Ks 48/2017

Protokoll

Kommunfullmäktige
2017-03-29
Datum:
Klockan: 09:00 - 17:00, ajournering kl. 12.00–13.00 och kl. 14.30–14.55
Plats:
Sessionssalen, Rådhuset
Närvarande ledamöter
Agneta Blom (S)
Ulf Södersten (M)
Björn Sundin (S)
Torgny Larsson (S)
Linda Smedberg (S)
Yusuf Abdow (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)
Eva Eriksson (S)
Per-Åke Sörman (C)
Lars Johansson (C)
Charlotte Edberger Jangdin (C)
Behcet Barsom (KD)
Lennart Bondeson (KD)
Anders Hagström (KD)
Marlene Jörhag (KD)
Murad Artin (V)
Martha Wicklund (V)
Jessica Carlqvist (V)
Cecilia Lönn Elgstrand (V)
Anders Åhrlin (M)
Johanna Reimfelt (M)

§§ 44-45 samt del av debatten § 46
§§ 44-47
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Stefan Stark (M)
Ewa Leitzler (M)
Linn Andersson (M)
Maria Haglund (M)
Daniel Granqvist (M)
Sara Ishak (M)
Johan Kumlin (M)
Hossein Azeri (M)
Maria Hedwall (M)
Lars Elamson (M)
Niclas Persson (MP)
Sara Richert (MP)
Per Folkeson (MP)
Gunnar Oest (MP)
Jesper Räftegård (MP)
Jimmy Larsson (SD)
Daniel Spiik (SD)
Sigvard Blixt (SD)
Daniel Edström (SD)
Habib Brini (SD)
Karolina Wallström (L)
Ulrica Solver-Gustavsson (L)
Patrik Jämtvall (L)
Åsa Johansson (L)
Tjänstgörande ersättare
Per-Ove Karlsson (S)
Elisabeth Karlsson Zuaw
Pell
(S) Uno Larsson (S)
Hannah Ljung (C)
Lasse S Lorentzon (S)
Gunilla Olofsson (M)
Nourouz Wanli (S)
Laszlo Petrovics (SD)
Sten Lang (MP)
Jonas Håård (S)
Anna Hedström (S)
Julia Leanderson (MP)
Gun Carlestam Lewin (S)

§§ 44-45 samt del av debatten § 46

§§ 47-74

tjänstgör för Fisun Yavas (S) §§ 47-74
tjänstgör för Camilla Andersson (S) § 44-45 och del av debatten § 46

tjänstgör för Hanna Altunkaynak (S)
tjänstgör för Elisabeth Malmqvist (C)
tjänstgör för Per Lilja (S)
tjänstgör för Sara Ishak (M) §§ 47-74
tjänstgör för Jennie Nises (S) §§ 48-74
tjänstgör för Anna Spiik (SD)
tjänstgör för Marcus Willén Ode (MP)
tjänstgör för Roger Andersson (S)
tjänstgör för Jan Zetterqvist (S)
tjänstgör för Per Folkeson (MP) §§ 44-46
tjänstgör för Camilla Andersson (S) §§ 47-74

Närvarande ersättare
Sara Dicksen (M)
Hans Holberg (V)
Eghbal Kamran (M)
Stefan Nilsson (V)
Seydou Bahngoura (C)
Emelie Jaxell (M)
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Sara Maxe (KD)
Anders Fensby (M)
Övriga
Lars Östring (S)

1:e vice ordförande Stadsrevisionen

Paragraf 44-74

Mats Guldbrand, sekreterare
Justerat den 7 april 2017.

Agneta Blom, ordförande

Sara Richert, justerare

Jonas Håård, justerare

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 10 april.
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§ 44 Val av protokollsjusterare och bestämmande av tid
för justering av protokollet
Ärendebeskrivning
På förslag av ordförande Agneta Blom (S) uppdras åt Sara Richert (MP)
och Jonas Håård (S), med Cecilia Lönn Elgstrand (V) och Jessica
Ekerbring (S) som ersättare, att jämte ordföranden justera protokollet.
Justeringen äger rum på Kommunstyrelseförvaltningen den 7 april, kl.
16.00.

§ 45 Utdelning av tillgänglighetspris 2016
Ärendebeskrivning
2016 års tillgänglighetspris tilldelas Sture Kvist som genom ett mångårigt
helhjärtat engagemang för ungdomar och vuxna åstadkommit en
meningsfylld fritidssysselsättning för ett stort antal örebroare med
funktionsnedsättningar.

