämnd samhällsbyggnad i uppdrag att utreda lämpliga platser för
ytterligare laddstationer.
Ärendet behandlades av Programnämnd samhällsbyggnad den 6 oktober
2016 och av Kommunstyrelsen vid dess sammanträde den 14 november
2017. Ärendet bordlades av Kommunfullmäktige den 22 november och 13
december 2017.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2017-11-14, § 227
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-10-06
Protokollsutdrag från Programnämnd samhällsbyggnad, 2016-10-06
Stadsbyggnads tjänsteskrivelse, 2016-09-08
Motion från Jessica Carlqvist m.fl. (V) om att utreda och anlägga
laddstationer för elcykel.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
- Motionen är besvarad.
Kommunfullmäktiges behandling
Kommunalråd Ullis Sandberg (S) yttrar sig i ärendet.
Yrkande
Stefan Nilsson (V) och Hannah Ljung (C) yrkar bifall till
Kommunstyrelsens förslag.
Proposition
Ordförande Agneta Blom (S) finner att det finns endast ett förslag till
beslut, det vill säga Stefan Nilssons (V) och Hannah Ljungs (C) yrkanden
om bifall till Kommunstyrelsens förslag om att motionen är besvarad och
finner att Kommunfullmäktige beslutar enligt det.
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Motionen är besvarad.

§ 18 Svar på motion från Daniel Granqvist (M) om att ta
cykeln till flyget
Ärendenummer: Ks 272/2017
Ärendebeskrivning
Daniel Granqvist (M) inkom den 15 februari 2017 med en motion till
Kommunfullmäktige, gällande att kunna ta cykeln till flyget. Motionen
innehåller förslag till förbättring av cykelvägvisning och kompletterande
infrastruktur för cykeltrafiken till flygplatsen i Örebro.
Enligt förslag till ny Översiktsplan för Örebro kommun föreslås det att
verksamhetsområdet Berglunda fortsätter att byggas ut hela vägen till
flygplatsen, tanken är att detta ska vara utbyggt till 2040. Vid anläggning
av ny infrastruktur tas gång- och cykelbanor med, inklusive skyltning och
belysning. När infrastrukturen byggs ut i området finns det möjlighet att
förbättra skyltningen och även hänvisa till målpunkter så som flygplatsen.
Ärendet behandlades av Programnämnd samhällsbyggnad den 5 oktober
2017 och av Kommunstyrelsen vid dess sammanträde den 14 november
2017. Ärendet bordlades av Kommunfullmäktige den 22 november och 13
december 2017.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2017-11-14, § 228
Skriftlig reservation från Anders Åhrlin (M), 2017-11-14
Programnämnd samhällsbyggnad, 2017-10-05, § 108
Stadsbyggnads tjänsteskrivelse, 2017-09-18
Daniel Granqvist (M), motion om att ta cykeln till flyget, 2017-02-15
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
- Motionen är besvarad.
Vid Kommunstyrelsens beslut reserverade sig Anders Åhrlin (M), Maria
Haglund (M) och Johan Kumlin (M) skriftligt till förmån för Anders
Åhrlins (M) yrkande om att bifalla motionen.
Kommunfullmäktiges behandling
Kommunalrådet Ullis Sandberg (S) yttrar sig i ärendet.
Yrkande
Daniel Granqvist (M), Sara Richert (MP), Sten Lang (MP) och Johan
Kumlin (M) yrkar att motionen ska bifallas.
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Hannah Ljung (C) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Proposition
Ordförande Agneta Blom (S) finner att det finns två förslag till beslut, det
vill säga Hannah Ljungs (C) yrkande om bifall till Kommunstyrelsens
förslag om att motionen är besvarad respektive Daniel Granqvists (M) m.fl.
yrkanden om att motionen ska bifallas. Ordföranden ställer yrkandena mot
varandra och finner att Kommunfullmäktige beslutar enligt
Kommunstyrelsens förslag.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Motionen är besvarad.
Reservation
Ulf Södersten (M), Sara Dicksen (M), Johanna Reimfelt (M), Stefan Stark
(M), Ewa Leitzler (M), Linn Andersson (M), Maria Haglund (M), Daniel
Granqvist (M), Gunilla Olofsson (M), Johan Kumlin (M), Hossein Azeri
(M), Maria Hedwall (M), Niclas Persson (MP), Sara Richert (MP), Marcus
Willén Ode (MP), Sten Lang (MP), Gunnar Oest (MP) och Jesper Sjöberg
Räftegård (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för Daniel Granqvist
(M) m.fl. yrkanden om att motionen ska bifallas.

