Ks 528/2018

Protokoll

Kommunfullmäktige
Datum:
2018-05-22
Klockan: 09:00 - 16:20
Plats:
Sessionssalen, Rådhuset
Närvarande ledamöter
Agneta Blom (S)
Jan Zetterqvist (S)
Ulf Södersten (M)
Torgny Larsson (S)
Linda Smedberg (S)
Yusuf Abdow (S)
Fisun Yavas (S)
Jessica Ekerbring (S)
Jennie Nises (S)
Camilla Andersson (S)
Ameer Sachet (S)
Marie Brorson (S)
John Johansson (S)
Susann Wallin (S)
Carina Toro Hartman (S)
Kenneth Nilsson (S)
Frederick Axewill (S)
Inger Carlsson (S)
Hanna Altunkaynak (S)
Roger Andersson (S)
Eva Eriksson (S)
Lasse S Lorentzon (S)
Per-Åke Sörman (C)
Lars Johansson (C)
Elisabeth Malmqvist (C)
Lennart Bondeson (KD)
Anders Hagström (KD)
Marlene Jörhag (KD)
Sara Maxe (KD)
Murad Artin (V)
Martha Wicklund (V)
Cecilia Lönn Elgstrand (V)
Anders Åhrlin (M)

§§ 76-86

§§ 85-97

§§ 87-97
§§ 79-97
§§ 76-87
§§ 76-91
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Johanna Reimfelt (M)
Stefan Stark (M)
Ewa Leitzler (M)
Linn Andersson (M)
Maria Haglund (M)
Daniel Granqvist (M)
Sara Ishak (M)
Johan Kumlin (M)
Hossein Azeri (M)
Maria Hedwall (M)
Lars Elamson (M)
Niclas Persson (MP)
Sara Richert (MP)
Marcus Willén Ode (MP)
Gunnar Oest (MP)
Sten Lang (MP)
Jimmy Larsson (SD)
Daniel Spiik (SD)
Sigvard Blixt (SD)
Habib Brini (SD)
Karolina Wallström (L)
Ulrica Solver-Gustavsson (L)
Åsa Johansson (L)
Tjänstgörande ersättare
Anders Hagsten (KD)
Per-Ove Karlsson (S)
Pell Uno Larsson (S)
Hannah Ljung (C)
Stefan Nilsson (V)
Gunilla Olofsson (M)
Lotta Sörman (MP)
Elvy Wennerström (S)
Seydou Bahngoura (C)
Marie Magnusson (KD)
Jonas Håård (S)
Emelie Jaxell (M)
Anna Hedström (S)
Gun Carlestam Lewin (S)
Martin Mestanza Haro (L)
Per Hofstedt (SD)

§§ 88-97

ersätter Sara Maxe (KD) §§ 92-97
ersätter Jennie Nises (S) §§ 87-97
ersätter Per Lilja (S)
ersätter Charlotte Edberger Jangdin (C)
ersätter Jessica Carlqvist (V)
ersätter Maria Hedwall (M) §§ 76-87
ersätter Per Folkeson (MP)
ersätter Allan Armaghan (S)
ersätter Lars Johansson (C) §§ 76-86
ersätter Anders Hagström (KD) §§ 88-97
ersätter Ida Eklund (S)
ersätter Sara Ishak (M)
ersätter Björn Sundin (S)
ersätter Roger Andersson (S) §§ 76-84
ersätter Patrik Jämtvall (L)
ersätter Jimmy Larsson (SD)

Närvarande ersättare
Sara Dicksen (M)
Hans Holberg (V)
Anders Fensby (M)
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Övriga
Kommunalråd Ullis Sandberg (S)

§§ 76-92

Paragraf 76-97

Mats Guldbrand, sekreterare
Justerat den 30 maj 2018.

Agneta Blom, ordförande

Maria Haglund, justerare

John Johansson, justerare

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 31 maj 2018.
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§ 76 Val av protokollsjusterare och bestämmande av tid
för justering av protokollet
Ärendebeskrivning
På förslag av ordförande Agneta Blom (S) uppdras åt Maria Haglund (M)
och John Johansson (S), med Habib Brini (SD) och Eva Eriksson (S) som
ersättare, att jämte ordföranden justera protokollet. Justeringen äger rum på
Kommunstyrelseförvaltningen i Rådhuset den 30 maj 2018, kl. 12.30.