§ 46 Årsredovisning Örebro kommun 2016
Ärendenummer: Ks 110/2017
Ärendebeskrivning
Insatserna i nämnderna under 2016 bedöms bidra till utveckling i rätt
riktning inom samtliga av kommunens fyra strategiska områden. Under
året har vi uppnått 19 av kommunfullmäktiges 26 mål för god ekonomisk
hushållning. Sju av målen har inte klarats men fem av dem står kvar på
samma nivå eller visar en positiv utveckling även om vi inte uppnår
målvärden. För två av indikatorerna utvecklas resultaten i negativ riktning.
Kommunens resultat för 2016 uppgår till 589 miljoner kronor, mnkr, vilket
är 475 mnkr mer än budgeterat. Årets resultat består till stora delar av
jämförelsestörande poster dvs. intäkter som varierar starkt mellan åren,
samt engångsposter som försvårar jämförelser mellan åren. Exklusive de
jämförelsestörande posterna på 247 mnkr uppgår resultatet till 342 mnkr
och avvikelsen från budget blir då 258 mnkr. Kommunens resultatmål för
planperioden 2016-2018 fastställdes till ett överskott över treårsperioden
motsvarande 1 procent av skatteintäkter och utjämning inklusive
avkastning från bolagen och exklusive finansnetto. Utfallet för
planperioden prognostiseras till 1,7 procent. Kostnadsutvecklingen är något
lägre än budget och nämnderna har sammantaget ett överskott på 138
mnkr, där kvarvarande AFA-medel och intraprenadresultat utgör 86 mnkr.
Detta och stora intäkter från exploateringsverksamheten samt erhållen
byggbonus bidrar starkt till årets positiva resultat. Det positiva resultatet
bidrar till att förstärka kommunens eget kapital och en fortsatt stabil
soliditet. Medräknat kommunens samtliga pensionsåtaganden har
soliditeten ökat från 42 procent till 46 procent. Årets resultat efter
balanskravsjusteringar är 580 mnkr. Vilket möjliggör en utökning av
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resultatutjämningsreserven med 12 mnkr så att den motsvarar 1 procent av
skatteintäkter och utjämning.
Kommunens investeringar för de skattefinansierade verksamheterna uppgår
till 261 mnkr och för de taxefinansierade verksamheterna till 163 mnkr.
Investeringar inom exploateringsverksamheten uppgår till 76 mnkr.
Under året har planerats för ianspråktagande av delar av årets resultat på ett
sätt som har flerårig effekt. Genom reservering i eget kapital öronmärks
medel för specifika ändamål. Under 2016 har 28 mnkr tagits i anspråk ur
reserveringar inom eget kapital.
I 2016 års resultat finns behov av att reservera medel i det egna kapitalet
motsva-rande 200 miljoner kronor. (Ks 1026/2016, ÖSB) Medlen ska
användas till att effektivisera, modernisera och digitalisera verksamheten.
Åtgärder i form av förebyggande insatser, omställning av verksamhet och
satsningar ska syfta till att bromsa en framtida kostnadsutveckling.
Ärendet behandlades av Kommunstyrelsen den 14 mars 2017.
Kommunstyrelsen beslutade för egen del att:
1. Årsredovisningen överlämnas till revisorerna för granskning.
2. Maria Haglund (M) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
3. Sara Richert (MP) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2017-03-14, § 53
Särskilt yttrande från Maria Haglund (M), 2017-03-14
Särskilt yttrande från Sara Richert (MP), 2017-03-14
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-03-03
Årsredovisning för Örebro kommun 2016
Riktlinjer för god ekonomisk hushållning, 2013-08-13
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
1. Årsredovisningen för Örebro kommun år 2016 godkänns.
2. Av årets resultat reserveras 12 mnkr inom det egna kapitalet för
resultatutjämningsreserven.
3. Av årets resultat reserveras 19,6 mnkr för nya överskott inom
Intraprenaderna.
4. Av årets resultat reserveras 200 mnkr inom det egna kapitalet för att
effektivisera, modernisera och digitalisera verksamheten.
Murad Artin (V) och Karolina Wallström (L) avstod från att delta i
Kommunstyrelsens beslut.
Daniel Edström (SD) avstod från att delta i Kommunstyrelsens beslut för
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beslutspunkterna 2 och 3.
Kommunfullmäktiges behandling
Stadsrevisionens 1:e vice ordförande Lars Östring (S) redogör för
revisionsberättelsen där Stadsrevisionen utifrån genomförda
granskningsinsatser bedömer sammantaget att Kommunstyrelsen och
nämnderna har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Bedömningen görs med
reservation för Vård- och omsorgsnämnd Öster mot vilken Stadsrevisionen
riktar anmärkning mot på grund av bristande ekonomisk kontroll under
2016.
Med anledning av Stadsrevisionens anmärkning redogör ordförande
Agneta Blom (S) för Kommunfullmäktiges presidiums ställningstagande
till anmärkningen: "Med utgångspunkt i Stadsrevisionens
revisionsberättelse följa Stadsrevisionens förslag om att rikta anmärkning
mot Vård- och omsorgsnämnd öster. I presidiets beredning av ärendet har
yttrande från ordföranden i Vård- och omsorgsnämnd öster inhämtats.
Kommunfullmäktige vill tillägga att de har stor respekt för det hårda arbete
som läggs ner från nämnd och förvaltning och har förväntningar på och
förtroende för att detta kommer att ge resultat under kommande år."
(beslutspunkt 1). Kommunfullmäktiges presidium föreslår även att
Kommunfullmäktige beslutar bevilja ansvarsfrihet för Kommunstyrelsen
och övriga nämnder samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ för
2016 års verksamhet i enlighet med Stadsrevisionens revisionsberättelse
(beslutspunkt 2).
Yrkande
Kenneth Nilsson (S), Per-Åke Sörman (C), Charlotte Edberger Jangdin
(C), Behcet Barsom (KD), John Johansson (S), Eva Eriksson (S), Marlene
Jörhag (KD), Lasse S Lorentzon (S) och Anna Hedström (S) yrkar bifall
till Kommunstyrelsens förslag och tillstyrka Kommunfullmäktiges
presidiums förslag om att rikta anmärkning mot Vård- och omsorgsnämnd
öster samt att bevilja ansvarsfrihet för Kommunstyrelsen och övriga
