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Kommunfullmäktige 
 
Datum: 2021-06-14 
 2021-06-15 
Tid: 09:00-17:25 (ajournering § 213, 13:50-13:55) 
 09:00-17:05 (ajournering § 219, 11:20-11:25) 
Plats: Sessionssalen, Rådhuset 
 
Närvarande ledamöter 
Jan Zetterqvist (S) 
Eva Eriksson (S) §§ 209-216, del av § 217, §§ 218-240 
Ulf Södersten (M) 
Kenneth Handberg (S) 
John Johansson (S) 
Jessica Ekerbring (S) § 224, deltar inte p.g.a. jäv 
Ullis Sandberg (S) 
Kemal Hoso (S) 
Jonas Håård (S) 
Gun Carlestam Lewin (S) §§ 209-217, §§ 221-240 
Per Lilja (S) 
Ida Eklund (S) §§ 209-216, del av § 217, §§ 218-240 
Ameer Sachet (S) 
Fisun Yavas (S) 
Kent Vallén (S) 
Marie Brorson (S) 
Carina Toro Hartman (S) 
Susann Wallin (S) §§ 209-228 
Thomas Börjesson (S) 
Anna Hedström (S) 
Frederick Axewill (S) 
Anders Olsson (C) 
Elisabeth Malmqvist (C) §§ 209-217 
Gunhild Wallin (C) 
Linda Larsson (C) §§ 218-240 
Seydou Bahngoura (C) 
Sara Maxe (KD) 
Anders Hagström (KD) 
Lennart Bondeson (KD) 
Marlene Jörhag (KD) 
Linn Josefsson (V) 
Martha Wicklund (V) 
Anders Åhrlin (M) 
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Hossein Azeri (M) §§ 209-212, del av § 213, del av § 233, 
§§ 234-240 

Johan Kumlin (M) 
Christopher Hedbom Rydaeus (M) 
Emelie Jaxell (M) §§ 209-216, del av § 217, §§ 218-232, 

del av § 233 
Maria Haglund (M) 
Cecilia Askerskär Philipsson (M) 
Maria Hedwall (M) 
Daniel Granqvist (M) 
Stefan Stark (M) 
Carina Börjesson (M) 
Abraham Begallo (SD) §§ 209-213, del av § 214, §§ 218-240 
Sigvard Blixt (SD) §§ 209-217 
Daniel Spiik (SD) del av § 214, §§ 215-240 
Helena Ståhl (SD) 
David Larsson (SD) 
Karolina Wallström (L) 
Marianne Thyr (L) §§ 209-211, del av § 212, §§ 218-240 
Carl Kling (L) del av § 213, §§ 214-221 
Patrik Jämtvall (L) §§ 209-221, §§ 227-240 
Ulrica Solver-Gustavsson (L) del av § 213-217, §§ 222-240 
Marcus Willén Ode (MP) 
Lea Strandberg (MP) 
Maria Sääf (MP) §§ 218-240 
Markus Allard (ÖrP) 
Peter Springare (ÖrP) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Britten Uhlin (S) Ersätter Roger Andersson (S) 
Madelene Vikström (S) Ersätter Gun Carlestam Lewin (S) §§ 

218-221 
Inger Carlsson (S) Ersätter Susann Wallin (S) §§ 229-240 
Abdulrahman Ibrahim Muhammed (C) Ersätter Per-Åke Sörman (C) §§ 227-

240 
Jimmy Nordengren (C) Ersätter Per-Åke Sörman (C) §§ 209-

226 
Annika Tholster (C) Ersätter Linda Larsson (C) §§ 209-217 

Ersätter Elisabeth Malmqvist (C) §§ 
218-240 

Johan Arenius (KD) Ersätter Sonja Kurt (KD) §§ 209-217 
Gunn Öjebrandt (KD) Ersätter Sonja Kurt (KD) §§ 222-240 
Magnus Lagergren (KD) Ersätter Sonja Kurt (KD) §§ 218-221 
Sunil Jayasooriya (V) Ersätter Murad Artin (V) 
Stefan Nilsson (V) Ersätter Faisa Maxamed (V) §§ 218-240 
Carl-Johan Wase (M) Ersätter Emelie Jaxell (M) del av § 217 
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Sara Dicksen (M) Ersätter Hossein Azeri (M) del av § 
213, §§ 214-232, del av § 233 
Ersätter Emelie Jaxell (M) del av § 233, 
§§ 234-240 

Bo Ammer (SD) Ersätter Magnus Ingwall (SD) 
Arne Björklund (SD) Ersätter Abraham Begallo (SD) del av § 

214, §§ 215-217 
Ersätter Sigvard Blixt (SD) §§ 218-240 

Gunilla Werme (L) Ersätter Carl Kling (L) §§ 209-212, del 
av § 213, §§ 222-240 
Ersätter Ulrica Solver Gustavsson (L) 
del av § 213, 214-221 
 

Övriga 
Gunvor Lindkvist, § 224 Stadsrevisionen 
Lena Jansson, § 222 Stadsrevisionen 
 
Paragraf 209–240 
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Joacim Bock, sekreterare 
 
Justerat den 23 juni 2021. 
 
 
 
 
Jan Zetterqvist (S), ordförande 
 
 
 
 
Carina Toro Hartman (S), justerare 
 
 
 
 
Karolina Wallström (L), justerare  
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§ 209 Val av protokollsjusterare och bestämmande av tid 
för justering av protokollet 

Ärendebeskrivning 
På förslag av ordförande Jan Zetterqvist (S) uppdras åt Carina Toro 
Hartman (S) och Karolina Wallström (L) med Kemal Hoso (S) och Cecilia 
Askerskär Philipsson (M) som ersättare, att jämte ordföranden justera 
protokollet. Justeringen äger rum den 23 juni 2021. 

§ 210 Enkel fråga från Martha Wicklund (V) till John 
Johansson (S) om hur Örebro kommun stöttar hemlösa när 
verksamhet har sommarstängt 
Ärendenummer: Ks 816/2021 

Ärendebeskrivning 
Martha Wicklund (V) har inkommit med en enkel fråga till John Johansson 
(S) om hur Örebro kommun stöttar hemlösa när verksamhet har 
sommarstängt. Frågan anmäldes till Kommunfullmäktiges sammanträde den 14 
juni-15 juni 2021. 

Beslutsunderlag 
Fråga från Martha Wicklund (V) 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Frågan får ställas. 

2. Frångå ärendet som därmed är färdigbehandlat. 

§ 211 Enkel fråga från Martha Wicklund (V) till Carina Toro 
Hartman (S) om hur kommunen säkerställer att unga på 
HVB-hem inte far illa 
Ärendenummer: Ks 817/2021 

Ärendebeskrivning 
Martha Wicklund (V) har inkommit med en enkel fråga till Carina Toro 
Hartman (S) om hur kommunen säkerställer att unga på HVB-hem inte far illa. 
Frågan anmäldes till Kommunfullmäktiges sammanträde den 14 juni-15 juni 
2021. 

Beslutsunderlag 
Fråga från Martha Wicklund (V) 
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Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Frågan får ställas. 

2. Frångå ärendet som därmed är färdigbehandlat. 

§ 212 Interpellation från Marcus Willén Ode (MP) till Lennart 
Bondeson (KD) om Kulturkvarteret 
Ärendenummer: Ks 1640/2019 

Ärendebeskrivning 
Marcus Willén Ode (MP) har inkommit med en interpellation till Lennart 
Bondesson (KD) om Kulturkvarteret. Interpellationen anmäldes vid 
Kommunfullmäktiges sammanträde den 22 oktober 2019. Interpellationen 
bordlades på Kommunfullmäktiges sammanträde den 20 november och den 10 
december 2019, den 28 januari, den 26 februari, den 24 mars, den 21 april, den 
20 maj, den 16 juni, den 23 september, den 20 oktober, den 17 november och 
den 15 december 2020, den 26 januari, den 17 februari, den 23 mars, den 20 
april och den 19 maj 2021. 

Beslutsunderlag 
Interpellation från Marcus Willén Ode (MP) 
Svar från Lennart Bondeson (KD) 

Kommunfullmäktiges behandling 
Marcus Willén Ode (MP), Lennart Bondeson (KD), Helena Ståhl (SD), 
Hossein Azeri (M), Ullis Sandberg (S), Patrik Jämtvall (L), Johan Kumlin (M), 
Susann Wallin (S), Maria Hedwall (M), Kent Vallén (S), Daniel Granqvist (M), 
Karolina Wallström (L), Lea Strandberg (MP), Carina Toro Hartman (S), 
Markus Allard (ÖrP) och Jimmy Nordengren (C) yttrar sig i 
interpellationsdebatten. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

- Frångå ärendet, som därmed är färdigbehandlat. 