§ 77 Enkel fråga från Sara Richert (MP) till ordförande i
Örebro kompaniet Ullis Sandberg (S) om säkerställande av
jämställda arrangemang
Ärendenummer: Ks 538/2018
Ärendebeskrivning
Sara Richert (MP) har inkommit med en fråga till ordförande i Örebro
kompaniet Ullis Sandberg (S) om säkerställande av jämställda
arrangemang.
Beslutsunderlag
Fråga från Sara Richert (MP)
Nämndens behandling
Sara Richert (MP) ställer sin fråga.
Ullis Sandberg (S) yttrar sig.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Frångå ärendet som därmed är färdigbehandlat.

§ 78 Interpellation från Cecilia Lönn Elgstrand (V) till
Jessica Ekerbring (S) om nya rutiner för skolplaceringar
Ärendenummer: Ks 405/2018
Ärendebeskrivning
Cecilia Lönn Elgstrand (V) har inkommit med en interpellation till Jessica
Ekerbring (S) om nya rutiner för skolplaceringar. Interpellationen
anmäldes vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 21 mars 2018 och
bordlades den 25 april 2018.
Beslutsunderlag
Interpellation från Cecilia Lönn Elgstrand (V)
Svar från Jessica Ekerbring (S)
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Kommunfullmäktiges behandling
Cecilia Lönn Elgstrand (V) ställer sina frågor i interpellationen. Jessica
Ekerbring (S) yttrar sig och hänvisar till sitt skriftliga svar.
Linda Smedberg (S), Maria Haglund (M), Karolina Wallström (L), Niclas
Persson (MP), Marlene Jörhag (KD), Stefan Stark (M), Eva Eriksson (S),
Seydou Bahngoura (C) och Ulrica Solver-Gustavsson (L), yttrar sig i
interpellationsdebatten.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Frångå ärendet som därmed är färdigbehandlat.

§ 79 Interpellation från Anders Åhrlin (M) till Kenneth
Nilsson (S) om Örebros lärare ska vara asylhandläggare
Ärendenummer: Ks 571/2018
Ärendebeskrivning
Anders Åhrlin (M) har inkommit med en interpellation till Kenneth
Nilsson (S) om Örebros lärare ska vara asylhandläggare. Interpellationen
anmäldes vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 25 april 2018.
Beslutsunderlag
Interpellation från Anders Åhrlin (M)
Svar från Kenneth Nilsson (S)
Yrkande
Niclas Persson (MP) yrkar att interpellationen inte ska få ställas då
interpellationen gäller en lag som inte är beslutad i Riksdagen än och
därmed inte ska anses en kommunal angelägenhet.
Ordförande Agneta Blom (S) ställer Niclas Perssons (MP) yrkande om att
Anders Åhrlins (M) interpellation till Kenneth Nilsson (S) om Örebros
lärare ska vara asylhandläggare inte ska få ställas under proposition och
finner att Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas.
Kommunfullmäktiges behandling
Anders Åhrlin (M) ställer sina frågor i interpellationen. Kenneth
Nilsson (S) yttrar sig och hänvisar till sitt skriftliga svar.
Lennart Bondeson (KD), Elisabeth Malmqvist (C), Karolina Wallström
(L), Niclas Persson (MP), Hossein Azeri (M), Cecilia Lönn Elgstrand (V),
Habib Brini (SD), Stefan Stark (M), Sten Lang (MP), Daniel Spiik (SD)
och Seydou Bahngoura (C) yttrar sig i interpellationsdebatten.
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Frångå ärendet som därmed är färdigbehandlat.

§ 80 Interpellation från Maria Haglund (M) till Jessica
Ekerbring (S) om barngrupperna är tillräckligt små för att
barnen ska vara trygga
Ärendenummer: Ks 572/2018
Ärendebeskrivning
Maria Haglund (M) har inkommit med en interpellation till Jessica
Ekerbring (S) om barngrupperna är tillräckligt små för att barnen ska vara
trygga. Interpellationen anmäldes vid Kommunfullmäktiges sammanträde
den 25 april 2018.
Beslutsunderlag
Interpellation från Maria Haglund (M)
Svar från Jessica Ekerbring (S)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Bordlägga ärendet.

§ 81 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.
Beslutsunderlag
Interpellation från Karolina Wallström (L)
Svar från Per-Åke Sörman (C)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Bordlägga ärendet.

6

§ 82 Interpellationer 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 interpellationer till Kenneth
Nilsson (S) om hur politiska får Örebro kommuns kommunikationskanaler
vara.
Beslutsunderlag
Interpellation från Daniel Granqvist (M)
Svar från Kenneth Nilsson (S)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Bordlägga ärendet.

