Ks 749/2016

Protokoll

Kommunfullmäktige
2016-09-28
Datum:
Klockan: 09:00 - 17:00
Plats:
Sessionssalen, Rådhuset
Närvarande ledamöter
Agneta Blom (S)
Jan Zetterqvist (S)
Ulf Södersten (M)
Björn Sundin (S)
Torgny Larsson (S)
Linda Smedberg (S)
Yusuf Abdow (S)
Fisun Yavas (S)
Thomas Esbjörnsson (S)
Jessica Ekerbring (S)
Camilla Andersson (S)
Ameer Sachet (S)
Marie Brorson (S)
John Johansson (S)
Susann Wallin (S)
Allan Armaghan (S)
Carina Toro Hartman (S)
Kenneth Nilsson (S)
Ida Eklund (S)
Frederick Axewill (S)
Inger Carlsson (S)
Hanna Altunkaynak (S)
Eva Eriksson (S)
Per-Åke Sörman (C)
Lars Johansson (C)
Rasmus Persson (C)
Charlotte Edberger Jangdin (C)
Behcet Barsom (KD)
Lennart Bondeson (KD)
Anders Hagström (KD)
Murad Artin (V)
Martha Wicklund (V)
Jessica Carlqvist (V)

§§ 245-265
§§ 235-246

§§ 235-243
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Cecilia Lönn Elgstrand (V)
Anders Åhrlin (M)
Johanna Reimfelt (M)
Stefan Stark (M)
Ewa Leitzler (M)
Linn Andersson (M)
Maria Haglund (M)
Daniel Granqvist (M)
Johan Kumlin (M)
Hossein Azeri (M)
Maria Hedwall (M)
Niclas Persson (MP)
Sara Richert (MP)
Marcus Willén Ode (MP)
Gunnar Oest (MP)
Jesper Räftegård (MP)
Anna Spiik (SD)
Jimmy Larsson (SD)
Daniel Spiik (SD)
Daniel Edström (SD)
Karolina Wallström (L)
Ulrica Solver-Gustavsson (L)
Azita Iranipour (L)
Patrik Jämtvall (L)
Tjänstgörande ersättare
Roger Andersson (S)
Lars Elamson (M)
Per-Ove Karlsson (S)
Hannah Ljung (C)

§§ 235-244

Ersätter Per Lilja (S)
Ersätter Sara Ishak (M)
Ersätter Yusuf Abdow (S)
Ersätter Charlotte Edberger Jangdin (C) §§ 235-243
Ersätter Lars Johansson (C) §§ 245-265

Lasse S Lorentzon (S)
Gunilla Olofsson (M)
Nourouz Wanli (S)
Åsa Johansson (L)

Ersätter Jennie Nises (S)
Ersätter Johanna Reimfelt (M) §§ 245-265
Ersätter Kenneth Nilsson (S) §§ 247-265
Ersätter Azita Iranipour (L) §§ 235-242
Ersätter Karolina Wallström (L) §§ 247-265

Elisabeth Malmqvist (C)
Laszlo Petrovics (SD)
Sten Lang (MP)
Emelie Jaxell (M)
Marlene Jörhag (KD)
Anna Hedström (S)
Julia Leanderson (MP)
Habib Brini (SD)

Ersätter Per-Åke Sörman (C) §§ 243-265
Ersätter Sigvard Blixt (SD)
Ersätter Per Folkeson (MP) §§ 246-265
Ersätter Sebastian Cehlin (M)
Ersätter vakans (KD)
Ersätter Carina Toro Hartman (S) §§ 235-244
Ersätter Per Folkeson (MP) §§ 235-245
Ersätter Jonas Millard (SD)
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Närvarande ersättare
Sara Dicksen (M)
Hans Holberg (V)
Pell Uno Larsson (S)
Anders Fensby (M)

Paragraf 235-265

Pernilla Wikström Pehrson, sekreterare
Justerat den 5 oktober 2016

Agneta Blom (S), ordförande

Eva Eriksson (S), justerare

Jimmy Larsson (SD), justerare

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 6 oktober 2016
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§ 235 Val av protokollsjusterare och bestämmande av tid
för justering av protokollet
Ärendebeskrivning
På uppdrag av ordföranden utses Eva Eriksson (S) och Jimmy Larsson
(SD) med Niclas Persson (MP) och Bechet Barsom (KD) som ersättare att
jämte ordföranden justera dagens protokoll. Justeringen äger rum på
Kommunsstyrelseförvaltningen i Rådhuset onsdagen den 5 oktober kl.
16.00.

§ 236 Enkel fråga från Emelie Jaxell (M) till Anders
Hagström (KD) om varför följs inte det lokala avtalet?
Ärendenummer: Ks 780/2016
Ärendebeskrivning
Emelie Jaxell (M) har inkommit med en enkel fråga till Anders Hagström
(KD) om varför följs inte det lokala avtalet?
Frågan anmäldes och bordlades vid Kommunfullmäktiges sammanträde
den 15 juni 2016.
Beslutsunderlag
Enkel fråga från Emelie Jaxell (M), Ks 780/2016
Kommunfullmäktiges behandling
Frågan dras tillbaka på frågeställarens begäran.

§ 237 Enkel fråga från Niclas Persson (MP) till
kommunalråd Lennart Bondeson (KD) om varför har
enheten för hållbar utveckling lagts ned?
Ärendenummer: Ks 1050/2016
Ärendebeskrivning
Niclas Persson (MP) har inkommit med en enkel fråga till kommunalråd
Lennart Bondeson (KD) om varför har enheten för hållbar utveckling lagts
ned?
Beslutsunderlag
Enkel fråga från Niclas Persson (MP), Ks 1050/2016
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Kommunfullmäktiges behandling
Niclas Persson (MP) ställer sin fråga.
Lennart Bondeson (KD) yttrar sig.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Frågan får ställas.
2. Frångå ärendet, som därmed är färdigbehandlat.

§ 238 Enkel fråga från Sara Richert (MP) till kommunalråd
Lennart Bondeson (KD) om utsågs Örebro till Årets
miljökommun på rätt grunder?
Ärendenummer: Ks 1049/2016
Ärendebeskrivning
Sara Richert (MP) har inkommit med en enkel fråga till kommunalråd
Lennart Bondeson (KD) om utsågs Örebro till Årets miljökommun på rätt
grunder?
Beslutsunderlag
Enkel fråga från Sara Richert (MP), Ks 1049/2016
Kommunfullmäktiges behandling
Sara Richert (MP) ställer sin fråga.
Lennart Bondeson (KD) yttrar sig.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Frågan får ställas.
2. Frångå ärendet, som därmed är färdigbehandlat
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§ 239 Interpellation från Maria Haglund (M) till
kommunalråd Kenneth Nilsson (S) om den nya
regionindelningen
Ärendenummer: Ks 460/2016
Ärendebeskrivning
Maria Haglund (M) har inkommit med en interpellation till kommunalråd
Kenneth Nilsson (S) om den nya regionindelningen.
Interpellationen anmäldes vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 30
mars och bordlades den 27 april, den 25 maj och den 15 juni 2016.
Beslutsunderlag
Interpellation från Maria Haglund (M)
Svar från Kenneth Nilsson (S)
Kommunfullmäktiges behandling
Maria Haglund (M) ställer sina frågor i interpellationen.
Kenneth Nilsson (S) yttrar sig och hänvisar till sitt skriftliga svar.
Anders Åhrlin (M), Lennart Bondeson (KD), Karolina Wallström (L),
Murad Artin (V), Niclas Persson (MP), Maria Haglund (M), Daniel Spiik
(SD), Johan Kumlin (M), Björn Sundin (S), Stefan Stark (M), Habib Brini
(SD), Rasmus Persson (C), Sara Richert (MP), John Johansson (S), Daniel
Granqvist (M), Marcus Willén Ode (MP), Hossein Azeri (M), Patrik
Jämtvall (L), Daniel Edström (SD), Eva Eriksson (S) och Gunnar Oest
(MP) yttrar sig i interpellationsdebatten
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
- Frångå interpellationen som därmed är besvarad.