§ 19 Svar på motion från Jessica Carlqvist (V) m.fl. om
inga cirkusdjur på kommunal mark
Ärendenummer: Ks 553/2017
Ärendebeskrivning
Jessica Carlqvist (V) m.fl. inkom till Kommunfullmäktige den 29 mars
2017 med en motion om att ingen kommunal mark i Örebro kommun
upplåts till cirkusar med cirkusdjur.
Stadsbyggnadskontoret har i egenskap av markägare ett ansvar för vilka
som får arrendera kommunalägd mark för olika ändamål samt att den
återställs i ursprungligt skick efter användandet. Att kommunalägd mark
upplåts för cirkusar är relativt ovanligt även om det har skett. I många fall
arrenderar cirkusar mark av privata aktörer. I de fall som rör kommunalägd
mark har krav ställts på att eventuell åverkan på marken åtgärdas samt att
gällande lagstiftning åtföljs.
Ur ett fastighetsägarperspektiv ser Stadsbyggnadskontoret utifrån
ovanstående information ingen anledning till att frångå gällande
lagstiftning i detta ärende.
Ärendet behandlades av Programnämnd samhällsbyggnad den 5 oktober
2017 och av Kommunstyrelsen vid dess sammanträde den 14 november
2017. Ärendet bordlades av Kommunfullmäktige den 22 november och 13
december 2017.
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Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2017-11-14, § 229
Protokollsutdrag från Programnämnd samhällsbyggnad, 2017-10-05, § 109
Stadsbyggnads tjänsteskrivelse, 2017-08-22
Motion från Jessica Carlqvist (V), Murad Artin (V), Martha Wicklund (V)
och Cecilia Lönn Elgstrand (V), 2017-03-29
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
- Motionen avslås.
Vid Kommunstyrelsens beslut reserverade sig Murad Artin (V) mot
beslutet till förmån för eget yrkande om att bifalla motionen.
Kommunfullmäktiges behandling
Kommunalråd Ullis Sandberg (S) yttrar sig i ärendet.
Yrkande
Niclas Persson (MP) och Martha Wicklund (V) yrkar att ärendet ska
återremitteras för att ytterliga undersöka den aktuella lagstiftningen.
Hannah Ljung (C) och Karolina Wallström (L) yrkar bifall till
Kommunstyrelsens förslag.
Jimmy Larsson (SD) yrkar bifall till motionen.
Proposition
Ordförande Agneta Blom (S) redovisar förslag till propositionsordning
som Kommunfullmäktige godkänner.
Först ställer ordföranden Niclas Perssons (MP) och Martha Wicklunds (V)
yrkande om att ärendet ska återremitteras under proposition och finner att
Kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras idag.
Slutligen finner ordföranden att det finns två förslag till beslut, det vill säga
Hannah Ljungs (C) och Karolina Wallströms (L) yrkanden om bifall till
Kommunstyrelsens förslag om att motionen avslås respektive Jimmy
Larssons (SD) yrkande om att bifall motionen. Ordföranden ställer
yrkandena mot varandra och finner att Kommunfullmäktige beslutar enligt
Kommunstyrelsens förslag.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Motionen avslås.
Reservation
Niclas Persson (MP), Sara Richert (MP), Marcus Willén Ode (MP), Sten
Lang (MP), Gunnar Oest (MP), Jesper Sjöberg Räftegård (MP), Murad
Artin (V), Martha Wicklund (V), Stefan Nilsson (V) och Cecilia Lönn
Elgstrand (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för Niclas Perssons
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(MP) och Martha Wicklunds (V) yrkanden om att ärendet ska
återremitteras för ytterligare beredning.