§ 83 Ej verkställda beslut kvartal 4 2017
Ärendenummer: Ks 396/2018
Ärendebeskrivning
En rapporteringsskyldighet för ej verkställda gynnande beslut enligt 4
kapitlet 1 § Socialtjänstlagen (SoL) infördes den 1 juli 2006.
Rapporteringsskyldigheten gäller beslut i verksamheterna vård och
omsorg, socialtjänst och stöd till funktionshindrade.
Från och med den 1 juli 2008 infördes samma rapporteringsskyldighet för
beslut enligt 9 § i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
(LSS) som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum.
En särskild avgift så kallad sanktionsavgift, kan enligt ändringar i samma
lagar, utdömas för de beslut som inte verkställts inom skälig tid. Avgiften
är lägst 10 tkr och högst 1 mnkr.
Rapportering av ej verkställda gynnande beslut ska göras till Inspektionen
för vård och omsorg, kommunens revisorer och Kommunfullmäktige.
Avdelning myndighetsutövning ansvarar för sammanställning av
nämndernas statistikrapporter till Kommunfullmäktige och för information
till programnämnden.
Ärendet behandlades av Programnämnd social välfärd den 8 mars och av
Kommunstyrelsen den 10 april 2018.
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Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen 2018-04-10, § 87
Protokollsutdrag från Programnämnd social välfärd, 2018-03-08, § 28
Statistikrapport kvartal 4 2017
Ej verkställda beslut kvartal 4 2017
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Enlig Kommunstyrelsens förslag.

§ 84 Redovisning av obesvarade motioner
Ärendenummer: Ks 334/2018
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 behandlade ärendet den 10 april 2018.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen 2018-04-10, § 88
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-03-20
Sammanställning av obesvarade motioner 2018-03-20
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
- Anmälan läggs till handlingarna.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Enligt Kommunstyrelsens förslag.
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§ 85 Årsredovisning Örebro läns trädgård AB 2017
Ärendenummer: Ks 535/2018
Ärendebeskrivning
Örebro läns trädgårdsaktiebolag AB har i uppgift att förvärva, äga och
underhålla konstverk i Stadsparken och Skytteparken samt på Stora
Holmen i Örebro.
En inledande investering i ett nytt konstverk som är under bearbetning har
gjorts.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 15 maj 2018.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2018-05-15, § 103
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-04-20
Årsredovisning för Örebro läns trädgård AB 2017
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
1. Lägga Örebro läns trädgårdsaktiebolags årsredovisning för
räkenskapsåret 2017 till handlingarna.
2. Kommunens stämmoombud får i uppdrag att vid årsstämman för Örebro
läns trädgårdsaktiebolag rösta för att:
a) fastställa resultaträkningen och balansräkningen;
b) disponera bolagens vinster enligt den fastställda balansräkningen;
c) bevilja ansvarsfrihet gentemot bolagen för styrelseledamöterna och den
verkställande direktören; samt att
d) arvode ska utgå till de styrelseledamöter, suppleanter och
lekmannarevisorer som utsetts av Kommunfullmäktige i Örebro i enlighet
med av Kommunfullmäktige i Örebro beslutade gällande bestämmelser om
arvoden och ersättningar till förtroendevalda samt att arvode till revisor ska
utgå enligt godkänd räkning.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Enligt Kommunstyrelsens förslag.
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§ 86 Årsredovisning Nerikes brandkår 2017
Ärendenummer: Ks 1247/2017
Ärendebeskrivning
Nerikes Brandkår är ett kommunalförbund som har till uppgift att svara för
räddningstjänsten för de åtta kommunerna Askersund, Hallsbergs, Kumla,
Laxå, Lekeberg, Lindesberg, Nora och Örebro.
Örebro kommun svarar för 50,2 % av de årliga driftbidragen till
kommunalförbundets verksamhet år 2017. Kommunens driftbidrag var
76,9 mnkr år 2017, vilket är en ökning med 1,6 mnkr (eller 2,1 %) jämfört
med år 2016.
Nerikes Brandkår redovisar en förlust på 1,6 mnkr för år 2017 vilket är 1,1
mnkr sämre är föregående år (förlust 0,5 mnkr år 2016). Resultatet är
sämre än budget som låg på -0,4 mnkr. Det försämrade resultatet beror på
att direktionen under våren fattade beslut om att medel skulle tas från det
egna kapitalet för att finansiera inköp av rök- och sambandsradio samt
material för "Säkerhet vid arbete på väg" utifrån de nya nationella
riktlinjerna. Bortser man från dessa kostnader blir resultatet ett överskott på
0,3 mnkr.
Under året har Nerikes Brandkår gjort investeringar på 13,9 mnkr som i
huvudsak avser inköp av fordon. Vid årsskiftet uppgick
kommunalförbundets tillgångar till 119,6 mnkr, avsättningar för pensioner
till 65,1 mnkr och skulder till 25,8 mnkr. Det egna kapitalet i
balansräkningen var 12,9 mnkr. Balanskravsresultatet är noll för år 2017.
Direktionen för Nerikes Brandkår beslutade den 7 mars 2018 att fastställa
årsredovisningen, och att föreslå kommunfullmäktige i Örebro,
Lindesberg, Kumla, Hallsberg, Laxå, Nora, Askersund och Lekeberg att
godkänna 2017 års redovisning.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 15 maj 2018.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2018-05-15, § 104
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-04-09
Årsredovisning för Nerikes Brandkår år 2017
Revisionsberättelse för år 2017 med bilagda rapporter.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
1. Förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet för verksamheten under år
2017.
2. Årsredovisningen för Nerikes Brandkår år 2017 läggs med godkännande
till handlingarna.
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Yrkande
Ameer Sachet (S) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Proposition
Ordförande Agneta Blom (S) finner att det finns endast ett förslag till
beslut, det vill säga bifall till Kommunstyrelsens förslag och att
Kommunfullmäktige beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag.
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
1. Förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet för verksamheten under år
2017.
2. Årsredovisningen för Nerikes Brandkår år 2017 läggs med
godkännande till handlingarna.
Det antecknas att de ledamöter i Kommunfullmäktige, vilka också är
ledamöter och ersättare i förbundsdirektionen, inte deltar i behandlingen av
ärendet vad avser frågan om ansvarsfrihet beträffande henne eller honom.

