Ärendelista

Ks 1050/2018

Kommunfullmäktige
Datum:
Tid:
Plats:

2018-10-24
09:00 – ca 17:00
Sessionssalen, Rådhuset

§ 1 Välkomsthälsning
§ 2 Val av protokollsjusterare och bestämmande av tid för
justering av protokollet
§ 3 Anmälan av förteckning över ledamöter och ersättare
i Örebro Kommunfullmäktige för perioden 15 oktober 2018
- 14 oktober 2022
Ärendenummer: Ks 1048/2018

§ 4 Entledigande av nuvarande Kommunfullmäktiges
valberedning och val av ny Kommunfullmäktiges
valberedning
Ärendenummer: Ks 1114/2018

§ 5 Val av Kommunfullmäktiges ordförande samt förste
och andre vice ordförande
Ärendenummer: Ks 1115/2018

§ 6 Val av ledamöter i Stadsrevisionen och
Revisionskollegiet
Ärendenummer: Ks 1116/2018

§ 7 Entledigande av Kommunstyrelse och val av ny
Kommunstyrelse
Ärendenummer: Ks 1117/2018
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§ 8 Val av kommunalråd
Ärendenummer: Ks 1123/2018

§ 9 Ordning för inkallande av ersättare
Ärendenummer: Ks 1124/2018

§ 10 Enkel fråga från Sten Lang (MP) till ÖBO:s ordförande
Camilla Andersson (S) om hur vi kan gynna byggande av
hyresrätter, lägenheter och små radhus på landsbygden
Ärendenummer: Ks 1052/2018
Ärendebeskrivning

Sten Lang (MP) har inkommit med en enkel fråga till ÖBO:s ordförande
Camilla Andersson (S) om hur vi kan gynna byggandet av hyresrätter,
lägenheter och små radhus på landsbygden.
Frågan anmäldes och bordlades vid Kommunfullmäktiges sammanträde den
26 september 2018.
Beslutsunderlag

Enkel fråga från Sten Lang (MP)

§ 11 Enkla frågor som inkommit inom beslutade tidsfrister
§ 12 Interpellation från Karolina Wallström (L) till Per-Åke
Sörman (C) om Sverigefinländares rättigheter och behov
Ärendenummer: Ks 573/2018
Ärendebeskrivning

Karolina Wallström (L) har inkommit med en interpellation till Per-Åke
Sörman (C) om Sverigefinländares rättigheter och behov.
Interpellationen anmäldes vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 25 april
2018 och bordlades vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 22 maj, 20
juni och 26 september 2018.
Beslutsunderlag

Interpellation från Karolina Wallström (L)
Svar från Per-Åke Sörman (C)
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§ 13 Interpellation från Daniel Granqvist (M) till Kenneth
Nilsson (S) om hur politiska får Örebro kommuns
kommunikationskanaler vara
Ärendenummer: Ks 584/2018
Ärendebeskrivning

Daniel Granqvist (M) har inkommit med en interpellation till Kenneth Nilsson
(S) om hur politiska får Örebro kommuns kommunikationskanaler vara.
Interpellationen anmäldes vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 22 maj
2018 och bordlades av Kommunfullmäktige den 22 maj, 20 juni och 26
september 2018.
Beslutsunderlag

Interpellation från Daniel Granqvist (M)
Svar från Kenneth Nilsson (S)

§ 14 Interpellation från Karolina Wallström (L) till Elisabeth
Malmqvist (C) om gymnasieelever får den undervisning
de har rätt till
Ärendenummer: Ks 662/2018
Ärendebeskrivning

Karolina Wallström (L) har inkommit med en interpellation till Elisabeth
Malmqvist (C) om gymnasieelever får den undervisning de har rätt till.
Interpellationen anmäldes vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 22 maj
2018 och bordlades av Kommunfullmäktige den 20 juni och 26 september
2018.
Beslutsunderlag

Interpellation från Karolina Wallström (L)
Svar från Elisabeth Malmqvist (C)

§ 15 Interpellation från Daniel Spiik (SD) till Kenneth Nilsson
(S) om hur de lokala ordningsstadgarna efterlevs
Ärendenummer: Ks 664/2018
Ärendebeskrivning

