Ärendelista

Ks 483/2018

Kommunfullmäktige
Datum:
Tid:
Plats:

2018-11-21
09.00- cirka 17.00
Sessionssalen, Rådhuset

1 Val av protokollsjusterare och bestämmande av tid för
justering av protokollet
2 Enkla frågor som inkommit inom beslutade tidsfrister
3 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, 26 september och den
24 oktober 2018.
Beslutsunderlag

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

4 Interpellation från Niclas Persson (MP) till Camilla
Andersson (S) om ÖBO gör tillräckligt för att bygga på
landsbygden
Ärendenummer: Ks 1230/2018
Ärendebeskrivning

Niclas Persson (MP) har inkommit med en interpellation till ÖBO:s
ordförande Camilla Andersson (S) om ÖBO gör tillräckligt för att bygga på
landsbygden.
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Interpellationen anmäldes vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 24
oktober 2018.
Beslutsunderlag

Interpellation från Niclas Persson (MP)

5 Interpellation från Daniel Granqvist (M) till Kenneth
Nilsson (S) om vad det finns för rättslig grund för
uppdelning på programnämnder och driftnämnder enligt
kommunallagen
Ärendenummer: Ks 1228/2018
Ärendebeskrivning

Daniel Granqvist (M) har inkommit med en interpellation till Kenneth Nilsson
(S) om vad det finns för rättslig grund för uppdelning på programnämnder och
driftnämnder enligt kommunallagen.
Interpellationen anmäldes vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 24
oktober 2018.
Beslutsunderlag

Interpellation från Daniel Granqvist (M)

6 Interpellation från Stefan Stark (M) till Jessica Ekerbring
(S) om våld och narkotika i gymnasieskolorna i Örebro
Ärendenummer: Ks 1229/2018
Ärendebeskrivning

Stefan Stark (M) har inkommit med en interpellation till Jessica Ekerbring (S)
om våld och narkotika i gymnasieskolorna i Örebro.
Interpellationen anmäldes vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 24
oktober 2018.
Beslutsunderlag

Interpellation från Stefan Stark (M)
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7 Ändring av bolagsordningar i Kumbro-koncernen
Ärendenummer: Ks 1120/2018
Handläggare: Rickard Samuelsson
Ärendebeskrivning

KumBro Utveckling AB ägs till 80 % av Örebro Rådhus AB och till 20 % av
Kumla kommun. KumBro Utveckling AB äger bl.a. samtliga aktier i KumBro
Vind AB och KumBro Stadsnät AB. I nuläget utgörs styrelserna i bolagen av 7
ordinarie ledamöter och 4 suppleanter. I Kumbro Utveckling AB utser
kommunfullmäktige i Örebro 4 ordinarie ledamöter och 3 suppleanter medan
kommunfullmäktige i Kumla utser 3 ordinarie ledamöter och 1 suppleant. I
Kumbro Vind AB och KumBro Stadsnät AB utser kommunfullmäktige i
Örebro kommun 5 ordinarie och 2 suppleanter medan kommunfullmäktige i
Kumla utser 2 ordinarie och 2 suppleanter.
Utifrån de uppgifter som ankommer på bolagen bedöms det vara lämpligt och
mer kostnadseffektivt att styrelserna i bolagen består av samma personer i
respektive bolag (personunion). Det föreslås därför att styrelserna i bolagen
framgent ska bestå av
- 9 ordinarie ledamöter, varav 6 utses av kommunfullmäktige i Örebro och 3
utses av kommunfullmäktige i Kumla; samt av
- 5 suppleanter, varav 3 utses av kommunfullmäktige i Örebro och 2 utses av
kommunfullmäktige i Kumla.
Det ska vara personunion och arvode utgår bara i Kumbro Utveckling AB. Det
föreslås även att Örebro kommun ska nominera ordförande och att Kumla
kommun ska nominera vice ordförande. Förslaget innebär att § 8
bolagsordningarna och p. 6 i aktieägaravtalet mellan Örebro Rådhus AB och
Kumla kommun behöver ändras.
Kommunstyrelsen behandlar ärendet den 13 oktober 2018.
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Föreslagna bolagsordningar för KumBro Utveckling AB, KumBro Vind AB
och KumBro Stadsnät AB godkänns.
2. Örebro kommuns stämmoombud får i uppdrag att rösta för att anta de nya
bolagsordningarna med sådana eventuella mindre ändringar som kan komma
att krävas för registrering hos Bolagsverket.
3. Örebro Rådhus AB får i uppdrag att ingå tilläggsavtal till aktieägaravtal med
Kumla kommun enligt förslag.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
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Beslutsunderlag