§ 87 Kulturpolitiskt program för Örebro kommun
Ärendenummer: Ks 128/2016
Ärendebeskrivning
Kulturpolitiken är Örebro kommuns medel för att arbeta strategiskt och
hållbart med de kulturella resurserna så att de gynnar
samhällsutvecklingen.
Kulturpolitiken ska skapa livskvalitet genom att stimulera den enskilde
kommuninvånarens lust och intresse av att delta i, och ta del av, kulturella
aktiviteter. Kulturpolitiken ska skapa förutsättningar för
kommuninvånarnas egen kreativitet, erbjuda kulturella mötesplatser för
mångfald och social sammanhållning samt ge förutsättningar för en väl
fungerande konstpolitik.
Det kulturpolitiska programmet är ett stöd för beslut när det gäller de
prioriteringar som ska göras så att alla invånare kan ta del av och skapa
kultur. Det visar på inriktning, strategier och mål för kulturpolitiken under
perioden 2018-2022.
Förslaget till kulturpolitiskt program remitterades under perioden 29
september till och med 3 december 2017 till 91 instanser varav 64
representanter för det civila samhället. Ärendet behandlades av
Kulturnämnden den 14 februari 2018 och av Programnämnd
samhällsbyggnad den 5 april 2018.
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Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 15 maj 2018.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2018-05-15, § 108
Särskilt yttrande från Daniel Spiik (SD), Kommunstyrelsen, 2018-05-15
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-04-17
Kulturpolitiskt program, 2018-01-25
Bilaga 1 - Remissinstanser
Bilaga 2 - Förändringar efter remittering
Bilaga 3 - Inkomna remissvar
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
- Anta förslaget till Kulturpolitiskt program.
Yrkande
Ullis Sandberg (S), Sara Richert (MP), Lennart Bondeson (KD), Hannah
Ljung (C), Hossein Azeri (M), Karolina Wallström (L), Stefan Nilsson (V),
Lasse S Lorentzon (S), Marie Magnusson (KD), Eva Eriksson (S), Hanna
Altunkaynak (S), Marie Brorson (S), Inger Carlsson (S), Anna Hedström
(S), Fisun Yavas (S), Susann Wallin (S), Daniel Granqvist (M), Carina
Toro Hartman (S), Åsa Johansson (L) och Marcus Willén Ode (MP) yrkar
bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Daniel Spiik (SD) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag samt att få
lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Proposition
Ordförande Agneta Blom (S) finner att det finns endast ett förslag till
beslut, det vill säga Ullis Sandbergs (S) m.fl. yrkande om bifall till
Kommunstyrelsens förslag och att Kommunfullmäktige beslutar enligt det.
Därefter ställer ordföranden Daniel Spiiks (S) yrkande om att få lämna ett
särskilt yttrande till protokollet och finner att Kommunfullmäktige bifaller
yrkandet.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Anta förslaget till Kulturpolitiskt program.
2. Daniel Spiik (SD) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.