§ 240 Interpellation från Åsa Johansson (L) till
kommunalråd Kenneth Nilsson (S) om bemötande av
ideella organisationer
Ärendenummer: Ks 202/2016
Ärendebeskrivning
Åsa Johansson (L) har inkommit med en interpellation till kommunalråd
Kenneth Nilsson (S) om bemötande av ideella organisationer.
Interpellationen anmäldes vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 17
februari 2016 och bordlades den 30 mars, den 27 april, den 25 maj och den
6

15 juni 2016.
Beslutsunderlag
Interpellation från Åsa Johansson (L)
Svar från Kenneth Nilsson (S)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
- Bordlägga interpellationen.

§ 241 Interpellation från Karolina Wallström (L) till
kommunalråd Björn Sundin (S) om en paviljong på
Järntorget
Ärendenummer: Ks 340/2016
Ärendebeskrivning
Karolina Wallström (L) har inkommit med en interpellation till
kommunalråd Björn Sundin (S) om en paviljong på Järntorget.
Interpellationen anmäldes och bordlades vid Kommunfullmäktiges
sammanträde den 30 mars samt bordlades den 27 april, den 25 maj och den
15 juni 2016.
Beslutsunderlag
Interpellation från Karolina Wallström (L)
Svar från Björn Sundin (S)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
- Bordlägga interpellationen.

§ 242 Interpellation från Murad Artin (V) till kommunalråd
Rasmus Persson (C) om kritiskt läge för personalen i
Örebros hemvård
Ärendenummer: Ks 459/2016
Ärendebeskrivning
Murad Artin (V) har inkommit med en interpellation till kommunalråd
Rasmus Persson (C) om kritiskt läge för personalen i Örebros hemvård.
Interpellationen anmäldes vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 30
mars och bordlades den 27 april, den 25 maj och den 15 juni 2016.
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Beslutsunderlag
Interpellation från Murad Artin (V)
Svar på interpellation från Rasmus Persson (C)
Kommunfullmäktiges behandling
Murad Artin (V) ställer sina frågor i interpellationen.
Rasmus Persson (C) yttrar sig och hänvisar till sitt skriftliga svar.
Martha Wicklund (V), Marie Brorson (S), Åsa Johansson (L), Emelie
Jaxell (M) och Fisun Yavas (S) yttrar sig i interpellationsdebatten.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
- Frångå interpellationen som därmed är besvarad.

§ 243 Interpellation från Johanna Reimfelt (M) till
kommunalråd Rasmus Persson (C) om brist på platser i
social dagvård
Ärendenummer: Ks 805/2016
Ärendebeskrivning
Johanna Reimfelt (M) har inkommit med en interpellation till
kommunalråd Rasmus Persson (C) om brist på platser i social dagvård.
Interpellationen anmäldes vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 15
juni 2016.
Beslutsunderlag
Interpellation från Johanna Reimfelt (M)
Svar från Rasmus Persson (C)
Kommunfullmäktiges behandling
Johanna Reimfelt (M) ställer sina frågor interpellationen.
Rasmus Persson (C) yttrar sig och hänvisar till sitt skriftliga svar.
Åsa Johansson (L) yttrar sig i interpellationsdebatten.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
- Frångå interpellationen som därmed är besvarad.
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§ 244 Interpellationer som inkommit inom beslutade
tidsfrister
Ärendebeskrivning
Till Kommunfullmäktiges sammanträde den 28 september 2016 har inga
interpellationer inkommit inom beslutade tidsfrister.

§ 245 Försäljning av Örebro läns Flygplats fastigheter till
Örebroporten AB
Ärendenummer: Ks 931/2016
Ärendebeskrivning
Örebro Läns Flygplats AB är innehavare av tomträtterna till fastigheterna
Örebro Råberga 5:10 och 5:13 och äger samtliga byggnader och
anläggningar inom dessa fastigheter. Örebroporten Fastigheter AB är
innehavare av tomträtten till den angränsande fastigheten Örebro Råberga
5:15. Örebro Läns Flygplats AB och Örebroporten Fastigheter AB har
genom överlåtelseavtal 2016-08-17 överenskommit om att Örebro Läns
Flygplats AB ska överlåta byggnaderna inom Örebro Råberga 5:10 och
5:13 till Örebroporten. Överenskommelsen är av sådan beskaffenhet att
den enligt båda bolagens bolagsordningar ska underställas ägarna för
ställningstagande och överlåtelseavtalet är villkorat av att så sker.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 20 september 2016.
Beslutsunderlag
Reservation från Murad Artin (V), 2016-09-20
Reservation från Sara Richert (MP), 2016-09-20
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-08-15
Överlåtelseavtal undertecknat 2016-08-17 med bilaga 1.1, 2.3, 3.2 och
7.1.2.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
- Örebro kommun godkänner att Örebro Läns Flygplats AB överlåter
byggnaderna inom fastigheterna Örebro Råberga 5:10 och 5:13 till
Örebroporten Fastigheter AB enligt överlåtelseavtal 2016-08-17 och att
parterna ingår hyresavtal på villkor huvudsakligen enligt vad som
redovisas i ärendebeskrivningen.
Yrkande
Lennart Bondeson (KD), Anders Åhrlin (M) yttrar sig och yrkar bifall till
Kommunstyrelsens förslag. Murad Artin (V), Daniel Edström (SD), Sara
Richert (MP), Daniel Spiik (SD) yttrar sig och yrkar avslag på
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Kommunstyrelsens förslag.
Proposition
Ordförande Agneta Blom (S) finner att det finns två förslag till beslut, det
vill säga yrkande om bifall till Kommunstyrelsens förslag respektive Sara
Richert (MP) m.fl. yrkande om avslag på Kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att
Kommunfullmäktige beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Örebro kommun godkänner att Örebro Läns Flygplats AB överlåter
byggnaderna inom fastigheterna Örebro Råberga 5:10 och 5:13 till
Örebroporten Fastigheter AB enligt överlåtelseavtal 2016-08-17 och att
parterna ingår hyresavtal på villkor huvudsakligen enligt vad som
redovisas i ärendebeskrivningen.
Reservation
Murad Artin (V), Martha Wicklund (V), Cecilia Lönn Elgstrand (V),
Jessica Carlqvist (V), Sara Richert (MP), Niclas Persson (MP), Jesper
Räftegård (MP), Julia Leandersson (MP), Marcus Willén Ode (MP),
Daniel Spiik (SD) och Daniel Edström (SD) reserverar sig mot beslutet till
förmån för yrkande om avslag på Kommunstyrelsens förslag.

