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Justerat den 9 maj 2017.

Kenneth Nilsson (S), ordförande

Maria Haglund (M), justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 10 maj 2017.
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§ 74 Tilläggsanslag och budgetjustering april 2017
Ärendenummer: Ks 1315/2016
Handläggare: Marie Hellgren
Ärendebeskrivning
I ärendet redovisas tilläggsanslag för kostnadsökningar och
indexuppräkningar för 2017 samt ombudgeteringar.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-03-20
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Tilläggsanslag/avdrag för indexuppräkningar och andra generella
kostnadsökningar/minskningar beviljas med totalt 32,2 miljoner kronor i
enlighet med Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
2. Ombudgeteringar genomförs enligt Kommunstyrelseförvaltningens
förslag.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Karolina Wallström (L) och Sara Richert (MP) deltar inte i beslutet.

§ 75 Överförda driftsresultat och investeringsresultat från
2016
Ärendenummer: Ks 442/2017
Handläggare: Marie Hellgren
Ärendebeskrivning
I ärendet redovisas förslag till överförda driftresultat samt överförda
investeringsanslag från 2016.
Totala driftanslag på 98,3 miljoner kronor fördelas. Av driftanslagen avser
41,4 mnkr intraprenader och 42,0 mnkr för satsningar via AFA-medel vilka
anslag finansieras via medel reserverade i eget kapital i bokslut 2016.
Resterande 15,0 mnkr finansieras med de i ÖSB 2017 avsatta 10 miljoner
kronor avsedda för överfört resultat. De resterande 5 mnkr finansieras som
ett engångsbelopp 2017 via utrymmet för generella kostnadsökningar.
Resultatöverföringen har skett i enlighet med de regler som
kommunstyrelsen beslutat om i och med ÖSB 2016, dvs. det ekonomiska
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resultatet har prövats mot uppnådd måluppfyllelse. Enligt reglerna kan
maximalt 20 procent av överskott och 10 procent av underskott föras över.
För pågående investeringsobjekt överförs 402,1 mnkr.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-04-11
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Tilläggsanslag för 2016 års driftresultat, totalt 15,0 mnkr, beviljas i
enligt med kommunstyrelseförvaltningens förslag.
2. Tilläggsanslagen avseende intraprenader, 41,4 mnkr, finansieras via
medel reserverade i eget kapital i bokslut 2016.
3. Tilläggsanslagen finansierade via AFA-medel, 42,0 mnkr finansieras via
medel reserverade i eget kapital i bokslut 2016.
4. Investeringsanslag på sammanlagt 402,1 mnkr överförs från 2016 i
enlighet med Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Yrkande
Anders Åhrlin (M) yrkar bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag
för beslutspunkterna 1, 2 och 3. Anders Åhrlin (M) yrkar vidare i första
hand att beslutspunkt 4 återremitteras med hänvisning till av Moderaterna
och Liberalerna tidigare inlämnat förslag till investeringsprogram, och i
andra hand avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag för
beslutspunkt 4.
Karolina Wallström (L) yrkar bifall till Kommunstyrelseförvaltningens
förslag för beslutspunkterna 1, 2 och 3. Karolina Wallström (L) yrkar
vidare i första hand att beslutspunkt 4 återremitteras med hänvisning till av
Liberalerna och Moderaterna tidigare inlämnat förslag till
investeringsprogram, och i andra hand avslag på
Kommunstyrelseförvaltningens förslag för beslutspunkt 4.
Murad Artin (V) yrkar bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag för
beslutspunkterna 1,2 och 4 samt avslag på Kommunstyrelseförvaltningens
förslag för beslutspunkt 3, med hänvisning till av Vänsterpartiet tidigare
inlämnat budgetförslag.
Proposition
Ordförande Kenneth Nilsson (S) redogör för förslag till
propositionsordning som Kommunstyrelsen godkänner, vilket innebär
att behandla beslutspunkterna en i taget.
Ordföranden finner först att det endast finns ett förslag till beslut för
beslutspunkterna 1 och 2, d.v.s. Kommunstyrelseförvaltningens förslag,
och att Kommunstyrelsen beslutar enligt detta.
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Ordföranden finner därefter att det finns två förslag till beslut för
beslutspunkt 3, d.v.s. Kommunstyrelseförvaltningens förslag respektive
Murad Artins (V) yrkande om avslag på Kommunstyrelseförvaltningens
förslag för beslutspunkt 3, och ställer dessa mot varandra. Ordföranden
finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens
förslag för beslutspunkt 3.
Ordföranden finner därefter att det finns tre förslag till beslut för
beslutspunkt 4, d.v.s. Kommunstyrelseförvaltningens förslag respektive
Anders Åhrlins (M) och Karolina Wallströms (L) yrkanden om i första
hand att beslutspunkt 4 återremitteras med hänvisning till av Moderaterna
och Liberalerna tidigare inlämnat förslag till investeringsprogram, och i
andra hand avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag för
beslutspunkt 4. Ordföranden ställer först Anders Åhrlins (M) och Karolina
Wallströms (L) yrkanden om återremiss under proposition och finner att
Kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras idag. Därefter ställer
ordföranden bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag för
beslutspunkt 4 mot avslag på detsamma och finner att Kommunstyrelsen
beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag för beslutspunkt 4.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Tilläggsanslag för 2016 års driftresultat, totalt 15,0 mnkr, beviljas i
enligt med kommunstyrelseförvaltningens förslag.
2. Tilläggsanslagen avseende intraprenader, 41,4 mnkr, finansieras via
medel reserverade i eget kapital i bokslut 2016.
3. Tilläggsanslagen finansierade via AFA-medel, 42,0 mnkr finansieras via
medel reserverade i eget kapital i bokslut 2016.
4. Investeringsanslag på sammanlagt 402,1 mnkr överförs från 2016 i
enlighet med Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Sara Richert (MP) och Daniel Edström (SD) deltar inte i beslutet.
Reservation
Anders Åhrlin (M), Maria Haglund (M) och Johan Kumlin (M) reserverar
sig skriftligt mot beslutet till förmån för Anders Åhrlins (M) yrkanden om i
första hand att beslutspunkt 4 återremitteras med hänvisning till av
Moderaterna och Liberalerna tidigare inlämnat förslag till
investeringsprogram, och i andra hand avslag på
Kommunstyrelseförvaltningens förslag för beslutspunkt 4.
Karolina Wallström (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för sina
yrkanden om i första hand att beslutspunkt 4 återremitteras med hänvisning
till av Liberalerna och Moderaterna tidigare inlämnat förslag till
investeringsprogram, och i andra hand avslag på
Kommunstyrelseförvaltningens förslag för beslutspunkt 4.
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Murad Artin (V) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för sitt
yrkande om avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag för
beslutspunkt 3, med hänvisning till av Vänsterpartiet tidigare inlämnat
budgetförslag.

§ 76 Revidering av tidigare beslut om kommunalt stöd till
Vivalla folkets hus
Ärendenummer: Ks 1323/2015
Handläggare: Marie Hellgren
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen tog 2016-03-29 beslut om att ge Vivalla
folketshusförening investeringsbidrag för lokalanpassningar samt
driftsbidrag för åren 2016-2018, ärende Ks 1323/2015.
Det som angavs i ansökan är nu delvis genomfört. Etapp 1 är klar men det
bygge i etapp 2, av lokal i eller nära Vivalla centrum, där Vivalla
folketshusförening skulle ha kontor och plats för daglig verksamhet är inte
längre aktuellt. Föreningen hyr nu istället en f d förskolelokal i Vivalla.
Föreningen har därför nu anhållit om att de 1 500 tkr för år 2017 som
Kommunstyrelsen beslutat om som investeringsbidrag reduceras och
omvandlas till bidrag för hyreskostnader på 213 tkr. För 2018 uppgår
anhållan till 150 tkr för hyreskostnader. 2016 års bidrag har använts enligt
beslut.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-03-10
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Vivalla folketshusförenings investeringsbidrag till allmänna
samlingslokaler på 1 500 tkr reduceras och omvandlas till ett hyresanslag
på 213 tkr för år 2017.
2. Vivalla folketshusförening får ett hyresanslag på 150 tkr för 2018.
3. Förändringarna år 2017 förstärker kommunstyrelsens utrymme för
generella kostnadsökningar med 1 287 tkr. För år 2018 finansieras
hyresanslaget ur samma utrymme.
4. Från och med år 2019 ska Kulturnämnden inarbeta driftsbidraget i
ordinarie budgetram.
Yrkande
Daniel Edström (SD) yrkar att driftbidrag, investeringsbidrag och
hyresanslag till Vivalla Folketshusförening fastställs till 0 kr för
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innevarande och kommande år.
Proposition
Ordförande Kenneth Nilsson (S) finner att det finns två förslag till beslut,
d.v.s. Kommunstyrelseförvaltningens förslag och Daniel Edströms (SD)
yrkande, och ställer dessa mot varandra. Ordföranden finner att
Kommunstyrelsen beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Vivalla folketshusförenings investeringsbidrag till allmänna
samlingslokaler på 1 500 tkr reduceras och omvandlas till ett hyresanslag
på 213 tkr för år 2017.
2. Vivalla folketshusförening får ett hyresanslag på 150 tkr för 2018.
3. Förändringarna år 2017 förstärker Kommunstyrelsens utrymme för
generella kostnadsökningar med 1 287 tkr. För år 2018 finansieras
hyresanslaget ur samma utrymme.
4. Från och med år 2019 ska Kulturnämnden inarbeta driftsbidraget i
ordinarie budgetram.
Reservation
Daniel Edström (SD) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för
sitt yrkande om att driftbidrag, investeringsbidrag och hyresanslag till
Vivalla Folketshusförening fastställs till 0 kr för innevarande och
kommande år.