§ 88 Åtgärdsprogram mot omgivningsbuller
Ärendenummer: Ks 559/2018
Ärendebeskrivning
Örebro kommun är enligt förordningen (2004:675) om omgivningsbuller
skyldig att senast den 18 juli 2018 ha upprättat och fastställt ett
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åtgärdsprogram som beskriver aktuellt läge och kommunens ambitioner på
området. Förslag till åtgärdsprogram har varit på samråd från 14 december
2017 till 14 februari 2018. Det har därefter reviderats utifrån inkomna
synpunkter och föreligger nu som förslag till beslut.
Åtgärdsprogrammet innebär en oförändrad ambitionsnivå jämfört med i
dag. Genomförande av föreslaget åtgärdsprogram är samhällsekonomiskt
lönsamt, innebär förbättrad folkhälsa för örebroarna och utgör inget hinder
för en fortsatt förtätning av staden.
Ärendet behandlades av Programnämnd samhällsbyggnad den 5 april 2018.
Efter beslut i Programnämnd samhällsbyggnad har mindre justeringar i
åtgärdsprogrammet gjorts. På sidan 9 har uppgift att bullerkartläggning
pågår ändrats i och med att den avslutats, bullerkartorna på sidorna 10 och
11 har bytts ut mot de senaste versionerna och på sida 25 har uppgiften om
nettonyttokostnadskvot korrigerats.
Programnämnd samhällsbyggnad behandlade ärendet den 5 april 2018 och
Kommunstyrelsen den 15 maj 2018.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2018-05-15, § 109
Skriftlig reservation från Sara Richert (MP), Kommunstyrelsen, 2018-0515
Protokollsutdrag från Programnämnd samhällsbyggnad, 2018-04-05, § 42
Skriftlig reservation från Sara Richert (MP), Programnämnd
samhällsbyggnad, 2018-04-05
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-03-01
Åtgärdsprogram buller Örebro kommun 2018-2025
Sammanfattade samrådssvar med kommentarer
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
- Åtgärdsprogram mot omgivningsbuller antas, inklusive nya mål för
befintlig bebyggelse.
Vid Kommunstyrelsens sammanträde reserverade sig Sara Richert (MP)
skriftligt mot Kommunstyrelsens beslut till förmån för eget yrkande om att
omformulera åtgärdspunkt 2A i programmet.
Yrkande
Ullis Sandberg (S) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Sara Richert (MP) yrkar enligt skriftlig reservation i KS, d.v.s. att i
åtgärdspunkt 2A ska hastighetsgränsen sänkas till 30 km/h istället för 40
km/h som i förslaget till Åtgärdsprogram mot omgivningsbuller.
Ullis Sandberg (S) yrkar avslag på Sara Richert (MP) ändringsyrkande.

13

Proposition
Ordförande Agneta Blom (S) ställer först samtliga delar i
åtgärdsprogrammet förutom åtgärdspunkt 2A under proposition och finner
att Kommunfullmäktige beslutar enligt det.
Därefter ställer ordföranden Sara Richerts (MP) yrkande om att ändra
hastighetsgränsen från 40 km/h till 30km/h i åtgärdspunkt 2A i förslag till
Åtgärdsprogram mot omgivningsbuller mot Ullis Sandbergs (S) yrkande
om att avslag på det samma och finner att Kommunfullmäktige beslutar att
avslå Sara Richerts (MP) ändringsyrkande.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Åtgärdsprogram mot omgivningsbuller antas, inklusive nya mål för
befintlig bebyggelse.
Reservation
Sara Richert (MP), Niclas Persson (MP), Lotta Sörman (MP), Sten Lang
(MP), Marcus Willén Ode (MP) och Gunnar Oest (MP) reserverar sig mot
beslutet till förmån för Sara Richerts (MP) yrkande om att ändra i
åtgärdspunkt 2A från 40 km/h till i stället 30 km/h.

§ 89 Upphävande av Jämställdhets- och
ickediskrimineringsplanen för Örebro kommun
Ärendenummer: Ks 305/2018
Ärendebeskrivning
Örebro kommun har haft en jämställdhets- och icke diskrimineringsplan
(JID-plan) sedan 2012 och nuvarande JID-plan gäller under perioden 20162019. Planen har sin utgångspunkt i den rådande
diskrimineringslagstiftning som finns i Sverige och är också en del i ett
större sammanhang i Örebro kommuns styrning av jämställdhetsarbetet i
kommunen.
I och med att diskrimineringslagen ändrades från och med 1 januari 2017
behöver konsekvensändringar göras i styrningen och framförallt
arbetssättet i våra verksamheter. Kommunstyrelseförvaltningen ansvarar
för framtagande och beslut av en riktlinje som beskriver hur kraven enligt
diskrimineringslagen ska uppnås samt att underlag för kommunfullmäktige
att upphäva rådande JID-plan finns.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 15 maj 2018.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2018-05-15, § 114
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-04-25
Jämställdhets- och diskrimineringsplan för Örebro kommun
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
- Rådande jämställdhets- och icke diskrimineringsplan 2016-2019 upphävs
från och med 30 juni 2018.
Yrkande
Murad Artin (V) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Proposition
Ordförande Agneta Blom (S) finner att det finns endast ett förslag till
beslut, det vill säga Murad Artins (V) yrkande om bifall till
Kommunstyrelsens förslag och finner att Kommunfullmäktige beslutar
enligt det.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Rådande jämställdhets- och icke diskrimineringsplan 2016-2019 upphävs
från och med 30 juni 2018.