Daniel Spiik (SD) har inkommit med en interpellation till Kenneth Nilsson (S)
om hur de lokala ordningsstadgarna efterlevs.
Interpellationen anmäldes vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 22 maj
2018 och bordlades av Kommunfullmäktige den 20 juni och 26 september
2018.
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Beslutsunderlag

Interpellation från Daniel Spiik (SD)
Svar från Kenneth Nilsson (S)

§ 16 Interpellationer som inkommit inom beslutade
tidsfrister
§ 17 Delårsrapport med prognos 2 2018, Örebro kommun
Ärendenummer: Ks 1039/2018
Ärendebeskrivning

Bedömningen är att Örebro kommun sammantaget uppfyller god ekonomisk
hushållning utifrån satta verksamhets- och finansiella mål.
Planerade och utförda insatser i nämnderna under 2018 beräknas bidra väl till
utveckling inom två av kommunens fyra strategiska områden. Utvecklingen går
framåt inom samtliga 21 mål och många utvecklingsarbeten pågår. Inom arton
av målen visar även indikatorernas utfall och/eller målbeskrivningarna att
utvecklingen är går åt rätt håll. Inom tre av målen är den sammantagna
bedömningen att vi inte når önskvärda effekter, trots utvecklingsarbeten. Dessa
tre mål återfinns inom de strategiska områdena Hållbar tillväxt och Barns och
ungas behov och är kopplade till Arbetsmarknad, Långsiktigt hållbar ekonomi
och Kunskapsmålen. Inom dessa områden behöver arbetet intensifieras
ytterligare för att säkra en önskad utveckling.
Prognosen visar på måluppfyllelse inom de två finansiella målen.
Delårsresultatet januari till augusti 2018 uppgår till 438 miljoner kronor.
Kommunens prognos för helåret bedöms till 332 miljoner kronor, vilket är 56
miljoner kronor mer än budgeterat. Under 2018 beräknas 87 miljoner tas i
anspråk ur reserveringar inom eget kapital för specifika ändamål. Prognosen
visar på en nettokostnadsutveckling som är högre än budgeterat och
nämnderna visar sammantaget en budgetavvikelse på -142 miljoner kronor.
Årets prognos förbättras till stora delar av jämförelsestörande poster,
exkluderas dessa uppgår årets prognos till 97 miljoner kronor.
Kommunens investeringar för de skattefinansierade verksamheterna
prognosticeras till 520 miljoner kronor, investeringar inom
exploateringsverksamheten 160 miljoner kronor och de taxefinansierade
verksamheterna 271 miljoner kronor. Bolagens investeringar för
skattefinansierad verksamhet väntas uppgå till 835 miljoner kronor.
Kommunstyrelsen behandlar ärendet den 16 oktober 2018.
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Delårsrapport med prognos 2 för 2018 godkänns.

4 (16)

ÖREBRO

Ärendelista

2. Samtliga nämnder som redovisar prognostiserat underskott för år 2018 ska
genomföra åtgärder för att klara att bedriva verksamheten inom beslutade
budgetramar.
3. Vård- och omsorgsnämnd väster, Vård- och omsorgsnämnd öster och
Gymnasienämnden ska återkomma till Kommunstyrelsen den 4 december
2018 med en skriftlig redovisning om åtgärder för att klara att bedriva
verksamhet inom beslutade budgetramar.
4. Kommundirektören får i uppdrag att arrangera ett seminarium under våren
2019 om hur Örebro kommun kan arbeta vidare med sin budget- och
planeringsprocess för att tydliggöra hur verksamhetsresultaten tas med i den
framtida budgeten och planeringen.
5. Delårsrapport med prognos 2 2018 överlämnas till revisorerna för
granskning.
Beslutspunkterna 1-2 ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-10-12
Delårsrapport med prognos 2 2018, Örebro kommun

§ 18 Örebroportens försäljning av Mellringestaden
Ärendenummer: Ks 1023/2018
Ärendebeskrivning