§ 20 Svar på motion från Daniel Spiik (SD) m.fl. om att
förlänga intervallen för hämtning av restavfall
Ärendenummer: Ks 466/2015
Ärendebeskrivning
Daniel Spiik (SD), Daniel Edström (SD) och Jimmy Larsson (SD) har den
25 mars 2015 inkommit till Kommunfullmäktige med en motion om att
förlänga intervallen för hämtning av restavfall. I dagsläget finns möjlighet
för fastighetsägare att välja ifall man vill få sitt restavfall hämtat med två,
fyra eller åtta veckors intervall. Motionärerna menar att om
fastighetsägaren väljer en glesare intervall än varannan vecka så leder detta
inte till någon större miljövinst, så vida inte samtliga i området väljer att ha
en glesare hämtning.
Motionärerna yrkar på att Örebro kommun ska införa fyra veckors intervall
som det tätaste för hämtning av restavfall. Att förlänga det minsta möjliga
intervallet för hämtning av restavfall till fyra veckor är olämpligt av
sanitetsskäl. Hämtning var fjärde vecka förutsätter att abonnenten också
sorterar ut matavfallet som hämtas varannan vecka. Hämtning av
matavfall sker i ett separat fack i samma fordon som hämtar restavfall. Ett
glesare hämtningsintervall har alltså inget med minskade transporter att
göra.
Ärendet behandlades av Programnämnd samhällsbyggnad den 5 oktober
2017 och av Kommunstyrelsen vid dess sammanträde den 14 november
2017. Ärendet bordlades av Kommunfullmäktige den 22 november och 13
december 2017.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2017-11-14, § 230
Protokollsutdrag från Programnämnd samhällsbyggnad, 2017-10-05, § 104
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-08-23
Daniel Spiik (SD), Daniel Edström (SD) och Jimmy Larsson (SD), motion
om att förlänga intervallen för hämtning av restavfall, 2015-03-25
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
- Motionen avslås.
Yrkande
Charlotte Edberger Jangdin (C) och Daniel Spiik (SD) yrkar bifall till
Kommunstyrelsens förslag.
Proposition
Ordförande Agneta Blom (S) finner att det finns endast ett förslag till
beslut, det vill säga bifall till Kommunstyrelsens förslag om att avslå
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motionen.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Motionen avslås.

§ 21 Svar på motion från Johan Kumlin (M) om att bilarna
ska vara kvar men utsläppen ska bort
Ärendenummer: Ks 507/2015
Ärendebeskrivning
Den 25 mars 2015 anmälde Johan Kumlin (M) en motion till
Kommunfullmäktige med förslag på att kommunen ska låta elfordon
komplettera biogasbilarna i fordonspolicyn, ställa krav på att
bilpoolsleverantören byter ut fossildrivna fordon samt att ÖBO och
Örebroporten ska ta fram ett kvottal för laddstolpar liknande
parkeringsnormen för att uppmuntra privatpersoner att skaffa elbil.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 5 december 2017. Ärendet
bordlades av Kommunfullmäktige den 13 december 2017.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2017-12-05, tillkommer senare
Skriftlig reservation från Maria Haglund (M), 2017-12-05
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-11-01
Motion från Johan Kumlin (M) om elbilar och laddstolpar, 2015-03-25
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
- Motionen avslås.
Maria Haglund (M) reserverade sig skriftligt mot beslutet i
Kommunstyrelsen till förmån för eget yrkande om att bifalla motionen.
Sara Richert (MP) och Niclas Persson (MP) reserverade sig mot beslutet
till förmån för Sara Richerts (MP) yrkande om att bifalla motionen.
Karolina Wallström (L) och Yngve Alkman (L) reserverade sig skriftligt
mot beslutet till förmån Karolina Wallströms (L) yrkande.
Kommunfullmäktiges behandling
Kommunalråd Ullis Sandberg (S) yttrar sig i ärendet.
Yrkande
Kenneth Nilsson (S) yrkar att motionen ska återremitteras för ny
beredning.
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Proposition
Ordförande Agneta Blom (S) finner att det finns endast ett förslag, det vill
säga Kenneth Nilssons (S) yrkande om att motionen ska återremitteras för
ytterligare beredning och finner att Kommunfullmäktige beslutar enligt det.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
-Motionen återremitteras till Kommunstyrelsen för ny beredning.

