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Ks 78/2018

Protokoll

ÖREBRO

Kommunfullmäktige
Datum:
2018-04-25
Klockan: 09.00 – 17.05, ajournering kl. 12.00–13.00 och kl. 14.35–15.00.
Plats:
Sessionssalen, Rådhuset
Närvarande ledamöter
Agneta Blom (S)
Jan Zetterqvist (S)
Ulf Södersten (M)
Torgny Larsson (S)
Fisun Yavas (S)
Jennie Nises (S)
Camilla Andersson (S)
Per Lilja (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)
Hanna Altunkaynak (S)
Eva Eriksson (S)
Roger Andersson (S)
Per-Åke Sörman (C)
Lars Johansson (C)
Charlotte Edberger Jangdin (C)
Elisabeth Malmqvist (C)
Lennart Bondeson (KD)
Anders Hagström (KD)
Marlene Jörhag (KD)
Sara Maxe (KD)
Murad Artin (V)
Martha Wicklund (V)
Anders Åhrlin (M)
Johanna Reimfelt (M)
Stefan Stark (M)

§§ 62-66, del av § 67.

§§ 67-75.

§§ 62-67.
§§ 66-75.

§§ 66-75.

§§ 67-75.
§§ 62-66.
§§ 62-66.
§§ 62-67.
§§ 62-67.

§§ 66-75.
§§ 62-67.
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Ewa Leitzler (M)
Maria Haglund (M)
Johan Kumlin (M)
Hossein Azeri (M)
Maria Hedwall (M)
Lars Elamson (M)
Niclas Persson (MP)
Marcus Willén Ode (MP)
Gunnar Oest (MP)
Jesper Sjöberg Räftegård (MP)
Daniel Spiik (SD)
Sigvard Blixt (SD)
Habib Brini (SD)
Karolina Wallström (L)
Ulrica Solver-Gustavsson (L)
Patrik Jämtvall (L)
Åsa Johansson (L)
Tjänstgörande ersättare
Lasse S Lorentzon (S)
Elisabeth Karlsson Zuaw (S)
Anna Hedström (S)
Nourouz Wanli (S)
Jonas Håård (S)
Per-Ove Karlsson (S)
Gun Carlestam Lewin (S)
Marie Magnusson (KD)
Anders Hagsten (KD)

§§ 62-66.

Ersätter Björn Sundin (S).
Ersätter Yusuf Abdow (S).
Ersätter Jessica Ekerbring (S).
Ersätter Jennie Nises (S), §§ 62-66.
Ersätter Linda Smedberg (S).
Ersätter Inger Carlsson (S).
Ersätter Agneta Blom (S) §§ 68-75.
Ersätter Lennart Bondeson (KD),
§§ 68-75.
Ersätter Anders Hagström (KD),
§§ 67-75.

Hannah Ljung (C)

Ersätter Lars Johansson (C),
§§ 62-66. Ersätter Charlotte
Edberger Jangdin (C), §§ 67-75.

Seydou Bahngoura (C)

Ersätter Elisabeth Malmqvist (C),
§§ 67-75.

Gunilla Olofsson (M)
Emelie Jaxell (M)
Sara Dicksen (M)
Eghbal Kamran (M)

Ersätter Sara Ishak (M).
Ersätter Daniel Granqvist (M).
Ersätter Linn Andersson (M).
Ersätter Johanna Reimfelt (M),
§§ 68-75.
Ersätter Daniel Edström (SD).
Ersätter Per Folkeson (MP).
Ersätter Lotta Sörman (MP).
Ersätter Jessica Carlqvist (V).
Ersätter Ulrica Solver Gustavsson
(L), §§ 67-75.

Per Hofstedt (SD)
Sten Lang (MP)
Lotta Sörman (MP)
Stefan Nilsson (V)
Johan Åqvist (L)
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Närvarande ersättare
Pell Uno Larsson (S)
Maysun Murad (S)
Gun Carlestam Lewin (S)
Eghbal Kamran (M)
Seydou Bahngoura (C)
Marie Magnusson (KD)
Anders Hagsten (KD)

§§ 62-67.
§§ 62-67.
§§ 62-66.
§§ 62-67.
§§ 62-66.

Övriga
Ullis Sandberg (S), kommunalråd
Paragraf 62-75

Lena Claeson, sekreterare
Justerat den 2 maj 2018

Agneta Blom (S), ordförande §§ 62-66

Jan Zetterqvist (S), ordförande §§ 67-75

Anna Hedström (S), justerare

Åsa Johansson (L), justerare

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 4 maj 2018.
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§ 62 Val av protokollsjusterare och bestämmande av tid
för justering av protokollet
Ärendebeskrivning
På förslag av ordförande Agneta Blom (S) uppdras åt Anna Hedström (S)
och Åsa Johansson (L), med Marlene Jörhag (KD) och Johan Kumlin (M)
som ersättare, att jämte ordföranden justera protokollet. Justeringen äger
rum på Kommunstyrelseförvaltningen i Rådhuset den 2 maj 2018 kl. 14.30.