§ 246 Elavtal med Kumbro vind AB och ändring av
bolagsordning för Kumbro vind AB
Ärendenummer: Ks 932/2016
Ärendebeskrivning
KumBro Vind AB (nedan "KumBro") bildades under 2012 och ägs indirekt
av Örebro kommun med 80 % och av Kumla kommun med 20 %. KumBro
har sedan start förvärvat och byggt vindkraftverk med målsättning att
uppnå en produktion av el som motsvarar ägarnas konsumtion av el. Under
hösten 2016 kommer KumBro att äga 16 vindkraftverk och beräknas
producera ca 96 GWh/år. Den el som KumBro producerar säljs på den
öppna elmarknaden. KumBro är ett viktigt instrument för att nå
målsättningarna om tillförsel av förnybar elenergi enligt Örebro kommuns
klimatstrategi.
Eftersom bolaget inom den närmaste tiden beräknas uppnå avsedd
produktionskapacitet och ägarnas avtal för elleverans med nuvarande
leverantör löper ut har frågan uppkommit om möjligheterna för ägarna att
köpa elenergi från KumBro genom att ingå långa avtal med KumBro om
leverans av el. Ägarna skulle därmed nyttja KumBros kapacitet som
elproducent för att täcka behovet av ägarnas elkonsumtion genom förnybar
el på lång sikt till förutsägbara kostnader. Elmarknaden har under de
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senaste åren präglats av betydande prisvariationer. Det är därför motiverat
både för en köpare och säljare att säkra priset under längre tid. Frågan har
utretts av KumBro och kommunstyrelseförvaltningen som gjort
bedömningen att försäljning av elkraft till ägarkommunerna är möjlig. Det
bedöms lämpligt att göra vissa förtydliganden i KumBros bolagsordning.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 20 september 2016.
Beslutsunderlag
Reservation från Anders Åhrlin (M) och Karolina Wallström (L) m.fl.
2016-09-20
Reservation från Daniel Edström (SD) m.fl. 2016-09-20
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-09-06
Jämförelse mellan Örebro kommun och Futurums förbrukningsprofiler och
KumBro Vinds normalårsprofil
Kalkyl Kumbro Vinds framtida resultat
Avtalets påverkan på Örebro kommuns resultat
Avtalets påverkan på Futurums resultat
Förslag till ny bolagsordning för KumBro Vind AB 2016-09-06 med
förklaringar till föreslagna ändringar
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
1. Upphandlings- och uppföljningschefen vid kommunens upphandlingsoch uppföljningsavdelning får i uppdrag att ingå avtal med KumBro Vind
AB avseende leverans av elenergi till Örebro kommun baserat
huvudsakligen på de riktlinjer som framgår av tjänsteskrivelsen under
rubriken "Riktlinjer för elavtal".
2. Futurum Fastigheter i AB för i uppdrag att ingå avtal med KumBro Vind
AB avseende leverans av elenergi till Futurum Fastigheter AB baserat
huvudsakligen på de riktlinjer som framgår av tjänsteskrivelsen under
rubriken "Riktlinjer för elavtal".
3. Bolagsordning för KumBro Vind AB enligt förslag 2016-09-06
godkänns. Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att i samråd med
kommunledningskontoret i Kumla göra sådana eventuella övriga
justeringar som kan krävas enligt lag för att bolagsordningen ska kunna
registreras hos Bolagsverket.
4. Kommunstyrelsen får i uppdrag att revidera Örebro kommuns
elhandelspolicy.
5. Beslut nr. 1-4 ovan gäller under förutsättning av att Kumla kommun
senast under år 2016 fattar beslut om att ingå avtal med KumBro Vind AB
avseende leverans av elenergi till Kumla kommun baserat huvudsakligen
på de riktlinjer som framgår av tjänsteskrivelsen under rubriken "Riktlinjer
för elavtal" samt att godkänna bolagsordningen enligt punkt 3 ovan.
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Yrkande
Kenneth Nilsson (S), Björn Sundin (S), Niclas Persson (MP), Eva Eriksson
(S), Murad Artin (V), Roger Andersson (S), Lasse S Lorentzon (S), Marcus
Willén Ode (MP) och Sara Richert (MP) yttrar sig och yrkar bifall till
Kommunstyrelsens förslag.
Anders Åhrlin (M), Patrik Jämtvall (L), Johan Kumlin (M), Daniel
Granqvist (M) och Karolina Wallström (L) yttrar sig och yrkar avslag på
Kommunstyrelsens förslag till förmån för sitt förslag att ge KumBro Vind
AB nya ägardirektiv att medverka till sin egen försäljning.
Daniel Edström (SD) och Daniel Spiik (SD) yttrar sig och yrkar avslag på
Kommunstyrelsens förslag.
Proposition
Ordföranden Agneta Blom (S) finner att det finns tre förslag till beslut,
d.v.s. Kenneth Nilssons (S) m.fl. yrkande om bifall till Kommunstyrelsens
förslag, Anders Åhrlins (M) m.fl. yrkande om avslag på
Kommunstyrelsens förslag till förmån för eget förslag att ge KumBro Vind
AB nya ägardirektiv att medverka till sin egen försäljning och Daniel
Edström (SD) m.fl. yrkande om avslag på Kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden ställer proposition på yrkandena enligt följande, av
Kommunfullmäktige godkänd, propositionsordning.
Kenneth Nilssons (S) m.fl. yrkande om bifall till Kommunstyrelsens
förslag ställs mot Anders Åhrlin (M), Karolina Wallström (L) mfl. yrkande
om avslag på Kommunstyrelsens förslag till förmån för eget yrkande att ge
KumBro Vind AB nya ägardirektiv att medverka till sin egen försäljning.
Ordförande finner att Kommunfullmäktige beslutar enligt
Kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs och verkställs.
Ja-röst innebär bifall till Kommunstyrelsen förslag och nej-röst innebär
avslag på Kommunstyrelsens förslag till förmån för förslag att ge KumBro
Vind AB nya ägardirektiv att medverka till sin egen försäljning.
Ja-röster lämnas av: Roger Andersson (S), Allan Armaghan (S), Murad
Artin (V), Behcet Barsom (KD), Lennart Bondeson (KD), Inger Carlsson
(S), Charlotte Edberger Jangdin (C), Linda Smedberg (S), Torgny Larsson
(S), Rasmus Persson (C), Björn Sundin (S), Fisun Yavas (S), Jan
Zetterqvist (S), Hanna Altunkaynak (S), Lasse Lorentzon (S), Frederick
Axewill (S), Jessica Ekerbring (S), Thomas Esbjörnsson (S), Ameer Sachet
(S), Carina Toro Hartman (S), Eva Eriksson (S), John Johansson (S),
Susanne Wallin (S), Jessica Carlqvist (V), Marie Brorson (S), Anders
Hagström(KD), Agneta Blom (S), Camilla Andersson (S), Ida Eklund (S),
Martha Wicklund (V), Cecilia Lönn Elgstrand (V), Niclas Persson (MP),
Sara Richert (MP), Elisabeth Malmqvist (C), Hannah Ljung (C), Marlene
Jörhag (KD), Marcus Willén Ode (MP), Gunnar Oest (MP), Jesper
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Räftegård (MP), Sten Lang (MP), Per-Ove Karlsson (S).
Nej röster lämnas av: Karolina Wallström (L), Lars Elamson (M), Daniel
Spiik (SD), Daniel Granqvist (M), Johan Kumlin (M), Ewa Leitzler (M),
Gunilla Olofsson (M), Ulf Södersten (M), Laszlo Petrovics (SD), Maria
Haglund (M), Daniel Edström (SD), Azita Iranipour (L), Anders Åhrlin
(M), Anna Spiik (SD), Stefan Stark (M), Linn Andersson (M), Ulrica
Solver-Gustavsson (L), Jimmy Larsson (SD), Hossein Azeri (M), Maria
Hedwall (M), Emelie Jaxell (M), Patrik Jämtvall (L), Habib Brini (SD).
Ordföranden finner med resultatet 41 ja-röster och 23 nej-röster att
Kommunfullmäktige beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag.
Därefter ställer ordförande Kenneth Nilssons (S) m.fl. yrkande om bifall
till Kommunstyrelsens förslag ställs mot Daniel Edströms (SD) m.fl.
yrkande om avslag på Kommunstyrelsens förslag. Ordförande finner att
Kommunfullmäktige beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs och verkställs.
Ja-röst innebär bifall till Kommunstyrelsens förslag och nej-röst innebär
avslag på Kommunstyrelsens förslag.
Ja-röster lämnas av: Roger Andersson (S), Allan Armaghan (S), Murad
Artin (V), Behcet Barsom (KD), Lennart Bondeson (KD), Inger Carlsson
(S), Charlotte Edberger Jangdin (C), Linda Smedberg (S), Torgny Larsson
(S), Rasmus Persson (C), Björn Sundin (S), Fisun Yavas (S), Jan
Zetterqvist (S), Hanna Altunkaynak (S), Lasse Lorentzon (S), Frederick
Axewill (S), Jessica Ekerbring (S), Thomas Esbjörnsson (S), Ameer Sachet
(S), Carina Toro Hartman (S), Eva Eriksson (S), John Johansson (S),
Susanne Wallin (S), Jessica Carlqvist (V), Marie Brorson (S), Anders
Hagström (KD), Agneta Blom (S), Camilla Andersson (S), Ida Eklund (S),
Martha Wicklund (V), Cecilia Lönn Elgstrand (V), Niclas Persson (MP),
Sara Richert (MP), Elisabeth Malmqvist (C), Hannah Ljung (C), Marlene
Jörhag (KD), Marcus Willén Ode (MP), Gunnar Oest (MP), Jesper
Räftegård (MP), Sten Lang (MP) och Per-Ove Karlsson (S).
Nej-röster lämnas av: Daniel Spiik (SD), Laszlo Petrovics (SD), Daniel
Edström (SD), Anna Spiik (SD), Jimmy Larsson (SD) och Habib Brini
(SD).
Ordförande finner med resultatet 41 ja-röster och 6 nej-röster att
Kommunfullmäktige beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Upphandlings- och uppföljningschefen vid kommunens upphandlingsoch uppföljningsavdelning får i uppdrag att ingå avtal med KumBro Vind
AB avseende leverans av elenergi till Örebro kommun baserat
huvudsakligen på de riktlinjer som framgår av tjänsteskrivelsen under
rubriken "Riktlinjer för elavtal".
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2. Futurum Fastigheter i AB för i uppdrag att ingå avtal med KumBro Vind
AB avseende leverans av elenergi till Futurum Fastigheter AB baserat
huvudsakligen på de riktlinjer som framgår av tjänsteskrivelsen under
rubriken "Riktlinjer för elavtal".
3. Bolagsordning för KumBro Vind AB enligt förslag 2016-09-06
godkänns. Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att i samråd med
kommunledningskontoret i Kumla göra sådana eventuella övriga
justeringar som kan krävas enligt lag för att bolagsordningen ska kunna
registreras hos Bolagsverket.
4. Kommunstyrelsen får i uppdrag att revidera Örebro kommuns
elhandelspolicy.
5. Beslut nr. 1-4 ovan gäller under förutsättning av att Kumla kommun
senast under år 2016 fattar beslut om att ingå avtal med KumBro Vind AB
avseende leverans av elenergi till Kumla kommun baserat huvudsakligen
på de riktlinjer som framgår av tjänsteskrivelsen under rubriken "Riktlinjer
för elavtal" samt att godkänna bolagsordningen enligt punkt 3 ovan.