§ 22 Svar på motion från Sara Richert (MP) om att lyfta
redovisningen av kommunens hållbarhetsarbete
Ärendenummer: Ks 785/2017
Ärendebeskrivning
Den 14 Maj 2017 inkom Sara Richert (MP) med en motion där det framgår
att kommunens hållbarhetsarbete i förhållande till Agendan 2030 ska få en
separat redovisning i kommunens ordinarie årsredovisning.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 5 december 2017. Ärendet
bordlades av Kommunfullmäktige den 13 december 2017.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2017-12-05, § 249
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-10-30
Motion från Sara Richert (MP), 2017-05-14
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Motionen är besvarad.
Sara Richert (MP) och Niclas Persson (MP) reserverade sig mot beslutet
till förmån för Sara Richerts (MP) yrkande om att bifalla motionen.
Yrkande
Lennart Bondeson (KD) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag om att
motionen är besvarad.
Sara Richert (MP) yrkar bifall till motionen.
Proposition
Ordförande Agneta Blom (S) finner att det finns två förslag till beslut, det
vill säga Lennart Bondessons (KD) yrkande om bifall till
Kommunstyrelsens förslag om att motionen är besvarad respektive Sara
Richerts (MP) yrkande om bifall till motionen. Ordföranden ställer
yrkandena mot varandra och finner att Kommunfullmäktige beslutar enligt
Kommunstyrelsens förslag.
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Motionen är besvarad.
Reservation
Niclas Persson (MP), Sara Richert (MP), Marcus Willén Ode (MP), Sten
Lang (MP), Gunnar Oest (MP) och Jesper Sjöberg Räftegård (MP)
reserverar sig mot beslutet till förmån för Sara Richerts (MP) yrkande om
att bifalla motionen.

§ 23 Svar på motion från Murad Artin m.fl. (V) om
kommunanställdas hälsa
Ärendenummer: Ks 343/2017
Ärendebeskrivning
Murad Artin, Martha Wicklund, Jessica Carlqvist och Cecilia Lönn
Elgstrand (V) har inkommit med en motion som anmäldes i
Kommunfullmäktige den 15 februari 2017, § 42.
Motionen innehåller ett förslag om att se över friskvårdsbidraget med syfte
att fler i framtiden ska kunna ta del av en kommunal friskvårdssatsning.
Motionen har beretts av Kommunledningskontoret. Motionen föreslås vara
tillgodosedd då översyn av hela Hälsopaketet 2015-18 inklusive
friskvårdsbidraget påbörjats.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid dess sammanträde den 5
december 2017 och beslutade för egen del:
- Murad Artin (V) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Ärendet bordlades av Kommunfullmäktige den 13 december 2017.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2017-12-05, § 251
Särskilt yttrande från Murad Artin (V)
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-10-04
Motion från Murad Artin m.fl. (V), 2017-02-15
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Motionen är tillgodosedd.
Yrkande
Kenneth Nilsson (S) och Cecilia Lönn Elgstrand (V) yrkar bifall till
Kommunstyrelsens förslag om att motionen är tillgodosedd.
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Proposition
Ordförande Agneta Blom (S) finner att det finns endast ett förslag till
beslut, det vill säga bifall till Kommunstyrelsens förslag om att motionen
är tillgodosedd och finner att Kommunfullmäktige beslutar enligt det.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Motionen är tillgodosedd.