§ 77 Verksamhetsberättelse 2016 för
Jämställdhetsdelegationen
Ärendenummer: Ks 1463/2016
Handläggare: Mia Stålgren Patiño
Ärendebeskrivning
Jämställdhetsdelegationen är en delegation under Kommunstyrelsen och
samordnar jämställdhetsfrågorna i Örebro kommun.
Jämställdhetsdelegationen redovisar varje år en verksamhetsberättelse för
Kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-03-06
Kommunstyrelsens jämställdhetsdelegations verksamhetsberättelse för
2016
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Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Fastställa Jämställdhetsdelegationens verksamhetsberättelse för år 2016
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 78 Verksamhetsplan 2017 för Jämställdhetsdelegationen
Ärendenummer: Ks 1463/2016
Handläggare: Mia Stålgren Patiño
Ärendebeskrivning
Jämställdhetsdelegationen är en delegation under Kommunstyrelsen och
samordnar jämställdhetsfrågorna i Örebro kommun.
Jämställdhetsdelegationen redovisar varje år en verksamhetsplan för
Kommunstyrelsen.
För jämställdhetsdelegationens kostnader finns 50 000 kr per år avsatta.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-03-06
Kommunstyrelsens jämställdhetsdelegations verksamhetsplan för 2017
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Fastställa jämställdhetsdelegationens verksamhetsplan för år 2017.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 79 Naturvägledning på flera språk
Ärendenummer: Ks 260/2017
Handläggare: Tomas Bergkvist
Ärendebeskrivning
Sedan två år tillbaka har två personer med utländsk bakgrund varit
anställda som naturvägledare av Örebro kommun för att arbeta med
naturvägledning riktad till nysvenskar. De har anställts på kommunala
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instegsjobb och därefter nystartsjobb vilka upphörde i januari 2017. I
samarbete med Naturskyddsföreningen har de fått handledning och
utbildats inom utomhuspedagogik. Utomhuspedagogik har dokumenterat
positiva effekter på inlärning, hälsa m.m. men metodiken gör det även
möjligt att lära sig olika saker utan att ha full tillgång till språket.
Naturvägledningen som skett på fem olika språk, har till stor del riktats till
nyanlända, men även guidningar för andra grupper. Guidningarna som
innebär att deltagarna på plats lär känna den svenska naturen och kulturen,
har haft en omvittnat integrerande kraft och verksamheten har rönt stor
uppmärksamhet både i och utanför Örebro kommun. Trots det har det varit
svårt att hitta en mer långsiktig fortsättning, både vad gäller finansiering
och placering i kommunorganisationen.
Tjänsteskrivelsen föreslår en långsiktig lösning som innebär att två tjänster
inrättas vid Naturskolan/KomTek. Uppdraget är att i första hand nyanlända
barn och unga ska lära känna sitt nya land, integreras i samhället och
utveckla språket. Resursen bör även användas av andra verksamheter där
denna kompetens behövs.
Finansiering förslås ske med integrationsmedel under 2017 för att därefter
ingå i budgeten för Programnämnd barn och utbildning.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-03-20
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut i Kommunstyrelsen:
1. Centralt skolstöd ges i uppdrag att genomföra rekrytering av två tjänster
som naturvägledare med huvudsaklig inriktning mot nyanlända barn och
unga. Tjänsterna placeras vid Naturskolan/KomTek.
2. Finansiering 2017 sker med 750 000 kronor via det i budget 2017
kvarvarande men ej fördelade statsbidrag för ökat flyktingmottagande.
Kostnad från och med 2018 hanteras i kommande budgetarbete.
Yrkande
Daniel Edström (SD) yrkar avslag på Kommunstyrelseförvaltningens
förslag.
Sara Richert (MP) yrkar att ärendet återremitteras med motiveringen att det
först behöver göras en kartläggning av behovet av naturvägledning.
Anders Åhrlin (M) och Karolina Wallström (L) yrkar bifall till Sara
Richerts (MP) yrkande.
Lennart Bondeson (KD) yrkar bifall till Kommunstyrelseförvaltningens
förslag.
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Proposition
Ordförande Kenneth Nilsson (S) finner att det finns tre förslag till beslut,
d.v.s Sara Richerts (MP) m.fl. yrkande om att ärendet återremitteras, samt
bifall till respektive avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Ordföranden föreslår förslag till propositionsordning som
Kommunstyrelsen godkänner.
Ordföranden ställer först Sara Richerts (MP) m.fl. yrkande om återremiss
under proposition och finner att Kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska
avgöras idag. Därefter ställer ordföranden bifall till
Kommunstyrelseförvaltningens förslag mot avslag på detsamma och finner
att Kommunstyrelsen beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens
förslag.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Centralt skolstöd ges i uppdrag att genomföra rekrytering av två tjänster
som naturvägledare med huvudsaklig inriktning mot nyanlända barn och
unga. Tjänsterna placeras vid Naturskolan/KomTek.
2. Finansiering 2017 sker med 750 000 kronor via det i budget 2017
kvarvarande men ej fördelade statsbidrag för ökat flyktingmottagande.
Kostnad från och med 2018 hanteras i kommande budgetarbete.
Reservation
Sara Richert (MP), Anders Åhrlin (M), Maria Haglund (M), Johan Kumlin
(M) och Karolina Wallström (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för
Sara Richerts (MP), Anders Åhrlins (M) och Karolina Wallströms
(L) yrkanden om att ärendet återremitteras med motiveringen att det först
behöver göras en kartläggning av behovet av naturvägledning.
Daniel Edström (SD) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för
sitt yrkande om avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 80 Svar på remiss om förslag till ny översiktsplan Vårt
framtida Örebro
Ärendenummer: Ks 234/2017
Handläggare: Anders Edlund
Ärendebeskrivning
Programnämnd samhällsbyggnad har inkommit till kommunstyrelsen med
ett samrådsförslag rörande ny översiktsplan för Örebro kommun.
Översiktsplanen är en avsiktsförklaring för hela Örebro kommuns
utveckling de kommande 25 åren. Den anger viljeinriktningen för var nya
vägar och bostadsområden ska byggas, vilka naturområden som ska
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skyddas, hur landsbygden ska växa och hur Örebro stad kan se ut i
framtiden. Planen ska också bidra till att utformningen av de ovan angivna
områdena ska bidra till att skapa ett hållbart samhälle såväl ekonomiskt
som ekologiskt och socialt. Förslaget till ny plan ska gälla fram till 2040.
Översiktsplanen väger samman de utgångspunkter som utgörs av globala,
regionala och lokala trender och utmaningar och de styrkor och möjligheter
som kännetecknar Örebro. Den sammanvägda bedömningen utgör sedan
underlag för strategiska avvägningar som syftar till att bidra till att
kommunens vision uppnås.
Planen innehåller inga nya målsättningar utan förhåller sig till befintliga
kommunala mål- och styrdokument. De som har tagits i beaktande vid
utformandet av förslaget till ny översiktsplan är
- Miljöprogram för Örebro kommun
- Klimatstrategi för Örebro kommun
- Naturplan för Örebro kommun
- Vattenplan för Örebro kommun
- Näringslivsprogram 2015-2022
- Trafikprogram för Örebro kommun
- På väg mot vårt framtida Örebro. Handlingsplan för stadens byggande.
Förslaget till ny översiktsplan är digital och finns här:
www.orebro.se/nyoversiktsplan
Förslaget består av 18 tematiska textkapitel och en karta med 55 olika
kartskikt samt tillhörande texter som framgår när man klickar på de olika
förslagen i kartan. Översiktsplanen är inte juridiskt bindande men ska vara
vägledande för framtida arbete med planfrågor. Där planen inte pekar ut
något ställningstagande gäller nuvarande markanvändning.
Kommunstyrelsen ställer sig positiv till de beskrivningar som görs i
samrådsförslaget och till de ställningstaganden som föreslås. Förslaget är
väl genomarbetat och kartmaterialet beskriver på ett överskådligt sätt de
förslag på markanvändning som ges. Kommunstyrelsen lämnar, enligt
nedan, kortare mer övergripande synpunkter inom några av de tematiska
områden som förslaget består av.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-04-06
Förslag till yttrande, 2017-04-05
Samrådsförslag ”Vårt framtida Örebro - Översiktsplan för Örebro
kommun”
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Remissvaret antas och överlämnas till Programnämnd samhällsbyggnad.
Yrkande
Murad Artin (V) yrkar att få lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
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Proposition
Ordförande Kenneth Nilsson (S) finner att det endast finns ett förslag till
beslut, d.v.s. Kommunstyrelseförvaltningens förslag, och att
Kommunstyrelsen beslutar enligt detta.
Ordföranden ställer Murad Artins (V) yrkande om att få lämna ett särskilt
yttrande till protokollet under proposition och finner att Kommunstyrelsen
beslutar att bifalla yrkandet.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Remissvaret antas och överlämnas till Programnämnd samhällsbyggnad.
2. Murad Artin (V) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Sara Richert (MP) deltar inte i beslutet.
Anders Åhrlin (M), Maria Haglund (M), Johan Kumlin (M) och Karolina
Wallström (L) deltar inte i beslutet och det antecknas till protokollet att
med anledning av att Översiktsplanen ska beslutas senare kommer
Moderaterna respektive Liberalerna att återkomma med egna förslag.