§ 90 Svar på motion från Maria Haglund (M) om att
investera i klimat och miljö
Ärendenummer: Ks 874/2014
Ärendebeskrivning
Maria Haglund (M) har inkommit med en motion som anmäldes i
Kommunfullmäktige den 24 september 2014, § 310 år 2014.
Motionen innehåller ett förslag om att en klimat- och miljöfond ska
upprättas.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 10 april 2018. Ärendet
bordlades av Kommunfullmäktige den 25 april 2018.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen 2018-04-10, § 89
Skriftlig reservation från Moderaterna, 2018-04-10
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-03-14
Motion från Maria Haglund (M) om att investera i klimat och miljö
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
- Motionen avslås.
Vid Kommunstyrelsens sammanträde reserverade sig Anders Åhrlin (M),
Maria Haglund (M) och Johan Kumlin (M) skriftligt mot
Kommunstyrelsens beslut till förmån för Anders Åhrlins (M) yrkande om
bifall till motionen.
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Karolina Wallström (L) och Yngve Alkman (L) reserverade sig mot
Kommunstyrelsens beslut till förmån för Karolina Wallströms (L) yrkande
om bifall till motionen.
Yrkande
Lennart Bondeson (KD), Sara Richert (MP) och Daniel Spiik (SD) yrkar
bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Maria Haglund (M) och Karolina Wallström (L) yrkar att motionen ska
bifallas.
Proposition
Ordförande Agneta Blom (S) finner att det finns två förslag till beslut, det
vill säga bifall till Kommunstyrelsens förslag i enlighet med yrkanden av
Lennart Bondeson (KD) m.fl. samt bifall till motionen i enlighet med
Maria Haglund (M) och Karolina Wallström (L) yrkanden. Ordföranden
ställer dessa mot varandra och finner att Kommunfullmäktige beslutar
enligt Kommunstyrelsens förslag.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Motionen avslås.
Reservation
Ulf Södersten (M), Anders Åhrlin (M), Johanna Reimfelt (M), Stefan Stark
(M), Ewa Leitzler (M), Linn Andersson (M), Maria Haglund (M), Daniel
Granqvist (M), Johan Kumlin (M), Lars Elamson (M), Hossein Azeri (M),
Maria Hedwall (M), Emelie Jaxell (M), Karolina Wallström (L), Ulrica
Solver-Gustavsson (L), Åsa Johansson (L) och Martin Mestanza (L)
reserverar sig mot beslutet till förmån för Maria Haglunds (M) och
Karolina Wallströms (L) yrkanden om att bifalla motionen.

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

§ 92 Svar på motion från Emelie Jaxell (M) om Örebro
kommun ska ha en generös ledsagarservice
Ärendenummer: Ks 570/2016
Ärendebeskrivning
Emelie Jaxell (M) har inkommit med en motion som anmäldes i
Kommunfullmäktige den 27 april 2016, § 570.
Motionen innehåller ett förslag om att ge Programnämnd social välfärd i
uppdrag att se över de kommunala riktlinjerna för ledsagarservice. Detta
med syfte att göra de mer generösa. Motionen hävdar att Örebro kommun
är ett exempel på en kommun som i dagsläget begränsar insatsen om
ledsagarservice, där de betonar vikten av att få möjlighet till resor utanför
kommungränsen.
En översyn av insatser enligt LSS ska redovisas senast den 1 oktober 2018,
vilket beslutades vid ett regeringssammanträde den 26 maj 2016. Tidigare
svar på motion från 14 september 2016 gav förslag om att invänta
resultatet av översynen.
Motionen återremitterades till Programnämnd social välfärd den 5
december 2017 för ny beredning och ärendet behandlades där på nytt den 8
mars 2018. Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 15 maj 2018.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2018-05-15, § 117
Särskilt yttrande från Moderaterna, Kommunstyrelsen, 2018-05-15
Protokollsutdrag från Programnämnd social välfärd, 2018-03-08, § 32
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-02-15
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2017-12-05, § 250
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Motion från Emelie Jaxell (M) om Örebro kommun ska ha en generösare
ledsagarservice, 2016-04-27
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
- Motionen bifalles.
Yrkande
Per-Åke Sörman (C), Emelie Jaxell (M), Martha Wicklund (V)
och Karolina Wallström (L) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Proposition
Ordförande Agneta Blom (S) finner att det finns endast ett förslag till
beslut, det vill säga Per-Åke Sörmans (C) m.fl. yrkande om bifall till
Kommunstyrelsens förslag om att bifalla motionen och finner att
Kommunfullmäktige beslutar enligt det.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Motionen bifalles.