§ 213 Interpellation från Cecilia Askerskär Philipsson (M) till 
John Johansson (S) om att motverka segregation 
Ärendenummer: Ks 164/2020 

Ärendebeskrivning 
Cecilia Askerskär Philipsson (M) har inkommit med en interpellation till John 
Johansson (S) om att motverka segregation. Interpellationen anmäldes på 
Kommunfullmäktiges sammanträde den 28 januari 2020.  Interpellationen 
bordlades på Kommunfullmäktiges sammanträde den 26 februari, den 24 mars, 
den 21 april, den 20 maj, den 16 juni, den 23 september, den 20 oktober, den 
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17 november och den 15 december 2020, den 26 januari, den 17 februari, den 
23 mars, den 20 april och den 19 maj 2021. 

Beslutsunderlag 
Interpellation från Cecilia Askerskär Philipsson (M) 
Svar från John Johansson (S) 

Kommunfullmäktiges behandling 
Cecilia Askerskär Philipsson (M), John Johansson (S), Christopher Hedbom 
Rydaeus (M), David Larsson (SD), Ullis Sandberg (S), Stefan Stark (M), Jessica 
Ekerbring (S), Marlene Jörhag (KD), Martha Wicklund (V), Johan Arénius 
(KD), Abraham Begallo (SD), Bo Ammer (SD), Karolina Wallström (L), John 
Johansson (S), Anders Åhrlin (M), Annika Tholster (C), Fisun Yavas (S) och 
Carina Toro Hartman (S) yttrar sig i interpellationsdebatten. 

Ajournering 
Kommunfullmäktige ajournerar sig 5 minuter för att en ledamot som deltar på 
distans förlorat anslutningen till sammanträdet. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

- Frångå ärendet, som därmed är färdigbehandlat. 

§ 214 Interpellation från Magnus Riseby (L) till Marlene 
Jörhag (KD) om fungerande studie- och yrkesvägledning i 
Örebro kommuns grundskolor 
Ärendenummer: Ks 165/2020 

Ärendebeskrivning 
Magnus Riseby (L) har inkommit med en interpellation till Marlene Jörhag 
(KD) om fungerade studie- och yrkesvägledning i Örebro kommuns 
grundskolor. Interpellationen anmäldes på Kommunfullmäktiges sammanträde 
den 28 januari 2020. Interpellationen bordlades på Kommunfullmäktiges 
sammanträde den 26 februari, den 24 mars, den 21 april, den 20 maj, den 16 
juni, den 23 september, den 20 oktober, den 17 november och den 15 
december 2020, den 26 januari, den 17 februari, den 23 mars, den 20 april och 
den 19 maj 2021. 

Beslutsunderlag 
Interpellation från Magnus Riseby (L) 
Svar från Marlene Jörhag (KD) 
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Kommunfullmäktiges behandling 
Gunilla Werme (L), Marlene Jörhag (KD), Maria Haglund (M), Karolina 
Wallström (L), Helena Ståhl (SD), Seydou Bahngoura (C), Kent Vallén (S), 
Sunil Jayasooriya (V) och Elisabeth Malmqvist (C) yttrar sig i 
interpellationsdebatten. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

- Frångå ärendet, som därmed är färdigbehandlat. 

§ 215 Interpellation från Cecilia Askerskär Philipsson (M) till 
John Johansson (S) om att öka tryggheten för Örebroarna 
Ärendenummer: Ks 321/2020 

Ärendebeskrivning 
Cecilia Askerskär Philipsson (M) har inkommit med en interpellation till John 
Johansson (S) om att öka tryggheten för Örebroarna. Interpellationen 
anmäldes på Kommunfullmäktiges sammanträde den 26 februari 2020. 
Interpellationen bordlades på Kommunfullmäktiges sammanträde den 24 mars, 
den 21 april, den 20 maj, den 16 juni, den 23 september, den 20 oktober, den 
17 november och den 15 december 2020, den 26 januari, den 17 februari, den 
23 mars, den 20 april, den 20 april och den 19 maj 2021. 

Beslutsunderlag 
Interpellation från Cecilia Askerskär Philipsson (M) 
Svar från John Johansson (S) 

Kommunfullmäktiges behandling 
Cecilia Askerskär Philipsson (M), John Johansson (S), Sigvard Blixt (SD), 
Annika Tholster (C), Lea Strandberg (MP), Marlene Jörhag (KD), Helena Ståhl 
(SD), Anders Åhrlin (M), Peter Springare (ÖrP), Per Lilja (S), Christopher 
Hedbom Rydaeus (M), Martha Wicklund (V), Emelie Jaxell (M), Lennart 
Bondeson (KD), Annika Tholster (C) och Markus Allard (ÖrP) yttrar sig i 
interpellationsdebatten. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

- Frångå ärendet, som därmed är färdigbehandlat. 
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§ 216 Interpellation från Daniel Granqvist (M) till Kenneth 
Handberg (S) om ersättning för avstängda vägar 
Ärendenummer: Ks 1122/2020 

Ärendebeskrivning 
Daniel Granqvist (M) har inkommit med en interpellation till Kenneth 
Handberg (S) om ersättning för avstängda vägar. Interpellationen anmäldes på 
Kommunfullmäktiges sammanträde den 23 september 2020. Interpellationen 
bordlades på Kommunfullmäktiges sammanträde den 20 oktober, den 17 
november och den 15 december 2020, den 26 januari, den 17 februari, den 23 
mars, den 20 april och den 19 maj 2021. 

Beslutsunderlag 
Interpellation från Daniel Granqvist (M) 
Svar från Kenneth Handberg (S) 

Kommunfullmäktiges behandling 
Daniel Granqvist (M), Kenneth Handberg (S), Johan Kumlin (M), Anders 
Olsson (C), Ullis Sandberg (S), Anders Hagström (KD) och Patrik Jämtvall (L) 
yttrar sig i interpellationsdebatten. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

- Frångå ärendet, som därmed är färdigbehandlat. 

§ 217 Interpellation från Anders Åhrlin (M) till Ullis Sandberg 
(S) om att Örebro är en hamnstad 
Ärendenummer: Ks 1123/2020 

Ärendebeskrivning 
Anders Åhrlin (M) har inkommit med en interpellation till Ullis Sandberg (S) 
om att öka tryggheten för Örebroarna. Interpellationen anmäldes på 
Kommunfullmäktiges sammanträde och den 23 september 2020. 
Interpellationen bordlades på Kommunfullmäktiges sammanträde den 20 
oktober, den 17 november, den 15 december 2020, den 26 januari, den 17 
februari, den 23 mars, den 20 april och den 19 maj 2021. 

Beslutsunderlag 
Interpellation från Anders Åhrlin (M) 
Svar från Ullis Sandberg (S) 

Kommunfullmäktiges behandling 
Anders Åhrlin (M), Ullis Sandberg (S), Anders Olsson (C), Carina Börjesson 
(M), Bo Ammer (SD), David Larsson (SD), Johan Kumlin (M), Anna 
Hedström (S), Linn Josefsson (V) och Susann Wallin (S) yttrar sig i 
interpellationsdebatten. 
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Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

- Frångå ärendet, som därmed är färdigbehandlat. 

§ 218 Delårsrapport med prognos 1 2021 - Örebro 
kommun  
Ärendenummer: Ks 584/2021 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelseförvaltningen har sammanställt en delårsrapport till och med 
den 30 april och helårsprognos 1 för 2021 för Örebro kommun. I rapporten 
görs en uppföljning av kommunens finansiella mål och finansiella ställning. 

Resultat efter årets första fyra månader visar ett utfall på 295 mnkr. Årets 
prognos på helår visar ett resultat på 493 mnkr. Det budgeterade resultatet är 
254 mnkr, vilket innebär en budgetavvikelse på 239 mnkr. 85 mnkr av 
avvikelsen återfinns inom verksamhetens resultat och 154 mnkr inom 
finansverksamheten. 

Prognosen inom den löpande verksamheten i nämnderna samt 
kommungemensamma verksamheter ingår i verksamhetens resultat och 
prognostiserar en samlad negativ budgetavvikelse. 