§ 81 Förbundsordning för Finsam Lekeberg och Örebro
Ärendenummer: Ks 1005/2016
Handläggare: Lena Claeson
Ärendebeskrivning
Samordningsförbundet Finsam Lekeberg och Örebro är ett
samordningsförbund enligt Lagen om finansiell samordning av
rehabiliteringsinsatser SFS 2003:1210.
Förbundet med medlemmarna Örebro kommun, Region Örebro län,
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen startade sin verksamhet den 1
januari 2008 och utökades med Lekebergs kommun år 2012.
Förbundet har inkommit med nytt förslag till förbundsordning, som i
huvudsak inte innebär några stora ändringar. Vissa formuleringar är
ändrade och sorterade under andra rubriker än tidigare
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-03-13
Förslag till ny förbundsordning för Finsam Lekeberg och Örebro
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Förbundsordningen för Finsam Lekeberg och Örebro antas.
12

2. Beslutet gäller under förutsättning att övriga förbundsmedlemmar fattar
motsvarande beslut.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 82 Årsredovisning från Nerikes Brandkår
Ärendenummer: Ks 465/2017
Handläggare: Tina Hillding
Ärendebeskrivning
Nerikes Brandkår är ett kommunalförbund som har till uppgift att svara för
räddningstjänsten för de åtta kommunerna Askersund, Hallsbergs, Kumla,
Laxå, Lekeberg, Lindesberg, Nora och Örebro.
Örebro kommun svarar för 50,2 % av de årliga driftbidragen till
kommunalförbundets verksamhet år 2016. Kommunens driftbidrag var
75,3 mnkr år 2016, vilket är en ökning med 3,2 mnkr (eller 4,5 %) jämfört
med år 2015.
Nerikes Brandkår redovisar en förlust på 0,5 mnkr för år 2016 vilket är 2,5
mnkr sämre är föregående år (vinst 2,0 mnkr år 2015). Resultatet är sämre
än budget som låg på 0,2 mnkr. Det försämrade resultatet beror främst på
att pensionskostnaderna översteg budget med 1,7 mnkr.
Under året har Nerikes Brandkår gjort investeringar på 21,5 mnkr som i
huvudsak avser inköp av fordon.
Vid årsskiftet uppgick kommunalförbundets tillgångar till 115,6 mnkr,
avsättningar för pensioner till 79,0 mnkr och skulder till 22,2 mnkr. Det
egna kapitalet i balansräkningen var 14,4 mnkr.
Balanskravsresultatet är noll för år 2016.
Direktionen för Nerikes Brandkår beslutade 2017-03-10 att fastställa
årsredovisningen, använda medel ur balansfonden under eget kapital för att
täcka det negativa balanskravsresultatet och sålunda inte ha något negativt
resultat att återställa samt att föreslå kommunfullmäktige i Örebro,
Lindesberg, Kumla, Hallsberg, Laxå, Nora, Askersund och Lekeberg att
godkänna 2016 års redovisning.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-03-15
Årsredovisning för Nerikes Brandkår år 2016
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Revisionsberättelse för år 2016 med bilagda rapporter.
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet för verksamheten under år
2016.
2. Årsredovisningen för Nerikes Brandkår år 2016 läggs med godkännande
till handlingarna.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 83 Årsredovisning från Örebro Trädgårdsbolag AB
Ärendenummer: Ks 473/2017
Handläggare: Tina Hillding
Ärendebeskrivning
Örebro läns trädgårdsaktiebolag AB har i uppgift att förvärva, äga och
underhålla konstverk i Stadsparken och Skytteparken samt på Stora
Holmen i Örebro.
Inga investeringar i ny konst har gjorts under året.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-03-16
Årsredovisning 2016 för Örebro Läns Trädgårds AB
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Lägga Örebro läns trädgårdsaktiebolags årsredovisning för
räkenskapsåret 2016 till handlingarna.
2. Kommunens stämmoombud får i uppdrag att vid årsstämman för Örebro
läns trädgårdsaktiebolag rösta för att fastställa resultaträkningen och
balansräkningen
3. Kommunens stämmoombud får i uppdrag att vid årsstämman för Örebro
läns trädgårdsaktiebolag rösta för att disponera bolagens vinster enligt den
fastställda balansräkningen
4. Kommunens stämmoombud får i uppdrag att vid årsstämman för Örebro
läns trädgårdsaktiebolag rösta för att bevilja ansvarsfrihet gentemot
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bolagen för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
5. Kommunens stämmoombud får i uppdrag att vid årsstämman för Örebro
läns trädgårdsaktiebolag rösta för att arvode ska utgå till de
styrelseledamöter, suppleanter och lekmannarevisorer som utsetts av
Kommunfullmäktige i Örebro i enlighet med av Kommunfullmäktige i
Örebro beslutade gällande bestämmelser om arvoden och ersättningar till
förtroendevalda samt att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd
räkning.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 84 Arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Örebro
kommun och partigruppsresurser för mandatperioden
2014-2018
Ärendenummer: Ks 689/2014
Handläggare: Tina Hillding
Ärendebeskrivning
Ärendet utgår från Kommunstyrelsens sammanträde den 18 april 2017.

§ 85 Landsbygdsprogram för Örebro kommun
Ärendenummer: Ks 533/2015
Handläggare: Kristin Vetterato, Rickard Bergkvist, Peter Björk
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen gav under våren 2015 (§ 130 år 2015)
Landsbygdsnämnden i uppdrag att arbeta fram ett Landsbygdsprogram för
Örebro kommun. Programförslaget har varit ute på remiss två gånger.
Förslaget som nu överlämnats till Kommunstyrelsen antogs av
Landsbygdsnämnden i beslut fattat den 9 februari 2017 (§ 6 år 2017).
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-03-07
Förslag till Landsbygdsprogram för Örebro kommun, 2017-02-09
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Landsbygdsprogram för Örebro kommun antas.
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Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Yrkande
Daniel Edström (SD) yrkar att meningen "De många nyanlända som
kommer till Sverige behövs för att få en bättre balans i åldersfördelningen,
framför allt på landsbygden." på sidan 6 i Landsbygdsprogrammet stryks.
Proposition
Ordförande Kenneth Nilsson (S) finner att det finns två förslag till beslut,
d.v.s. Kommunstyrelseförvaltningens förslag respektive Daniel Edströms
(SD) yrkande och ställer dessa mot varandra. Ordföranden finner att
Kommunstyrelsen beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Landsbygdsprogram för Örebro kommun antas.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Reservation
Daniel Edström (SD) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för
sitt yrkande om att meningen "De många nyanlända som kommer till
Sverige behövs för att få en bättre balans i åldersfördelningen, framför allt
på landsbygden." på sidan 6 i Landsbygdsprogrammet stryks.