§ 247 Sammanträdestider för Kommunfullmäktige 2017
Ärendenummer: Ks 953/2016
Handläggare: Lena Claeson
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat förslag till sammanträdestider
för år 2017.
Kommunstyrelsen behandlar ärendet den 20 september 2016 och beslutade
för egen del:
1. Ordinarie beslutssammanträden med Kommunstyrelsen ska under år
2017 hållas tisdagar klockan 14.15 den 17 januari, 7 februari, 14 mars, 18
april, 9 maj, 30 maj, 22 augusti, 12 september, 10 oktober (beslut - budget
2016), 14 november och 5 december med beredningssammanträden
tisdagar klockan 09.00-12.00 den 10 januari, 31 januari, 7 mars, 4 april, 2
maj, 23 maj, 15 augusti, 5 september, 3 oktober, 7 november och 28
november.
2. Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt sammanträder
under år 2017 tisdagar kl. 09.00-12.00 den 17 januari, 7 februari, 14 mars,
18 april, 9 maj, 30 maj, 22 augusti, 12 september, 10 oktober (beslut budget 2016), 14 november och 5 december.
3. Programnämnderna rekommenderas att under år 2017 förlägga sina
sammanträden till veckorna 2, 5, 9, 14, 18, 22, 36, 40, 45 och 48.
Programnämnderna rekommenderas att under år 2017 undvika att förlägga
sina sammanträden under tisdag förmiddag, då dessa tillfällen krockar med
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Kommunstyrelsens beredningssammanträden, samt undvika beredningar
på onsdagsförmiddagar och om möjligt även onsdagseftermiddagar.
4. Driftsnämnderna rekommenderas att under år 2017 förlägga sina
sammanträden till veckorna 3, 6, 12, 16, 20, 23, 34, 38, 42, 46 och 49.
Driftsnämnderna rekommenderas att under år 2017 undvika att förlägga
sina sammanträden och beredningar på onsdagsförmiddagar och om
möjligt även onsdagseftermiddagar.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2016-08-24
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
- Ordinarie sammanträden med Kommunfullmäktige ska under år 2017
hållas klockan 09.00- ca 17.00 den 25 januari, 15 februari, 29 mars, 26
april, 24 maj, 14 juni, 27 september, 25-26 oktober, 22 november och 13
december. Tid för eventuella extra sammanträden reserveras till den 8 mars
och den 30 augusti, klockan 09.00- ca 17.00.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
- Ordinarie sammanträden med Kommunfullmäktige ska under år 2017
hållas klockan 09.00- ca 17.00 den 25 januari, 15 februari, 29 mars, 26
april, 24 maj, 14 juni, 27 september, 25-26 oktober, 22 november och 13
december. Tid för eventuella extra sammanträden reserveras till den 8 mars
och den 30 augusti, klockan 09.00- ca 17.00.