§ 93 Svar på motion från Karolina Wallström (L) om
ställplatser för husbilar
Ärendenummer: Ks 1069/2017
Ärendebeskrivning
Liberalernas fullmäktigegrupp har inkommit med en motion som anmäldes
i Kommunstyrelsen den 30 augusti 2017. Motionen innehåller ett förslag
om att skapa centrala ställplatser för husbilar i Örebro till sommaren 2018
och att ge Stadsbyggnad i uppdrag att utreda vilka platser som kan vara
aktuella.
Trafikenheten på Stadsbyggnad har redan ett uppdrag att utreda ställplatser
för husbilar enligt Handlingsplan för parkering. I centrala Örebro kan
ställplatser vara möjligt men det blir också en avvägning kring hur ytorna i
stadsrummet används. Vid Hamnplan skulle ställplatser på parkeringsytan
medföra att minst tre parkeringsplatser försvinner per ställplats. Det finns
dock ett antal eventuella möjliga platser inom en 3-kilometers radie från
centrum med bra kollektivtrafikförbindelser och på gång-och cykelavstånd
men det behöver studeras närmare inom ramen av uppdraget.
Det finns ett antal husbilsplatser då en utbyggnad av ställplatser också sker
hos privata aktörer till exempel Gustavsviks camping inom 2 km från
centrum. Utredningen planeras vara klar under 2019.
Ärendet behandlades av Programnämnd samhällsbyggnad den 8 mars 2018
och av Kommunstyrelsen den 15 maj 2018.
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Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2018-05-15, § 118
Protokollsutdrag från Programnämnd samhällsbyggnad, 2018-03-08, § 34
Stadsbyggnads tjänsteskrivelse, 2018-02-08
Motion från (L) om ställplatser för husbilar, 2017-08-30
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
- Motionen är besvarad.
Vid Kommunstyrelsens sammanträde reserverade sig Anders Åhrlin (M),
Maria Haglund (M), Johan Kumlin (M) och Karolina Wallström (L) till
förmån för Karolina Wallströms (L) yrkande om att bifalla motionen.
Yrkande
Hannah Ljung (C) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag om att
motionen är besvarad.
Karolina Wallström (L) och Stefan Stark (M) yrkar att motionen ska
bifallas.
Proposition
Ordförande Agneta Blom (S) finner att det finns två förslag till beslut, det
vill säga Hannah Ljungs (C) yrkande om bifall till Kommunstyrelsens
förslag respektive Karolina Wallströms (L) och Stefan Starks (M) yrkande
om att motionen ska bifallas. Ordföranden ställer dessa mot varandra och
finner att Kommunfullmäktige beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Motionen är besvarad.
Reservation
Ulf Södersten (M), Anders Åhrlin (M), Johanna Reimfelt (M), Stefan Stark
(M), Ewa Leitzler (M), Linn Andersson (M), Maria Haglund (M), Daniel
Granqvist (M), Johan Kumlin (M), Lars Elamson (M), Hossein Azeri (M),
Maria Hedwall (M), Emelie Jaxell (M), Karolina Wallström (L), Ulrica
Solver-Gustavsson (L), Åsa Johansson (L) och Martin Mestanza (L)
reserverar sig mot beslutet till förmån för Maria Haglunds (M) och
Karolina Wallströms (L) yrkanden om att bifalla motionen.

§ 94 Anmälan av enkla frågor och interpellationer till
kommande sammanträde
Ärendebeskrivning
Karolina Wallström (L) har inkommit med en interpellation till Elisabeth
Malmqvist (C) om gymnasieelever får den undervisning de har rätt till, Ks
662/2018.
Daniel Spiik (SD) har inkommit med en interpellation om hur efterlevs de
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lokala ordningsstadgarna, Ks 664/2018.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Interpellationerna får ställas.

§ 95 Anmälan av motioner
Ärendebeskrivning
Inga motioner har inkommit till dagens sammanträde. Ärendet utgår.