nämnder samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ för 2016 års
verksamhet i enlighet med Stadsrevisionens revisionsberättelse.
Anders Åhrlin (M), Sara Richert (MP), Murad Artin (V) och Karolina
Wallström (L) yrkar att beslutspunkt 1 ändras till: "Med utgångspunkt från
Stadsrevisionens revisionsberättelse föreslår Kommunfullmäktiges
presidium Kommunfullmäktige att följa Stadsrevisionens förslag om att
rikta anmärkning mot Vård och omsorgsnämnd öster."
Daniel Edström (SD) yrkar bifall till beslutspunkt 6.
Ajournering
Kommunfullmäktige ajournerar sig för kaffepaus klockan 14.30.
Sammanträdet återupptas klockan 14.55.
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Proposition
Ordföranden Agneta Blom ställer Kenneth Nilssons (S) m.fl.
bifallsyrkande till Kommunfullmäktiges presidiums förslag till
beslutspunkt 1 mot Anders Åhrlin (M), Sara Richerts (MP), Murad Artins
(V) och Karolina Wallströms (L) ändringsyrkande om att första
beslutspunkten ändras till: "Med utgångspunkt från Stadsrevisionens
revisionsberättelse föreslår Kommunfullmäktiges presidium
Kommunfullmäktige att följa Stadsrevisionens förslag om att rikta
anmärkning mot Vård och omsorgsnämnd öster." och finner att
Kommunfullmäktige beslutar enligt Kenneth Nilssons (S) m.fl.
bifallsyrkande till Kommunfullmäktiges presidiums förslag till
beslutspunkt 1.
Anders Åhlgren (M) begär votering som verkställs.
Ordföranden redovisar följande förslag till propositionsordning: Ja-röst
innebär bifall till Kenneth Nilssons (S) m.fl. bifallsyrkande till
Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslutspunkt 1 och nej-röst
innebär bifall till Anders Åhrlins (M), Sara Richerts (MP), Murad Artins
(V) och Karolina Wallströms (L) yrkande om att första beslutspunkten
ändras till: "Med utgångspunkt från Stadsrevisionens revisionsberättelse
föreslår Kommunfullmäktiges presidium Kommunfullmäktige att följa
Stadsrevisionens förslag om att rikta anmärkning mot Vård och
omsorgsnämnd öster.".
Kommunfullmäktige godkänner propositionsordningen.
Ja-röster lämnas av Agneta Blom (S), Allan Armaghan (S), Ameer Sachet
(S), Anna Hedström (S), Björn Sundin (S), Carina Toro Hartman (S), Eva
Eriksson (S), Ida Eklund (S), Inger Carlsson (S), Jennie Nises (S), Jessica
Ekerbring (S), John Johansson (S), Jonas Håård (S), Kenneth Nilsson (S),
Lasse S Lorentzon (S), Linda Smedberg (S), Susann Wallin (S), Torgny
Larsson (S), Yusuf Abdow (S), Charlotte Edberger Jangdin (C), Hannah
Ljung (C), Lars Johansson (C), Per-Åke Sörman (C), Anders Hagström
(KD), Behcet Barsom (KD), Lennart Bondeson (KD) och Marlene Jörhag
(KD).
Nej-röster lämnas av Anders Åhrlin (M), Daniel Granqvist (M), Ewa
Leitzler (M), Hossein Azeri (M), Johan Kumlin (M), Johanna Reimfeldt
(M), Lars Elamson (M), Linn Andersson (M), Maria Haglund (M), Maria
Hedwall (M), Stefan Stark (M), Ulf Södersten (M), Gunnar Oest (MP),
Jesper Räftegård (MP), Niclas Persson (MP), Per Folkeson (MP), Sara
Richert (MP), Sten Lang (MP), Karolina Wallström (L), Patrik Jämtvall
(L), Ulrica Solver-Gustafsson (L), Cecilia Lönn Elgstrand (V), Jessica
Carlqvist (V), Martha Wicklund (V) och Murad Artin (V).
Följande ledamöter avstår från att rösta: Frederick Axewill (S), Marie
Brorson (S), Pell Uno Larsson (S), Daniel Edström (SD), Daniel Spiik
(SD), Habib Brini (SD), Jimmy Larsson (SD), Laszlo Petrovics (SD),
Sigvard Blixt (SD) och Åsa Johansson (L).
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Ordföranden finner med 27 ja-röster och 25 nej-röster att
Kommunfullmäktige beslutar enligt Kommunfullmäktiges presidiums
förslag till beslutspunkt 1. 10 ledamöter avstod från att rösta. På grund av
tekniska problem kunde inte Laszlo Petrovics (SD) delta i voteringen.
Därefter ställer ordföranden beslutspunkterna 2-6 under proposition och
finner att Kommunfullmäktige beslutar enligt dessa.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Med utgångspunkt i Stadsrevisionens revisionsberättelse följa
Stadsrevisionens förslag om att rikta anmärkning mot Vård- och
omsorgsnämnd öster. I presidiets beredning av ärendet har yttrande från
ordföranden i Vård- och omsorgsnämnd öster inhämtats.
Kommunfullmäktige vill tillägga att de har stor respekt för det hårda arbete
som läggs ner från nämnd och förvaltning och har förväntningar på och
förtroende för att detta kommer att ge resultat under kommande år.
2. I enlighet med Stadsrevisionens revisionsberättelse bevilja ansvarsfrihet
för Kommunstyrelsen och övriga nämnder samt de enskilda
förtroendevalda i dessa organ för 2016 års verksamhet.
3. Årsredovisningen för Örebro kommun år 2016 godkänns.
4. Av årets resultat reserveras 12 mnkr inom det egna kapitalet för
resultatutjämningsreserven.
5. Av årets resultat reserveras 19,6 mnkr för nya överskott inom
Intraprenaderna.
6. Av årets resultat reserveras 200 mnkr inom det egna kapitalet för att
effektivisera, modernisera och digitalisera verksamheten.
För beslutspunkt 2 antecknas att de ledamöter i Kommunfullmäktige, vilka
också var ledamöter och ersättare i granskade styrelser och nämnder samt
övriga organ, inte deltar i behandlingen av ärendet vad avser frågan om
ansvarsfrihet beträffande honom eller henne.
Frederick Axewill (S), Marie Brorson (S), Pell Uno Larsson (S), Daniel
Edström (SD), Daniel Spiik (SD), Habib Brini (SD), Jimmy Larsson (SD),
Sigvard Blixt (SD) och Åsa Johansson (L) deltar inte i beslutet för
beslutspunkt 1.
Daniel Edström (SD), Daniel Spiik (SD), Habib Brini (SD), Jimmy
Larsson (SD), Sigvard Blixt (SD), Karolina Wallström (L), Patrik Jämtvall
(L), Ulrica Solver-Gustafsson (L) och Åsa Johansson (L) deltar inte i
beslutet för beslutspunkt 2.
Daniel Edström (SD), Daniel Spiik (SD), Habib Brini (SD), Jimmy
Larsson (SD), Sigvard Blixt (SD), Karolina Wallström (L), Patrik Jämtvall
(L), Ulrica Solver-Gustafsson (L), Åsa Johansson (L), Cecilia Lönn
8