§ 248 Revidering av arvoden och ersättningar till
förtroendevalda i Örebro kommun och
partigruppsresurser för mandatperioden 2014-2018,
avseende socialnämnderna
Ärendenummer: Ks 689/2014
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 27 april, § 125, om en revidering av
arvoden för delegater inom socialnämnderna som har jour med anledning
av behov av snabba beslut i ärenden om omedelbart omhändertagande
enligt LVU och LVM. Dessa beslut kan nämnden delegera till ordförande,
annan förtroendevald eller utskott. Delegaterna måste vara tillgängliga
under dygnets alla timmar under den vecka de har "jour" och därför
beslutades att ett särskilt arvode ska utgå för uppgiften. Den utökade
kostnaden för socialnämnderna med anledning av utökat arvode finansieras
ur Kommunstyrelsens anslag för oförutsedda kostnader. Beslutet
tidsbegränsades och omfattar perioden maj 2016 till och med oktober 2016
i avvaktan på kommande utredning för att uppnå en bättre funktionalitet för
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socialnämndernas verksamhet. Utredningen kommer inte att hinna
färdigställas för beslut före oktobers månads utgång och därför föreslås att
en förlängning av tidigare beslut tas.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 20 september 2016.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-08-24
Arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Örebro kommun och
partigruppsresurser för mandatperioden 2014/2015-2018 samt partistöd
(med ändringsmarkering)
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
1. Den revidering som Kommunfullmäktige beslutade den 27 april 2016
angående ”Arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Örebro kommun
och partigruppsresurser för mandatperioden 2014-2018 samt partistöd”
förlängs att gälla till och med 31 januari 2017.
2. Socialnämnd Väster och Socialnämnd Öster beviljas ett tilläggsanslag
för ökade arvodeskostnader med 47 000 kronor respektive 33 000 kronor.
Finansiering sker genom ianspråktagande ur Kommunstyrelsens anslag till
förfogande.
Yrkande
Lennart Bondeson (KD) och Patrik Jämtvall (L) yttrar sig och yrkar bifall
till Kommunstyrelsens förslag.
Proposition
Ordföranden Agneta Blom (S) konstaterar att det bara finns ett förslag till
beslut nämligen bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Den revidering som Kommunfullmäktige beslutade den 27 april 2016
angående ”Arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Örebro kommun
och partigruppsresurser för mandatperioden 2014-2018 samt partistöd”
förlängs att gälla till och med 31 januari 2017.
2. Socialnämnd Väster och Socialnämnd Öster beviljas ett tilläggsanslag
för ökade arvodeskostnader med 47 000 kronor respektive 33 000 kronor.
Finansiering sker genom ianspråktagande ur Kommunstyrelsens anslag till
förfogande.
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§ 249 Taxa för nyttoparkeringstillstånd för food trucks
Ärendenummer: Ks 905/2016
Ärendebeskrivning
Näringsidkare har under några år efterfrågat att Örebro kommun ska införa
samma möjlighet till matförsäljning ur food trucks som andra städer i
Sverige har. Därför är det nu av stor vikt att kommunen tar fram ett
nyttoparkeringstillstånd för food trucks för att möjliggöra denna typ av
matförsäljning.
Ärendet behandlades av Programnämnd samhällsbyggnad den 2 juni 2016
och av Kommunstyrelsen den 23 augusti 2016.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, Kommunstyrelsen, 2016-08-23, § 180
Reservation (M), 2016-08-23
Framräkning av taxa för food truck
Protokollsutdrag, Programnämnd samhällsbyggnad, 2016-06-02, § 64
Tjänsteskrivelse, 2016-05-04
Villkor för nyttoparkeringstillstånd för food trucks i Örebro kommun
Tjänsteskrivelse till Tekniska nämnden, 2016-02-24
Protokollsutdrag, Tekniska nämnden, 2016-04-14, § 17
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
1. Anta en årlig taxa på 25 tusen kr för nyttoparkeringstillstånd för food
trucks i Örebro.
2. Taxan ska gälla från och med 1 januari 2017.
Yrkande
Björn Sundin (S), Daniel Edström (SD), Daniel Granqvist (M), Habib Brini
(SD), Åsa Johansson (L) yttrar sig och yrkar bifall till Kommunstyrelsens
förslag.
Proposition
Ordföranden Agneta Blom (S) konstaterar att det bara finns ett förslag till
beslut nämligen bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Anta en årlig taxa på 25 tusen kr för nyttoparkeringstillstånd för food
trucks i Örebro.
2. Taxan ska gälla från och med 1 januari 2017.
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§ 250 Komplettering av taxa för serveringstillstånd
Ärendenummer: Ks 831/2016
Ärendebeskrivning
Den som söker ett serveringstillstånd ska visa att hen har nödvändiga
kunskaper i alkohollagen. Örebro kommun tar inte ut någon extra avgift för
detta utan provet ingår i ansökningsavgiften. I många andra kommuner tar
man en avgift. Personer som arbetar på restauranger vill ibland göra provet
fristående från ansökan, oftast på krogägarens begäran. Ofta bokas en tid
utan att personen kommer, kanske på grund av att provet är gratis.
Tillståndsenheten önskar därför att Kommunfullmäktige gör att tillägg till
taxebestämmelsen för Serveringstillstånd innebärande att ett prov i
alkohollagen som görs utan att ingå i en ansökan om serveringstillstånd
kostar 1000 kronor per provtillfälle.
Socialnämnd öster behandlade ärendet den 26 juni och Kommunstyrelsen
den 20 september 2016.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Socialnämnd öster, 2016-06-26, § 93
Tjänsteskrivelse till nämnd 2016-05-19
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
- Taxa för serveringstillstånd kompletteras med en avgift för fristående
prov i alkohollagen med 1 000 kronor/prov.
Yrkande
Rasmus Persson (C) yttrar sig och yrkar bifall till Kommunstyrelsens
förslag.
Proposition
Ordföranden Agneta Blom (S) finner att det bara finns ett förslag till beslut
nämligen bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
- Taxa för serveringstillstånd kompletteras med en avgift för fristående
prov i alkohollagen med 1 000 kronor/prov.
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§ 251 Beslut som inte är verkställda enligt
socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till
vissa funktionshindrade (LSS), kvartal 1 2016
Ärendenummer: Ks 819/2016
Ärendebeskrivning
Enligt 4 kapitlet 1 § socialtjänstlagen (SoL) och 9 § i lagen om stöd och
service till vissa funktionshindrade (LSS) har kommunerna en
rapporteringsskyldighet över beslut i verksamheterna vård och omsorg,
socialtjänst och stöd till funktionshindrade. Gynnande beslut som inte
verkställts inom tre månader från beslutsdatum ska rapporteras till
Inspektionen för vård och omsorg (fr.o.m. 2013-06-01, tidigare
Socialstyrelsen), kommunens revisorer och Kommunfullmäktige.
Programnämnden får informationen för kännedom. Sanktionsavgift kan
utdömas för de beslut som inte verkställts inom skälig tid. Avgiften är lägst
10 tkr och högst 1 mnkr.
Förvaltningskontor Ringgatan ansvarar för sammanställning av
nämndernas statistikrapporter till Kommunfullmäktige och för
informationen till programnämnden.
Antal biståndsbeslut för vård och omsorg som ej verkställts inom tre
månader är 35 stycken, ett färre än kvartal 4:2015. Alla beslut avser precis
som vid tidigare rapporteringar permanent plats på särskilt boende.
Totalt rapporterar socialnämnderna 32 beslut, som inte verkställts inom tre
månader från beslutet, under kvartal 1:2016, vilket är nio fler än kvartal
4:2015.
Nämnden för funktionshindrade rapporterade fem SoL-beslut som ej
verkställt inom tre månader kvartal 1:2016. Under kvartal 4:2015 var
siffran tre. Nämnden rapporterar 41 ej verkställda beslut enligt LSS kvartal
4:2015, vilket är fyra fler än vid det förra rapporteringstillfället.
Ärende behandlades av Programnämnd social välfärd den 2 juni 2016 och
Kommunstyrelsen den 23 augusti 2016.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2016-08-23, § 181
Protokollsutdrag från Programnämnd social välfärd, 2016-06-02, § 116
Rapport för ej verkställda beslut SoL och LSS för kvartal 1 2016
Kvartalsrapport 1
Statistikrapport kvartal 1 2016
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
- Informationen tas till protokollet.
19