Prognosen för kommunens investeringar uppgår till 1 052 mnkr vilket är 136 
mnkr lägre än budget. Prognosen för de skattefinansierade investeringarna 
uppgår till 591 mnkr, vilket är 99 mnkr lägre än budget. De taxefinansierade 
investeringarna prognostiseras uppgå till 461 mnkr, vilket är 37 mnkr lägre än 
budget. 

Samtliga 4 finansiella mål beräknas uppnås under året. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 8 juni 2021 som för egen del 
beslutade: 

- Anders Åhrlin (M) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet. 

- Martha Wicklund (V) får lämna en anteckning till protokollet. 

Beslutsunderlag 
Delårsrapport med prognos 1 2021 Örebro kommun 
Särskilt yttrande från Anders Åhrlin (M) - Kommunstyrelsen 8 juni 2021 
Protokollsanteckning från Martha Wicklund (V) - Kommunstyrelsen 8 juni 
2021 
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 

1. Delårsrapport med prognos 1 för 2021 godkänns. 

2. Samtliga nämnder som prognostiserar negativ budgetavvikelse för år 2021 
ska vidta åtgärder för att säkra en långsiktigt hållbar ekonomi. Hänsyn ska dock 
tas till årets ekonomiska effekter av den pågående pandemin. Vidtagna åtgärder 
ska redovisas till Kommunstyrelsen i samband med delårsrapport med prognos 
2. 

På Kommunstyrelsens sammanträde deltog inte Martha Wicklund (V) och 
Karolina Wallström (L) i beslutet. 

Yrkanden 
Kenneth Handberg (S), Jimmy Nordengren (C), Marlene Jörhag (KD), John 
Johansson (S), Ullis Sandberg (S), Lennart Bondeson (KD), Gunhild Wallin 
(C), Helena Ståhl (SD), Anders Olsson (C), Fisun Yavas (S), Annika Tholster 
(C), Bo Ammer (SD) och Carina Toro Hartman (S) yrkar bifall till 
Kommunstyrelsens förslag. 

Anders Åhrlin (M) yrkar på att få lämna ett särskilt yttrande till protokollet. 

Martha Wicklund (V) yrkar på att få lämna en anteckning till protokollet. 

Proposition 
Ordföranden Jan Zetterqvist (S) finner att det finns ett förslag till beslut, det 
vill säga yrkanden om bifall till Kommunstyrelsens förslag från Kenneth 
Handberg (S) m.fl. och att Kommunfullmäktige beslutar enligt detta. 

Därefter ställer ordföranden Anders Åhrlins (M) yrkande om att få lämna ett 
särskilt yttrande till protokollet under proposition och finner att 
Kommunstyrelsen godkänner detta.  

Slutligen ställer ordföranden Martha Wicklunds (V) yrkande om att få lämna en 
anteckning till protokollet under proposition och finner att Kommunstyrelsen 
godkänner detta. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Delårsrapport med prognos 1 för 2021 godkänns. 

2. Samtliga nämnder som prognostiserar negativ budgetavvikelse för år 2021 
ska vidta åtgärder för att säkra en långsiktigt hållbar ekonomi. Hänsyn ska dock 
tas till årets ekonomiska effekter av den pågående pandemin. Vidtagna åtgärder 
ska redovisas till Kommunstyrelsen i samband med delårsrapport med prognos 
2. 

3. Anders Åhrlin (M) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet. 

4. Martha Wicklund (V) får lämna en anteckning till protokollet. 
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Karolina Wallström (L), Carl Kling (L), Patrik Jämtvall (L), Gunilla Werme (L), 
Marianne Thyr (L), Maria Sääf (MP), Marcus Willén Ode (MP), Lea Strandberg 
(MP), Martha Wicklund (V), Sunil Jayasooriya (V), Stefan Nilsson (V) och Linn 
Josefsson (V) deltar inte i beslutet 

Martha Wicklund (V) lämnar följande anteckning till protokollet: 
- Vi i Vänsterpartiet anser inte att styrets återkommande nedskärningar inom 
välfärden är skäliga och har i vårt budgetförslag finns andra förslag som inte 
slår mot utsatta grupper. 

§ 219 Reviderat investeringsprogram 2021 
Ärendenummer: Ks 187/2020 

Ärendebeskrivning 
Kommunen beslutar varje år om ett reviderat investeringsprogram 
innehållande kommunens investeringsutgifter och driftkostnads-
konsekvenserna av samtliga investeringar i den kommunala verksamheten. 
Förslaget innebär totala investeringsutgifter för kommunen med 1 188 mnkr år 
2021, varav 679 mnkr avser skattefinansierade investeringar och 509 mnkr 
taxefinansierade investeringar. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 8 juni 2021 som för egen del 
beslutade: 

- Kommunstyrelsens utrymme för kostnadsökningar investeringar sänks med 
2 669 tkr och Kommunstyrelsens utrymme för generella kostnadsökningar 
ökas i motsvarande mån. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-05-23 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 

- Det reviderade investeringsprogrammet beslutas i enlighet med förslaget, 
innebärande att kommunens totala investeringsutgifter 2021 uppgår till 1 188 
mnkr. 

På Kommunstyrelsens sammanträde reserverade sig Helena Ståhl (SD) mot 
beslutet till förmån eget avslagsyrkande. 

Yrkanden 
Kenneth Handberg (S) och Karolina Wallström (L) yrkar bifall till 
Kommunstyrelsens förslag. 

Helena Ståhl (SD) yrkar avslag på Kommunstyrelsens förslag med hänvisning 
till Sverigedemokraternas budgetförslag för Örebro kommun 2021. 

Markus Allard (ÖrP) yrkar avslag på Kommunstyrelsens förslag med 
hänvisning till Örebropartiets budgetförslag för Örebro kommun 2021. 
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Proposition 
Ordförande Jan Zetterqvist (S) finner att det finns två förslag till beslut, det vill 
säga yrkande om bifall till Kommunstyrelsens förslag från Kenneth Handberg 
(S) och Karolina Wallström (L) respektive Helena Ståhls (SD) och Markus 
Allards (ÖrP) avslagsyrkanden. 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att 
Kommunfullmäktige beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag. 

Ajournering 
Kommunfullmäktige ajournerar sig 5 min för att en ledamot som deltar på 
distans förlorat anslutningen till sammanträdet. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

- Det reviderade investeringsprogrammet beslutas i enlighet med förslaget, 
innebärande att kommunens totala investeringsutgifter 2021 uppgår till 1 188 
mnkr. 

Martha Wicklund (V), Sunil Jayasooriya (V), Stefan Nilsson (V), Linn Josefsson 
(V), Maria Sääf (MP), Marcus Willén Ode (MP) och Lea Strandberg 
(MP) deltar inte i beslutet. 

Reservationer 
Helena Ståhl (SD), Bo Ammer (SD), Daniel Spiik (SD), Abraham Begallo (SD, 
Arne Björklund (SD) och David Larsson (SD) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för Helenas Ståhls (SD) avslagsyrkande. 

Markus Allard (ÖrP) och Peter Springare (ÖrP) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för Markus Allards (ÖrP) avslagsyrkande. 

§ 220 Extra finansiellt stöd för Alfred Nobel Science Park AB 
Ärendenummer: Ks 692/2021 

Ärendebeskrivning 
I november 2020 beslutade Karlskoga kommun att sälja sina aktier i och lämna 
samarbetet i Alfred Nobel Science Park AB (Bolaget). Detta har hanterats av 
kommunfullmäktige 2021-02-17, § 54 och genomförandet av ägarförändringen 
förväntas slutföras under första halvåret 2021. 

Efter genomförd ägarförändring blir Örebro Rådhus AB:s ägarandel 52,0 %, 
Region Örebro läns förvaltnings AB:s andel 28,8 % och Örebro Universitet 
Holding AB:s andel 19,2 %. Som en följd av ägarförändringen minskar det 
årliga driftbidraget från 7,9 mnkr till knappt 5,8 mnkr. 