§ 63 Enkel fråga från Sara Richert (MP) till Per-Åke Sörman
(C) om vad som görs för att stoppa övergreppen mot unga
tjejer vid Marieberg?
Ärendenummer: Ks 537/2018
Ärendebeskrivning
Sara Richert (MP) har inkommit med en fråga till Per-Åke Sörman (C) om
vad som görs för att stoppa övergreppen mot unga tjejer vid Marieberg?
Beslutsunderlag
Fråga från Sara Richert (MP)
Kommunfullmäktiges behandling
Ordförande Agneta Blom (S) frågar Kommunfullmäktige om frågan istället
kan ställas av Niclas Persson (MP) eftersom Sara Richert (MP) är
frånvarande vid dagens sammanträde. Kommunfullmäktige godkänner
detta.
Niclas Persson (MP) ställer frågan.
Per-Åke Sörman (C) yttrar sig.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Frågan får ställas.
2. Frångå ärendet som därmed är färdigbehandlat.
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§ 64 Enkel fråga från Sara Richert (MP) till ordförande i
Örebro kompaniet Ullis Sandberg (S) om säkerställande av
jämställda arrangemang
Ärendenummer: Ks 538/2018
Ärendebeskrivning
Sara Richert (MP) har inkommit med en fråga till ordförande i Örebro
kompaniet Ullis Sandberg (S) om säkerställande av jämställda
arrangemang?
Beslutsunderlag
Fråga från Sara Richert (MP)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Frågan får ställas.
2. Bordlägga ärendet.