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Enligt Kommunstyrelsens förslag.

§ 252 Svar på motion från Sigvard Blixt (SD) m.fl. om
musikalisk underhållning på äldreboenden
Ärendenummer: Ks 556/2015
Ärendebeskrivning
Sigvard Blixt (SD), Laszlo Petrovics (SD) och Habib Brini (SD), har
inkommit med en motion som anmäldes i Kommunstyrelsen den 19 maj
2015 och remitterades till Programnämnd social välfärd för svar.
Motionen innehåller förslag om att Programnämnd social välfärd får i
uppdrag att se över behovet och möjligheten för brukare och personal inom
berörda nämnder att få stimulerande musikunderhållning.
Programnämnd social välfärd behandlade ärendet den 5 november 2015
och Kommunstyrelsen den 19 januari 2016.
Kommunfullmäktige bordlade ärendet den 27 januari, den 17 februari, den
30 mars, den 27 april, den 25 maj och den 15 juni 2016.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2016-01-19, § 13
Protokollsutdrag från Programnämnd social välfärd, 2015-11-05, § 148
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2015-07-02
Motion från Sigvard Blixt (SD) m.fl. om musikalisk underhållning på
äldreboenden
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
- Motionen är besvarad.
Vid Kommunstyrelsens sammanträde reserverade sig Daniel Edström (SD)
mot beslutet till förmån för sitt yrkande om bifall till motionen.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Bordlägga ärendet.
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§ 253 Svar på motion från Murad Artin (V) m.fl. om att
slopa parkeringsnormer
Ärendenummer: Ks 1334/2014
Ärendebeskrivning
Murad Artin (V), Jessica Carlqvist (V), Cecilia Lönn Elgstrand (V) och
Martha Wicklund (V) har inkommit med en motion daterad den 17 oktober
2014.
Motionen innehåller yrkande om att parkeringsnormen förändras så att det
blir möjligt att bygga nya bostäder utan att anlägga parkeringsplatser.
Programnämnd samhällsbyggnad behandlade ärendet den 3 november
2015 och Kommunstyrelsen den 19 januari 2016.
Kommunfullmäktige bordlade ärendet den 27 januari, den 17 februari, den
30 mars, den 27 april, den 25 maj och den 15 juni 2016.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2016-01-19, § 14
Protokollsutdrag från Programnämnd samhällsbyggnad, 2015-11-03, § 129
Stadsbyggnads tjänsteskrivelse med yttrande, 2015-10-12
Murad Artin m.fl. (V) motion om att slopa parkeringsnormen för att
stimulera byggandet av billiga bostäder, 2014-10-17
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
- Motionen är besvarad.
Vid Kommunstyrelsens sammanträde reserverade sig Murad Artin (V) mot
beslutet till förmån för sitt yrkande om bifall till motionen.
Karolina Wallström (L) reserverade sig mot beslutet till förmån för sitt
yrkande om avslag på motionen.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Bordlägga ärendet.
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§ 254 Svar på motion från Johan Åqvist (FP) om att bygga
en gång-och cykelbana mellan Glomman och
Brickebacken
Ärendenummer: Ks 991/2014
Ärendebeskrivning
Johan Åqvist (FP) har inkommit med en motion daterad den 29 juli 2014.
Motionen innehåller yrkande om att det skapas ekonomiska förutsättningar
och underlag för byggnation av en sammanhängande gång- och cykelbana
mellan Adolfsberg och Norra Bro.
Åqvist menar att örebroare mellan Adolfsberg och Brickebacken utsätts för
onödiga risker då de hänvisas till att gå eller cykla på den hård trafikerade
vägen som enbart består utav körbanor för bilar. Åqvist skriver att en säker
förbindelse mellan Glomman och Brickebacken skulle öka möjligheten till
att både cykla och gå på ett säkerts sätt samt att resandet med bil mellan
stadsdelarna med stor säkerhet skulle minska om det fanns en säker
förbindelse för gång och cykel på sträckan.
Programnämnd samhällsbyggnad behandlade ärendet den 3 november
2015 och Kommunstyrelsen den 19 januari 2016.
Kommunfullmäktige bordlade ärendet den 27 januari, 17 februari, den 30
mars, den 27 april, den 25 maj och den 15 juni 2016.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2016-01-19, § 15
Protokollsutdrag från Programnämnd samhällsbyggnad, 2015-11-03, § 130
Stadsbyggnads tjänsteskrivelse med yttrande, 2015-10-12
Johan Åqvists (FP) motion om att bygga en gång- och cykelbana mellan
Glomman och Brickebacken, 2014-07-29
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
- Motionen är besvarad.
Vid Kommunstyrelsens sammanträde reserverade sig Karolina Wallström
(L) mot beslutet till förmån för sitt yrkande om bifall till motionen.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Bordlägga ärendet.
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§ 255 Svar på motion från Sara Richert (MP) om vegetarisk
kost som norm på möten och konferenser
Ärendenummer: Ks 1026/2015
Ärendebeskrivning
Sara Richert (MP) har inkommit med en motion som anmäldes till
Kommunfullmäktige den 10 september 2015.
Motionären föreslår att alla sammanträden/seminarier och övriga möten
som ordnas av kommunen i såväl egen som extern regi ska ha vegetarisk
kost som huvudalternativ och kött som specialkost för de som önskar att
välja. Motionären menar att en halverad klimatpåverkan från maten, vilket
är kommunens mål för 2020, endast kan uppnås genom att mängden kött
minskas betydligt. Motionären menar vidare att vegetarisk kost som
huvudalternativ underlättar för kommunen att fatta mer hållbara matval.
Samt understryks några av de viktigaste fördelarna med vegetarisk kost,
vilka beskrivs vara ökad hälsa, minskade koldioxidutsläpp och effektivare
resursanvändning.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 8 mars 2016.
Kommunfullmäktige bordlade ärendet den 30 mars, den 27 april, den 25
maj och den 15 juni 2016.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2016-03-08, § 60
Reservation från (MP), 2016-03-08
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-02-01
Motion från Sara Richert (MP) om vegetarisk kost som norm på möten och
konferenser
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
- Motionen är besvarad.
Vid Kommunstyrelsens sammanträde reserverade sig Niclas Persson (MP)
skriftligt mot beslutet till förmån för sitt yrkande om bifall till motionen.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Bordlägga ärendet.
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§ 256 Svar på motion från Daniel Spiik (SD) och Habib
Brini (SD) om parkeringsanläggning utanför staden med
bussförbindelse in till centrum
Ärendenummer: Ks 766/2015
Ärendebeskrivning
Daniel Spiik (SD) och Habib Brini (SD) har inkommit med en motion som
anmäldes i Kommunfullmäktige den 17 juni 2015.
Motionen innehåller yrkande om att etablera en avgiftsfri
bilparkeringsplats precis utanför staden varifrån kostnadsfri kollektivtrafik
förslås trafikera Örebro centrum.
Ärendet behandlades av Programnämnd samhällsbyggnad den 1 december
2015 och av Kommunstyrelsen den 8 mars 2016.
Kommunfullmäktige bordlade ärendet den 30 mars, den 27 april, den 25
maj och den 15 juni 2016.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2016-03-08, § 61
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-02-29
Protokollsutdrag från Programnämnd samhällsbyggnad, 2015-12-01, § 142
Stadsbyggnads tjänsteskrivelse med yttrande, 2015-11-06
Daniel Spiiks (SD) och Habib Brinis (SD) motion om
parkeringsanläggning utanför staden med bussförbindelse in till centrum,
2015-05-28
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
- Motionen avslås.
Vid Kommunstyrelsens sammanträde reserverade sig Daniel Edström (SD)
mot beslutet till förmån för sitt yrkande om bifall till motionen.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Bordlägga ärendet.
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§ 257 Svar på motion från Jessica Carlqvist (V) m.fl. om att
skapa ett bilfritt kulturstråk utmed Svartån
Ärendenummer: Ks 622/2015
Ärendebeskrivning