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-10-25
Förslag på bolagsordningar, 2018-10-25.
Ändringsmarkerade versioner av bolagsordningar som visar ändringar
Förslag på tilläggsavtal till aktieägaravtal, 2018-10-25

8 Skattesats 2019
Ärendenummer: Ks 1149/2018
Handläggare: Marie Hellgren
Ärendebeskrivning

Enligt kommunallagen 11 kapitlet ska skattesatsen anges i budgeten och
fastställas av fullmäktige före november månads utgång.
Undantag finns om budgeten på grund av särskilda skäl inte kan fastställas före
november månads utgång. Då ska fullmäktige ändå fastställa skattesatsen inom
denna tid. Budgeten ska därefter fastställas före december månads utgång. De
år då val av fullmäktige har hållits i hela landet ska budgeten fastställas av
nyvalda fullmäktige.
Skattesatsen för allmän kommunalskatt år 2019 föreslås till 21,35 per
skattekrona. Skattesatsen är densamma som år 2018.
Kommunstyrelsen behandlar ärendet den 13 oktober 2018.
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Skattesatsen för allmän kommunalskatt år 2019 fastställs till 21,35 per
skattekrona.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-10-09

9 Utökning av Valnämnden
Ärendenummer: Ks 1160/2018
Handläggare: Lena Claeson
Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade den 24 april 2013 att ändra Valnämndens
sammansättning till en parlamentariskt sammansatt nämnd med representation
från samtliga partier som finns representerade i Kommunfullmäktige. Antalet
ledamöter i Valnämnden utökades från fem till åtta och antalet ersättare
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bestämdes till fem.
Eftersom Kommunfullmäktige efter valet år 2018 består av nio partier,
behöver Kommunfullmäktige fatta beslut om att utöka Valnämnden, så att den
fortsatt kan vara parlamentariskt sammansatt. Antalet ersättare föreslås vara
oförändrat, d.v.s. fem till antalet.
Kommunstyrelsen behandlar ärendet den 13 oktober 2018.
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Valnämnden ska fortsatt vara en parlamentariskt sammansatt nämnd med
representation från samtliga partier som finns representerade i
Kommunfullmäktige.
2. Antalet ersättare i Valnämnden ska vara fem.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-10-15
Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige, 2013-04-23, § 119

10 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 och den 24
oktober 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
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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.

11 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
och enheten för nämndstöd.
Ärendet behandlades av Kommunstyrelsen den 5 juni 2018.
Ärendet bordlades av Kommunfullmäktige den 20 juni och den 24 oktober
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.
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12 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 behandlade ärendet den 16 oktober 2018.
Kommunfullmäktige bordlade ärendet den 24 oktober 2018.
Beslutsunderlag

Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2018-10-16, tillkommer
Protokollsutdrag från Programnämnd barn och utbildning, 2018-08-29, § 132
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-05-21
Motion från Karolina Wallström (L) om att utveckla centralt styrda
kvalitetsgruppen, 2018-09-27
Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
- Motionen avslås.
Vid Kommunstyrelsens sammanträde reserverade sig Karolina Wallström (L),
Anders Åhrlin (M), Maria Haglund och Johan Kumlin (M) mot beslutet till
förmån för egna yrkanden.

13 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
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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 behandlade ärendet den 16 oktober 2018.
Kommunfullmäktige bordlade ärendet den 24 oktober 2018.
Beslutsunderlag

Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2018-10-16, tillkommer
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
Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
- Motionen avslås.
Vid Kommunstyrelsens sammanträde reserverade sig Daniel Spiik (SD) mot
beslutet till förmån för eget yrkande.

14 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.
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.
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Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 16 oktober 2018.
Kommunfullmäktige bordlade ärendet den 24 oktober 2018.
Beslutsunderlag

Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2018-10-16, tillkommer
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-08-28
Motion från Daniel Granqvist (M) om redogörelser till Kommunfullmäktige,
2017-05-24.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
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.
Vid Kommunstyrelsens sammanträde reserverade sig Anders Åhrlin (M), Maria
Haglund (M), Johan Kumlin (M) och Karolina Wallström (L) mot beslutet till
förmån för egna yrkanden.

15 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
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
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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 behandlade ärendet den 16 oktober 2018.
Kommunfullmäktige bordlade ärendet den 24 oktober 2018.
Beslutsunderlag

Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2018-10-16
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-07-03
Motion från Daniel Granqvist (M) om minnesstenar över offer för förintelsen,
2017-03-29
Förslag till beslut

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.

16 Anmälan av enkla frågor och interpellationer till
kommande sammanträde
17 Anmälan av motioner
18 Anmälan av handlingar
19 Vissa val m.m.
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