§ 86 Biblioteksplan för Örebro kommun
Ärendenummer: Ks 395/2017
Handläggare: Annica Helgadotter Påle
Ärendebeskrivning
Biblioteksplanen är ett styrdokument som beskriver inriktningen på Örebro
kommuns biblioteksverksamhet. Enligt bibliotekslagen ska kommunen ha
en biblioteksplan.
För biblioteksverksamhetens möjligheter att söka externa medel är det
avhängigt att giltig, aktuell biblioteksplan kan bifogas.
Ärendet behandlades av Programnämnd samhällsbyggnad den 2 mars
2017.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Programnämnd samhällsbyggnad, 2017-03-02, § 26
Reservation från Helena Ståhl (SD)
Reservation från Sara Richert (MP)
Särskilt yttrande från Patrik Jämtvall (L)
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-02-23
Förslag till biblioteksplan för Örebro kommun från 2017
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Bilaga
Förslag till beslut
Programnämnd samhällsbyggnads förslag till Kommunstyrelsen:
- Biblioteksplan för Örebro kommun antas.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Yrkande
Sara Richert (MP) yrkar bifall till Programnämnd samhällsbyggnads
förslag, med ändringarna att (1) under rubriken "Samverkan" på sid. 8
lägga till "och ett viktigt forum för medborgardialog" så att den sjätte
meningen i avsnittet lyder: "Biblioteksverksamheterna bör vara naturliga
samverkanspartners och ett viktigt forum för medborgardialog vid
nybyggnation och stadsplanering." Sara Richert (MP) yrkar att (2) under
rubriken "Örebro Stadsbibliotek" lägga till ett nytt inriktningsmål med
lydelsen "Folkbiblioteket ska i samverkan med övriga kommunala
verksamheter undersöka förutsättningarna att utveckla en extern
omställningsbar yta i stadskärnan som kan utgöra en kreativ mötesplats för
medborgardialog och verksamhetsutveckling." Sara Richert (MP) yrkar
även på följande tillägg (3) under rubriken "Konsumentjuridisk
rådgivning": "Folkbiblioteken erbjuder allmänheten vägledning i
konsumentfrågor. Att konsumenter gör aktiva och medvetna val är en
förutsättning för ett rättvist och långsiktigt hållbart samhälle." samt ett
inriktningsmål (3.1) om att " Antalet aktiviteter för att informera om och
stärka konsumenters rättigheter samt öka andelen etiskt, ekonomiskt och
miljömässigt hållbara inköp ska öka”. Sara Richert (MP) yrkar slutligen på
(4) att flytta upp inriktningsmålet om teckenspråk till rubriken “nationella
minoriteter” istället för "funktionsnedsättning". Teckenspråkets ställning i
språklagen likställs med andra nationella minoritetsspråk.
Anders Åhrlin (M) yrkar bifall till Sara Richerts (MP) tilläggsyrkanden 1,
2 och 4 samt att meningen "Det gemensamma skapandet kan vara en metod
för att överbrygga olika klyftor, kunskapsklyftor, generationsklyftor samt
klyftor över sociala konstruktioner som kön, klass och etnisk tillhörighet”
omformuleras till att lyda: "Det gemensamma skapandet kan vara ett
verktyg för att föra samman människor från olika bakgrunder och med
olika kunskaper och erfarenheter”.
Kenneth Nilsson (S) yrkar bifall till Programnämnd samhällsbyggnads
förslag samt Sara Richerts (MP) tilläggsyrkande 1 och avslag på Sara
Richerts (MP) tilläggsyrkanden 2-4.
Murad Artin (V) yrkar bifall till Programnämnd samhällsbyggnads
justerade förslag.
Karolina Wallström (L) yrkar i första hand bifall till Anders Åhrlins (M)
yrkande om att meningen "Det gemensamma skapandet kan vara en metod
för att överbrygga olika klyftor, kunskapsklyftor, generationsklyftor samt
klyftor över sociala konstruktioner som kön, klass och etnisk tillhörighet”
omformuleras till att lyda: "Det gemensamma skapandet kan vara ett
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verktyg för att föra samman människor från olika bakgrunder och med
olika kunskaper och erfarenheter”. och i andra hand bifall till
Programnämnd samhällsbyggnads justerade förslag, samt att få lämna ett
särskilt yttrande till protokollet.
Daniel Edström (SD) yrkar att ärendet återremitteras med motiveringen att
planen är otydlig och mer liknar en strategi.
Sara Richert (MP) yrkar bifall till Anders Åhrlins (M) yrkande om att
meningen "Det gemensamma skapandet kan vara en metod för att
överbrygga olika klyftor, kunskapsklyftor, generationsklyftor samt klyftor
över sociala konstruktioner som kön, klass och etnisk tillhörighet”
omformuleras till att lyda: "Det gemensamma skapandet kan vara ett
verktyg för att föra samman människor från olika bakgrunder och med
olika kunskaper och erfarenheter”.
Proposition
Ordförande Kenneth Nilsson (S) redogör för sitt förslag till
propositionsordning som Kommunstyrelsen godkänner. Ordföranden
ställer först Daniel Edströms (SD) yrkande om återremiss under
proposition och finner att Kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska
avgöras idag.
Därefter ställer ordföranden Programnämnd samhällsbyggnads justerade
förslag (inklusive punkt 1 av Sara Richerts (MP) tilläggsyrkanden) mot
Anders Åhrlins (M) m.fl yrkande om att meningen "Det gemensamma
skapandet kan vara en metod för att överbrygga olika klyftor,
kunskapsklyftor, generationsklyftor samt klyftor över sociala
konstruktioner som kön, klass och etnisk tillhörighet” omformuleras till att
lyda: "Det gemensamma skapandet kan vara ett verktyg för att föra
samman människor från olika bakgrunder och med olika kunskaper och
erfarenheter”. och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt
Programnämnd samhällsbyggnads justerade förslag.
Därefter behandlar ordföranden Sara Richerts (MP) kvarvarande
tilläggsyrkanden (2, 3, 3.1 och 4) ett i taget och ställer dessa mot avslag.
Ordföranden finner att Kommunstyrelsen beslutar att avslå Sara Richerts
(MP) kvarvarande tilläggsyrkanden (2, 3, 3.1 och 4).
Slutligen ställer ordföranden Karolina Wallströms (L) yrkande om att få
lämna ett särskilt yttrande till protokollet under proposition och finner att
Kommunstyrelsen beslutar att bifalla yrkandet.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Biblioteksplan för Örebro kommun antas enligt reviderat förslag 2017
04-18.
2. Karolina Wallström (L) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Beslutspunkt 1 ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
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Reservationer
Daniel Edström (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt
yrkande om att återremittera ärendet med motiveringen att planen är
otydlig och mer liknar en strategi.
Anders Åhrlin (M), Maria Haglund (M) och Johan Kumlin (M) reserverar
sig skriftligt mot beslutet, till förmån för Anders Åhrlins (M) yrkande om
att meningen "Det gemensamma skapandet kan vara en metod för att
överbrygga olika klyftor, kunskapsklyftor, generationsklyftor samt klyftor
över sociala konstruktioner som kön, klass och etnisk tillhörighet”
omformuleras till att lyda: "Det gemensamma skapandet kan vara ett
verktyg för att föra samman människor från olika bakgrunder och med
olika kunskaper och erfarenheter”.
Sara Richert (MP) reserverar sig mot beslutet, till förmån för sina yrkanden
om (2) att under rubriken "Örebro Stadsbibliotek" lägga till ett nytt
inriktningsmål med lydelsen "Folkbiblioteket ska i samverkan med övriga
kommunala verksamheter undersöka förutsättningarna att utveckla en
extern omställningsbar yta i stadskärnan som kan utgöra en kreativ
mötesplats för medborgardialog och verksamhetsutveckling." (3) Ett
tillägg under rubriken "Konsumentjuridisk rådgivning": "Folkbiblioteken
erbjuder allmänheten vägledning i konsumentfrågor. Att konsumenter gör
aktiva och medvetna val är en förutsättning för ett rättvist och långsiktigt
hållbart samhälle." samt ett inriktningsmål om (3.1) att " Antalet aktiviteter
för att informera om och stärka konsumenters rättigheter samt öka andelen
etiskt, ekonomiskt och miljömässigt hållbara inköp ska öka”. (4) Att flytta
upp inriktningsmålet om teckenspråk till rubriken “nationella minoriteter”
istället för "funktionsnedsättning". Teckenspråkets ställning i språklagen
likställs med andra nationella minoritetsspråk.