Elgstrand (V), Jessica Carlqvist (V), Martha Wicklund (V) och Murad
Artin (V) deltar inte beslutet för beslutspunkterna 3-5.
Karolina Wallström (L), Patrik Jämtvall (L), Ulrica Solver-Gustafsson (L),
Åsa Johansson (L), Cecilia Lönn Elgstrand (V), Jessica Carlqvist (V),
Martha Wicklund (V) och Murad Artin (V) deltar inte i beslutet för
beslutspunkt 6.

§ 47 Årsredovisning för Örebro Rådhus AB och
dotterbolagen 2016
Ärendenummer: Ks 303/2017
Ärendebeskrivning
Örebro Rådhus AB ägs till 100 % av Örebro kommun. Bolaget har till
uppgift att äga och förvalta kommunens aktier i kommuns hel- och delägda
aktiebolag, svara för ekonomisk uppföljning av dotterbolagen samt
förmedla information om dotterbolagens verksamhet till kommunstyrelsen.
Örebro Rådhus AB äger samtliga aktier i i Örebrobostäder AB,
Örebroporten Fastigheter AB, Futurum Fastigheter i Örebro AB och
Örebrokompaniet AB samt 91 % av aktierna i Länsmusiken i Örebro AB,
80 % av aktierna i Kumbro Utveckling AB, 52 % av aktierna i
Örebroregionen Science Park AB, 44,95 % av aktierna i Örebro Läns
Flygplats AB, 25 % av aktierna i Oslo-Stockholm 2.55 AB samt 9 % av
aktierna i Länsteatern i Örebro AB. Dessa aktier har ett bokfört värde på
totalt 1 799 mnkr i moderbolagets bokslut för 2016 (1 802 mnkr år 2015).
Under året har 75 % av bolaget Oslo-Stockholm 2.55 AB, som bildades i
december 2015, sålts till Region Örebro län (25 %), Karlstad kommun (25
%) och Region Värmland (25 %).
Bolaget Närkefrakt Fastigheter Mosås 9:1 Ab har per den 27 juni 2016
fusionerat in i moderbolaget Örebro Rådhus AB.
Moderbolagets resultat för år 2016 är en vinst på 13 mnkr efter
bokslutsdispositioner och skatt. Av bolagets samlade vinster föreslås 35
mnkr att delas ut till kommunen. Det totala resultatet för Örebro
Rådhuskoncernen är en vinst på 127 mnkr efter skatt.
Ärendet behandlades av Kommunstyrelsen den 14 februari 2017.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2017-04-14, § 54
Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse, 2017-03-02
Årsredovisning 2016 för Örebro Rådhus AB
Årsredovisningar 2016 för dotterbolagen, intressebolag och större
dotterdotterbolag
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
1. Årsredovisning 2016 för Örebro Rådhus AB och de dotterbolag,
intressebolag och dotterdotterbolag som ingår i Örebro Rådhus-koncernen
läggs med godkännande till handlingarna.
2. Kommunens stämmoombud får i uppdrag att vid årsstämman för Örebro
Rådhus AB och de dotterbolag, intressebolag och dotterdotterbolag som
ingår i Örebro Rådhuskoncernen rösta för att:
1) fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande
fall koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
2) disponera bolagens vinster eller förluster enligt de fastställda
balansräkningarna;
3) bevilja ansvarsfrihet gentemot bolagen för styrelseledamöterna och de
verkställande direktörerna; samt att
4) arvode ska utgå till de styrelseledamöter, suppleanter och
lekmannarevisorer som utsetts av Kommunfullmäktige i Örebro i enlighet
med av Kommunfullmäktige i Örebro beslutade bestämmelser om arvoden
och ersättningar till förtroendevalda samt att arvode till revisor ska utgå
enligt godkänd räkning.
Yrkande
Kenneth Nilsson (S) och Sara Richert (MP) yrkar bifall till
Kommunstyrelsens förslag.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Enligt Kommunstyrelsens förslag.
Det antecknas att de ledamöter i Kommunfullmäktige, vilka också är
ledamöter och ersättare i granskade styrelser och nämnder samt övriga
organ, inte deltar i behandlingen av ärendet vad avser frågan om
ansvarsfrihet beträffande honom eller henne.

§ 48 Revidering av plantaxa
Ärendenummer: Ks 369/2017
Ärendebeskrivning
Taxan för Byggnadsnämndens verksamhet justeras för den del som avser
områdesbestämmelser och detaljplaner. Nuvarande taxa beslutades av
Kommunfullmäktige den 17 juni 2015 och gäller från och med 1 augusti
2015.
I förslag till plantaxa för 2017 har de delar som berör utstakning och
nybyggnadskarta plockats bort och flyttats till taxan som omfattar bygglov.
Nivån för tidsersättning har justerats för att ligga på samma nivå som i nya
bygglovstaxan.
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Ärendet behandlades av Byggnadsnämnden den 22 december 2016,
Programnämnd samhällsbyggnad den 2 februari 2017 och
Kommunstyrelsen den 14 mars 2017.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2017-03-14, § 60
Protokollsutdrag från Programnämnd samhällsbyggnad, 2017-02-02, § 13
Protokollsutdrag från Byggnadsnämnden, 2016-12-22, § 393
Stadsbyggnads tjänsteskrivelse, 2017-01-26
Förslag till Plantaxa för Örebro kommun
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
1. Förslag till ny plantaxa antas.
2. Den nya taxan tillämpas från och med 1 april 2017.
Yrkande
Carina Toro Hartman (S) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Enligt Kommunstyrelsens förslag.