Utöver det minskade driftbidraget uppstår vissa omställningskostnader i 
verksamheten, framförallt lokalkostnader och personalkostnader. För att 
anpassa organisationen till följd av det minskade driftbidraget har Bolaget 
minskat personalstyrkan motsvarande fem årsarbetare. 
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I Bolagets skrivelse till ägarna, som är en del av beslutsunderlaget, framgår att 
Bolaget har ett behov av totalt 6 271 000 kr i extra driftbidrag för åren 2021-
2023 för att klara ett nollresultat. Karlskoga kommun ska, enligt avtal, ersätta 
Bolaget med 1 400 000 kr av omställningskostnaden. Kvarstående behov som 
de tre kvarvarande ägarna behöver stötta bolaget med är således 4 871 000 kr. 
Örebro kommuns andel av det är 52 %, dvs 2 532 920 kr. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 8 juni 2021. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-05-17 
Skrivelse från styrelsen i Alfred Nobel Science Park AB, 2021-05-06. 
Styrelseprotokoll Alfred Nobel Science Park AB, 2021-05-06 
Årsredovisning 2020 Alfred Nobel Science Park AB. 
Minnesanteckningar ägarmöte 2021-05-11 
Reservation från Martha Wicklund (V) - Kommunstyrelsen 2021-06-08 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 

1. Alfred Nobel Science Park AB beviljas extra driftbidrag med 2 532 920 kr. 

2. Finansiering sker ur Kommunstyrelsens medel för oförutsedda behov. 

På Kommunstyrelsens sammanträde reserverade sig Martha Wicklund (V) mot 
beslutet till förmån för eget återremissyrkande. 

Yrkanden 
Kenneth Handberg (S) och Anders Åhrlin (M) yrkar bifall till 
Kommunstyrelsens förslag. 

Martha Wicklund (V) yrkar på att ärendet återemitteras och omarbetas så att 
det tydligt framgår vad det är Kommunfullmäktige fattar beslut om under 
2021.    

Proposition 
Ordförande Jan Zetterqvist (S) ställer först Martha Wicklunds (V) yrkande om 
återremiss under proposition och finner att Kommunfullmäktige beslutar att 
ärendet ska avgöras idag. 

Därefter finner ordföranden att det endast finns ett förslag till beslut, det vill 
säga yrkanden om bifall till Kommunstyrelsens förslag från Kenneth Handberg 
(S) och Anders Åhrlin (M) och att Kommunfullmäktige beslutar enligt detta. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Alfred Nobel Science Park AB beviljas extra driftbidrag med 2 532 920 kr. 

2. Finansiering sker ur Kommunstyrelsens medel för oförutsedda behov. 
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Reservation 
Martha Wicklund (V), Linn Josefsson (V), Stefan Nilsson och Sunil Jayasooriya 
(V) reserverar sig skriftlig mot beslutet till förmån för Martha Wicklunds (V) 
återremissyrkande. 

§ 221 Borgensåtagande till Hjälmarens vattenförbund för 
renovering Hyndevadsdammen 
Ärendenummer: Ks 700/2021 

Ärendebeskrivning 
Hjälmarens vattenförbund bildades 1990 och har i uppdrag att reglera 
vattennivån samt utprickning av farleder i Hjälmaren. Medlemmarna i 
förbundet är Örebro kommun, Katrineholms kommun, Vingåkers kommun, 
Arboga kommun, Eskilstuna kommun, Hjälmaren och Kvismarens 
Sjösänkningsjordar, Strömfallet AB, Skogstorps kraft AB och Säterbo Kraft. 
Styrelsen i Hjälmarens vattenförbund har beslutade att planera för och 
genomföra en renovering av Hyndevadsdammen som består av två 
dammfåror. Renoveringen är uppdelad i två etapper. Projekteringsunderlag 
visar på en investeringsutgift om ca 11 miljoner kronor för renoveringens 
första etapp. Styrelsen för Hjälmarens vattenförbund hävdar att en renovering 
av Hyndevadsdammen är av avgörande betydelse för att regleringen av 
Hjälmarens vattennivå ska kunna följa gällande vattendom och inriktningen 
mot Räta linjen och kan därför inte längre skjutas på framtiden utan måste 
genomföras enligt framtagen tidplan. Hjälmarens vattenförbund ansöker om 
kommunal borgen för att finansiera investeringen med lån. Borgensåtagandet 
fördelas mellan medlemskommunerna utifrån en interkommunal fördelning, i 
förhållande till andelstal i Hjälmarens vattenförbund, och Örebro kommuns 
borgensåtagande uppgår till 5 588 000 kronor. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 8 juni 2021. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-04-28 
Ansökan om borgen från Hjälmarens vattenförbund inklusive bilaga 1–3 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 

- Örebro kommun ingår borgen såsom för egen skuld för Hjälmarens 
vattenförbunds låneförpliktelser upp till ett högsta belopp om 5 588 000 
kronor jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

Yrkanden 
Anders Olsson (C), Anders Åhrlin (M), Marcus Willén Ode (MP), Karolina 
Wallström (L), Linn Josefsson (V) och Bo Ammer (SD) yrkar bifall till 
Kommunstyrelsens förslag. 
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Proposition 
Ordförande Jan Zetterqvist (S) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill 
säga yrkanden om bifall till Kommunstyrelsens förslag från Anders Olsson (C) 
m.fl. och att Kommunfullmäktige beslutar enligt detta. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

- Örebro kommun ingår borgen såsom för egen skuld för Hjälmarens 
vattenförbunds låneförpliktelser upp till ett högsta belopp om 5 588 000 
kronor jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

§ 222 Anmälan av handlingar 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelseförvaltningen anmäler handlingar som inkommit och bedöms 
relevanta för Kommunfullmäktige att få kännedom om. 

Beslutsunderlag 
Revisionsrapport - Samlad granskning av tidigare uppföljningar, Ks 503/2021 
Revisionsrapport - Granskning av Grundskolenämndens styrning avseende 
trygghet och studiero, Ks 540/2021 

Kommunfullmäktige behandling 
Stadsrevisionens ordförande Lena Jansson föredrar revisionsrapporten Samlad 
granskning av tidigare uppföljningar. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

- Anmälan läggs till handlingarna 

§ 223 Subventionering av tillsynsavgifter enligt 
alkohollagen med anledning av covid-19-pandemin 
Ärendenummer: Ks 741/2021 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige antog inför år 2021 en ny taxa för prövning och tillsyn 
enligt alkohollagen. De nya årliga avgifterna i taxan har ännu inte tagits ut, då 
kommunens förtroendevalda först har velat se över möjligheterna till att 
underlätta för företagarna, i och med att covid-19-pandemin drabbat många 
företagare hårt. 

Den subventionering som föreslås är att den fasta tillsynsavgift om 3 000 
kronor enligt taxans 9 § som avser tillstånd för servering efter kl. 01.00 inte ska 
tas ut för tillsyn under 2021, samt att den fasta tillsynsavgift i övrigt enligt 9 § 
och enligt 10 § i taxan sänks med 50 procent av de belopp som anges i taxan. 
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För företagarna innebär detta i praktiken en tillfällig sänkning på omkring 30 
procent jämfört med avgifterna i den förra taxan. 

Miljönämnden behandlade ärendet den 21 maj 2021 och Programnämnd 
samhällsbyggnad den 4 juni 2021.  

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 8 juni 2021. 

Beslutsunderlag 
Miljökontorets tjänsteskrivelse, 2021-04-15 
Beslut från Miljönämnden, 2021-05-21, § 55 
Beslut från Programnämnd samhällsbyggnad, 2021-06-04, § 95 
Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 

- I gällande taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen ändras 9 § och 10 
§ genom följande beslut: 

• Fast tillsynsavgift om 3 000 kronor enligt 9 § som avser "tillstånd för 
servering efter kl. 01.00" ska inte tas ut för   tillsyn under 2021. 

• Fast tillsynsavgift i övrigt enligt 9 § och enligt 10 § ska för tillsyn under 
2021 tas ut med endast 50 procent av de belopp som anges i dessa 
taxebestämmelser. 

Yrkanden 
Per Lilja (S), Linn Josefsson (V), Abraham Begallo (SD), Johan Kumlin (M), 
Karolina Wallström (L) och Maria Sääf (MP) yrkar bifall till Kommunstyrelsens 
förslag. 

Markus Allard (ÖrP) yrkar på att i gällande taxa för prövning och tillsyn enligt 
alkohollagen ändras 9 och 10 §§ genom följande beslut: fast tillsynsavgift om 3 
000 kronor enligt 9 § som avser "Tillstånd för servering efter kl. 01:00" ska inte 
tas ut för tillsyn under 2021, fast tillsynsavgift i övrigt enligt 9 och 10 §§ ska för 
tillsyn under 2021 inte tas och på att paragrafen justeras omedelbart. 

Proposition 
Ordförande Jan Zetterqvist (S) finner att det till beslutspunkt 1 i 
Kommunstyrelsens förslag finns ett förslag till beslut, det vill säga yrkanden 
om bifall från Per Lilja (S) m.fl. och att Kommunfullmäktige beslutar enligt 
detta. 