§ 87 Redovisning av obesvarade motioner
Ärendenummer: Ks 447/2017
Handläggare: Lena Claeson
Ärendebeskrivning
Enligt kommunallagen 5 kap. 33 § ska en motion beredas så, att
fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väcktes. Om
beredningen inte kan avslutas inom denna tid ska detta, och vad som har
kommit fram vid beredningen, anmälas till fullmäktige inom samma tid.
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat en förteckning över motioner
som inte är slutligt färdigberedda.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens sammanställning över ej färdigberedda
motioner mars 2017
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Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Anmälan läggs till handlingarna.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 88 Information om vattenförsörjningen
Ärendenummer: Ks 1428/2016
Handläggare: Anne Andersson
Ärendebeskrivning
Tekniska nämnden beslutade den 23 mars 2017 om att införa
bevattningsförbud i Örebro kommun. Därefter har ett antal frågeställningar
och behov diskuterats, bl.a. hur kommunen ska göra med plaskdammar och
bad samt hur näringsidkare ska kunna fortsätta sin verksamhet. Tekniska
nämnden ska se över detta och förtydliga där det är nödvändigt.
Läget är fortsatt allvarligt och alla som använder kommunalt dricksvatten
uppmanas att hålla nere sin förbrukning och att se över alternativa sätt att
tillgodose sina behov av vatten.
Det är ett ansträngt läge på Tekniska förvaltningen och resurser från
Miljökontoret ska avlasta med operativ hantering. Den konsult som har
anlitats för en "second opinion" fortsätter med sina intervjuer och analyser.
Ärendet återkommer till Kommunstyrelsens sammanträde den 9 maj 2017.
Beslutsunderlag
Inga handlingar.
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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§ 89 Information om Örebro kommuns medverkan i
Almedalen 2017
Ärendenummer: Ks 664/2017
Handläggare: Margareta Wall
Ärendebeskrivning
Margareta Wall, kommunikationsdirektör, informerar om Örebro
kommuns medverkan i Almedalen 2017. Örebro kommun ska arrangera
två seminarier; Hyresmodeller och Brottsförebyggande trygghetsarbete.
Utöver seminarierna så kommer representanter från Örebro kommun att
delta på flera andra aktiviteter, t.ex. som inbjudna paneldeltagare.
Aktiviteterna kommer att redovisas på en särskild hemsida,
www.orebroialmedalen.se, och på Facebook.
Beslutsunderlag
Inga handlingar.
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 90 Svar på motion från Johanna Reimfelt (M) om nytt
system i hemtjänsten
Ärendenummer: Ks 237/2016
Ärendebeskrivning
Moderaterna har lämnat in en motion om nytt system i hemtjänsten, som
Kommunfullmäktige remitterat till Programnämnd social välfärd. I
motionen föreslås att nya system för hemvården utvärderas. Vidare föreslås
att en utredning genomförs av om systemet i Landskrona kan passa
hemtjänstverksamheten i Örebro kommun.
I Landskrona används inte längre vissa delar av TES och det har införts ett
blocksystem, vilket innebär att de äldre delas in i nivåer utifrån aktuellt
behov av vård och stöd. I Örebro kommun har vi ett system med nivåer,
där ersättningen till utförarna utgår ifrån utförd tid. Utifrån biståndsbeslutet
görs en planering av hur och när insatserna ska genomföras. I Örebro
kommun görs både planering och tidsregistrering via TES. Genom att TES
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används av alla utförare för tidsregistrering säkras att medborgarna får den
hjälp de ska ha och att alla utförare behandlas lika. Myndighetskontoret
ansvarar för att uppföljning av de individuella biståndsbesluten genomförs.
Det som efterfrågas i motionen tillgodoses i stora delar redan idag.
Samtidigt pågår det utvecklingsarbeten som kommer att förbättra det
befintliga systemet. Kommunfullmäktige lämnar dessutom ett antal
uppdrag till Programnämnd social välfärd för att ytterligare följa upp och
säkra dessa utvecklingsarbeten.
Ärendet behandlades av Programnämnd social välfärd den 10 november
2016.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-03-07
Protokollsutdrag från Programnämnd social välfärd, 2016-11-10, § 177
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse till Programnämnd social
välfärd, 2016-09-14
Motion från Johanna Reimfelt (M) om nytt system i hemtjänsten, 2016-02
17
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Motionen är besvarad.
2. Ge Programnämnd social välfärd i uppdrag att nogsamt följa uppdraget
att förbättra och säkra individuppföljningen.
3. Ge Programnämnd social välfärd i uppdrag att följa upp TES-systemet
senast november 2017.
4. Ge Programnämnd social välfärd i uppdrag att ta fram flera förslag på
nya modeller för tidsberäkning senast november 2017.
5. Ge Programnämnd social välfärd i uppdrag att säkra att förslaget till ny
modell för tidsberäkning har sin grund i IBIC (individens behov i centrum)
och ett behovscentrerat tankesätt.
6. Ge Programnämnd social välfärd i uppdrag att säkra att en omvärlds
spaning görs inom ramen för uppdraget att ta fram förslag på ny modell för
tidsberäkning av biståndsbeslut.
7. Ge Programnämnd social välfärd i uppdrag att säkra att de riktlinjer för
biståndsbedömning, som är under framtagande, ger utrymme för den
enskilde att tillsammans med utföraren planera hur beviljad insats ska
genomföras.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Yrkande
Anders Åhrlin (M), Karolina Wallström (L) och Sara Richert (MP) yrkar
bifall till motionen.
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Murad Artin (V) yrkar bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Proposition
Ordförande Kenneth Nilsson (S) finner att det finns två förslag till beslut,
d.v.s. bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag respektive bifall till
motionen, och ställer dessa mot varandra. Ordföranden finner att
Kommunstyrelsen beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Motionen är besvarad.
2. Ge Programnämnd social välfärd i uppdrag att nogsamt följa uppdraget
att förbättra och säkra individuppföljningen.
3. Ge Programnämnd social välfärd i uppdrag att följa upp TES-systemet
senast november 2017.
4. Ge Programnämnd social välfärd i uppdrag att ta fram flera förslag på
nya modeller för tidsberäkning senast november 2017.
5. Ge Programnämnd social välfärd i uppdrag att säkra att förslaget till ny
modell för tidsberäkning har sin grund i IBIC (individens behov i centrum)
och ett behovscentrerat tankesätt.
6. Ge Programnämnd social välfärd i uppdrag att säkra att en omvärlds
spaning görs inom ramen för uppdraget att ta fram förslag på ny modell för
tidsberäkning av biståndsbeslut.
7. Ge Programnämnd social välfärd i uppdrag att säkra att de riktlinjer för
biståndsbedömning, som är under framtagande, ger utrymme för den
enskilde att tillsammans med utföraren planera hur beviljad insats ska
genomföras.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Reservation
Anders Åhrlin (M), Maria Haglund (M) och Johan Kumlin (M) reserverar
sig skriftligt till förmån för Anders Åhrlins (M) yrkande om bifall till
motionen.
Karolina Wallström (L) reserverar sig mot Kommunstyrelsens beslut till
förmån för sitt yrkande om bifall till motionen.
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§ 91 Svar på motion från Martha Wicklund m.fl. (V) om ny
organisation för hemvården
Ärendenummer: Ks 456/2016
Ärendebeskrivning
Vänsterpartiet har lämnat in en motion om ny organisation för hemvården,
som Kommunstyrelsen remitterat till Programnämnd social välfärd. I
motionen föreslås att TES avvecklas och att en ny organisation byggs inom
hemvården. Vidare föreslås att den nya organisationen tas fram i samarbete
med fackliga företrädare och personal.
Örebro använder digital tidsregistrering i systemet TES. Det finns brister i
systemet, men det pågår löpande en utveckling av systemet.
En ny organisation för hemvården i Örebro har beslutats under hösten.
Kommunen som arbetsgivare har en reglerad samverkan med de fackliga
organisationerna och beslutet om den nya organisationen har samverkats
enligt gängse ordning.
Motionen behandlades av Kommunstyrelsen den 17 januari 2017, men
svaret har nu kompletterats med förslag om att ge Programnämnd social
välfärd en rad uppdrag om att följa upp, säkra och utreda modeller för
tidsberäkning.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-04-11
Protokollsutdrag från Programnämnd social välfärd, 2016-11-10, § 176
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse till Programnämnd social
välfärd, 2016-09-14
Gruppmotion – Ny organisation för hemvården, 2016-03-01
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Motionen är besvarad.
2. Ge Programnämnd social välfärd i uppdrag att nogsamt följa uppdraget
att förbättra och säkra individuppföljningen.
3. Ge Programnämnd social välfärd i uppdrag att följa upp TES-systemet
senast november 2017.
4. Ge Programnämnd social välfärd i uppdrag att ta fram flera förslag på
nya modeller för tidsberäkning senast november 2017.
5. Ge Programnämnd social välfärd i uppdrag att säkra att förslaget till ny
modell för tidsberäkning har sin grund i IBIC (individens behov i centrum)
och ett behovscentrerat tankesätt.
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6. Ge Programnämnd social välfärd i uppdrag att säkra att en omvärlds
spaning görs inom ramen för uppdraget att ta fram förslag på ny modell för
tidsberäkning av biståndsbeslut.
7. Ge Programnämnd social välfärd i uppdrag att säkra att de riktlinjer för
biståndsbedömning, som är under framtagande, ger utrymme för den
enskilde att tillsammans med utföraren planera hur beviljad insats ska
genomföras.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Yrkande
Sara Richert (MP) yrkar avslag på motionen.
Murad Artin (V) yrkar bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Proposition
Ordförande Kenneth Nilsson (S) ställer inte Sara Richerts (MP) yrkande
under proposition utan finner att det endast finns ett förslag till beslut,
d.v.s. Kommunstyrelseförvaltningens förslag, och att Kommunstyrelsen
beslutar enligt detta.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Motionen är besvarad.
2. Ge Programnämnd social välfärd i uppdrag att nogsamt följa uppdraget
att förbättra och säkra individuppföljningen.
3. Ge Programnämnd social välfärd i uppdrag att följa upp TES-systemet
senast november 2017.
4. Ge Programnämnd social välfärd i uppdrag att ta fram flera förslag på
nya modeller för tidsberäkning senast november 2017.
5. Ge Programnämnd social välfärd i uppdrag att säkra att förslaget till ny
modell för tidsberäkning har sin grund i IBIC (individens behov i centrum)
och ett behovscentrerat tankesätt.
6. Ge Programnämnd social välfärd i uppdrag att säkra att en omvärlds
spaning görs inom ramen för uppdraget att ta fram förslag på ny modell för
tidsberäkning av biståndsbeslut.
7. Ge Programnämnd social välfärd i uppdrag att säkra att de riktlinjer för
biståndsbedömning, som är under framtagande, ger utrymme för den
enskilde att tillsammans med utföraren planera hur beviljad insats ska
genomföras.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
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Det antecknas till protokollet att Anders Åhrlin (M), Maria Haglund (M)
och Johan Kumlin (M) inte deltar i beslutet eftersom de yrkat bifall till
Johanna Reimfelts (M) motion om nytt system i hemtjänsten.