§ 49 Revidering av taxa för bygglov, strandskyddsdispens,
nybyggnadskarta samt utstakning m.m.
Ärendenummer: Ks 370/2017
Ärendebeskrivning
2015 antogs en ny taxa för Byggnadsnämndens verksamhet, för den del
som avser bygglov. Syftet var att få en tydligare och mer transparant taxa.
Då taxan antogs så beslutades även att en utvärdering av taxan skulle ske
löpande och vid behov uppdatera taxan om det visar sig att något behöver
justeras eller att nya ärendetyper ska upprättas. Vid utvärderingen av taxan
har det framgått att vissa justeringar behöver ske. Detta främst beroende på
de effektiviseringar som skett på avdelningen utifrån den digitala kedjan.
Taxan enligt plan- och bygglagen (PBL) bygger på Sveriges Kommuners
och Landstings (SKL) förslag från 2014, såsom tidigare.
I taxan inarbetas nu även avgifter för utstakning och nybyggnadskartor. De
jämförande beräkningar som gjorts mellan föreslagen och befintlig taxa
visar att det förväntas generellt sett bli en sänkning av taxan men också att
intäkterna mellan de olika ärendetyperna omfördelas. De förändringar som
föreslås medför lägre kostnad för den sökanden då det gäller flertalet av
bygglovsärenden samt något lägre intäkter för avdelningen, marginella
förändringar då det gäller utstakning och nybyggnadskartor. Timkostnaden
höjs med cirka 3 procent, enligt index, vilket motsvarar förändringen i
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löne- och prisutvecklingen i fasta löner och priser under det senaste året.
Ärendet behandlades av Byggnadsnämnden den 22 december 2016,
Programnämnd samhällsbyggnad den 2 februari 2017 och
Kommunstyrelsen den 14 mars 2017.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2017-03-14, § 61
Protokollsutdrag från Programnämnd samhällsbyggnad, 2017-02-02, § 14
Protokollsutdrag från Byggnadsnämnden, 2016-12-22, § 392
Stadsbyggnads tjänsteskrivelse, 2016-01-26
Förslag till taxa för bygglov, strandskyddsdispens, nybyggnadskarta samt
utstakning m.m.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
1. Förslag till taxa för prövning av ärenden enligt plan- och bygglagen och
miljöbalken antas.
2. Taxan gäller från och med den 1 april 2017.
3. Byggnadsnämnden får varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja de i
denna taxa antagna avgifterna samt handläggningskostnaden per timme
med den procentsats som anges för det innevarande kalenderåret i den
version av Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som finns
publicerad på SKL:s hemsida i oktober månad. Utgångspunkt för
indexuppräkningen är oktober månad 2016.
Yrkande
Carina Toro Hartman (S) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Enligt Kommunstyrelsens förslag.

§ 50 Beslut som inte är verkställda enligt socialtjänstlagen
(SoL) och lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS), kvartal 4 2016
Ärendenummer: Ks 310/2017
Ärendebeskrivning
En rapporteringsskyldighet för ej verkställda gynnande beslut enligt 4
kapitlet 1 § socialtjänstlagen (SoL) infördes den 1 juli 2006.
Rapporteringsskyldigheten gäller beslut i verksamheterna vård och
omsorg, socialtjänst och stöd till funktionshindrade.
Från och med den 1 juli 2008 infördes samma rapporteringsskyldighet för
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beslut enligt 9 § i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
(LSS) som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum.
En särskild avgift så kallad sanktionsavgift, kan enligt ändringar i samma
lagar, utdömas för de beslut som inte verkställts inom skälig tid. Avgiften
är lägst 10 tkr och högst 1 mnkr.
Rapportering av ej verkställda gynnande beslut ska göras till Inspektionen
för vård och omsorg (fr o m 2013-06-01 tidigare Socialstyrelsen),
kommu-nens revisorer och Kommunfullmäktige.
Antal biståndsbeslut för vård och omsorg som ej verkställts inom tre
månader är 36 stycken, 19 fler än kvartal 3:2016. Alla beslut avser precis
som vid tidigare rapporteringar permanent plats på särskilt boende.
Nämnden för funktionshindrade rapporterade 11 SoL-beslut som ej
verkställt inom tre månader kvartal 4:2016, lika många som under kvartal
3:2016. Nämnden rapporterar 47 ej verkställda beslut enligt LSS kvartal
4:2016, vilket är lika många som vid det förra rapporteringstillfället.
Totalt rapporterar socialnämnderna 6 beslut, som inte verkställts inom tre
månader från beslutet, under kvartal 4:2016, vilket är 11 färre än kvartal
3:2016.
Ärendet behandlades av Programnämnd social välfärd den 1 februari 2017
och Kommunstyrelsen den 14 mars 2017.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen - tillkommer senare
Protokollsutdrag från Programnämnd social välfärd, 2017-02-01, § 8
Statistikrapport ej verkställda beslut för kvartal 4 2016
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Enligt Kommunstyrelsens förslag.

§ 51 Anmälan av enkla frågor och interpellationer till
kommande sammanträde
Ärendebeskrivning
Niclas Persson (MP) har inkommit med en interpellation till
kommunalrådet Lennart Bondeson (KD) om programmet för social
hållbarhet och social hållbarhet i den nya översiktsplanen? Ks 499/2017
Johan Kumlin (M) har inkommit med en interpellation om vad händer med
SFI? Ks 561/2017
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Stefan Stark (M) har inkommit med en interpellation om kontaktpolitiker
på Örebros gymnasieskolor? Ks 562/2017
Hossein Azeri (M) har inkommit med en interpellation om det förekommer
handel inom Örebros hemvård? Ks 563/2017
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Interpellationerna får ställas.

§ 52 Anmälan av motioner
Ärendebeskrivning
Daniel Granqvist (M) har inkommit med en motion om minnesstenar över
offer för Förintelsen, Ks 552/2017
Jessica Carlqvist m.fl. (V) har inkommit med en motion om inga cirkusdjur
på kommunal mark, Ks 553/2017
Murad Artin m.fl. (V) har inkommit med en motion om införa en flexibel
boendeform i kommunal regi, Ks 554/2017
Sara Richert (MP) och Niclas Persson (MP) har inkommit med en motion
om stöd till lokala initiativ för en hållbar utveckling, Ks 555/2017
Stefan Stark (M) har inkommit med en motion om samordnad
administration och service på Örebros skolor, Ks 556/2017
Stefan Stark (M) har inkommit med en motion om ordning, trygghet och
studiero på Örebros gymnasieskolor, Ks 557/2017
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Remittera motionerna till Kommunstyrelsen.