Örebroporten Fastigheter AB (Örebroporten) äger fastigheterna Athena 5 och
Athena 19 (Fastigheterna) som omfattar Mellringestaden. Fastigheterna har
en uthyrningsbar area om ca 44 000 kvm och inrymmer bl.a. skollokaler,
äldreboende, gruppboende, elevbostäder, vårdlokaler och kontor m.m.
Örebroporten, som har genomfört sitt uppdrag att utveckla Fastigheterna, har
bedömt att det inte är nödvändigt att Örebroporten är fortsatt ägare av
Fastigheterna utan att en försäljning är både lämplig och möjlig förutsatt att det
sker till rätt part och rätt villkor. Marknadsläget för samhällsfastigheter bedöms
som gynnsamt i nuläget. Genom en försäljning kan Örebroporten minska sin
låneskuld och omstrukturera derivatportföljen och därigenom sänka sina
framtida räntekostnader. Försäljningen medför också att en ny fastighetsaktör
kan etablera sig på fastighetsmarknaden med inriktning på samhällsfastigheter i
Örebro, vilket bidrar till att främja konkurrensen med både kommunala och
befintliga privata fastighetsbolag.
Mot bakgrund av ovanstående har Örebroporten inlett en försäljningsprocess
med stöd av transaktionskonsulten Cushman & Wakefield och ingått avtal med
Fastighets AB Stenvalvet (publ) om en överlåtelse av Fastigheterna genom
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bolag från Örebroporten Förvaltning AB mot en köpeskilling som baserar sig
på ett överenskommet fastighetsvärde om 821 500 000 kr.
Ett beslut att överlåta Fastigheterna är ett sådant beslut som enligt
Örebroportens bolagsordning ska underställas kommunfullmäktige i Örebro
för ställningstagande. Aktieöverlåtelseavtalet innehåller därför villkor om att
kommunfullmäktige i Örebro godkänner överlåtelsen.
Kommunstyrelsen behandlar ärendet den 16 oktober 2018.
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Örebro kommun godkänner att Örebroporten Förvaltning AB anskaffar ett
nybildat aktiebolag (Bolaget).
2. Föreslagen bolagsordning för Bolaget under den tid då Örebroporten
Förvaltning AB äger Bolaget godkänns. Örebroporten Förvaltning AB får i
uppdrag att besluta om sådana ändringar i bolagsordningen som kan krävas
enligt lag för registrering hos Bolagsverket.
3. Jeanette Berggren utses till styrelseledamot och Susanne Odelberg-Johnson
utses till suppleant i Bolaget.
4. Örebro kommun godkänner att Örebroporten Fastigheter AB överlåter
fastigheterna Örebro Athena 5 och Örebro Athena 19 till Bolaget i huvudsak
enligt de fastighetsöverlåtelseavtal som framgår av bilaga 1.2 till
aktieöverlåtelseavtal daterat 2018-09-07.
5. Örebro kommun godkänner att Örebroporten Förvaltning AB överlåter
aktierna i Bolaget till Fastighets AB Stenvalvet (publ) i enlighet med
aktieöverlåtelseavtal daterat 2018-09-07.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-09-17
Kartbild över fastigheterna och byggnaderna
Styrelseprotokoll Örebroporten, 2018-05-09 och 2018-09-12
Styrelseprotokoll Örebroporten Förvaltning AB, 2018-09-12
Undertecknat aktieöverlåtelseavtal, daterat 2018-09-07
Bilagor 1.2 (fastighetsöverlåtelseavtal), 4 (Preliminär Tillträdesbalansräkning
och beräkning av Preliminär Köpeskilling), 10.2.7 (Bolagsordning) till
aktieöverlåtelseavtal
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§ 19 Kapitaltillskott och borgen till Biogasbolaget
Ärendenummer: Ks 1024/2018
Ärendebeskrivning