Därefter finner ordföranden att det till beslutspunkt 2 i Kommunstyrelsen 
förslag finns två förslag till beslut, det vill säga yrkanden om bifall till 
Kommunstyrelsens förslag från Per Lilja (S) m.fl. och Markus Allards 
(ÖrP) yrkande. Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att 
Kommunfullmäktige beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag. 
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Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

- I gällande taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen ändras 9 § och 10 
§ genom följande beslut: 

• Fast tillsynsavgift om 3 000 kronor enligt 9 § som avser "tillstånd för 
servering efter kl. 01.00" ska inte tas ut för   tillsyn under 2021. 

• Fast tillsynsavgift i övrigt enligt 9 § och enligt 10 § ska för tillsyn under 
2021 tas ut med endast 50 procent av de belopp som anges i dessa 
taxebestämmelser. 

Reservationer 
Markus Allards (ÖrP) och Peter Springare (ÖrP) reserverar sig skriftligt mot 
beslutet till förmån för Markus Allards (ÖrP) yrkande. 

§ 224 Årsrapport och revisionsberättelse Finsam Lekeberg 
och Örebro 2020 
Ärendenummer: Ks 593/2021 

Ärendebeskrivning 
Samordningsförbundet (”Finsam”) Lekeberg och Örebro består av fem 
medlemmar: Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Örebro län samt 
kommunerna Lekeberg och Örebro. 

Genom att samordna sina insatser och sitt kunnande, kan myndigheter på ett 
kraftfullt sätt stödja människor i svåra livssituationer. Målet är egen försörjning 
och bättre livskvalitet genom samordnade rehabiliteringsinsatser. 

Samordningsförbundet får inte ägna sig på myndighetsutövning gentemot 
enskilda personer. De samverkande parterna har kvar sitt ansvar för 
rehabilitering och annat stöd till enskilda personer. 

Förbundets resurser ska användas för aktiviteter – både på strukturell nivå och 
individnivå – som syftar till att man samverkar för att den enskilde ska uppnå 
eller förbättra sin förmåga till förvärvsarbete. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 8 juni 2021. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-04-27 
Årsredovisning 2020 
Revisionsberättelse 2020 
Revisionsrapport 2020 
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 

- Finsams styrelse och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhet år 
2020. 

Kommunfullmäktiges behandling 
Gunvor Lindqvist från Stadsrevisionen föredrar Finsam Lekeberg Örebros 
revisionsberättelse för år 2020. 

Jäv 
Jessica Ekerbring (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggning av, och beslut i 
ärendet. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

- Finsams styrelse och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhet år 
2020. 

§ 225 Tillägg av beslut om bistånd enligt socialtjänstlagen 
för socialpsykiatrins målgrupper i Programnämnd social 
välfärds reglemente samt tillägg om ansvar enligt Hälso- 
och sjukvårdslagen (HSL) i Socialnämnden reglemente 
Ärendenummer: Ks 608/2018 

Ärendebeskrivning 
Programnämnd social välfärd och Socialnämnden har inkommit med behov av 
revideringar i sina reglementen. 

Örebro kommuns nämndreglemente definierar Programnämnd social välfärds 
ansvarsområde gällande myndighetsutövning under 4 § Reglemente för 
Programnämnd social välfärd. Ett ansvarsområde som inte finns definierat, 
men som idag ingår i programnämndens delegationsförteckning är 
biståndsutövning enligt Socialtjänstlagen för socialpsykiatrins målgrupper. 
Denna målgrupp behöver inkluderas i 4 § i Reglemente för Programnämnd 
social välfärd. 

Socialnämndens reglemente är i behov av ett tillägg då det idag saknas i 
reglementet att Socialnämnden inom sitt verksamhetsområde utövar hälso- och 
sjukvård samt ansvarar för att det finns en verksamhetschef enligt HSL.  

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 8 juni 2021. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-05-20 
Beslut från Programnämnd social välfärd 2021-04-08, § 44 
Beslut från Socialnämnden 2021-05-20, § 63 
Utkast - nämndreglemente 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 

1. Bistånd enligt socialtjänstlagen för socialpsykiatrins målgrupper inkluderas i 
4 § i Reglemente för Programnämnd social välfärd i Nämndreglementen för 
Örebro kommun. 

2.  Att Socialnämnden utövar ledningen av hälso- och sjukvården inom sitt 
verksamhetsområde och ansvarar för att det finns en verksamhetschef enligt 
hälso- och sjukvårdslagen (HSL), inkluderas i Socialnämndens reglemente. 

Yrkande 
John Johansson (S) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag. 

Proposition 
Ordförande Jan Zetterqvist (S) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill 
säga yrkande om bifall till Kommunstyrelsens förslag från John Johansson (S) 
och att Kommunfullmäktige beslutar enligt detta 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Bistånd enligt socialtjänstlagen för socialpsykiatrins målgrupper inkluderas i 
4 § i Reglemente för Programnämnd social välfärd i Nämndreglementen för 
Örebro kommun. 

2.  Att Socialnämnden utövar ledningen av hälso- och sjukvården inom sitt 
verksamhetsområde och ansvarar för att det finns en verksamhetschef enligt 
hälso- och sjukvårdslagen (HSL), inkluderas i Socialnämndens reglemente. 

§ 226 Rapport över ej verkställda beslut SoL och LSS 
kvartal 4 2020 
Ärendenummer: Ks 775/2021 

Ärendebeskrivning 
Programnämnd social välfärd är som beslutande nämnd skyldig att enligt 16 
kap 6 f – h §§ Socialtjänstlagen (SoL) och 28 f-h §§ Lagen om stöd och service 
till vissa funktionshindrade (LSS) är som beslutande nämnd skyldig att 
kvartalsvis rapportera de beslut om bistånd enligt 4 kap 1 § SoL och insats 
enligt 9 § LSS som inte verkställts inom tre månader, eller där avbrott i 
verkställigheten varat längre än tre månader. Rapporteringen ska ske till IVO 
(Inspektionen för vård och omsorg), kommunens revison och 
kommunfullmäktige. I rapporten ska det framgå vilka typer av bistånd som 
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besluten gäller, tidpunkt för beslutet, hur lång tid som gått sedan beslutet togs 
samt kortfattat uppge skälen för dröjsmålet. En särskild avgift kan utdömas för 
de beslut som inte verkställts inom skälig tid. 
 
För fjärde kvartalet 2020 uppgick det totala antalet rapporterade beslut till 197, 
vilket är en minskning med 56 beslut från föregående kvartal. Trots det är 
antalet rapporterade beslut fortfarande på en hög nivå historiskt sett. Den 
längsta pågående väntetiden för att få sitt beslut verkställt uppgår till fyra år 
och fem månader. Verksamhetsområde vård och omsorg har i genomsnitt 
kortast väntetider och LSS har längst. Skälen till dröjsmål varierar mellan 
verksamhetsområdena. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 8 juni 2021. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-03-31 
Beslut från Programnämnd social välfärd 2021-05-06, § 72 
Förteckning över individärenden rapporterade som ej verkställda, kvartal 4 
2020 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 

- Ta del av rapporten ej verkställda beslut enligt SoL och LSS för kvartal 4 
2020. 

På Kommunstyrelsen reserverade sig Martha Wicklund (V), Anders Åhrlin 
(M), Maria Haglund (M), Johan Kumlin (M) och Cecilia Askerskär Philipsson 
(M) mot beslutet till förmån för Martha Wicklund (V) tilläggsyrkande. 

Yrkanden 
John Johansson (S), Annika Tholster (C), Karolina Wallström (L), Emelie 
Jaxell (M), Sara Maxe (KD), Martha Wicklund (V), Helena Ståhl (SD) och 
Stefan Stark (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag. 

Martha Wicklund (V) yrkar på att lägga till en beslutspunkt om att ansvariga 
förvaltningar redogör för vilka åtgärder som kan vidtas för att tillgodose 
behovet av bostad med särskild service och att ansvarig förvaltning 
återrapporterar åtgärdsplan till Programnämnd Social Välfärd. 

John Johansson (S) yrkar avslag på Martha Wicklunds (V) tilläggsyrkande. 

Lea Strandberg (MP), Helena Ståhl (SD), Stefan Stark (M) och Emelie Jaxell 
(M) yrkar bifall Martha Wicklunds (V) tilläggsyrkande. 

Proposition 
Ordförande Jan Zetterqvist (S) föreslår en propositionsordning där 
Kommunfullmäktige först tar ställning Kommunstyrelsens förslag och därefter 
Martha Wicklunds (V) tilläggsyrkande. Propositionsordningen godkänns av 
Kommunfullmäktige. 
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Ordförande frågar först Kommunfullmäktige om man kan besluta enligt John 
Johansson (S) m.fl. bifallsyrkande till Kommunstyrelsens förslag och finner att 
så är fallet. 