§ 92 Svar på motion från Cecilia Lönn Elgstrand m.fl. (V)
om studiehjälp i skolan
Ärendenummer: Ks 454/2016
Ärendebeskrivning
Cecilia Lönn Elgstrand (V), Murad Artin (V), Jessica Carlqvist (V) och
Martha Wicklund (V) har inkommit med en motion som anmäldes i
Kommunfullmäktige den 16 mars 2016 och av Kommunfullmäktige har
remitterats till Programnämnd barn och utbildning för yttrande.
Motionen innehåller ett förslag om studiehjälp i skolan och svaret har
beretts av skolsakkunniga på Kommunstyrelseförvaltningen.
Motionärens förslag är att Örebro kommun tar ett helhetsgrepp om
skolornas sätt att arbeta med läxor och hemuppgifter och utvecklar
förhållningssätt, samt inför studiehjälp på alla kommunala skolor som
regelbundet arbetssätt i anslutning till skoldagens början eller slut.
Hemuppgifter bör minimeras och stöd med studier ska erbjudas i alla
Örebro kommuns kommunala skolor på schemalagd tid. Detta kommer
enligt motionären leda till minskade klyftor och att fler lyckas med sitt
skolarbete och därmed tryggar framtida försörjning. Förslaget bör också
vara ett led i det långsiktiga arbetet riktat till barn i ekonomiskt utsatta
familjer som bedrivs i Örebro idag.
Varken läxhjälp eller studiehjälp är reglerat i skollagen, skolförordningen
eller läroplanen. Motionärens förslag om ett kommunalt helhetsgrepp
ligger inte i linje med Örebro kommuns nuvarande hållning. Flera skolor
har under de senaste åren dels formulerat sina respektive läxpolicys och
dels sökt statsbidrag för läxhjälp.
Programnämnd barn och utbildning behandlade ärendet den 2 februari
2017.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Programnämnd barn och utbildning, 2017-02-02, §
12
Reservation från Karolina Wallström (L)
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-11-07
Motion "Studiehjälp i skolan", 2016-03-16
Förslag till beslut
Programnämnd barn och utbildnings förslag till Kommunstyrelsen:
- Motionen är besvarad.
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Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige.
Yrkande
Murad Artin (V) yrkar bifall till motionen.
Proposition
Ordförande Kenneth Nilsson (S) finner att det finns två förslag till beslut,
d.v.s. Programnämnd barn och utbildnings förslag respektive bifall till
motionen, och ställer dessa mot varandra. Ordföranden finner att
Kommunstyrelsen beslutar enligt Programnämnd barn och utbildnings
förslag.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Motionen är besvarad.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige.
Reservation
Murad Artin (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt yrkande om
bifall till motionen.

§ 93 Svar på motion från Jessica Carlqvist (V) om att
kartlägga tillgång på odlingsbar mark
Ärendenummer: Ks 697/2016
Ärendebeskrivning
Jessica Carlqvist (V), Murad Artin (V), Martha Wicklund (V) och Cecilia
Lönn Elgstrand (V) har inkommit med en motion som anmäldes i
Kommunfullmäktige den 25 maj 2016. Motionen framhåller värdet av
odlingsmark och föreslår att kommunen kartlägger omfattning, kvalitet och
placering av odlingsbara marker i kommunen.
I enlighet med gällande översiktsplan för Örebro kommun betraktas
jordbruksmark som en viktig samhällsresurs och får därför endast
bebyggas för att tillgodose betydelsefulla samhällsintressen och stadens
utveckling eller då lämplig alternativ lokalisering saknas, eller om en
alternativ användning ger totalt större miljövinst än när marken används
för jordbruk. Stadsbyggnad anser ändå att en nationell vägledning behöver
tas fram och avser att etablera egna uppföljningssystem för överblicka hur
markanvändningen ändras över tid.
Ärendet behandlades av Programnämnd samhällsbyggnad den 2 februari
2017.
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Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Programnämnd samhällsbyggnad, 2017-02-02, § 11
Tjänsteskrivelse, 2017-01-04
Motion om att kartlägga tillgång på odlingsbar mark, 2016-05-25
Förslag till beslut
Programnämnd samhällsbyggnads förslag till Kommunstyrelsen:
- Motionen är besvarad.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Yrkande
Murad Artin (V) och Sara Richert (MP) yrkar bifall till motionen.
Proposition
Ordförande Kenneth Nilsson (S) finner att det finns två förslag till beslut,
d.v.s. Programnämnd samhällsbyggnads förslag respektive bifall till
motionen, och ställer dessa mot varandra. Ordföranden finner att
Kommunstyrelsen beslutar enligt Programnämnd samhällsbyggnads
förslag.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Motionen är besvarad.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Reservation
Murad Artin (V) och Sara Richert (MP) reserverar sig mot beslutet till
förmån för sina yrkanden om bifall till motionen.