§ 53 Anmälan av handlingar
Ärendebeskrivning
Revisionsrapport om kommunens flyktingmottagande, 2017-02-09, Ks
276/2017
Revisionsrapport om planeringsförutsättningar, 2017-02-23, Ks 425/2017
Revisionsrapport om personalförsörjning Kommunstyrelsen och
Miljönämnden, 2017-02-23, Ks 426/2017
Revisionsrapport om personalförsörjning Kommunstyrelsen samt
Socialnämnd öster och Socialnämnd väster, 2017-02-23, Ks 427/2017
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Rapport om 30 timmars förskola samt protokollsutdrag
från Programnämnd barn och utbildning, 2017-02-02, särskilt yttrande från
Cecilia Lönn Elgstrand (V) och skriftlig reservation från Karolina
Wallström (L), Ks 403/2017
Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige, 2014-11-24, Ks 382/2013
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Anmälan läggs till handlingarna.

§ 54 Vissa val m.m.
Ärendenummer: Ks 525/2017
Ärendebeskrivning
Valberedningen har den 29 mars 2017 inkommit med en valhandling.
Valhandlingen läggs som bilaga till protokollet.
Beslutsunderlag
Valhandling, 2017-03-29
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Enligt valberedningens förslag.

§ 55 Enkel fråga från Daniel Edström (SD) till Björn Sundin
(S) om när tryggheten i motionsspåren kommer att
förbättras
Ärendenummer: Ks 338/2017
Ärendebeskrivning
Daniel Edström (SD) har inkommit med en enkel fråga till Björn Sundin
(S) om när tryggheten i motionsspåren kommer att förbättras?
Beslutsunderlag
Enkel fråga från Daniel Edström (SD), Ks 338/2017
Kommunfullmäktiges behandling
Daniel Edström (SD) ställer sin fråga.
Björn Sundin (S) yttrar sig.
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Frångå ärendet som därmed är färdigbehandlat.

§ 56 Enkel fråga från Cecilia Lönn Elgstrand (V) till Lennart
Bondeson (KD) om det är rimligt med strippshow i
kommunägda lokaler
Ärendenummer: Ks 519/2017
Ärendebeskrivning
Cecilia Lönn Elgstrand (V) har inkommit med en enkel fråga till Lennart
Bondeson (KD) det är rimligt med
strippshow i kommunägda lokaler.
Beslutsunderlag
Enkel fråga från Cecilia Lönn Elgstrand (V), Ks 519/2017
Kommunfullmäktiges behandling
Cecilia Lönn Elgstrand (V) ställer sin fråga.
Lennart Bondeson (KD) yttrar sig.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Frågan får ställas.
2. Frångå ärendet som därmed är färdigbehandlat.

§ 57 Enkel fråga från Martha Wicklund (V) till Per-Åke
Sörman (C) om hur assistansbolagen granskas
Ärendenummer: Ks 518/2017
Ärendebeskrivning
Martha Wicklund (V) har inkommit med en enkel fråga till Per-Åke
Sörman (C) om hur assistansbolagen granskas.
Beslutsunderlag
Enkel fråga från Martha Wicklund (V), Ks 518/2017
Kommunfullmäktiges behandling
Martha Wicklund (V) ställer sin fråga.
Per-Åke Sörman (C) yttrar sig.
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Frågan får ställas.
2. Frångå ärendet som därmed är färdigbehandlat.

§ 58 Enkel fråga från Niclas Persson (MP) till Lennart
Bondeson (KD) om varför programmet för social
hållbarhet har lagts på is
Ärendenummer: Ks 500/2017
Ärendebeskrivning
Niclas Persson (MP) har inkommit med en enkel fråga till Lennart
Bondeson (KD) om varför programmet för social hållbarhet har lagts på is.
Beslutsunderlag
Enkel fråga från Niclas Persson (MP), Ks 500/2017
Kommunfullmäktiges behandling
Niclas Persson (MP) ställer sin fråga.
Lennart Bondeson (KD) yttrar sig.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Frågan får ställas.
2. Frångå ärendet som därmed är färdigbehandlat.

§ 59 Enkel fråga från Sara Richert (M) till Lennart
Bondeson (KD) om Örebroporten bygger med trä
Ärendenummer: Ks 497/2017
Ärendebeskrivning
Sara Richert (MP) har inkommit med en enkel fråga till Lennart Bondeson
(KD) om Örebroporten bygger något med trä.
Beslutsunderlag
Enkel fråga från Sara Richert (MP), Ks 497/2017
Kommunfullmäktiges behandling
Sara Richert (MP) ställer sin fråga.
Lennart Bondeson (KD) yttrar sig.
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Frågan får ställas.
2. Frångå ärendet som därmed är färdigbehandlat.

§ 60 Enkel fråga från Sara Richert (MP) till Lars Johansson
(C) om Futurum bygger något med trä
Ärendenummer: Ks 496/2017
Ärendebeskrivning
Sara Richert (MP) har inkommit med en enkel fråga till Lars Johansson (C)
om Futurum bygger något med trä.
Beslutsunderlag
Enkel fråga från Sara Richert (MP), Ks 496/2017
Kommunfullmäktiges behandling
Sara Richert (MP) ställer sin fråga.
Lars Johansson (C) yttrar sig.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Frågan får ställas.
2. Frångå ärendet som därmed är färdigbehandlat.

§ 61 Enkel fråga från Åsa Johansson (L) till Per-Åke
Sörman (C) om hur vet vi att våra medborgare får vad de
ska ha rätt till och till rätt pris gällande hemtjänst
Ärendenummer: Ks 472/2017
Ärendebeskrivning
Åsa Johansson (L) har inkommit med en enkel fråga till Per-Åke Sörman
(C) om hur vi vet att våra medborgare får vad de ska ha rätt till och till rätt
pris gällande hemtjänst.
Beslutsunderlag
Enkel fråga från Åsa Johansson (L), Ks 472/2017
Kommunfullmäktiges behandling
Åsa Johansson (L) ställer sin fråga.
Per-Åke Sörman (C) yttrar sig.
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Frågan får ställas.
2. Frångå ärendet som därmed är färdigbehandlat.

§ 62 Interpellation från Cecilia Lönn Elgstrand (V) till
Kenneth Nilsson (S) om vad kommunen gör om
gränspolisen vill ha ut papperslösas uppgifter
Ärendenummer: Ks 156/2017
Ärendebeskrivning
Cecilia Lönn Elgstrand (V) har inkommit med en interpellation till
Kenneth Nilsson (S) om vad kommunen gör om gränspolisen vill ha ut
papperslösas uppgifter?
Interpellationen bordlades vid Kommunfullmäktiges sammanträde den
15 februari 2017.
Beslutsunderlag
Interpellation från Cecilia Lönn Elgstrand (V), Ks 156/2017
Svar från Kenneth Nilsson (S)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Bordlägga ärendet.