Därefter ställer ordföranden Martha Wicklunds (V) tilläggsyrkande om lägga 
till en beslutspunkt om att ansvariga förvaltningar redogör för vilka åtgärder 
som kan vidtas för att tillgodose behovet av bostad med särskild service och 
att ansvarig förvaltning återrapporterar åtgärdsplan till Programnämnd Social 
Välfärd mot John Johanssons (S) avslagsyrkande och finner att 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå tilläggsyrkandet. 

Votering 
Votering begärs och verkställs. Ja-röst innebär avslag på Martha Wicklunds (V) 
tilläggsyrkande och nej-röst innebär bifall till Martha Wicklunds (V) 
tilläggsyrkande. 

Ja-röster lämnas av Jan Zetterqvist (S), Eva Eriksson (S), Kenneth Handberg 
(S), John Johansson (S), Jessica Ekerbring (S), Ullis Sandberg (S), Kemal Hoso 
(S), Thomas Börjesson (S), Jonas Håård (S), Gun Carlestam Lewin (S), Per Lilja 
(S), Ida Eklund (S), Ameer Sachet (S), Fisun Yavas (S), Anna Hedström (S), 
Kent Vallén (S), Marie Brorson (S), Susann Wallin (S), Carina Toro Hartman 
(S), Frederick Axewill (S), Anders Olsson (C), Gunhild Wallin (C), Linda 
Larsson (C), Seydou Bahngoura (C), Sara Maxe (KD), Anders Hagström (KD), 
Lennart Bondeson (KD), Marlene Jörhag (KD), Karolina Wallström (L), 
Marianne Thyr (L), Ulrica Solver–Gustavsson (L), Marcus Willen Ode (MP), 
Britten Uhlin (S), Jimmy Nordengren (C), Annika Tholster (C), Gunn 
Öjebrandt (KD) och Gunilla Werme (L). 

Nej-röster lämnas Ulf Södersten (M), Linn Josefsson (V), Martha Wicklund 
(V), Anders Åhrlin (M), Johan Kumlin (M), Christopher Hedbom Rydaeus 
(M), Emelie Jaxell (M), Maria Haglund (M), Cecilia Askerskär Philipsson (M), 
Maria Hedwall (M), Daniel Granqvist (M), Stefan Stark (M), Carina Börjesson 
(M), Abraham Begallo (SD), Daniel Spiik (SD), Helena Ståhl (SD), David 
Larsson (SD), Maria Sääf (MP), Lea Strandberg (MP), Markus Allard (ÖrP), 
Peter Springare (ÖrP), Sunil Jayasooriya (V), Stefan Nilsson (V), Sara Dicksen 
(M), Bo Ammer (SD) och Arne Björklund (SD). 

Ordföranden finner att Kommunfullmäktige med resultatet 37 ja-röster och 26 
nej-röster avslår tilläggsyrkandet. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

- Ta del av rapporten ej verkställda beslut enligt SoL och LSS för kvartal 4 
2020. 

Reservation 
Martha Wicklund (V), Linn Josefsson (V), Sunil Jayasooriya (V) och Stefan 
Nilsson (V) reserverar sig skriftlig mot beslutet till förmån för Martha 
Wicklunds (V) tilläggsyrkande. 
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§ 227 Svar på motion från Daniel Edström (SD) om mobilt 
sportotek 
Ärendenummer: Ks 415/2016 

Ärendebeskrivning 
Daniel Edström (SD) inkom med en motion om att införa ett mobilt Sportotek 
som anmäldes till Kommunfullmäktige den 30 mars 2016. 

I motionen föreslår Daniel Edström (SD): 

- ge Kulturnämnden i uppdrag att införa ett mobilt Sportotek tillgängligt för 
stadens barn och unga. 

- undersöka möjligheterna att införa ett system där även förskolor och skolor 
tillåts låna utrustning av Sportoteket. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 16 mars. 

Kommunfullmäktige bordlade ärendet den 23 mars, den 20 april och den 19 
maj 2021. 

Beslutsunderlag 
Daniel Edström (SD), motion om att införa ett mobilt Sportotek, 2016-03-30 
Programnämnd samhällsbyggnad, beslut, 2016-11-10, § 113, Sam 371/2016 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 

- Motionen är besvarad. 

Yrkande 
Marie Brorsson (S) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag. 

Proposition 
Ordförande Jan Zetterqvist (S) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill 
säga yrkande om bifall till Kommunstyrelsens förslag från Marie Brorsson (S) 
och att Kommunfullmäktige beslutar enligt detta. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

- Motionen är besvarad. 
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§ 228 Svar på motion från Johan Åqvist (L) om konstgräs 
på förskolegårdar 
Ärendenummer: Ks 820/2017 

Ärendebeskrivning 
Johan Åqvist (L) har inkommit med en motion till kommunfullmäktige med 
hänvisning till Handlingsplan för giftfria barnverksamheter att användandet av 
konstgräs i förskolornas utemiljö omedelbart skall upphöra samt att på de 
ställen där konstgräs redan idag finns ska det tas bort och ersättas. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 16 mars 2021. 

Kommunfullmäktige bordlade ärendet den 23 mars, 20 april och den 19 maj 
2021. 

Beslutsunderlag 
Liberalernas fullmäktigegrupp, motion om att inte ha konstgräs på 
förskolegårdar, 2017-05-24 
Programnämnd barn och utbildning, protokollsutdrag, 2017-12-05, § 208 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 

- Motionen är tillgodosedd. 

Yrkanden 
Marlene Jörhag (KD) och Patrik Jämtvall (L) yrkar bifall till Kommunstyrelsens 
förslag. 

Linn Josefsson (V) yrkar bifall till motionen. 

Maria Sääf (MP) i första hand att på ärendet återremitteras till förvaltningen för 
att även beakta gummiasfalt, och i andra hand bifall till motionen. 

Proposition 
Ordförande Jan Zetterqvist (S) ställer först Maria Sääfs (MP) yrkande om 
återremiss under proposition och finner att Kommunstyrelsen beslutar att 
ärendet ska avgöras idag. 

Därefter finner ordföranden att det finns två förslag till beslut, det vill säga 
yrkanden om bifall till Kommunstyrelsens förslag från Marlene Jörhag (KD) 
och Patrik Jämtvall (L) respektive yrkande om bifall till motionen från Linn 
Josefsson (V) och Maria Sääf (MP). Ordföranden ställer förslagen mot 
varandra och finner att Kommunfullmäktige beslutar enligt Kommunstyrelsens 
förslag. 
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Votering 
Votering begärs och verkställs. 

Ja-röster innebär bifall till Kommunstyrelsens förslag och nej-röster innebär 
bifall till motionen. 

Ja-röster lämnas av Jan Zetterqvist (S), Eva Eriksson (S), Ulf Södersten (M), 
Kenneth Handberg (S), John Johansson (S), Jessica Ekerbring (S), Ullis 
Sandberg (S), Kemal Hoso (S), Thomas Börjesson (S), Jonas Håård (S), Gun 
Carlestam Lewin (S), Per Lilja (S), Ida Eklund (S), Ameer Sachet (S), Fisun 
Yavas (S), Anna Hedström (S), Kent Vallén (S), Marie Brorson (S), Susann 
Wallin (S), Carina Toro Hartman (S), Frederick Axewill (S), Anders Olsson (C), 
Gunhild Wallin (C), Linda Larsson (C), Seydou Bahngoura (C), Sara Maxe 
(KD), Anders Hagström (KD), Lennart Bondeson (KD), Marlene Jörhag 
(KD), Anders Åhrlin (M), Johan Kumlin (M), Christopher Hedbom Rydaeus 
(M), Emelie Jaxell (M), Maria Haglund (M), Cecilia Askerskär Philipsson (M), 
Maria Hedwall (M), Daniel Granqvist (M), Stefan Stark (M), Carina Börjesson 
(M), Abraham Begallo (SD), Daniel Spiik (SD), Helena Ståhl (SD), David 
Larsson (SD), Karolina Wallström (L), Marianne Thyr (L), Patrik Jämtvall (L), 
Ulrica Solver–Gustavsson (L), Markus Allard (ÖrP), Peter Springare (ÖrP), 
Britten Uhlin (S), Abdulrahman Ibrahim Muhammed (C), Annika Tholster (C), 
Gunn Öjebrandt (KD), Sara Dicksen (M), Bo Ammer (SD), Arne Björklund 
(SD) och Gunilla Werme (L). 