§ 94 Svar på motion från Maria Haglund (M) om aktivt
skolval
Ärendenummer: Ks 640/2016
Ärendebeskrivning
Ärendet utgår från Kommunstyrelsens sammanträde den 18 april 2017.
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§ 95 Remittering av motioner
Ärendenummer: Ks 4/2017
Handläggare: Lena Claeson
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har den 29 mars 2017 överlämnat följande motioner
till Kommunstyrelsen för beredning:
- Motion från Daniel Granqvist (M) om minnesstenar över offer för
Förintelsen, Ks 552/2017
- Motion från Jessica Carlqvist m.fl. (V) om inga cirkusdjur på kommunal
mark, Ks 553/2017
- Motion från Martha Wicklund m.fl. (V) om att införa en flexibel
boendeform i kommunal regi, Ks 554/2017
- Motion från Sara Richert m.fl. (MP) om stöd till lokala initiativ för en
hållbar utveckling, Ks 555/2017
- Motion från Stefan Stark(M) om samordnad administration och service
på Örebros skolor, Ks 556/2017
- Motion från Stefan Stark (M) om trygghet och studiero på Örebros
gymnasieskolor, Ks 557/2017
Beslutsunderlag
- Motion från Daniel Granqvist (M) om minnesstenar över offer för
Förintelsen, Ks 552/2017
- Motion från Jessica Carlqvist m.fl. (V) om inga cirkusdjur på kommunal
mark, Ks 553/2017
- Motion från Martha Wicklund m.fl. (V) om att införa en flexibel
boendeform i kommunal regi, Ks 554/2017
- Motion från Sara Richert m.fl. (MP) om stöd till lokala initiativ för en
hållbar utveckling, Ks 555/2017
- Motion från Stefan Stark(M) om samordnad administration och service
på Örebros skolor, Ks 556/2017
- Motion från Stefan Stark (M) om trygghet och studiero på Örebros
gymnasieskolor, Ks 557/2017
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Motion från Daniel Granqvist (M) om minnesstenar över offer för
Förintelsen, remitteras till Kommunstyrelseförvaltningen.
2. Motion från Jessica Carlqvist m.fl. (V) om inga cirkusdjur på kommunal
mark, remitteras till Programnämnd samhällsbyggnad.
3. Motion från Martha Wicklund m.fl. (V) om att införa en flexibel
boendeform i kommunal regi, remitteras till Programnämnd
samhällsbyggnad, Programnämnd social välfärd och
Kommunstyrelseförvaltningen.
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4. Motion från Sara Richert m.fl. (MP) om stöd till lokala initiativ för en
hållbar utveckling, remitteras till Kommunstyrelseförvaltningen.
5. Motion från Stefan Stark(M) om samordnad administration och service
på Örebros skolor, remitteras till Programnämnd barn och utbildning.
6. Motion från Stefan Stark (M) om trygghet och studiero på Örebros
gymnasieskolor, remitteras till Programnämnd barn och utbildning.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 96 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt, månadsrapport
Ärendenummer: Ks 6/2017
Handläggare: Karin Nilsson
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelseförvaltningen har sammanställt en rapport över
utvecklingen inom ekonomi, personal och verksamhet under mars 2017.
Beslutsunderlag
Månadsrapport ekonomi, personal och verksamhet Örebro kommun, mars
2017
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
-Rapporten läggs till handlingarna.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 97 Rapport från Örebro Rådhus AB
Ärendenummer: Ks 7/2017
Handläggare: Tina Hillding
Ärendebeskrivning
Styrelsen i Örebro Rådhus AB ska enligt ägardirektivet hålla
Kommunstyrelsen löpande informerad om sin egen och
dotterbolagensverksamhet samt om åtgärder av större vikt.
Information om ekonomiskt resultat och investeringar för bolagen i Örebro
Rådhuskoncernen ingår i Örebro kommuns delårsrapporter.
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Årsredovisningar för Örebro Rådhus AB och dotterbolagen redovisas i sin
helhet till Kommunstyrelse och Kommunfullmäktige.
I denna rapport lämnas övrig information om moderbolagets och
dotterbolagets verksamhet utifrån de ärenden som har behandlats i
bolagens styrelser. Ärenden som ska behandlas av Kommunstyrelsen
redovisas inte i denna rapport.
Beslutsunderlag
Rapport från Örebro Rådhus AB
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Rapporten läggs till handlingarna
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 98 Rapport över finansverksamheter under mars 2017
Ärendenummer: Ks 8/2017
Handläggare: Mats Rodenfelt
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelseförvaltningen redovisar i rapport finansverksamheten
under mars år 2017.
Beslutsunderlag
Rapport över finansverksamheten under mars år 2017
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Rapporten läggs till handlingarna.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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§ 99 Kommundirektörens rapport
Ärendenummer: Ks 5/2017
Handläggare: Anne Andersson
Ärendebeskrivning
Kommundirektören redogör i en rapport för nyheter inom förvaltningen.
Beslutsunderlag
Kommundirektörens rapport, mars 2017
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Rapporten läggs till handlingarna.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 100 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Ks 558/2017
Handläggare: Lena Claeson
Ärendebeskrivning
Alla beslut fattade med stöd av delegation av tjänsteman, ordförande eller
utskott ska anmälas till Kommunstyrelsen på närmast följande
sammanträde enligt 6 kap. 35 § KL. Det är först efter återrapporteringen till
Kommunstyrelsen som delegationsbesluten kan vinna laga kraft och det är
också ett sätt att hålla ledamöter och ersättare i Kommunstyrelsen
informerade om vilka beslut som fattats genom delegation.
Delegationsförteckningen för Kommunstyrelsen antogs den 27 mars 2003
och reviderades senast den 20 september 2016. Inför Kommunstyrelsens
sammanträde den 18 april 2017 redovisar Kommunstyrelseförvaltningen
beslut som tagits med stöd av delegation under mars 2017.
Beslutsunderlag
Sammanställning över delegationsbeslut inom övrig verksamhet under
perioden 1- 31 mars 2017
Sammanställning över delegationsbeslut inom finansverksamheten under
perioden 1- 31 mars 2017
Protokoll från Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt,
2017-03-14
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Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Anmälan av delegationsbeslut läggs till handlingarna
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 101 Anmälan av handlingar
Ärendenummer: Ks 3/2017
Handläggare: Lena Claeson
Ärendebeskrivning
Varje månad anmäler Kommunstyrelseförvaltningen handlingar som
inkommit och bedöms relevanta för Kommunstyrelsen att få kännedom
om.
Beslutsunderlag
Riktlinjer för informationssäkerhet, Ks 412/2016
Ekonomisk redovisning för Nerikes Brandkår 2016, Ks 1442/2016
Revisionsrapport om planeringsförutsättningar, Ks 425/2017
Revisionsrapport om personalförsörjning, Kommunstyrelsen och
Miljönämnden, Ks 426/2017
Revisionsrapport om personalförsörjning, Kommunstyrelsen och
socialnämnderna, Ks 427/2017
Grundläggande granskning av Kommunstyrelsen och nämnder 2016, Ks
546/2017
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Anmälan läggs till handlingarna.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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§ 102 Val av ersättare i Kommunala Tillgänglighetsrådet
Ärendenummer: Ks 1313/2014
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har till uppgift att utse ledamöter och personliga
ersättare i Kommunala Tillgänglighetsrådet (KTR). Rådet ska enligt sitt
reglemente bestå av högst elva ledamöter och lika många personliga
ersättare. Högst sju ledamöter och sju ersättare ska representera
handikapporganisationerna. Resterande ledamöter representerar Örebro
kommun. Kommunens ledamöter ska företräda programnämnderna.
Ordförande i rådet utses bland kommunens representanter och vice
ordförande utses bland företrädarna för handikapporganisationerna.
Kommunstyrelsen utsåg den 27 januari 2015, § 11, tre ledamöter och tre
ersättare som representerar Örebro kommun och den 24 februari 2015, §
44, representanter för handikapporganisationerna.
Gun Lundqvist som valts till ersättare i Kommunala Tillgänglighetsrådet
och representerat den medicinska funktionshindergruppen har avsagt sig
sitt uppdrag och Kommunstyrelsen behöver därför utse en ny ersättare som
representerar den medicinska funktionshindergruppen. Nominering har
inkommit från Kommunala Tillgänglighetsrådets referensgrupp.
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Entlediga Gun Lundqvist från uppdraget som ersättare i Kommunala
Tillgänglighetsrådet som representant för den medicinska
funktionshindergruppen.
2. Utse Erika Andersson som ny ersättare i Kommunala
Tillgänglighetsrådet som representant för den medicinska
funktionshindergruppen, för tiden 18 april 2017- 31 december 2018.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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§ 103 Val av ledamot i Jämställdhetsdelegationen
Ärendenummer: Ks 1312/2014
Ärendebeskrivning
Jämställdhetsdelegationen är en delegation underställd Kommunstyrelsen
och samordnar jämställdhetsfrågorna i Örebro kommun. Delegationen ska
utveckla arbetet för jämställdhet ur ett medborgar-, brukar- och
arbetsgivarperspektiv. Delegationen ska vara en pådrivande aktör i
jämställdhetsarbetet, inom den egna organisationen, men också i
kommunen och regionen i stort.
Kommunstyrelsen har till uppgift att utse ledamöter till
jämställdhetsdelegationen. Kommunstyrelsen utsåg den 16 december 2014,
§ 320, en ledamot per parti för tiden 1 januari 2015 - 31 december 2018.
Då Linn Andersson (M) har avsagt sig sin plats i delegationen
behöver Kommunstyrelsen utse en ny ledamot.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Entlediga Linn Andersson (M) från uppdraget som ledamot i
Jämställdhetsdelegationen.
2. Utse Ewa Leitzler (M) till ledamot i Jämställdhetsdelegationen, för tiden
18 april 2017 - 31 december 2018.
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Reservation

3. Överförda driftsresultat och
investeringsresultat från 2016
Vänsterpartiet har haft en annan fördelning än
minoritetsstyret när det gäller AFA-medel.
Vänsterpartiet anser inte att kommunen ska satsa några AFAmedel i Örebro airport. Örebro kommun bör inte lägga
några medel på nya flyglinjer och vi menar heller inte att
Örebro kommun ska vara delägare i flygplatsen.
Att satsa på flygtrafiken i tider då alla starkt
klimatbelastande transporter skyndsamt måste minska är en
felsatsning som kan få stora konsekvenser för vår miljö och
framtid. Detta framlade vi redan när Afa-medlen fördelades
för 2016-2018.

G

Mot denna bakgrund reserverar jag mig gällande punkt 3
Tilläggsanslag finansierade via Afa-medel..

Murad Artin
För Vänsterpartiet

1

~ moderaterna
Yrkande

Ärende 3
Ärendenummer: Ks 442/2017
"Överförda driftsresultat och inventeringsresultat från 2016"

Kommunstyrelsen
Örebro kommun
18 april 2017

Örebro kommun behöver satsa på välfärden
Prognoserna för Örebro kommun för de kommande åren är oroväckande. Den demografiska
försö1jningsbördan ökar, vilket innebär att allt fåne kommer att behöva försö1ja allt fler.
Samtidigt ställer den växande andelen barn och äldre krav på en omfattande utbyggnad av
skol- och omsorgssystemet. Det stora antalet nyanlända som nu böijar lämna den statliga
etableringsersättningen och gå över till kommunalt försöijningsstöd innebär en kraftigt ökad
kostnad för kommunens i andel minskande skattebetalare. För att Örebro ska klara av att
fo11sätta leverera välfärd till medborgarna krävs en åtstramning av planerade ekonomiska
förhävelser och tydliga arbetsmarknadsinsatser. Det är inte lämpligt att låsa upp dyrbara
skattepengar i onödiga, kosmetiska skrytbyggnader som kulturkvarter och naturum. Vi yrkar
därför på att de överförda investeringsanslagen justeras utifrån Moderaternas och
Liberalernas gemensamma investeringsprogram, och uppmanar de styrande partierna att
framöver förvalta örebroarnas skattepengar med stöne omsorg. I övrigt går vi med på
kommunstyrelseförvaltningens förslag.

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi att kommunstyrelsen beslutar
att

bifalla punkterna 1, 2 och 3 i kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut,
samt

att

åtenemittera punkt 4 till kommunstyrelseförvaltningen för nya beräkningar av
överförda investeringsanslag från 2016 i enlighet med intentionerna i detta
yrkande och Moderaternas och Liberalernas gemensamma
investeringspro gram.

Om kommunstyrelsen beslutar annat gäller ovanstående som reservation till förmån för eget
förslag.

För Nya :Moderaternas grupp i Kommunstyrelsen

Anders Åhrlin (M)

Yrkande/reservation
Ärende: Revidering av tidigare beslut om kommunalt stöd till Vivalla folkets hus
Ärendenummer: Ks 1323/2015
Datum: 2017-04-18
Vi sverigedemokrater tycker att alltför stora mängder skattemedel plöjs ned i integrationsåtgärder i
Vivalla. Den aktuella föreningen utgör en plattform för kulturföreningar vars syfte är att bibehålla och
stärka invandrarkulturer i ett redan svårt segregerat samhälle. Vi anser att sådan verksamhet inte ska
understödjas med skattemedel utan bekostas av intressenterna själva.
Vi har andra planer för föreningsstödet i Vivalla som vi tror skulle bättre komma till bukt med
problemen i området. FäITe resurser ska användas till föreningsstöd till kulturföreningar och fler
resurser till idrottsrörelser, trygghetsvandringar och andra bra initiativ i den problemtyngda stadsdelen.
Med hänvisning till ovanstående yrkar jag på:

Att driftbidrag, investeringsbidrag och hyresanslag till Vivalla Folketshusförening fastställs till Okr för
innevarande och kommande år.