§ 24 Svar på motion från Magnus Lander (MP) om att låta
studenter bo hyresfritt i anslutning till äldreboende
Ärendenummer: Ks 698/2015
Ärendebeskrivning
Magnus Lander (MP), har inkommit med en motion som anmäldes i
Kommunfullmäktige den 27 maj, 2015.
Motionen innehåller ett förslag om att kommunen utreder möjligheten att
starta ett projekt tillsammans med relevanta samarbetspartners kring
hyresfritt boende för studenter i anslutning till äldreboenden. Samt att
minst ett boende startas om kommunen efter avslutat projekt finner det
lämpligt.
Bedömningen är att motionens syfte inte kan tillgodoses inom den
kommunala verksamheten, inte kan genomföras av ÖBO och inte är
förenligt med den kommunala kompetensen. Förslaget är därför att
motionen avslås.
Ärendet behandlades av Programnämnd samhällsbyggnad den 12 oktober
2015, Programnämnd social välfärd 17 maj 2017 och av Kommunstyrelsen
den 5 december 2017. Ärendet bordlades av Kommunfullmäktige den 13
december 2017.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2017-12-05, § 252
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-10-03
Protokollsutdrag från Programnämnd social välfärd 2017-06-01, § 80
Programnämnd social välfärds tjänsteskrivelse, 2017-05-17
Protokollsutdrag från Programnämnd samhällsbyggnad, 2015-11-03, § 128
Programnämnd samhällsbyggnads tjänsteskrivelse, 2015-10-12
Motion från Magnus Lander (MP), 2015-05-29.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
- Motionen avslås.
Sara Richert (MP) och Niclas Persson (MP) reserverade sig mot beslutet
till förmån för Sara Richerts (MP) yrkande om att bifalla motionen.
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Karolina Wallström (L) och Yngve Alkman (L) reserverade sig mot
beslutet till förmån för Karolina Wallströms (L) yrkande om att bifalla
motionen.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Bordlägga ärendet.

§ 25 Svar på motion från Daniel Edström m.fl. (SD) om
tiggerifria zoner i Örebro kommun
Ärendenummer: Ks 1241/2017
Ärendebeskrivning
Daniel Edström (SD), Daniel Spiik (SD) och Jimmy Larsson (SD) föreslår
i motionen att det ska införas tiggerifria zoner i Örebro kommun. Förbudet,
som enligt förslaget ska skrivas in i kommunens allmänna ordningsstadga,
ska gälla på platser där det förekommer stor genomströmning av
människor. Regleringen i ordningsstadgan skulle innebära rätt för
polismyndigheten att avvisa tiggare som uppehåller sig på de i
ordningsstadgan omnämnda platserna.
Ärendet behandlades av Kommunstyrelsen den 16 januari 2018.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2018-01-16, § 17
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-12-04
Motion från Daniel Edström m.fl. (SD) om tiggerifria zoner, 2017-10-11
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
- Motionen avslås.
Daniel Edström (SD) reserverade sig mot beslutet vid Kommunstyrelsens
sammanträde till förmån för eget yrkande om att bifalla motionen.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Bordlägga ärendet.

§ 26 Anmälan av motioner
Ärendebeskrivning
Sara Richert (MP) har inkommit med en motion om kommunalt skogsbruk
utan kalhyggen, Ks 190/2018.
Johan Åqvist (L) har inkommit med en motion om att införa extern
26

granskning av alla verksamheter inom vård och omsorg i Örebro kommun,
Ks 191/2018.
Johan Åqvist (L) och Patrik Jämtvall (L) har inkommit med en motion om
att utveckla och skydda Örebros gröna stråk från ytterligare exploatering,
Ks 192/2018
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Remittera motionerna till Kommunstyrelsen.