Vänsterpartiets (V) fullmäktigegrupp har inkommit med en motion som
anmäldes i Kommunfullmäktige den 29 april 2015. Motionen föreslår att
Programnämnd samhällsbyggnad ska utreda möjligheten att skapa ett
bilfritt kulturstråk från Länsmuseet till Konserthuset. Idén är att skapa
attraktivitet genom utrymme för möten mellan människor istället för bilar.
Bilgatan skulle kunna ersättas av caféer, uteserveringar, promenader,
torghandel och aktiviteter menar motionsställarna. Motionen har beretts av
Stadsbyggnadskontoret och Kultur- och Fritidsförvaltningen och har
samordnats av Kommunledningskontoret.
Ärendet behandlades av Programnämnd samhällsbyggnad den 1 december
2015 och av Kommunstyrelsen den 8 mars 2016.
Kommunfullmäktige bordlade ärendet den 30 mars, den 27 april, den 25
maj och den 15 juni 2016.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2016-03-08, § 62
Reservation från (V), 2016-03-08
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse till Kommunstyrelsen, 201601-12
Protokollsutdrag från Programnämnd samhällsbyggnad, 2015-12-01, § 149
Reservation från (V), 2015-12-01
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse till Samhällsbyggnadsnämnd,
2015-10-28
Stadsbyggnads underlag till motionssvar 2015-10-27
Kultur- och fritidsförvaltningens underlag till motionssvar 2015-10-27
Vänsterpartiets gruppmotion (V) om bilfritt kulturstråk, 2015-04-29
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
- Motionen avslås.
Vid Kommunstyrelsens sammanträde reserverade sig Murad Artin (V)
skriftligt mot beslutet till förmån för sitt yrkande om att motionen är
besvarad.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Bordlägga ärendet.
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§ 258 Svar på motion från Niclas Persson (MP) och Azita
Iranipour (FP) om lokal barnombudsman
Ärendenummer: Ks 734/2015
Ärendebeskrivning
Niclas Persson, kommunalråd för Miljöpartiet de gröna och Azita Iranipour
ledamot i Kommunfullmäktige för Folkpartiet har inkommit med en
motion där de vill att Kommunfullmäktige ska inrätta en lokal
barnombudsman i Örebro kommun. Syftet är att stärka barnets rättigheter,
inte minst barns och ungas rätt till inflytande och delaktighet.
Ärendet har behandlats av Programnämnd barn och utbildning den 2
december 2015 och av Kommunstyrelsen den 10 maj 2016.
Kommunfullmäktige bordlade ärendet den 25 maj och den 15 juni 2016.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2016-05-10, § 119
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-01-27
Protokollsutdrag från Programnämnd barn och utbildning, 2015-12-02, §
200
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2015-11-12
Nicklas Perssons (MP) och Azita Iranipours (FP), motion om att inrätta en
lokal barnombudsman i Örebro kommun, 2015-05-28
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
1. Motionen är besvarad.
2. Centralt skolstöd får i uppdrag att inrätta en telefonlinje och
funktionsbrevlåda som barn och unga från förskoleklass till gymnasiet kan
vända sig till om de av någon anledning inte kan vända sig till någon i
närmaste omgivningen.
Vid Kommunstyrelsens sammanträde reserverade sig Karolina Wallström
(L) och Sara Richert (MP) mot beslutet till förmån för sina yrkanden
om bifall till motionen.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Bordlägga ärendet.
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§ 259 Svar på motion från Daniel Granqvist (M) om
vägmärken vid vägarbeten
Ärendenummer: Ks 506/2015
Ärendebeskrivning
Daniel Granqvist (M) inkom den 25 mars 2015 med en motion till
Kommunfullmäktige, gällande vägmärken vid vägarbeten. I motionen
efterfrågas att Örebro kommun vid större vägarbeten och andra arbeten
som innebär att gångbanor, cykelbanor, gator eller filer stängs av, alltid
skall sätta upp tydliga vägmärken med information om vad som ska
byggas, när bygget beräknas vara klart och när gaturummet kommer att
återställas.Därtill skall Örebro kommun ställa motsvarande krav på
entreprenörer och andra som utför arbeten, vilka gör att gångbanor,
cykelbanor, filer eller liknande stängs av. I motionen efterfrågas dessutom
att all denna information alltid skall publiceras på Örebro kommuns
anslagstavla, hemsida och genom andra lämpliga kommunikationskanaler.
Ärendet behandlades av Programnämnd samhällsbyggnad den 4 februari
2016 och av Kommunstyrelsen den 10 maj 2016.
Kommunfullmäktige bordlade ärendet den 25 maj och den 15 juni 2016.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2016-05-10, § 120
Skriftlig reservation från Maria Haglund (M), 2016-05-10
Protokollsutdrag från Programnämnd samhällsbyggnad, 2016-02-04, § 9
Stadsbyggnads tjänsteskrivelse med yttrande, 2016-01-27
Motion från Daniel Granqvist (M) om vägmärken vid vägarbeten, 201503-25
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
- Motionen är besvarad.
Vid Kommunstyrelsens sammanträde reserverade sig Maria Haglund (M),
Johanna Reimfelt (M) och Johan Kumlin (M) skriftligt mot beslutet till
förmån för Maria Haglunds (M) yrkande om bifall till motionen.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Bordlägga ärendet.
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§ 260 Svar på motion från Azita Iranipour (FP) om centrum
mot våld i nära relation
Ärendenummer: Ks 533/2013
Ärendebeskrivning
Azita Iranipour (FP) har inkommit med en motion som anmäldes 24 april,
2013. Motionens förslag är att inrätta en fast tjänst som barnpedagog, för
att ersätta den tidigare projektanställningen vid Centrum mot våld som
arbetade med barnen och barnperspektivet.
Kommunstyrelsen beslutade den 21 maj 2013 att överlämna motionen till
dåvarande Kommunledningskontoret för förslag till yttrande.
Kommunfullmäktige beslutade den 28 januari 2015 att återremittera
Kommunledningskontorets förslag med motiveringen att se över stödet till
de barn som utsätts för våld i nära relationer. Förslaget är att motionen ska
anses tillgodosedd. De förändrade kraven på offentligt ansvarstagande för
barn utsatta för våld i nära relationer och som har bevittnat våld innebär att
de kommunala åtagandena avseende samordning, stöd och behandling för
barn måste säkerställas. Därför sker just nu en processkartläggning, där
särskild vikt läggs vid hur resurser bör placeras organisatoriskt.
Programnämnd social välfärd fattade beslut den 3 mars 2016 om att avsätta
500 tkr från nämndens utvecklingsmedel specifikt destinerade för
ändamålet att utveckla arbetet med barn som bevittnat våld. I
budgetprocessen för 2017 kommer Kommunstyrelsen säkerställa en
långsiktig finansiering av detta ärende.
Ärendet behandlades av Kommunstyrelsen den 10 maj 2016.
Kommunfullmäktige bordlade ärendet den 25 maj och den 15 juni 2016.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelseförvaltningen, 2016-05-10, § 121
Förslag till yttrande, 2016-04-12
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-03-23
Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige, 2015-01-28, § 15
Skriftlig reservation från Anders Åhrlin (M)
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen 2014-01-28, § 12
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2013-12-04
Motion från Azita Iranipour (FP), med rubriken "Centrum mot våld i nära
relation", april 2013.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
1. Motionen är tillgodosedd.
2. Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att utifrån resultatet av
pågående processkartläggning agera för att säkerställa att kraven på
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offentligt ansvarstagande för barn utsatta för våld i nära relationer uppfylls.
Vid Kommunstyrelsens sammanträde reserverade sig Karolina Wallström
(L), Maria Haglund (M), Johanna Reimfelt (M) och Johan Kumlin (M) mot
beslutet till förmån för Karolina Wallströms (L) och Maria Haglunds (M)
yrkande om bifall till motionen.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
-Bordlägga ärendet.