§ 65 Interpellation från Cecilia Lönn Elgstrand (V) till
Jessica Ekerbring (S) om nya rutiner för skolplaceringar
Ärendenummer: Ks 405/2018
Ärendebeskrivning
Cecilia Lönn Elgstrand (V) har inkommit med en interpellation till Jessica
Ekerbring (S) om nya rutiner för skolplaceringar.
Beslutsunderlag
Interpellation från Cecilia Lönn Elgstrand (V)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Bordlägga ärendet.
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§ 66 Årsredovisning Örebro kommun 2017
Ärendenummer: Ks 252/2018
Handläggare: Karin Nilsson
Ärendebeskrivning
Bedömningen av utvecklingen inom verksamhetens mål för god
ekonomisk hushållning baseras på utfallet för de indikatorer som fastställts
i Övergripande strategier och budget 2017 och hur kommunen arbetet för
att nå utveckling inom de fyra strategiska områdena och de 21 fastställda
målen.
Utvecklingen går framåt inom samtliga 21 mål och många
förbättringsområden pågår. Inom femton mål visar indikatorernas utfall att
utvecklingen går åt rätt håll. Inom två av målen når majoriteten av
indikatorernas utfall inte uppsatta målvärden, vilket är en indikation på att
vi inte uppnår önskvärda effekter. Inom två mål indikerar någon av
indikatorerna att utvecklingen inte går i önskvärd riktning. Två av målen
har indikatorer där mätningar inte kan göras, dessa är fortfarande under
utveckling. Det finns en planering för en fortsatt utveckling och satsningar
väntar inom kompetensförsörjning, integration, digitalisering,
skolutveckling och stadsutveckling.
Kommunens resultat för 2017 uppgår till 552 miljoner kronor. Det är 383
miljoner kronor mer än budgeterat. Utfallet för planperioden 2017-2019
prognostiseras till 2,4 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag,
vilket är högre än det finansiella målet. Självfinansieringsgraden för årets
skattefinansierade investeringar uppgår till 162 procent vilket är högre än
målet. Investeringarna i kommunens verksamhet uppgår till 673 miljoner
kronor, vilket är 462 miljoner lägre än budgeterat.
Sammantaget görs bedömningen att Örebro kommun uppfyller kraven på
god ekonomisk hushållning både ur verksamhetsperspektivet och det
finansiella perspektivet.
Under året har planerats för ianspråktagande av delar av åtets resultat som
har flerårig effekt. Genom markering i eget kapital öronmärks medel för
specifika ändamål. Under 2017 har 28 miljoner kronor tagits i anspråk.
I 2017 års resultat finns förslag på att markera medel i det egna kapitalet
för upparbetade resultat för intraprenader, höja nivån för sociala
investeringar till 100 miljoner kronor samt kapitalkostnader inom
exploateringsverksamheten. Det finns också ett förslag på att höja
nuvarande resultatutjämningsreserv till 160 miljoner kronor.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 10 april 2018 och beslutade för
egen del att Anders Åhrlin (M) och Niclas Persson (MP) fick lämna varsitt
särskilt yttrande som togs till protokollet.
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Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Vård och omsorgsnämnd öster, 2018-04-23, § 77
samt skriftlig förklaring med två bilagor
Revisionsberättelse för år 2017
Revisionsberättelse för år 2017 från Lars Östring
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen 2018-04-10, § 80
Särskilt yttrande från Moderaterna, 2018-04-10
Särskilt yttrande från Miljöpartiet, 2018-04-10
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-03-19
Årsredovisning Örebro kommun år 2017
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
1. Årsredovisningen för 2017 godkänns.
2. Av årets resultat reservera 80 mnkr inom det egna kapitalet för
resultatutjämningsreserven.
3. Av årets resultat markera 19,1 mnkr inom det egna kapitalet för sociala
investeringar.
4. Av årets resultat markera 8 mnkr inom det egna kapitalet för nya
överskott inom intraprenaderna.
5. Av årets resultat markera 183,9 mnkr inom det egna kapitalet för
framtida kapitalkostnader för exploateringsfastigheter.
Därutöver föreslår Kommunfullmäktiges presidium Kommunfullmäktige
att besluta:
6. Med utgångspunkt i Stadsrevisionens revisionsberättelse följa
Stadsrevisionens förslag om att rikta anmärkning mot Vård- och
omsorgsnämnd öster. Detta motiveras med att nämnden inte har lyckats
komma tillrätta med det ekonomiska underskottet och få en budget i balans
i enlighet med Kommunfullmäktiges direktiv.
Anmärkningen innebär inte en misstro mot att nämnden tar stort ansvar för
att tillhandahålla god kvalitet i den omsorg medborgare erhåller från dem.
Kommunfullmäktige har stor respekt för att nämnd och förvaltning har
arbetat mycket hårt med att komma tillrätta med det ekonomiska
underskottet. Vård- och omsorgsnämnd öster har under 2017 på olika sätt
arbetat aktivt för att minska kostnaderna och få en ekonomi i balans. Att
helt vända en negativ ekonomisk utveckling som pågått under flera år är ett
omfattande arbete och Kommunfullmäktige förväntar sig att beslutade
åtgärder som nämnden har planerat i ett längre perspektiv kommer att ge
resultat under år 2018.
7. I enlighet med Stadsrevisionens revisionsberättelse bevilja ansvarsfrihet
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för Kommunstyrelsen och övriga nämnder samt de enskilda
förtroendevalda i dessa organ för 2017 års verksamhet.
Kommunfullmäktiges behandling
Stadsrevisionens ordförande Britta Bjelle (L) föredrar Stadsrevisionens
revisionsberättelse.
Yrkande
Kenneth Nilsson (S), Per-Åke Sörman (C), Anders Hagström (KD),
Hannah Ljung (C), Fisun Yavas (S), Ullis Sandberg (S), John Johansson
(S), Sara Maxe (KD), Susann Wallin (S) yrkar bifall till
Kommunstyrelsens förslag.
Niclas Persson (MP) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag för
beslutspunkterna 1-5, Kommunfullmäktiges presidiums förslag för
beslutspunkt 6 om att rikta anmärkning mot Vård och omsorgsnämnd
öster samt att få lämna ett särskilt yttrande som tas till protokollet.
Anders Åhrlin (M) och Marcus Willén Ode (MP) yrkar bifall
till Kommunstyrelsens förslag för beslutspunkterna 1-5 och
Kommunfullmäktiges presidiums förslag för beslutspunkt 6 om att rikta
anmärkning mot Vård och omsorgsnämnd öster.
Lennart Bondeson (KD), yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag för
beslutspunkterna 1-5 och Kommunfullmäktiges presidiums förslag för
beslutspunkterna 6 och 7.
Karolina Wallström (L) yrkar bifall till Kommunfullmäktiges
presidiums förslag för beslutspunkt 6 om att rikta anmärkning mot Vård
och omsorgsnämnd öster.
Ajournering
Kommunfullmäktige ajournerar sig kl. 12.00 för lunchpaus. Sammanträdet
återupptas kl. 13.00.
Proposition
Ordförande Agneta Blom (S) redovisar förslag till propositionsordning
som Kommunfullmäktige godkänner.
Ordföranden behandlar först Kommunstyrelsens förslag för
beslutspunkterna 1-5 och finner att det endast finns ett förslag till beslut,
dvs. Kenneth Nilssons (S) m.fl. förslag om bifall till Kommunstyrelsens
förslag, och att Kommunfullmäktige beslutar enligt detta.
Därefter behandlar ordföranden Kommunfullmäktiges presidiums förslag
för beslutspunkterna 6-7 och finner att det endast finns ett förslag till
beslut, dvs. Lennart Bondesons (KD) m.fl. förslag om bifall till
Kommunfullmäktiges presidiums förslag, och att Kommunfullmäktige
beslutar enligt detta.
Slutligen ställer ordföranden Niclas Perssons (MP) yrkande om att få
lämna ett särskilt yttrande som tas till protokollet, under proposition och
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finner att Kommunfullmäktige beslutar att bifalla yrkandet.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Årsredovisningen för 2017 godkänns.
2. Av årets resultat reservera 80 mnkr inom det egna kapitalet för
resultatutjämningsreserven.
3. Av årets resultat markera 19,1 mnkr inom det egna kapitalet för sociala
investeringar.
4. Av årets resultat markera 8 mnkr inom det egna kapitalet för nya
överskott inom intraprenaderna.
5. Av årets resultat markera 183,9 mnkr inom det egna kapitalet för
framtida kapitalkostnader för exploateringsfastigheter.
6. Med utgångspunkt i Stadsrevisionens revisionsberättelse följa
Stadsrevisionens förslag om att rikta anmärkning mot Vård- och
omsorgsnämnd öster. Detta motiveras med att nämnden inte har lyckats
komma tillrätta med det ekonomiska underskottet och få en budget i balans
i enlighet med Kommunfullmäktiges direktiv.
Anmärkningen innebär inte en misstro mot att nämnden tar stort ansvar för
att tillhandahålla god kvalitet i den omsorg medborgare erhåller från dem.
Kommunfullmäktige har stor respekt för att nämnd och förvaltning har
arbetat mycket hårt med att komma tillrätta med det ekonomiska
underskottet. Vård- och omsorgsnämnd öster har under 2017 på olika sätt
arbetat aktivt för att minska kostnaderna och få en ekonomi i balans. Att
helt vända en negativ ekonomisk utveckling som pågått under flera år är ett
omfattande arbete och Kommunfullmäktige förväntar sig att beslutade
åtgärder som nämnden har planerat i ett längre perspektiv kommer att ge
resultat under år 2018.
7. I enlighet med Stadsrevisionens revisionsberättelse bevilja ansvarsfrihet
för Kommunstyrelsen och övriga nämnder samt de enskilda
förtroendevalda i dessa organ för 2017 års verksamhet.
8. Niclas Persson (MP) får lämna ett särskilt yttrande som tas till
protokollet.
Karolina Wallström (L), Patrik Jämtvall (L), Åsa Johansson (L), Murad
Artin (V), Marta Wicklund (V) och Stefan Nilsson(V) deltar inte i beslutet
för beslutspunkterna 1-5.
För beslutspunkt 6 antecknas att de ledamöter och ersättare i
Kommunfullmäktige, vilka också är ledamöter i Vård och omsorgsnämnd
öster, inte deltar i detta beslut.
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För beslutspunkt 7 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.