Biogasbolaget i Mellansverige AB (nedan benämnt Biogasbolaget) ägs till 50
% av KumBro Utveckling AB och till 50 % av Karlskoga Energi & Miljö AB
som ägs till 100 % av Karlskoga kommun genom Karlskoga Kommunhus AB.
KumBro Utveckling AB ägs till 80 % av Örebro Kommun genom Örebro
Rådhus AB och till resterande 20 % av Kumla kommun.
Biogasbolagets har tilldelats avtal i en upphandling gällande leverans av biogas
till Svealandstrafiken AB:s bussdepåer i Bettorp i Örebro och i Odensbacken.
Upphandlingen är under överprövning men om överprövningen avslås kan
avtalet ingås. Avtalet medför att Biogasbolaget kommer att behöva genomföra
en investering av en tankanläggning invid bussdepån i Odensbacken samt
investeringar av en flakanläggning med kompressorer och högtrycksledning
invid bussdepån i Bettorp. Biogasbolaget hemställer därför om lån respektive
borgen från sina ägare proportionellt i förhållande till deras aktieinnehav med
ett sammanlagt belopp om 60 mnkr. För Örebro kommuns del innebär det att
nuvarande borgensåtagande om 58,6 mnkr utökas med 24 mnkr till 82,6 mnkr.
I samband med ingående av avtalet kommer även KumBro Utveckling AB att
ställa ut motsvarande moderbolagsgaranti som Karlskoga Energi & Miljö AB
enligt uppställda krav i upphandlingen har utställt för Biogasbolagets
förpliktelser enligt det upphandlade avtalet.
Biogasbolaget hemställer även hos sina ägare om ett aktieägartillskott om
sammanlagt 20 mnkr för att säkerställa bolagets eget kapital under
verksamhetsåret 2019 och bibehålla bolagets soliditet. För KumBro Utveckling
AB:s del innebär det ett aktieägartillskott om 10 mnkr. För att säkerställa att
KumBro Utveckling AB bibehåller sin soliditet behöver Örebro Rådhus AB
och Kumla kommun tillskjuta motsvarande belopp till KumBro Utveckling AB
genom ett ovillkorat aktieägartillskott i proportion till sina respektive
aktieinnehav i KumBro Utveckling AB. För Örebro Rådhus AB:s del innebär
det ett aktieägartillskott om 8 mnkr.
Kommunstyrelsen behandlar ärendet den 16 oktober 2018.
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Örebro kommun godkänner att Biogasbolaget i Mellansverige AB genomför
de investeringar som redovisas i beslutsunderlaget och erfordras enligt
upphandlat avtal med Svealandstrafiken AB.
2. Örebro kommun ingår borgen såsom för egen skuld för Biogasbolaget i
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Mellansveriges AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om
82,6 miljoner kronor jämte därpå löpande ränta och kostnader.
3. Örebro kommun godkänner att KumBro Utveckling AB utställer
moderbolagsgaranti enligt förslag.
4. Örebro Rådhus AB får i uppdrag att tillskjuta 8 miljoner kronor som
ovillkorat aktieägartillskott till KumBro Utveckling AB. Detta finansieras
genom att Örebro Rådhus AB upptar lån, vilket ryms inom Örebro Rådhus
AB:s låneram för 2018.
5. KumBro Utveckling AB får i uppdrag att tillskjuta 10 miljoner kronor som
aktieägartillskott till Biogasbolaget i Mellansverige AB. Detta finanserias genom
KumBro Utveckling AB:s egna medel.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut
Beslutsunderlag

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-10-02
Styrelseprotokoll i KumBro Utveckling AB, 2018-10-01, med tillhörande
beslutsunderlag;
Bilaga 4a (underställande, hemställan samt aktieägartillskott)
Bilaga 4b (ekonomiska förutsättningar för Biogasbolaget)
Bilaga 4c (moderbolagsgaranti till biogasbolaget 2018-10-01)
Bilaga 4d (tjänsteskrivelse och rekommendation till beslut)
Bilaga 4e (undertecknat styrelseprotokoll Biogasbolaget 2018-08-28)

§ 20 Motioner som inte är färdigberedda oktober 2018
Ärendenummer: Ks 1118/2018
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 behandlar ärendet den 16 oktober 2018.
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Anmälan läggs till handlingarna.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
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Beslutsunderlag

Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2018-10-16, tillkommer
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-10-11
Sammanställning ej färdigberedda motioner

§ 21 Presidiearvode för Kommunstyrelsens utskott för
förebyggande socialt arbete 2018
Ärendenummer: Ks 561/2018
Ärendebeskrivning