För Sverigedemokraterna i kommunstyrelsen:

Daniel Edström (SD)

~ 'c)verhedeuMl<rater~
J ÖREBRO KOMMUN

Yrkande/reservation
Ärende: Natmvägledning på flera språk
Ärendenummer: Ks 260/2017
Datum: 2017-04-18
Vi sverigedemokrater har inget emot naturvägledning och utomhuspedagogik men anser att sådan
riktad till nyanlända ska hållas på svenska för att stimulera till språkinlärning. När naturvägledning
eller annan samhällsservice ges på hemspråk så försvagas incitamenten till att lära sig svenska språket.

Ju mer samhällsservice som ges på hemspråk, desto mer sänder vi signalen till den nyanlände att
denne inte behöver lära sig svenska och därmed befäster vi den nyanländes utanförskap.
Med hänvisning till ovanstående yrkar v i avslag på båda punkterna i kommunstyrelseförvaltningens
förslag till beslut.

För Sverigedemokraterna i kommunstyrelsen:

Daniel Edström (SD)

~ 'Sverh~lcrattflUv
J . ÖREBRO KOMMUN
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Särskilt yttrande

7. Svar på remiss om förslag till ny
översiktsplan Vårt framtida Örebro.
Vänsterpartiet kommer att lämna ett eget remissyttrande
till revideringen av översiktsplanen. Det här särskilda
yttrandet gäller endast kommunstyrelsens förslag till
remissvar.
I Översiktsplanen går att läsa följande ställningstaganden
om flygplatsen:

”Verksamheten vid Örebro flygplats är viktig för kommunens och regionens
näringsliv och ska skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra nyttjandet.
Översiktsplanen ska ge handlingsfrihet vid en utveckling av flyget och medge en
förlängning av landningsbanan till 3 000 meter samt avåkningszon på 300
meter norr och söder om landningsbanan. I anslutning till flygplatsen kan
verksamheter direkt knutna till flygets behov tillåtas.”
För oss i Vänsterpartiet är det tydligt att Örebro kommun
inte bör lägga några medel på nya flyglinjer och vi menar
heller inte att Örebro kommun ska vara delägare i
flygplatsen. Det är inte ett kommunalt ansvar att
tillgodose olika behov av flygtrafik.
Att satsa på flygtrafiken i tider då alla starkt
klimatbelastande transporter skyndsamt måste minska är en
felsatsning som kan få stora konsekvenser för vår miljö och
framtid.

Murad Artin
För Vänsterpartiet

1

Yrkande/reservation
Ärende: Landsbygdsprogram för Örebro kommun
Ärendenummer: Ks 533/2015
Datum: 2017-04-18
Sverigedemokrntema är ett parti som värnar landsbygden och de som bor och verkar där. Därför anser
vi att det är viktigt och angeläget att Örebro kommun har ett landsbygdsprogram. Att det förslag till
landsbygdsprogram som nu framläggs har arbetats fram av en parlamentarisk grupp ser vi som positivt
ur demokratisynpunkt. Dock stämmer det slutgiltigt framlagda programförslaget ändå inte i tillräckligt
stor utsträckning överens med Sverigedemokraternas hållning.
På sidan 6 i programmet finns en formulering som lyder "I Sverige är det framförallt den yngre
generationen som flyttar till städer vilket leder till en åldrande befolkning på landsbygden. De många
nyanlända som kommer till Sverige behövs för att få en bättre balans i åldersfördelningen, framför allt
på landsbygden." Sverigedemokraterna anser att det är förvånande att i Landsbygdsprogrammet
förutsätta att åldersskevheten löses bäst med hjälp av invandrade personer. Vi menar att en lämplig
problemansats snarare vore hur man får fler unga att bosätta sig och bli verksamma på landsbygden
istället för att rikta in sig på nyanlända personer i alla åldrar. Med den nuvarande formuleringen
prioriterar man en viss grupp inom men även utom målgruppen och missar på så sätt merpaiien av
lösningsmöj ligheten.
Sverigedemokraterna menar vidare att det är vanskligt att ha som intention att tvångsplacera människor
där de ändå inte vill bo bara för att försöka uppnå en konfonn fördelning av människor i kommunens
alla delar. När man tittar på förflyttningsmönster för etablerade nyanlända ser man en tydlig rörelse från
landsbygd till stad och från mindre otier till större, precis samma mönster som för den yngre
generationen i allmänhet.
Med hänvisning till ovanstående väljer undertecknad att yrka
- att meningen "De många nyanlända som kommer till Sverige behövs för att få en bättre balans i
åldersfördelningen, framför allt på landsbygden" på sidan 6 i Landsbygdsprogrammet stJyks.
I det fall yrkandet faller gäller ovanstående som reservation.

För Sverigedemokraterna i Kommunstyrelsen:

Daniel Eclström (SD)
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Yrkande

Ärende 14
Ärendenummer: Ks 395/2017
"Biblioteksplan"

Kommunstyrelsen
Örebro kommun
18 april 2017

En bildningsorienterad biblioteksplan
Skrivningen på sidan 15 i Biblioteksplan för Örebro kommun, under rnbriken
Folkbiblioteket som plats för eget skapande, med lydelsen "Det gemensamma skapandet kan
vara en metod för att överbrygga olika klyftor, kunskapsklyftor, generationsklyftor samt
klyftor över sociala konstruktioner som kön, klass och etnisk tillhörighet" sammanblandar
olika typer av mänskliga egenskaper på ett otydligt sätt.

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi att kommunstyrelsen beslutar
att

f01mulera om den mening på sidan 15 i Biblioteksplan för Örebro kommun
som anges i yrkandet ovan så att den istället lyder "Det gemensamma
skapandet kan vara ett verktyg för att föra samman människor från olika
bakgrunder och med olika kunskaper och erfarenheter", samt

att

anta Biblioteksplan för Örebro kommun med ovan ändring.

Om kommunstyrelsen beslutar annat gäller ovanstående som reservation till förmån för eget
förslag.

För Nya Moderaternas grupp i Kommunstyrelsen

SÄRSKILT YTTRANDE

Liberalerna

Kommunstyrelsen 18 april 2017
Ärende 14
Ärende: Ks 395/2017
Örebro 20 l 7-03- l 4

En aktuell och kunskapsbaserad Biblioteksplan är nödvändig!

Liberalerna bifaller Biblioteksplanen. Till beslutet vill Liberalerna i Örebro
kommun dock föra fra m och påpeka a tt det i Kulturnämnden bör å terskapas
en parlame ntarisk grupp som fortsätter att bearbeta biblioteksplanen. De t
möjliggör både demokratiskt insyn och kompetens inom området.

Karolina Wallström

Liberalerna Örebro • Mats-Olof Liljegren • Pressekreterare • Tel. 070 360 19 19 • e-post: mats-olof.liljegren@liberalerna.se

~moderaterna
Yrkande

Ärende 18
Ärendenummer: Ks 237/2016
"Svar på motion från Johanna Reimfelt (M) om
nytt system i hemtjänsten"

Kommunstyrelsen
Örebro kommun
18 april 2017

En trygg hemtjänst som utgår ifrån medborgarnas behov
Inom hemvården i Örebro kommun används ett planeringssystem som heter TES. Sättet som det
används på idag kan leda till stress hos vårdpersonalen och i förlängningen till sämre vård och
service för medborgarna. Såväl undersköterskor som sjuksköterskor mår dåligt och sjukskriver
sig eller slutar helt. Många orkar inte jobba fram till pensionsåldern. Personalkontinuiteten blir
lidande, vilket bidrar till ökad otrygghet hos våra äldre.
Vi tror att en stor del av problemet går att lösa genom att se över hur planeringssystemet
används. Forskning visar att människor som har kontroll över sitt arbete mår bättre och kan
hantera stress på ett mer konstruktivt sätt. Örebro kommun behöver se över användandet av
TES:en så att det blir ett mer flexibelt och lyhört verktyg, som på ett bättre sätt tar hänsyn till
våra äldres behov och önskemål.
Ett exempel som Örebro kommun kan titta på är hur Landskrona har löst tidsplaneringen. Där
har man infö11 ett nivåsystem där vårdtagarna delas in i olika nivåer utifrån en individuell
bedömning av vård- och stödbehovet. Beviljade insatser tidspreciseras inte utan planeras
tillsammans med utföraren inom ramen för det totala stöd som vårdtagaren fått beviljat.
Det innebär mer konkret att en vårdtagare som beviljats mellan 25-49 timmar av stöd själv gör
upp med utföraren hur många timmar som ska utnyttjas och när. Regelbunden uppföljning
garanterar att vårdtagaren hela tiden ligger på rätt nivå utifrån det aktuella behovet. Det skapar
en mer flexibel hemtjänst som utgår från vårdtagaren och där personalen får bättre
förutsättningar att göra ett bra jobb.
Genom att se över hur andra kommuner använder TES och andra planeringssystem kan
kommunen få viktiga uppslag i arbetet med att förbättra Örebros hemvård.

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi att kommunstyrelsen beslutar
att

bifalla motionen.

Om kommunstyrelsen beslutar annat gäller ovanstående som reservation till förmån för eget
förslag.

För Nya Moderaternas grupp i Kommunstyrelsen