§ 261 Svar på motion från Daniel Granqvist (M) om en
vision för Myrö
Ärendenummer: Ks 846/2015
Ärendebeskrivning
Daniel Granqvist (M) har inkommit med en motion som anmäldes i
kommunfullmäktige den 17 juni 2015. Motionen innehåller förslag hur
området omkring Myrö ska planeras för framtida bostäder och verksamhet.
Ärendet behandlades av Programnämnd samhällsbyggnad den 4 februari
och av Kommunstyrelsen den 10 maj 2016.
Kommunfullmäktige bordlade ärendet den 25 maj och den 15 juni 2016.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2016-05-10, § 123
Skriftlig reservation från Maria Haglund (M), 2016-05-10
Protokollsutdrag från Programnämnd samhällsbyggnad, 2016-02-24, § 10
Stadsbyggnads tjänsteskrivelse med yttrande, 2015-11-27
Motion från Daniel Granqvist (M) om att planera för framtida bostäder och
verksamhet i Myrö, 2015-06-17
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
- Motionen avslås.
Vid Kommunstyrelsens sammanträde reserverade sig Maria Haglund (M),
Johanna Reimfelt (M) och Johan Kumlin (M) skriftligt mot beslutet till
förmån för Maria Haglunds (M) yrkande om bifall till motionen.
Karolina Wallström (L) reserverade sig mot beslutet till förmån för sitt
yrkande om bifall till motionen.

29

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
- Bordlägga ärendet.

§ 262 Svar på motion från Sara Richert (MP) m.fl. om bilfria
sommargator
Ärendenummer: Ks 1007/2015
Ärendebeskrivning
Sara Richert (MP) och Niclas Persson (MP), har inkommit med en motion
som anmäldes i Kommunfullmäktige den 7 september 2015. Motionen
innehåller ett förslag om att permanenta Engelbrektsgatan vid Fisktorget
som bilfri sommargata samt föreslå ytterligare fyra bilfria sommargator för
att skapa mer utrymme för folkliv. Engelbrektsgatan är en viktig länk för
flera målpunkter i staden–en omprioritering av gaturummet på platsen
beror på förutsättningarna och vad som händer i trafiksystemet i staden i
övrigt. Därför är i nuläget ett permanentande av omprioriteringen av
gaturummet sommartid vid Fisktorget inte aktuell. Arbetet med området
kring Fisktorget kommer dock att fortgå. Stadsbyggnad har ett uppdrag att
arbeta med framtida gestaltning för Fisktorget och del av Engelbrektsgatan.
Motionen behandlades av Programnämnd samhällsbyggnad den 2 juni och
av Kommunstyrelsen den 23 augusti 2016.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2016-08-23, § 182
Protokollsutdrag från Programnämnd samhällsbyggnad, 2016-06-02, § 63
Stadsbyggnads tjänsteskrivelse, 2016-04-28
Sara Richert (MP) och Niclas Persson (MP), motion om bilfria
sommargator, 2015-09-07
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
- Motionen avslås.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Vid Kommunstyrelsens sammanträde reserverade sig Sara Richert (MP)
och Murad Artin (V) mot beslutet till förmån för sina yrkanden om bifall
till motionen samt en tredje beslutssats med lydelsen "omställningen till
sommargator ska genomföras 2017 istället för 2016".
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
- Bordlägga ärendet.

§ 263 Anmälan av enkla frågor och interpellationer till
kommande sammanträde
Ärendebeskrivning
Inga frågor eller interpellationer har inkommit.

§ 264 Anmälan av motioner
Ärendebeskrivning
Från Niclas Persson (MP) har en motion med rubriken "Försöksverksamhet
med senare start på skoldagen" inkommit, Ks 1098/2016.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Remittera motionen till Kommunstyrelsen.

§ 265 Vissa val m.m.
Ärendenummer: Ks 767/2016
Ärendebeskrivning
Valberedningen har den 27 september 2016 inkommit med en valhandling.
Valhandlingen läggs som bilaga till protokollet.
Beslutsunderlag
Valhandling, 2016-09-27
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Enligt valberedningens förslag.
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