Nej-röster lämnas av Linn Josefsson (V), Martha Wicklund (V), Marcus Willen 
Ode (MP), Maria Sääf (MP), Lea Strandberg (MP), Sunil Jayasooriya (V) och 
Stefan Nilsson (V). 

Ordföranden finner att Kommunfullmäktige med resultatet 57 ja-röster och 7 
nej-röster beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

- Motionen är tillgodosedd. 

Reservationer 
Maria Sääf (MP), Marcus Willén Ode (MP) och Lea Strandberg (MP) reserverar 
sig skriftlig mot beslutet till förmån för Maria Sääf (MP) yrkanden. 

§ 229 Svar på motion från Sverigedemokraterna om 
individuell aktivitetspeng till alla  
Ärendenummer: Ks 1279/2015 

Ärendebeskrivning 
Daniel Edström (SD), Jimmy Larsson (SD) och Anna Spiik (SD) inkom den 13 
november 2015 med en motion angående individuell aktivitetspeng till unga. 
Syftet med den individuella aktivitetspengen är att alla unga ska få rätt till 
möjligheten att delta i en kreativ fritidssysselsättning. 
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Programnämnd samhällsbyggnad behandlade ärendet på sitt sammanträde den 
2 juni 2016. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 13 april. 

Kommunfullmäktige bordlade ärendet den 20 april och den 19 maj 2021. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-03-10 
Motion, 2015-11-13 
Beslut programnämnd Samhällsbyggnad (Sam 1002/2015), 2016-06-02 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen förslag till Kommunfullmäktige: 

- Motionen avslås. 

Vid Kommunstyrelsens sammanträde reserverade sig Helena Ståhl (SD) mot 
beslutet till förmån för sitt eget yrkande om att bifalla motionen. 

Yrkande 
Ullis Sandberg (S) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag. 

Helena Ståhl (SD), Markus Allard (ÖrP) och Bo Ammer (SD) yrkar bifall till 
motionen. 

Proposition 
Ordförande Jan Zetterqvist (S) finner att det finns två förslag till beslut, det vill 
säga yrkande om bifall till Kommunstyrelsens förslag från Ullis Sandberg (S) 
respektive bifall till motionen från Helena Ståhl m.fl. Ordföranden ställer 
förslagen mot varandra och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt 
Kommunstyrelsens förslag. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

- Motionen avslås. 

Reservation 
Helena Ståhl (SD), Abraham Begallo (SD), Arne Björklund (SD), Bo Ammer 
(SD), Daniel Spiik (SD) och David Larsson (SD), Markus Allard (ÖrP) och 
Peter Springare (ÖrP) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för bifallsyrkanden till motionen. 
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§ 230 Anmälan av enkla frågor och interpellationer till 
kommande sammanträde 

Ärendebeskrivning 
Martha Wicklund (V) har inkommit med en interpellation till Kenneth 
Handberg (S) om ökad trängsel med marknadshyror. 

Beslutsunderlag 
Enkel fråga från Martha Wicklund (V) Kenneth Handberg (S) om ökad 
trängsel med marknadshyror, Ks 861/2021 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

- Interpellationen får ställas. 

§ 231 Anmälan av motioner 

Ärendebeskrivning 
Maria Sääf (MP) och Marcus Willén Ode (MP) har inkommit med en motion 
om en generell hastighetsgräns i centrala Örebro. 

Maria Sääf (MP), Marcus Willén Ode (MP) och Lea Strandberg (MP) har 
inkommit med en motion om ett nytt naturreservatet i Sörbyskogen. 

Marcus Willén Ode (MP) har inkommit med en motion om att göra kulturarvet 
Örebrokällan tillgängligt. 

Lea Strandberg (MP) har inkommit med en om att införa en mobil fritidsgård i 
Örebro. 

Maria Sääf (MP), Marcus Willén Ode (MP) och Lea Strandberg (MP) har 
inkommit med en motion om att göra om nedre delen av Stortorget. 

Helena Ståhl (SD) har inkommit om att ingen form av positiv särbehandling 
ska förekomma inkom kommunens verksamheter. 

Helena Ståhl (SD) och David Larsson (SD) har inkommit med en motion om 
att avsluta samarbetet med Fairtrade. 

Martha Wicklund (V), Sunil Jayasooriya (V), Linn Josefsson (V) och Stefan 
Nilsson (V) har inkommit med en motion om äldreomsorgsteam med särskild 
inriktning på missbruk. 

Martha Wicklund (V), Sunil Jayasooriya (V), Linn Josefsson (V) och Stefan 
Nilsson (V) har inkommit med en motion om inga marknadshyror i 
allmännyttan. 
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Beslutsunderlag 
Motion från Maria Sääf (MP) och Marcus Willén Ode (MP) om en generell 
hastighetsgräns i centrala Örebro, Ks 862/2021. 
Motion från Maria Sääf (MP), Marcus Willén Ode (MP) och Lea Strandberg 
(MP) om ett nytt naturreservatet i Sörbyskogen, Ks 863/2021. 
Motion från Marcus Willén Ode (MP) om att göra kulturarvet Örebrokällan 
tillgängligt, Ks 864/2021. 
Motion från Lea Strandberg (MP) om att införa en mobil fritidsgård i Örebro, 
Ks 865/2021. 
Motion från Maria Sääf (MP), Marcus Willén Ode (MP) och Lea Strandberg 
(MP) om att göra om nedre delen av Stortorget, Ks 866/2021. 
Motion från Helena Ståhl (SD) om att ingen form av positiv särbehandling ska 
förekomma inkom kommunens verksamheter, Ks 867/2021. 
Motion från Helena Ståhl (SD) och David Larsson (SD) om att avsluta 
samarbetet med Fairtrade, Ks 868/2021. 
Motion från Martha Wicklund (V), Sunil Jayasooriya (V), Linn Josefsson (V) 
och Stefan Nilsson (V) om äldreomsorgsteam med särskild inriktning på 
missbruk, Ks 871/2021. 
Motion från Martha Wicklund (V), Sunil Jayasooriya (V), Linn Josefsson (V) 
och Stefan Nilsson (V) om inga marknadshyror i allmännyttan, Ks 872/2021. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

- Remittera motionerna till Kommunstyrelsen. 

§ 232 Vissa val m.m. 
Ärendenummer: Ks 810/2021 

Ärendebeskrivning 
Valberedningen har den 14 juni 2021 inkommit med en valhandling. 
Valhandlingen läggs som en bilaga till protokollet. 

Beslutsunderlag 
Valhandling, 2021-06-14 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

- Enligt Valberedningens förslag. 
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§ 233 Interpellation från Johan Kumlin (M) till Ullis 
Sandberg (S) om livs- och parkeringspusslet 
Ärendenummer: Ks 1474/2020 

Ärendebeskrivning 
Johan Kumlin (M) har inkommit med en interpellation till Ullis Sandberg (S) 
om livs- och parkeringspusslet. Interpellationen anmäldes på 
Kommunfullmäktiges sammanträde den 15 december 2020. Interpellationen 
bordlades på Kommunfullmäktiges sammanträde den 26 januari, den 17 
februari, den 23 mars, den 20 april och den 19 maj 2021. 

Beslutsunderlag 
Interpellation från Johan Kumlin (M) 
Svar från Ullis Sandberg (S) 

Kommunfullmäktiges behandling 
Johan Kumlin (M), Ullis Sandberg (S), Helena Ståhl (SD), Carina Börjesson 
(M), Linn Josefsson (V), Jonas Hård (S), Linda Larsson (C), Cecilia Askerskär 
Philipsson (M), Patrik Jämtvall (L), Marcus Willén Ode (MP), Bo Ammer (SD), 
David Larsson (SD), Lennart Bondeson (KD), Markus Allard (ÖrP), Peter 
Springare (ÖrP) och Anders Åhrlin (M) yttrar sig i interpellationsdebatten. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

- Frångå ärendet, som därmed är färdigbehandlat. 