§ 63 Interpellation från Niclas Persson (MP) till Jessica
Ekerbring (S) om kommunen gör tillräckligt för att främja
fysisk aktivitet i skolan
Ärendenummer: Ks 157/2017
Ärendebeskrivning
Niclas Persson (MP) har inkommit med en interpellation till Jessica
Ekerbring (S) om kommunen gör tillräckligt för att främja fysisk aktivitet i
skolan?
Interpellationen bordlades vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 15
februari 2017.
Beslutsunderlag
Interpellation från Niclas Persson (MP), Ks 157/2017
Svar från Jessica Ekerbring (S)
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Bordlägga ärendet.

§ 64 Interpellation från Anders Åhrlin (M) till Kenneth
Nilsson (S) om hur Örebro kommun skyddar
personuppgifter vid våld i nära relationer
Ärendenummer: Ks 183/2017
Ärendebeskrivning
Interpellation har inkommit från Anders Åhrlin (M) till Kenneth Nilsson
(S) om hur Örebro kommun skyddar personuppgifter vid våld i nära
relationer?
Interpellationen bordlades vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 15
februari 2017.
Beslutsunderlag
Interpellation från Anders Åhrlin (M)
Svar från Kenneth Nilsson (S)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Bordlägga ärendet.

§ 65 Interpellation från Sara Richert (MP) till Björn Sundin
(S) om hur Örebro kommun arbetar för att minska
miljöpåverkan från konstgräsplanerna
Ärendenummer: Ks 202/2017
Ärendebeskrivning
Sara Richert (MP) har inkommit med en interpellation till Björn Sundin (S)
om hur Örebro kommun arbetar för att minska miljöpåverkan från
konstgräsplanerna?
Interpellationen anmäldes vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 15
februari 2017.
Beslutsunderlag
interpellation från Sara Richert (MP), Ks 202/2017
Svar från Björn Sundin (S)

20

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Bordlägga ärendet.

§ 66 Interpellation från Anders Åhrlin (M) till Kenneth
Nilsson (S) om hur trygghetsinsatserna följs upp
Ärendenummer: Ks 339/2017
Ärendebeskrivning
Anders Åhrlin (M) har inkommit med en interpellation till Kenneth
Nilsson (S) om hur trygghetsinsatserna följs upp?
Interpellationen anmäldes vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 15
februari 2017.
Beslutsunderlag
Interpellation från Anders Åhrlin (M), Ks 339/2017
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Bordlägga ärendet.

§ 67 Interpellation från Martha Wicklund (V) till Per-Åke
Sörman (C) om finskspråkiga får äldreomsorg på sitt
språk
Ärendenummer: Ks 340/2017
Ärendebeskrivning
Martha Wicklund (V) har inkommit med en interpellation till Per-Åke
Sörman (C) om finskspråkiga får äldreomsorg på sitt språk?
Interpellationen anmäldes vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 15
februari 2017.
Beslutsunderlag
Interpellation från Martha Wicklund (V), Ks 340/2017
Svar från Per-Åke Sörman (C)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Bordlägga ärendet.
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§ 68 Interpellation från Maria Haglund (M) till Jessica
Ekerbring (S) om håller verksamhetsförlagd utbildning för
lärarstudenter måttet
Ärendenummer: Ks 362/2017
Ärendebeskrivning
Maria Haglund (M) har inkommit med en interpellation till Jessica
Ekerbring (S) om håller verksamhetsförlagd utbildning för lärarstudenter
måttet.
Beslutsunderlag
Interpellation från Maria Haglund (M), Ks 362/2017
Svar från Jessica Ekerbring (S)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Interpellationen får ställas.
2. Bordlägga ärendet.

§ 69 Interpellation från Stefan Stark (M) om oro och
säkerhet på Örebros gymnasieskolor
Ärendenummer: Ks 363/2017
Ärendebeskrivning
Interpellation har inkommit från Stefan Stark (M) till Jessica Ekerbring (S)
om oro och säkerhet på Örebros gymnasieskolor.
Beslutsunderlag
Interpellation från Stefan Stark (M), Ks 363/2017
Svar från Jessica Ekerbring (S)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Interpellationen får ställas.
2. Bordlägga ärendet.
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§ 70 Svar på motion från Johanna Reimfelt (M) om att
bygga karriärvägar för våra socialsekreterare
Ärendenummer: Ks 733/2015
Ärendebeskrivning
Moderaterna föreslår i sin motion att öka kvaliteten i socialtjänsten genom
ett stärkt samarbete med universitetet, införa inskolningstjänster, erbjuda
anställda som arbetat två år att läsa in en magisterexamen där inriktningen
ska vara ledarskap och HR.
Kommunstyrelseförvaltningen i samråd med Socialförvaltningen föreslår
att motionen avslås då bedömningen är att dessa aktiviteter inte går i linje
med den kompetenstrappa som är framtagen.
Ärendet behandlades av Programnämnd social välfärd den 10 november
2016 och av Kommunstyrelsen den 7 februari 2017.
Ärendet bordlades vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 15 februari
2017.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2017-02-07, § 41
Reservation från Anders Åhrlin (M), 2017-02-07
Protokollsutdrag från Programnämnd social välfärd, 2016-11-10, § 175
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-10-06
Motion från Johanna Reimfelt (M), om att bygga karriärvägar för våra
socialsekreterare 2015-07-27.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
- Motionen avslås.
Vid Kommunstyrelsens sammanträde reserverade sig Anders Åhrlin (M),
Maria Haglund (M) och Johan Kumlin (M) skriftligt till förmån för Anders
Åhrlins (M) yrkande om bifall till motionen.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Bordlägga ärendet.
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§ 71 Svar på motion från Daniel Spiik (SD) om justering av
mötesarvode
Ärendenummer: Ks 481/2015
Ärendebeskrivning
Daniel Spiik (SD) har inkommit med en motion som anmäldes i
Kommunfullmäktige den 23 mars 2015, § 481.
Motionen innehåller ett förslag om att ge Kommunstyrelseförvaltningen i
uppdrag att justera mötesarvoderingen. Motionären pekar på att de
förtroendevalda har rätt till förlorad arbetsinkomst, mötesarvode,
parkeringsavgift, milersättning samt barnanpassning. Motionären önskar
dock att ett fast mötesarvode ska utbetalas och att möjligheten till övriga
ersättningar avskaffas.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 7 februari 2017.
Kommunfullmäktige bordlade ärendet den 15 februari 2017.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2017-02-07, § 42
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-12-07
Motion från Daniel Spiik (SD) om justering av mötesarvode, 2015-03-23
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
- Motionen avslås.
Vid Kommunstyrelsens sammanträde reserverade sig Daniel Edström (SD)
mot beslutet till förmån för sitt yrkande om bifall till motionen.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Bordlägga ärendet.