Den 20 juni 2018 antog Kommunfullmäktige nya riktlinjer för arvoden och
ersättningar till förtroendevalda, partigruppsresurser och partistöd för
mandatperioden 2019-2022. I riktlinjerna finns arvodesnivåer för
Kommunstyrelsens utskott för socialt förebyggande arbete med; ordförande
får 10 procent, 1:e vice ordförande 5 och 2:e vice ordförande 5 procent.
Samtliga nivåer utgår i procent av årsarvodet för uppdrag som kategorin övriga
kommunalråd. Då bolaget utskottet har påbörjat sin verksamhet behöver
beslut fattas för arvode för nuvarande år. Förslaget baseras på samma nivåer
som för mandatperioden 2019-2022.
Kommunstyrelsen behandlar ärendet den 16 oktober 2018.
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Kommunstyrelsens utskott för socialt förebyggande arbete sammanträder
under år 2019 tisdagar kl. 13.15 - ca 17.00 den 15 januari, 5 februari, 5 mars, 2
april, 7 maj, 4 juni, 20 augusti, 10 september, 8 oktober, 5 november och 26
december.
2. Begränsat årsarvode för presidiet i Kommunstyrelsens utskott för socialt
förebyggande arbete fastställs till 10 procent för ordförande, 5 procent för 1:e
vice ordförande och 5 procent för 2:e vice ordförande. Det begränsade
årsarvodet utgår i procent av årsarvode för uppdrag som kategorin övriga
kommunalråd och gäller från och med 2018-03-01 till och med 2018-12-31.
Beslutspunkt 2 ska vidare till Kommunfullmäktige till beslut.
Beslutsunderlag

Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, tillkommer senare

§ 22 Begränsat årsarvode för Örebro parkering AB 2018
Ärendenummer: Ks 684/2016
Ärendebeskrivning

Den 20 juni 2018 antog Kommunfullmäktige nya riktlinjer för arvoden och
ersättningar till förtroendevalda, partigruppsresurser och partistöd för
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mandatperioden 2019-2022. I riktlinjerna finns arvodesnivåer för det nybildade
bolaget Örebro parkering AB med; ordförande får 11 procent, ledamot och
suppleant 3,5 procent samt lekmannarevisor 2,5 procent. Samtliga nivåer utgår
i procent av årsarvodet för uppdrag som kategorin övriga kommunalråd.
Då bolaget redan har påbörjat sin verksamhet behöver beslut fattas för arvode
för nuvarande år. Förslaget baseras på samma nivåer som för mandatperioden
2019-2022.
Kommunstyrelsen behandlar ärendet den 16 oktober 2018:
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Begränsat årsarvode för Örebro parkering AB 2018 fastställs till 11 procent
för ordförande, ledamot och suppleant 3,5 procent samt lekmannarevisor 2,5
procent. Det begränsade årsarvodet utgår i procent av årsarvode för uppdrag
som kategorin övriga kommunalråd och gäller från och med 2018-04-01 till
och med 2018-12-31.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Beslutsunderlag

Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2018-10-16, tillkommer
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-10-10

§ 23 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 att 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. Ärendet bordlades av
Kommunfullmäktige den 25 april, 22 maj och den 20 juni 2018.
Beslutsunderlag

Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen 2018-04-10, § 90
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-02-07
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Protokollsutdrag från Programnämnd samhällsbyggnad, 2015-03-19, § 25
Motion från Daniel Edström (SD) och Jonas Millard (SD) om att 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.

§ 24 Svar på motion från Sara Richert (MP) och Niclas
Persson (MP) om Alfred Nobel Science Park
Ärendenummer: Ks 1394/2015
Ärendebeskrivning

Sara Richert (MP) och Niclas Persson (MP) har inkommit med en motion som
anmäldes i Kommunfullmäktige den 15 december 2015. Motionen innehåller
ett förslag om att Örebro kommun i samråd med Region Örebro län och
Karlskoga kommun tydliggör i ägardirektiven att Alfred Nobel Science Park
(ANSP) ska arbeta offensivt för att främja gröna innovationer inom området
"cleantech".
Ärendet behandlades av Kommunstyrelsen den 5 juni 2018.
Ärendet bordlades av Kommunfullmäktige den 20 juni 2018.
Beslutsunderlag

Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2018-06-05, § 151
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-05-09
Motion från Sara Richert (MP) och Niclas Persson (MP) om Alfred Nobel
Science Park – ett nytt centrum för gröna innovationer, 2015-12-15
Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
- Motionen avslås.
Vid Kommunstyrelsens sammanträde reserverade sig Sara Richert (MP) mot
beslutet till förmån för sitt yrkande om att bifalla motionen.
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§ 25 Svar på motion från Sara Richert (MP) om
medborgardialog om Medborgarhusets framtid
Ärendenummer: Ks 1106/2017
Ärendebeskrivning