§ 67 Årsredovisning för Örebro Rådhus AB och
dotterbolagen 2017
Ärendenummer: Ks 353/2018
Handläggare: Tina Hillding
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 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 1 794 mnkr i moderbolagets bokslut för 2017 (1 799 mnkr år 2016).
Moderbolagets resultat för år 2017 är en vinst på 37 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 291 mnkr efter skatt.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 10 april 2018.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen 2018-04-10, § 82
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-03-22
Årsredovisning 2017 för Örebro Rådhus AB
Årsredovisningar 2017 för dotterbolagen, intressebolag och större
dotterdotterbolag.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
1. Årsredovisning 2017 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:
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a) fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande
fall koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
b) disponera bolagens vinster eller förluster enligt de fastställda
balansräkningarna;
c) bevilja ansvarsfrihet gentemot bolagen för styrelseledamöterna och de
verkställande direktörerna; samt att
d) 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), Murad Artin (V), Lennart Bondeson (KD), Karolina
Wallström (L), Roger Andersson (S) och Seydou Bahngoura (C) yrkar
bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Ajournering
Kommunfullmäktige ajournerar sig kl. 14.35 för fikapaus. Sammanträdet
återupptas kl. 15.00.
Proposition
Ordförande Jan Zetterqvist (S) finner att det endast finns ett förslag till
beslut, dvs. Kenneth Nilssons (S) m.fl. yrkande om bifall till
Kommunstyrelsens förslag, och att Kommunfullmäktige beslutar enligt
detta.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Årsredovisning 2017 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:
a) fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande
fall koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
b) disponera bolagens vinster eller förluster enligt de fastställda
balansräkningarna;
c) bevilja ansvarsfrihet gentemot bolagen för styrelseledamöterna och de
verkställande direktörerna; samt att
d) arvode ska utgå till de styrelseledamöter, suppleanter och
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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.
För beslutspunkt 2 c) antecknas att de ledamöter och ersättare i
Kommunfullmäktige, vilka också är ledamöter och suppleanter i granskade
bolagsstyrelser inte deltar i behandlingen av ärendet vad avser frågan om
att instruera ombudet om att rösta för att bevilja ansvarsfrihet beträffande
honom eller henne.

§ 68 Revidering av översiktsplan för Örebro kommun
Ärendenummer: Ks 234/2017
Ärendebeskrivning
Varje kommun ska enligt Plan- och bygglagen ha en aktuell översiktsplan
som anger inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska
miljön.
Örebro kommuns nu gällande översiktsplan Vårt framtida Örebro
beslutades i Kommunfullmäktige 24 mars 2010. I maj 2014 fattade
Kommunfullmäktige beslut om att strategierna i översiktsplanen är
aktuella, men att delar av översiktsplanen skulle revideras. Stadsbyggnad,
tillsammans med andra förvaltningar, har arbetat fram förslag på reviderad
översiktsplan.
Ärendet behandlades av Programnämnd samhällsbyggnad den 8 mars och
av Kommunstyrelsen den 10 april 2018. Kommunstyrelsen beslutade för
egen del att Anders Åhrlin (M) och Karolina Wallström (L), Niclas
Persson (MP) och Murad Artin (V) fick lämna varsitt särskilt yttrande som
togs till protokollet.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen 2018-04-10, § 86
Särskilt yttrande från Moderaterna och Liberalerna, 2018-04-10
Särskilt yttrande från Miljöpartiet, 2018-04-10
Särskilt yttrande från Vänsterpartiet, 2018-04-10
Protokollsutdrag från Programnämnd samhällsbyggnad, 2018-03-08, § 25
Tjänsteskrivelse från Programnämnd samhällsbyggnad, godkännande av
antagandehandling
Textkapitel inkl framsida
Samrådsredogörelse
Utställningsutlåtande ÖP 2018 inkl Länsstyrelsens yttrande
Antagandehandling revidering av Fördjupad översiktsplan för
Långenområdet
Fördjupad översiktsplan för järnvägsområdet mellan Svampen och
Gustavsvik - Antagen av Kommunfullmäktige
Fördjupning av översiktsplanen för Vivalla-Boglundsängen
Antagandehandling
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Antagandehandling Föp Ekeby-Almby
Antagandehandling revidering av Föp Vintrosa-Lanna
Bilaga till MKB Sweco_Genomförandebedömning_järnväg_161128
Text och kartbilaga Vårt framtida Örebro -Översiktpslan för Örebro
kommun 20180425
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
- Godkänna översiktsplan för Örebro kommun.
Yrkande
Ullis Sandberg (S), Patrik Jämtvall (L), Anders Åhrlin (M), Hannah Ljung
(C), Stefan Nilsson (V), Susann Wallin (S), Karolina Wallström (L), Per
Lilja (S), Åsa Johansson (L), Carina Toro Hartman (S), Anna Hedström
(S) och Marlene Jörhag (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Niclas Persson (MP) och Marcus Willén Ode (MP) yrkar bifall till
Kommunstyrelsens förslag samt att Niclas Persson (MP) får lämna ett
särskilt yttrande som tas till protokollet.
Daniel Spiik (SD) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag samt att få
lämna ett särskilt yttrande som tas till protokollet.
Proposition
Ordförande Jan Zetterqvist (S) finner att det endast finns ett förslag till
beslut, d.v.s. Kommunstyrelsens förslag, och att Kommunfullmäktige
beslutar enligt detta.
Därefter ställer ordföranden Niclas Perssons (MP) yrkande om att få lämna
ett särskilt yttrande som tas till protokollet, under proposition och finner att
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla yrkandet.
Slutligen ställer ordföranden Daniel Spiiks (SD) yrkande om att få lämna
ett särskilt yttrande som tas till protokollet, under proposition och finner att
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla yrkandet.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Godkänna översiktsplan för Örebro kommun.
2. Niclas Persson (MP) får lämna ett särskilt yttrande som tas till
protokollet.
3. Daniel Spiik (SD) får lämna ett särskilt yttrande som tas till protokollet.
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§ 69 Ej verkställda beslut kvartal 4 2017
Ärendenummer: Ks 396/2018
Ärendebeskrivning
En rapporteringsskyldighet för ej verkställda gynnande beslut enligt 4
kapitlet 1 § Socialtjänstlagen (SoL) infördes den 1 juli 2006.
Rapporteringsskyldigheten gäller beslut i verksamheterna vård och
omsorg, socialtjänst och stöd till funktionshindrade.
Från och med den 1 juli 2008 infördes samma rapporteringsskyldighet för
beslut enligt 9 § i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
(LSS) som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum.
En särskild avgift så kallad sanktionsavgift, kan enligt ändringar i samma
lagar, utdö-mas för de beslut som inte verkställts inom skälig tid. Avgiften
är lägst 10 tkr och högst 1 mnkr.
Rapportering av ej verkställda gynnande beslut ska göras till Inspektionen
för vård och omsorg, kommunens revisorer och Kommunfullmäktige.
Avdelning myndighetsutövning ansvarar för sammanställning av
nämndernas statistikrapporter till Kommunfullmäktige och för information
till programnämnden.
Ärendet behandlades av Programnämnd social välfärd den 8 mars och av
Kommunstyrelsen den 10 april 2018.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen 2018-04-10, § 87
Protokollsutdrag från Programnämnd social välfärd, 2018-03-08, § 28
Statistikrapport kvartal 4 2017
Ej verkställda beslut kvartal 4 2017
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Bordlägga ärendet.
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§ 70 Redovisning av obesvarade motioner
Ärendenummer: Ks 334/2018
Handläggare: Lena Claeson
Ärendebeskrivning
Enligt kommunallagen 5 kap. 35 § 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.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 10 april 2018.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen 2018-04-10, § 88
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-03-20
Sammanställning av obesvarade motioner 2018-03-20
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
- Anmälan läggs till handlingarna.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Bordlägga ärendet.