§ 96 Anmälan av handlingar
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelseförvaltningen anmäler handlingar som inkommit och
bedöms relevanta för Kommunfullmäktige att få kännedom om.
Beslutsunderlag
Granskning av löpande redovisningsrutiner - löner och
leverantörsregister/utbetalningar, Ks 531/2018
Protokoll från inspektion av Överförmyndarnämnden i Örebro kommun,
Ks 586/2018
Bedömning av verksamheter i Örebro kommuns hel- och delägda
aktiebolag under 2017, Ks 446/2018
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Anmälan läggs till handlingarna.

§ 97 Vissa val m.m.
Ärendenummer: Ks 632/2018
Ärendebeskrivning
Valberedningen har den 22 maj 2018 inkommit med en valhandling.
Valhandlingen läggs som en bilaga till protokollet.
Beslutsunderlag
Valhandling, 2018-05-22
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Enligt Valberedningens förslag.
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2018-05-21

Ks 632/2018

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

Ewa Andersson (S)

Ledamot tillika 1: vice
ordförande i Förskolenämnden
Ledamot i Programnämnd barn
och utbildning

Fredrik Bernhardtz (S), Ks 642/2018

Ersättare i Kommunfullmäktige

Tomas Fredriksson (MP), Ks 648/2018

Ledamot i Vård- och
omsorgsnämnd öster

Helena Bosved (MP), Ks 650/2018

Ledamot i Valnämnden

Eva Johansson (M), Ks 1454/2017

Revisorssuppleant i Futurum
fastigheter i Örebro AB
Revisor i KumBro Stadsnät AB
Revisor i Stadsnät i Kumla AB
Revisorssuppleant i Stiftelsen
Jeremiasfonden
Revisorssuppleant i ÖBO
Husaren AB
Revisorssuppleant i ÖBO
Omsorgsfastigheter AB
Revisor i Örebro Läns Flygplats
AB
Revisorssuppleant i
Örebrobostäder
Revisorssuppleant i
Örebrokompaniet AB

Monica Medberg (SD), Ks 690/2018

Nämnden för
funktionshindrade

Kommunfullmäktige föreslås besluta följande:
1. Begärda entlediganden beviljas.
2. Hos länsstyrelsen begära att ny ersättare efter Fredrik Bernhardtz (S) utses
till Kommunfullmäktige genom ny sammanräkning.

3. Kenneth Hallén (S) tidigare ledamot i Föreskolenämnden, utses till ledamot
tillika 1:e vice ordförande i samma nämnd efter Ewa Andersson (S).
4. Kenneth Hallén (S) utses till ledamot i Programnämnd barn och utbildning
efter Ewa Andersson (S).
5. Per Folkesson (MP) tidigare ersättare i Programnämnd social välfärd, utses
till ledamot samma nämnd där Miljöpartiet har en vakant plats.
6. John Henriksson (MP) utses till ersättare i Programnämnd social välfärd
efter Per Folkesson (MP).
7. Eva Wasberg (MP) utses till ledamot i Socialnämnd väster där Miljöpartiet
har en vakant plats.
8. Airton Valente Jr. (MP) utses till ledamot i Vård- och omsorgsnämnd öster
efter Tomas Fredriksson (MP).
9. Malin Bjarnefors (MP) Örebro utses till ledamot i Valnämnden efter
Helena Bosved (MP).
10. Margareta Arvidsson (M) utses till ledamot i Stadsrevisionen efter Eva
Johansson, som entledigades i samband med Kommunfullmäktige den 25
april 2018.
11. Josefin Pettersson (SD) utses till ny ersättare i Nämnden för
funktionshindrade efter Monica Medberg (SD).
12. Sigvard Blixt (SD) utses till nämndeman i Tingsrätten efter Ann-Christin
Hellberg (SD), Ks 676/2018. Valet avser tiden t.o.m. 31 december 2019.
13. Till handlingarna läggs inkommet protokoll, vari länsstyrelsen den 7 maj
2018 beslutat utse Lasse S Lorentzon (S) till ledamot i Kommunfullmäktige
efter Yusuf Abdow (S). Fredrik Bernhardtz (S) utses till ny ersättare.
14. Till handlingarna läggs inkommet protokoll, vari länsstyrelsen den 7 maj
2018 beslutat utse Sten Lang (MP) till ledamot i Kommunfullmäktige efter
Jesper Sjöberg Räftegård (MP). Sebastian Molitor (MP) utses till ny
ersättare.
15. Valen under punkterna 3-11 avser tiden t.o.m. 31 december år 2018.
För valberedningen
Jan Zetterqvist

Julia Taavela

Särskilt yttrande
Ärende: Kulturpolitiskt program
Diarienummer: Ks 128/2016

För Sverigedemokraterna i kommunfullmäktige

Daniel Spiik (SD)