§ 72 Svar på motion från Daniel Edström m.fl. (SD) om att
utreda digitaliseringspersonal i skolan
Ärendenummer: Ks 571/2016
Ärendebeskrivning
Daniel Edström (SD) och Jimmy Larsson (SD) har inkommit med en
motion som anmäldes i Kommunfullmäktige den 27 april 2016, 138 §.
Motionen syftar till att utreda om skolan behöver anpassa sin verksamhet
till den ökade digitalisering som sker i vår vardag. Inom skolan jobbar man
idag mot "en dator per elev" (1:1). Den ökade fokuseringen på teknik
24

skapar större behov av bättre systemstöd och service. IT-stöd ska inte vara
begränsande för lärarnas pedagogiska arbete.
Motionen vill utreda tre frågor. Den första är i vilken utsträckning det finns
tillgång till personal som tar hand servrar och digital utrustning i skolan.
Den andra är att utreda vilka kostnaderna är för att anställa personal som
tar hand om den digitala utrustningen i skolan. Den tredje är om det finns
tidigare ”liknande” projekt som man kan dra erfarenhet och lärdom av.
Motionen har handlagts av Kommunstyrelseförvaltningen. Motionen
bedöms som tillgodosedd eftersom man inom
Kommunstyrelseförvaltningen redan arbetar med dessa frågor.
Ärendet behandlades av Programnämnd barn och utbildning den 9
november 2016 och av Kommunstyrelsen den 7 februari 2017.
Ärendet bordlades vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 15 februari
2017.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2017-02-07, § 43
Protokollsutdrag från Programnämnd barn och utbildning, 2016-11-09, §
150
Svar på motion, 2016-10-14
Motion från Daniel Edström m.fl. (SD) om att utreda
digitaliseringspersonal i skolan, 2016-04-27
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
- Motionen är tillgodosedd.
Vid Kommunstyrelsens sammanträde reserverade sig Daniel Edström (SD)
mot beslutet till förmån för sitt yrkande om bifall till motionen.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Bordlägga ärendet.

§ 73 Svar på motion från Murad Artin m.fl. (V) om
långsiktigt bemanningsarbete
Ärendenummer: Ks 696/2016
Ärendebeskrivning
Vänsterpartiets fullmäktigegrupp har lämnat en motion till
Kommunfullmäktige med förslaget att Örebro kommun ska anta en strategi
för hur välfärden ska bemannas utan att anlita bemanningsföretag.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 7 februari 2017.
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Ärendet bordlades av Kommunfullmäktige den 15 februari 2017.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2017-02-07, § 44
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-01-05
Motion från Murad Artin m.fl. (V), 2016-05-25
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
- Motionen avslås.
Vid Kommunstyrelsens sammanträde reserverade sig Murad Artin (V) mot
beslutet till förmån för sitt yrkande om att bifalla motionen.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Bordlägga ärendet.

§ 74 Svar på motion från Anders Åhrlin (M) om att
Oxhagen behöver mer än betong
Ärendenummer: Ks 732/2015
Ärendebeskrivning
Anders Åhrlin (M) har inkommit med en motion som anmäldes i
Kommunfullmäktige den 25 april 2015.
Motionen påtalar behovet av en riktad ansträngning för att läka bort både
de fysiska och mentala barriärer som håller utanförskapsområdena i
utanförskap. Konkreta förslag presenteras för att lyfta våra miljonområden
med särskilt fokus på Oxhagen. Det som enligt motionären behövs är
upprustning, socialt arbete och satsningar på skolan. En stor och bred
satsning bör initieras och insatsen ska ge lärdom till fortsatt utveckling i
andra ytterstadsområden. Målet ska vara "Ett Örebro 2035". Målet är att
prestera en bred politisk enighet bakom ett åtgärdsprogram för de här
områdena som dessutom håller över tid. Att ha ett långsiktigt mål står inte i
vägen för att förbättra här och nu, men det behövs en plan för trivsamma
trygga områden med en skola för alla och fler jobb.
Ärendet behandlades av Programnämnd samhällsbyggnad den 1 december
2015, Programnämnd barn och utbildning den 2 december 2015,
Programnämnd social välfärd den 10 november 2016 och
Kommunstyrelsen den 14 februari 2017.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2017-03-14, § 66
Skriftlig reservation från Maria Haglund (M), 2017-03-14
Motion från Anders Åhrlin (M) om att Oxhagen behöver mer än betong,
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2015-04-25
Kommunstyrelsestyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-02-17
Protokollsutdrag från Programnämnd samhällsbyggnad, 2015-12-01, § 145
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2015-11-11
Protokollsutdrag från Programnämnd barn och utbildning, 2015-12-02, §
201
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2015-11-11
Protokollsutdrag från Programnämnd social välfärd, 2016-11-10, § 178
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-09-15
Synpunkter från ÖBO på motion, 2015-10-01
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
- Motionen är tillgodosedd.
Vid Kommunstyrelsens sammanträde reserverade sig Maria Haglund (M)
och Johan Kumlin (M) skriftligt till förmån för eget yrkande om bifalla
motionen.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Bordlägga ärendet.
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