§ 71 Svar på motion från Maria Haglund (M) om att
investera i klimat och miljö
Ärendenummer: Ks 874/2014
Ärendebeskrivning
Maria Haglund (M) har inkommit med en motion som anmäldes i
Kommunfullmäktige den 24 september 2014, § 310 år 2014.
Motionen innehåller ett förslag om att en klimat- och miljöfond ska
upprättas.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 10 april 2018.
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Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen 2018-04-10, § 89
Reservation från Moderaterna, 2018-04-10
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-03-14
Motion från Maria Haglund (M) om att investera i klimat och miljö
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 mot
Kommunstyrelsens beslut till förmån för Anders Åhrlins (M) yrkande om
bifall till motionen.
Karolina Wallström (L) och Yngve Alkman (L) reserverade sig mot
Kommunstyrelsens beslut till förmån för Karolina Wallströms (L) yrkande
om bifall till motionen.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Bordlägga ärendet.

§ 72 Svar på motion från Daniel Edström (SD) och Jonas
Millard (SD) om att öka bostadsbyggandet i Örebro
kommun genom snabbspåret
Ärendenummer: Ks 750/2014
Ärendebeskrivning
Jonas Millard (SD) och Daniel Edström (SD) har inkommit med en motion
daterad den 14/6 2014.
Motionen innehåller förslag om att Örebro kommun bör bli pilotkommun i
Sverige för testa den lagstiftning som i Tyskland benämns som paragraf 34
Snabbspåret med syfte att korta ner tiden för byggprojekt. Snabbspåret
beskrivs även kunna inskränka rätten att kunna överklaga byggprojekt.
Programnämnd Samhällsbyggnad behandlade ärendet den 19 mars 2015
och Kommunstyrelsen den 10 april 2018.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen 2018-04-10, § 90
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-02-07
Protokollsutdrag från Programnämnd samhällsbyggnad, 2015-03-19, § 25
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Motion Öka bostadsbygganden i Örebro kommun genom snabbspåret,
2014-06-14
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
- Motion om ökat bostadsbyggande i Örebro kommun genom snabbspåret
avslås.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Bordlägga ärendet.

§ 73 Anmälan av enkla frågor och interpellationer till
kommande sammanträde
Ärendebeskrivning
Anders Åhrlin (M) har inkommit med en interpellation till Kenneth
Nilsson (S) om Örebros lärare ska vara asylhandläggare? Ks 571/2018
Maria Haglund (M)har inkommit med en interpellation till Jessica
Ekerbring (S) om barngrupperna är tillräckligt små för att barnen ska vara
trygga? Ks 572/2018
Karolina Wallström (L) har inkommit med en interpellation till Per-Åke
Sörman (C) om Sverigefinländares rättigheter och behov, Ks 573/2018
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Interpellationen får ställas.

§ 74 Anmälan av handlingar
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelseförvaltningen anmäler handlingar som inkommit och
bedöms relevanta för Kommunfullmäktige att få kännedom om.
Beslutsunderlag
Granskning av intern kontroll i hantering av bisysslor- revisionsrapport, Ks
468/2018
Granskning av intern kontroll vid utbetalningar av ekonomiskt bistånd
inom individ- och familjeomsorg - revisionsrapport, Ks 469/2018.