§ 27 Vissa val m.m.
Ärendenummer: Ks 148/2018
Ärendebeskrivning
Valberedningen har den 31 januari 2018 inkommit med en valhandling.
Valhandlingen läggs som en bilaga till protokollet.
Yrkande
Niclas Persson (MP) yrkar att Sara Richert (MP) ska väljas som ordinarie
ledamot i Örebro parkering AB.
Murad Artin (V) yrkar att Cecilia Lönn Elgstrand (V) ska väljas som
ordinarie ledamot i Örebro parkering AB.
Ajournering
Ordförande Agneta Blom (S) ajournerar Kommunfullmäktige mellan kl.
17.10-17.15.
Proposition
Ordförande Agneta Blom (S) yrkar att för Örebro parkering AB skapas
en interimsstyrelsen med de ledamöter och ersättare som Valberedningen
föreslår och till nästa Kommunfullmäktige den 28 februari 2018 utses en
styrelse av Kommunfullmäktige efter att ärendet har beretts av
Valberedningen och Kommunstyrelseförvaltningen. Ordföranden finner att
Kommunfullmäktige beslutar enligt detta.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Enligt Valberedningens förslag för punkterna 1-23 och 30.
2. För punkterna 24-29 avses valet tiden fram till och med 28 februari
2018.
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2018-01-29

Ks 148/2018

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

Samuel Nordangård (V), Ks 149/2018

Ersättare i Gymnasienämnden

Ewa-Christina Westerberg Sandgren (L),
Ks 156/2018

Ersättare i Grundskolenämnden

Robin Nilsen (L), Ks 157/2018

Ledamot i Gymnasienämnden

Abdikadar Omar (C), Ks 158/2018

Ersättare i Förskolenämnden

Jessika Edetun Falk (C), Ks 159/2018

Ersättare i Nämnden för
funktionshindrade

Per-Åke Sörman (C), Ks 160/2018

Ledamot i Örebroporten
Fastigheter AB

Emilia Molin (C), Ks 161/2018

Ersättare i Valnämnden

Terés Björndahl (SD), Ks 166/2018

Ledamot i Förskolenämnden
Ersättare i Programnämnd
social välfärd

Helena Ståhl (SD), Ks 167/2018

Ledamot i
Jämställhetsdelegationen
Ledamot i Kulturnämnden

Elisabeth Tegelaar Petersson, Ks 168/2018

Ledamot i Vård- och
omsorgsnämnd öster

Joakim Sjögren (SD), Ks 169/2018

Ledamot i Gymnasienämnden

Ronnie Wie (SD), Ks 170/2018

Ledamot i Grundskolenämnden

Lena Widestrand (S), Ks 174/2018

Ersättare i Fritidsnämnden

Linus Haraldsson (S), Ks 175/2018

Ledamot i Länsmusiken i
Örebro AB

Joakim Sjögren (SD), Ks 176/2018

Ersättare i
Kommunfullmäktiges
valberedning

Kommunfullmäktige föreslås besluta följande:
1. Begärda entlediganden beviljas.
2. Anna Olowsson (V) utses till ersättare i Gymnasienämnden efter Samuel
Nordangård (V).
3. William Wallström (L) utses till ersättare i Grundskolenämnden efter EwaChristina Westerberg Sandgren (L).
4. Kerstin Cederström (L), tidigare ersättare i Gymnasienämnden, utses till
ledamot i samma nämnd efter Robin Nilsen (L).
5. Mikael Rundgren (L) utses till ersättare i Gymnasienämnden efter Kerstin
Cederström (L).
6. Jessika Edetun Falk (C) utses till ersättare i Förskolenämnden efter
Abdikadar Omar (C).
7. Tina Fingal Swens (C) utses till ersättare i Nämnden för funktionshindrade
efter Jessika Edetun Falk (C).
8. Cecilia Hermansson (C) utses till ersättare i Valnämnden efter Emilia Molin
(C).
9. Majlis Telemo (SD) utses till ledamot i Förskolenämnden efter Terés
Björndahl (SD).
10. Anders Östlund (SD) utses till ersättare i Programnämnd social välfärd
efter Terés Björndahl (SD),
11. Majlis Telemo (SD) utses till ledamot i Jämställdhetsdelegationen efter
Helena Ståhl (SD).
12. Joakim Sjögren (SD) utses till ledamot i Kulturnämnden efter Helena Ståhl
(SD).
13. Majlis Telemo (SD) utses till ledamot i Vård- och omsorgsnämnd öster
efter Elisabeth Tegelaar Petersson (SD).
14. Majlis Telemo utses till ledamot i Gymnasienämnden efter Joakim Sjögren
(SD).
15. Abraham Begallo (SD) utses till ledamot i Grundskolenämnden efter
Ronnie Wie (SD).
16. Mårten Karlsson (S) utses till ersättare i Fritidsnämnden efter Lena
Widestrand (S). Mårten Karlsson (S) går in som sista ersättare.
17. Laszlo Petrovics (SD) utses till ersättare i Kommunfullmäktiges
valberedning efter Joakim Sjögren (SD).
18. Till bolaget Örebroporten Fastigheter AB utses Annika Bergman (C) till
ledamot efter Per-Åke Sörman (C). Valet avser tiden t.o.m. slutet av den
ordinarie bolagsstämma som hålls närmast efter att val till