Sara Richert (MP) har inkommit med en motion som anmäldes i
Kommunfullmäktige den 27 september 2017, § 237.
Motionen innehåller ett förslag om att Örebroporten får i uppdrag att
genomföra en bred medborgardialog om Medborgarhusets framtida
användning och att uppdraget ska inarbetas i ägardirektivet till Örebroporten i
nästkommande budget.
Bedömningen är att motionen bör avslås eftersom nuvarande
Kommunfullmäktige inte lämpligen ska fatta ett beslut om något som ska
arbetas in i en budget, som i sin tur ska fattas under nästa mandatperiod av
kommande fullmäktigeförsamling.
Ärendet behandlades av Kommunstyrelsen den 5 juni 2018.
Ärendet bordlades av Kommunfullmäktige den 20 juni 2018.
Beslutsunderlag

Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2018-06-05, § 152
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-05-09
Motion från Sara Richert (MP) om medborgardialog om Medborgarhusets
framtid, 2017-09-13
Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
- Motionen avslås.
Vid Kommunstyrelsens sammanträde reserverade sig Sara Richert (MP) mot
beslutet till förmån för sitt yrkande om att bifalla motionen.

§ 26 Svar på motion från Daniel Spiik (SD) m.fl. om att
införa E-petitioner i Örebro kommun
Ärendenummer: Ks 1137/2013
Ärendebeskrivning

Jonas Millard (SD), Daniel Edström (SD) och Daniel Spiik (SD), lämnade 2013
in en motion i vilken de föreslår att Örebro kommun inför möjligheten att
lämna medborgarförslag. Vidare föreslås att så kallade e-petitioner införs i
kommunen och att dessa e-petitioner ska kallas för ”Örebros
medborgarinitiativ”. Ärendet har beretts vid Kommunstyrelseförvaltningen
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och enheten för nämndstöd.
Ärendet behandlades av Kommunstyrelsen den 5 juni 2018.
Ärendet bordlades av Kommunfullmäktige den 20 juni 2018.
Beslutsunderlag

Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2018-06-05, § 153
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-05-09
Motion ”Inför E-petitioner i Örebro kommun”, från Jonas Millard, Daniel
Edström och Daniel Spiik, för Sverigedemokraterna, 2013-10-01
Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
1. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att påbörja en diskussion med den
parlamentariska kommittén Förtroendevaldas Organisation och Arbetssätt
(FOA) om hur Örebro kommun kan utveckla arbetet med, och formerna för,
ett ökat medborgarinflytande i kommunen.
2. Motionen anses besvarad.

§ 27 Svar på motion från Karolina Wallström (L) om att
avveckla centralt styrda kvalitetsutvecklingsgruppen
Ärendenummer: Ks 1107/2017
Ärendebeskrivning

Karolina Wallström (L) har inkommit med en motion som anmäldes i
Kommunfullmäktige 27 september 2017.
Motionen innehåller förslag om att avveckla den centralt styrda
Kvalitetsutvecklargruppen på Centralt skol- och välfärdsstöd och förflytta
resurserna till skolorna.
Programnämnd barn och utbildning beslutade i ärendet den 20 augusti 2018.
Kommunstyrelsen behandlar ärendet den 16 oktober 2018.
Programnämnd barn och utbildnings förslag till Kommunstyrelsen:
- Motionen avslås.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Beslutsunderlag

Protokollsutdrag från Programnämnd barn och utbildning, 2018-08-29, § 132
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-05-21
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Motion från Karolina Wallström (L) om att utveckla centralt styrda
kvalitetsgruppen, 2018-09-27

§ 28 Svar på motion från Daniel Spiik (SD) och Anna Spiik
(SD) om att utreda tillgången på vaktmästare i
kommunala skolor
Ärendenummer: Ks 1404/2016
Ärendebeskrivning

Daniel Spiik (SD) och Anna Spiik (SD) föreslår i motion registrerad 29
november 2016 att Kommunfullmäktige beslutar "att uppdra åt
Programnämnd barn och utbildning att utreda hur tillgången till vaktmästare
såg ut på de skolor som fanns innan kommunaliseringen genomfördes" samt
"att uppdra åt Programnämnd barn och utbildning att utreda kostnaden idag
för att uppnå den "mängd" vaktmästare som fanns på skolorna innan
kommunaliseringen, och återkomma till kommunfullmäktige med en
kostnadsberäkning".
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att motionen avslås med motiveringen
att vaktmästarrollen förändrats i allt för stor utsträckning sedan
kommunaliseringen samt att arbetet med resurspersoner i skolmiljö idag
bedrivs på andra sätt.
Programnämnd barn och utbildning beslutade i ärendet den 29 augusti 2018.
Kommunstyrelsen behandlar ärendet den 16 oktober 2018.
Programnämnd barn och utbildnings förslag till Kommunstyrelsen:
- Motionen avslås.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut
Beslutsunderlag