17

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Anmälan läggs till handlingarna.

§ 75 Vissa val m.m.
Ärendenummer: Ks 450/2018
Ärendebeskrivning
Valberedningen har den 25 april 2018 inkommit med en valhandling.
Valhandlingen läggs som en bilaga till protokollet.
Beslutsunderlag
Valhandling, 2018-04-25
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Enligt Valberedningens förslag.
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2018-04-2

Ks 4 0/2018

ÖREBRO

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

Ian Kjellstorp (M), Ks 4 2/2018

Ledamot i Vuxenutbildningoch arbetsmarknadsnämnden

Andrej Wicklund (V), Ks 46/2018

Ersättare i Nämnden för
funktionshindrade

Yusuf Abdow (S), Ks 44/2018

Ledamot i Kommunfullmäktige
Ersättare i Kommunstyrelsen
Ledamot tillika ordförande i
Västerporten fastigheter i
Örebro AB

Joakim Sjögren (SD), Ks

Ledamot i Kulturnämnden

Daniel Edström (SD), Ks

0/2018
2/2018

Jesper Sjöberg Räftegård (MP), Ks

Ledamot i Kommunstyrelsen
1/2018 Ledamot i Kommunfullmäktige
Ledamot i Programnämnd
social välfärd
Ledamot i Socialnämnd väster

Fredrik Forsberg (opol)

Suppleant i Alfred Nobel
Science Park AB

Eva Johansson (M), Ks 14 4/2017

Ledamot i Stadsrevisionen

Kommunfullmäktige föreslås besluta följande:
1. Begärda entlediganden beviljas.
2. Jesper Sjöberg Räftegårds (MP) entledigande från uppdrag som ledamot i
Programnämnd social välfärd och Socialnämnd väster beviljas från och
med den 8 maj.
3. Hos länsstyrelsen begära att ny ledamot efter Yusuf Abdow (S) utses till
Kommunfullmäktige genom ny sammanräkning.

4. Hos länsstyrelsen begära att ny ledamot efter Jesper Sjöberg Räftegård
(MP) utses till Kommunfullmäktige genom ny sammanräkning.
. Hanna Rimmerfors (M), tidigare ersättare i Vuxenutbildning- och
arbetsmarknadsnämnden, utses till ledamot i samma nämnd efter Ian
Kjellstorp (M).
6. Meriton Rexhepi (M) utses till ersättare i Vuxenutbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden efter Hanna Rimmerfors (M).
7. Elisabeth Nilesol (V) utses till ersättare i Nämnden för funktionshindrade
efter Andrej Wicklund (V).
8. Jonas Håård (S) utses till ersättare i Kommunstyrelsen efter Yusuf Abdow
(S). Jonas Håård (S) går in som sista ersättare.
9. Sigvard Blixt (SD) utses till ledamot i Kulturnämnden efter Joakim Sjögren
(SD).
10. Daniel Spiik (SD) utses till ledamot i Kommunstyrelsen efter Daniel
Edström (SD).
11. Maja Gullberg (S) utses till ersättare i Kulturnämnden där (S) haft en
vakant plats. Maja Gullberg (S) går in som sista ersättare.
12. Till bolaget Västerporten fastigheter i Örebro AB utses Karin Sundin (S),
tidigare suppleant i bolaget, till ledamot tillika ordförande efter Yusuf
Abdow (S). Valet avser tiden t.o.m. slutet av den ordinarie bolagsstämma
som hålls närmast efter att val till Kommunfullmäktige hölls
13. Till bolaget Alfred Nobel Science Park AB utses Göran Dahlén (opol) till
suppleant efter Fredrik Forsberg (opol). Valet avser tiden t.o.m. slutet av
den ordinarie bolagsstämma som hålls närmast efter att val till
Kommunfullmäktige hölls.
14. Till handlingarna läggs inkommet protokoll, vari länsstyrelsen den 18 april
2018 beslutat utse Mayson Murad (S) till ersättare i Kommunfullmäktige
efter Eva Barrera Glader (S).
1 . Till handlingarna läggs inkommet protokoll, vari länsstyrelsen den 13 mars
2018 beslutat utse Anders Hagsten (KD) till ersättare i
Kommunfullmäktige efter Gunn Öjebrandt (KD).
16. Valen under punkterna -11 avser tiden t.o.m. 31 december år 2018.
För valberedningen
Jan Zetterqvist
Julia Taavela

Särskilt yttrande
Ärende: Revidering av översiktsplan för Örebro kommun
Ärendenummer: Ks 234/2017
Datum: 2018-04-25
Sverigedemokraterna har suttit med i den parlamentariska grupp som arbetat fram ett förslag till ny
översiktsplan för Örebro kommun . Tack vare att vi deltagit i arbetet ser den nya översiktsplanen
bättre ut än den skulle gjort utan vår medverkan och vi ser det som positivt att många av våra
synpunkter blivit tillgodosedda under framtagandeprocessen.
Dock är vi inte helt nöjda med den färdiga planen, då vår syn på främst transport-, infrastruktur- och
klimatfrågor inte i alla avseenden stämmer överens med den styrande minoritetens. Exempelvis
menar vi att intentionerna att omprioritera utrymme från biltrafik till andra trafikslag och att prioritera
bussar i trafiksignaler kommer försämra den redan underdimensionerade tillgängligheten till
stadskärnan. Det är tyvärr rimligt att anta att det kommer innebära att stadskärnans attraktivitet
minskar i förhållande till alternativa, externa målpunkter med bättre infrastrukturlösningar för de
som väljer att transportera sig med bil.
Sverigedemokraterna har också en annan åsikt gällande att hämta dricksvatten från Vättern, vilket
översiktsplanen nämner som ett projekt som ska ges hög prioritet i förhållande till eventuella
konkurrerande markanspråk. Med tanke på att vi redan från början varit kritiskt inställda till projektet
anser vi att det ställningstagandet är olämpligt.
Även skyddet av jordbruksmark är undermåligt i den nya översiktsplanen, då formuleringen i frågan
visserligen hävdar att jordbruksmark ska värnas, men även att den får bebyggas i så många
undantagsfall att det i praktiken alltid kommer gå att hävda legitimitet.
Vi inser dock att när alla partier tillsammans tar fram ett så pass övergripande styrdokument som
en översiktsplan så blir det en kompromiss för samtliga. Därför har vi valt att acceptera den nya
översiktsplanen, men vill med detta yttrande säga att det hade gått att få det bättre.