Kommunfullmäktige hölls.
19. Till bolaget Länsmusiken i Örebro AB utses Jacob Brönnom (S) till
ledamot istället för Linus Haraldsson. Valet avser tiden t.o.m. slutet av den
ordinarie bolagsstämma som hålls närmast efter att val till
Kommunfullmäktige hölls.
20. Till bolaget Vätternvatten AB utses Ullis Sandberg (S) till ledamot tillika
ordförande. Valet avser tiden t.o.m. slutet av den ordinarie bolagsstämma
som hålls närmast efter att val till Kommunfullmäktige hölls.
21. Till bolaget Vätternvatten AB utses Göran Wallenius (M) till ledamot. Valet
avser tiden t.o.m. slutet av den ordinarie bolagsstämma som hålls närmast
efter att val till Kommunfullmäktige hölls.
22. Till bolaget Vätternvatten AB utses Håkan Stålbert (KD) till suppleant.
Valet avser tiden t.o.m. slutet av den ordinarie bolagsstämma som hålls
närmast efter att val till Kommunfullmäktige hölls.
23. Till bolaget Vätternvatten AB utses Fredrik Persson (MP) till
lekmannarevisor. Valet avser tiden t.o.m. slutet av den ordinarie
bolagsstämma som hålls närmast efter att val till Kommunfullmäktige hölls.
24. Till bolaget Örebro Parkering AB utses Jonas Håård (S) till ledamot tillika
ordförande. Valet avser tiden t.o.m. slutet av den ordinarie bolagsstämma
som hålls närmast efter att val till Kommunfullmäktige hölls.
25. Till bolaget Örebro Parkering AB utses Björn Sundström (KD) till
suppleant. Valet avser tiden t.o.m. slutet av den ordinarie bolagsstämma
som hålls närmast efter att val till Kommunfullmäktige hölls.
26. Till bolaget Örebro Parkering AB utses Ida Eklund (S) till suppleant. Valet
avser tiden t.o.m. slutet av den ordinarie bolagsstämma som hålls närmast
efter att val till Kommunfullmäktige hölls.
27. Till bolaget Örebro Parkering AB utses Ingvar Ernstsson (C) till ledamot.
Valet avser tiden t.o.m. slutet av den ordinarie bolagsstämma som hålls
närmast efter att val till Kommunfullmäktige hölls.
28. Till bolaget Örebro Parkering AB utses Rickard Gustafsson Wrenne (M)
till ledamot. Valet avser tiden t.o.m. slutet av den ordinarie bolagsstämma
som hålls närmast efter att val till Kommunfullmäktige hölls.
29. Till bolaget Örebro Parkering AB utses Yngve Alkman (L) till suppleant.
Valet avser tiden t.o.m. slutet av den ordinarie bolagsstämma som hålls
närmast efter att val till Kommunfullmäktige hölls.
30. Valen under punkterna 2-17 avser tiden t.o.m. 31 december år 2018.
För valberedningen
Jan Zetterqvist

Julia Taavela