Protokollsutdrag från Programnämnd barn och utbildning, 2018-08-29
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-04-16
Motion från Daniel Spiik (SD) och Anna Spiik (SD) om att utreda tillgången på
vaktmästare i kommunala skolor, 2016-11-29

§ 29 Svar på motion från Daniel Granqvist (M) om
redogörelser till Kommunfullmäktige
Ärendenummer: Ks 819/2017
Ärendebeskrivning

Daniel Granqvist (M) har inkommit med en motion som anmäldes i
Kommunfullmäktige den 24 maj 2017, § 124.
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Motionen innehåller förslag om att fullmäktige ska få rapporter om de
fullmäktigebeslut som överklagats genom kommunalbesvär, d.v.s. vilka
åtgärder kommunen vidtar, vad som händer vid domstolsprövningen och om
det finns skäl för kommunen att inte följa fullmäktiges beslut. Motionen
innehåller även förslag om att fullmäktige alltid ska upplysas om skälen till
varför handläggning av vissa motioner dragit ut på tiden. Rapporterna ska
främst ske muntligen av Kommunstyrelsens ordförande, med möjlighet för
fullmäktige att debattera rapporterna.
Kommunstyrelsen behandlar ärendet den 16 oktober 2018.
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Motionens första att-sats bifalles.
2. Motionens andra att-sats är besvarad.
3. Motionens tredje att-sats gällande föredragning och möjlighet att debattera
rapporter om överklagade fullmäktigebeslut avslås.
4. Motionens tredje att-sats gällande föredragning och möjlighet att debattera
rapporter om obesvarade motioner är tillgodosedd.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-08-28
Motion från Daniel Granqvist (M) om redogörelser till Kommunfullmäktige,
2017-05-24.

§ 30 Svar på motion från Daniel Granqvist (M) om
minnesstenar över offer för Förintelsen
Ärendenummer: Ks 552/2017
Ärendebeskrivning

Daniel Granqvist (M) har inkommit med en motion som anmäldes i
Kommunfullmäktige den 29 mars 2017 § 52.
Motionen innehåller ett förslag som innebär att om frågan ställs till Örebro
kommuns myndigheter bör de säga ja till så kallade ”Stolpersteine”,
minnesstenar över offer för förintelsen.
Motionen har behandlats av Kommunstyrelseförvaltningen och synpunkter har
lämnats av Kultur- och fritidsförvaltningen samt Stadsbyggnadskontoret.
Stolpersteine (snubbelstenar) är minnesstenar som markerar byggnader och
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miljöer med anknytning till personer som dog eller fördrevs under förintelsen.
Kommunfullmäktige föreslås bifalla motionen med förbehåll att Stolperstiene
ska dokumenteras och bakgrunden ska kunna verifieras. Om en förfrågan ställs
till kommunen ska den prövas noggrant och kommer inte innebära att
kommunen åtar sig några kostnader. Stadsbyggnadskontoret ska även ges
möjlighet att vara med och svara om en förfrågan inkommer.
Kommunstyrelsen behandlar ärendet den 16 oktober 2018.
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Motionen bifalles med förbehåll att "Stolpersteine" ska dokumenteras,
bakgrunden verifieras samt att en eventuell inkommen förfrågan ska prövas
noggrant. Stadsbyggnadskontoret ska även ges möjlighet att vara med och
svara om en förfrågan inkommer.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut
Beslutsunderlag

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-07-03
Motion från Daniel Granqvist (M) om minnesstenar över offer för förintelsen,
2017-03-29

§ 31 Anmälan av enkla frågor och interpellationer till
kommande sammanträde
§ 32 Anmälan av motioner
Ärendebeskrivning

Motion från Maria Haglund (M) om att förbättra undervisningen i svenska som
andraspråk, Ks 1536/2016 är återtagen av motionären.

§ 33 Anmälan av handlingar
§ 34 Vissa val m.m.
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