För sverigedemokraternas grupp i Kommunfullmäktige:

Daniel Spiik (SD)

~ ~verhedeuwlcraterfUv
J ÖREBRO KOMMUN

miljöpartiet de gröna

Q)

Särskilt yttrande om ny översiktsplan
I stora delar anser Miljöpartiet att översiktsplanen är ändamålsenlig och omfattar de områden
som är relevanta för en hållbar utveckling av den fysiska miljön. Den innehåller en hel del kloka
ställningstaganden och leder i stort i rätt riktning när det gäller effektiv markanvändning och
hållbar stadsutveckling. Särskilt positivt är ställningstaganden kring en tätare, mer
sammanhållen och varierad stad, omvandling av industriområden till blandad bebyggelse och
fokus på värdet av grönområden och natur.
Under framtagandet av den nya planen har vi fört diskussioner i den politiska styrgruppen, och
partierna har inte alltid varit eniga. Miljöpartiets representant har löpande lyft fram synpunkter
där vi anser att översiktsplanen inte värnar miljön i tillräckligt stor utsträckning, eller inte
bidrar till en långsiktigt hållbar kommun. Miljöpartiets viktigaste synpunkter har varit följande:
Stadens entréer måste göras grönare
Planen bör göras tydligare i att utvecklingen av verksamhetsområden och lokaler för
lager/logistik ska göras med större hänsyn till miljön. “Gröna barriärer” i form av träd och
buskar ska finnas ut mot alla vägar som utgör entréer till Örebro, istället för att som nu
maximera exponeringen av byggnader med låg arkitektonisk kvalité. Kommunen bör också
ställa högre krav på god arkitektur och gestaltning.
Jordbruksmarken måste skyddas bättre
Det är kortsiktigt och ohållbart att exploatera och hårdgöra jordbruksmark på det sätt som sker
idag i Örebro, och vi menar att kommunen måste värna framtida stadsnära
livsmedelsproduktion mycket bättre än idag. Skrivningen “Jordbruksmark är en viktig
samhällsresurs och får endast bebyggas för att tillgodose betydelsefulla samhällsintressen eller
då lämplig alternativ lokalisering saknas i regionen, eller om alternativ användning ger totalt
större miljövinst än när marken används för jordbruk” måste tillämpas på ett striktare sätt.
Innebörden av “betydelsefulla samhällsintressen” borde därför diskuterats och förtydligats i
planen.
Flygplatsen ska inte tillåtas att växa
Trenden med ständigt ökande flygtrafik måste brytas för att vi ska nå klimatmålen.
Översiktsplanen ska därför uttrycka en restriktiv hållning till utveckling av flygplatsen. Inte som
nu, att den “ska ge en stor handlingsfrihet för utveckling av flygplatsen”. Flygplatsbolaget ska
övergå i privat ägo och inte finansieras med hjälp av skattemedel.

Avveckla Villingsbergs skjutfält
Miljöpartiet vill behålla den tidigare formuleringen i översiktsplanen: “Den önskvärda
långsiktiga utvecklingen för Örebro kommuns invånare är att Villingsbergs skjutfält avvecklas”.
Om Villingsbergs skjutfält även i framtiden bedöms som riksintresse för försvaret, är det Örebro
kommuns vilja att skjutfältets verksamhet samordnas på ett bra sätt med exempelvis
friluftslivets och vindkraftens intressen. Örebro kommun bör vara tydlig i sitt ställningstagande
att främja natur- och friluftsliv framför militär verksamhet.
Lokalproducerade livsmedel och energi måste öka
Översiktsplanen bör ha en tydligare målsättning att kommunens självförsörjningsgrad av
livsmedel och förnybar energi ska öka. Idag är kommunen sårbar mot störningar i
livsmedelsförsörjningen, eftersom vi i stor utsträckning är beroende av import av livsmedel och
insatsmedel.
Tydligare omprioritering från bil till andra transportslag
Översiktsplanen bör vara tydligare i att en del av det utrymme som idag disponeras av biltrafik
ska ersättas av utrymme för gående, cyklister och kapacitetsstark kollektivtrafik. Det saknas
också fokus på delandelösningar som växer snabbt på området.
Skolor och förskolor ska ha bilfria zoner
Nya förskolor och skolor ska byggas med bilfria zoner kring fastigheten. Det ger säkrare miljöer
för barnen, ger vardagsmotion och främjar hållbara resor till och från förskolor och skolor. Det
ska finnas goda möjligheter att angöra fastigheterna med cyklar och att låsa in dem under
dagen.
Bashastigheten ska sänkas i hela Örebro stad
Bashastigheten bör successivt sänkas i hela staden och denna strategi ska tydliggöras i planen.
Det skapar positiva effekter för folkhälsan, luftkvaliteten, buller, trafiksäkerhet och attraktiva
stadsmiljöer.
Barnens trafiksäkerhet ska inte äventyras
Det bör förtydligas i översiktsplanen att principen om kontinuerligt gatunät och “trafiksilning”
inte får tillämpas så att den skapar otrygga trafikmiljöer för barn.
Kommunen ska aktivt driva på för fler laddstolpar
Översiktsplanen behöver innehålla en tydligare skrivning kring att främja utbyggnad av
infrastruktur för laddstolpar. Nuvarande formulering är alldeles för passiv (“är positiv till
utveckling av laddstolpar”)
Ringlinje för kollektivtrafiken ska pekas ut
Det bör pekas ut en ringlinje för kollektivtrafiken som bättre binder samman stadens
ytterområden.
Även mindre tätorter måste växa på ett hållbart sätt

I översiktsplanen står det att “en strategiskt viktig hustyp för utvecklingen av de prioriterade
tätorterna är det friliggande enfamiljshuset, som där kan få ta stor plats”. För att möjliggöra ett
ökat resande med kollektivtrafik in till Örebro, är det av vikt att de prioriterade, mindre
tätorterna inte växer på ett alltför glest sätt. Större avstånd till kollektivtrafiken gör att fler
kommer välja bilen som transportsätt in till Örebro. Miljöpartiet menar att även dessa orter
måste växa på ett sätt som är yteffektivt och främjar kollektivtrafiken. “Som där kan få ta stor
plats” bör därför strykas.
Fler viktiga strategiska besöksmål ska pekas ut
I översiktsplanen står det att “Gustavsvik, Svampen, Conventum och Wadköping ska ges
förutsättningar att utvecklas som strategiska besöksmål”. Till detta bör även läggas
Naturum/Naturens Hus samt Ånnaboda och Karlslund.
Eyrafältet ska inte prioriteras
“Elitarenorna på Eyrafältet och de stora tävlingsarenorna för lagidrott ska bevaras och
utvecklas” enligt översiktsplanen. Miljöpartiet anser att dessa arenor under en lång tid har tagit
en stor del av kommunens investeringsresurser. Innan fler investeringar görs i dessa arenor ska
andra idrotter prioriteras först som t ex hästsport, gymnastik och simhallar.
Handelns parkeringsytor måste göras smartare
När nya lokaler för handel tillkommer ska parkeringslösningarna främst skapas genom
parkeringar under eller ovan butikslokalerna, och översiktsplanen bör tydliggöra detta. Det är t
ex inte effektiv markanvändning att bygga en lokal för en större livsmedelshandel på 1-2 km från
centrum och samtidigt ta den dubbla butiksytan till bilparkeringar intill.
Cityhandeln ska prioriteras framför Marieberg
Kommunen ska endast prioritera utvecklingen av cityhandeln sett ur tillväxtperspektiv. Den
tillväxt av Marieberg som finns möjlig inom idag gällande detaljplaner är tillräcklig. Mariebergs
handelsområde bör däremot utvecklas med bättre cykelbanor, kollektivtrafik samt
fastighetsnära energiproduktion.
Jord- och skogsbruk ska bedrivas ekologiskt hållbart
All kommunal jordbruksmark ska odlas ekologiskt, och detta bör fastställas i översiktsplanen.
Skogsbruket ska inte tillämpa kalavverkning, utan använda sig av hyggesfri avverkning och ligga
i framkant för användningen av nya, hållbara skogsbruksmetoder.
Ekodukter behövs över motorvägen
Planen säger att “kommunen ska i sin stadsplanering verka för att minimera fysiska och mentala
barriärer mellan stadsdelar och områden i staden”. Miljöpartiet anser att ekodukter/sociodukter
är viktiga investeringar för att minska motorvägens avskärmande effekt i de västra stadsdelarna,
och dessa ska lyftas fram som en lösning i översiktsplanen.
Fler hus ska byggas i trä
Träbyggnation kommer vara ett viktigt inslag i framtidens hållbara byggande. Trä som bygg- och
inredningsmaterial har dokumenterat positiva effekter på människors hälsa och upplevd trivsel

när det får synas på in- och utsida av byggnader. Vi anser att detta bör lyftas fram i
översiktsplanen för att även hanteras i handlingsplanen för stadens byggande.
Ingen ny bebyggelse i Karlslundsskogen
Vi anser också att den föreslagna bebyggelsen i Karlslundsskogen inte är lämplig. Dels är det
viktigt att behålla det sammanhängande skogsområdet så långt som möjligt, dels är det inte
önskvärt att lägga bostadsområden på platser med begränsat underlag för kollektivtrafik.
Fler gröna tak och väggar
Översiktsplanen behöver bli tydligare kring utvecklingen av fastighetsnära grönstruktur. Det ska
vara en tydlig strategi för kommunen att bidra till fler gröna tak och väggar, utöver mindre och
större parker och grönområden.
Fler kollektivboenden måste främjas
Kommunen ska verka för att det byggs mer smarta bostäder med delandelösningar, och
moderna kollektivboenden i alla stadsdelar. Detta för att möta både yngre och äldre människors
önskemål om ett boende som har höga sociala kvalitéer.
Barnkonsekvensanalyser måste göras av alla större projekt
I planen ska det tydliggöras att barnkonsekvensanalyser alltid ska göras vid större projekt. Ett
perspektiv som alltför ofta missas idag.

Niclas Persson, Kommunalråd
Miljöpartiet de gröna i Örebro kommun