§ 234 Interpellation från Lea Strandberg (MP) till Marlene 
Jörhag (KD) om hur Örebro kommun säkrar de 
teckenspråkiga barnens rätt till samma möjlighet att 
utvecklas och lära sig inom förskolan 
Ärendenummer: Ks 1473/2020 

Ärendebeskrivning 
Lea Strandberg (MP) har inkommit med en interpellation till Marlene Jörhag 
(KD) om hur Örebro kommun säkrar de teckenspråkiga barnens rätt till 
samma möjlighet att utvecklas och lära sig inom förskolan. Interpellationen 
anmäldes på Kommunfullmäktiges sammanträde den 15 december 2020. 
Interpellationen bordlades på Kommunfullmäktiges sammanträde den 26 
januari 2021, den 17 februari, den 23 mars, den 20 april och den 19 maj 2021. 

Beslutsunderlag 
Interpellation från Lea Strandberg (MP) 
Svar från Marlene Jörhag (KD) 
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Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

- Ärendet bordläggs. 

§ 235 Interpellation från Lea Strandberg (MP) till Jimmy 
Nordengren (C) om när kommer döva medborgare i 
Örebro ges möjlighet att känna sig delaktiga i kommunen 
Ärendenummer: Ks 207/2021 

Ärendebeskrivning 
Lea Strandberg (MP) har inkommit med en interpellation till Jimmy 
Nordengren (C) om när kommer döva medborgare i Örebro ges möjlighet att 
känna sig delaktiga i kommunen. Interpellationen anmäldes på 
Kommunfullmäktiges sammanträde den 26 januari 2021. Interpellationen 
bordlades på Kommunfullmäktiges sammanträde den 17 februari, den 23 mars, 
den 20 april och den 19 maj 2021. 

Beslutsunderlag 
Interpellation från Lea Strandberg (MP) 
Svar från Jimmy Nordengren (C) 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

- Ärendet bordläggs. 

§ 236 Interpellation från Martha Wicklund (V) till Kenneth 
Handberg (S) om vad styret vill med ÖBO 
Ärendenummer: Ks 208/2021 

Ärendebeskrivning 
Martha Wicklund (V) har inkommit med en interpellation till Kenneth 
Handberg (S) om vad styret vill med ÖBO. Interpellationen anmäldes på 
Kommunfullmäktiges sammanträde den 26 januari 2021. Interpellationen 
bordlades på Kommunfullmäktiges sammanträde den 17 februari, den 23 mars, 
den 20 april och den 19 maj 2021. 

Beslutsunderlag 
Interpellation från Martha Wicklund (V) 
Svar från Kenneth Handberg (S) 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

- Ärendet bordläggs. 
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§ 237 Interpellation från Linn Josefsson (V) till Ullis 
Sandberg (S) om hur det går med träbyggandet 
Ärendenummer: Ks 209/2021 

Ärendebeskrivning 
Linn Josefsson (V) har inkommit med en interpellation till Ullis Sandberg (S) 
om hur det gr med träbyggandet. Interpellationen anmäldes på 
Kommunfullmäktiges sammanträde den 26 januari 2021. Interpellationen 
bordlades på Kommunfullmäktiges sammanträde den 17 februari, den 23 mars, 
den 20 april och den 19 maj 2021. 

Beslutsunderlag 
Interpellation från Linn Josefsson (V) 
Svar från Ullis Sandberg (S) 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

- Ärendet bordläggs. 

§ 238 Interpellation från Emelie Jaxell (M) till John 
Johansson (S) om bedriver kommunen god hälso-sjukvård 
på de särskilda boendena 
Ärendenummer: Ks 531/2021 

Ärendebeskrivning 
Emelie Jaxell (M) har inkommit med en interpellation till John Johansson (S) 
om bedriver kommunen god hälso-sjukvård på de särskilda 
boendena. Interpellationen anmäldes på Kommunfullmäktiges sammanträde 
den 23 mars 2021. Interpellationen bordlades på Kommunfullmäktiges 
sammanträde den 20 april och den 19 maj 2021. 

Beslutsunderlag 
Interpellation från Emelie Jaxell (M) 
Svar från John Johansson (S) 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

- Ärendet bordläggs. 
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§ 239 Interpellation från Daniel Granqvist (M) till Kenneth 
Handberg (S) om grundläggande kunskaper i 
förvaltningsrätt 
Ärendenummer: Ks 532/2021 

Ärendebeskrivning 
Daniel Granqvist (M) har inkommit med en interpellation till Kenneth 
Handberg (S) om grundläggande kunskaper i förvaltningsrätt. Interpellationen 
anmäldes på Kommunfullmäktiges sammanträde den 23 mars 2021. 
Interpellationen bordlades på Kommunfullmäktiges sammanträde den 20 april 
och den 19 maj 2021. 

Beslutsunderlag 
Interpellation från Daniel Granqvist (M) 
Svar från Kenneth Handberg (S) 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

- Ärendet bordläggs. 

§ 240 Interpellation från Christopher Hedbom Rydaeus (M) 
till Jessica Ekerbring (S) om att utanförskapet riskerar 
välfärden 
Ärendenummer: Ks 651/2021 

Ärendebeskrivning 
Christopher Hedbom Rydaeus (M) har inkommit med en interpellation 
till Jessica Ekerbring (S) om att utanförskapet riskerar 
välfärden. Interpellationen anmäldes på Kommunfullmäktiges sammanträde 
den 20 april och den 19 maj 2021. 

Beslutsunderlag 
Interpellation från Christopher Hedbom Rydaeus (M)  
Svar från Jessica Ekerbring (S) 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

- Ärendet bordläggs. 



 2021-06-14 Ks 810/2021 
 

 
    Kommunfullmäktige 
 

 
Vissa val m.m. 
 
Nedanstående personer har begärt entledigande från angivna uppdrag: 
 
 
 
Helen Jalo (S), Ks 818/2021 Ersättare i Funktionsstödsnämnden 
 
Camilla Andersson (S), Ks 819/2021 Ordförande i Örebrobostäder 
 
Alexander Bygdén (S), Ks 778/2021 Ersättare i Förskolenämnden 
 
Jennan Hannah (S), Ks 628/2021 Ledamot i Kulturnämnden 

 
Eva Eriksson (S), Ks 1316/2020 Ersättare i Nerikes Brandkår 
 
Anton Eneholm (SD), Ks 828/2021 Ersättare i Kulturnämnden 
 Ersättare i Fritidsnämnden 

 
  

Kommunfullmäktige föreslås besluta följande: 
 
1. Begärda entlediganden beviljas. 

 
2. Utse Björn Ramstedt (S) till ny ersättare i Funktionsstödsnämnden efter Helen 

Jalo (S). 
 

3. Utse Magnus Talbäck (S) till ny ersättare i Förskolenämnden efter Alexander 
Bygdén (S). 
 

4. Utse Annika Estholt (S), tidigare ersättare, till ny ledamot i Kulturnämnden efter 
Jennan Hannah. 
 

5. Utse Maja Gullberg (S) till ny ersättare i Kulturnämnden efter Annika Estholt (S). 
 

6. Utse Denana Holmberg (S) till ny ersättare i Grundskolenämnden där (S) har haft 
en vakant plats. 
 

7. Utse Britten Uhlin (S) till ny ersättare i Nerikes Brandkår efter Eva Eriksson (S). 
 

8. Utse Helena Eklund (SD) till ny ersättare i Fritidsnämnden efter Anton Eneholm 
(SD). 
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9. Utse Joakim Sjögren (SD) till ny ersättare i Kulturnämnden efter Anton Eneholm 
(SD). 
 

10. Utse Roger Andersson (S), tidigare ledamot, till ny ordförande i Örebrobostäder 
efter Camilla Andersson (S). Valet avser tiden t.o.m. slutet av den ordinarie 
bolagsstämma som hålls närmast efter att val till Kommunfullmäktige hölls. 
 

11. Utse Unnur Tryggvadottir Nordell (S), tidigare suppleant, till ny ledamot i 
Örebrobostäder efter Roger Andersson (S). Valet avser tiden t.o.m. slutet av den 
ordinarie bolagsstämma som hålls närmast efter att val till Kommunfullmäktige 
hölls. 
 

12. Utse David Samuelsson (S) till ny suppleant i Örebrobostäder efter Unnur 
Tryggvadottir Nordell (S). Valet avser tiden t.o.m. slutet av den ordinarie 
bolagsstämma som hålls närmast efter att val till Kommunfullmäktige hölls. 
 

13. Utse Bjarne Bäckström (SD) till ny nämndeman i Tingsrätten efter Ulf 
Gustafsson (SD) som har entledigats (Ks 264/2021). Valet avser tiden t.o.m. den 
31 december 2023. 
 

14. Till handlingarna läggs inkommet protokoll, vari länsstyrelsen den 4 juni 2021 
beslutat utse Martin Mestanza (L) till ny ersättare i Kommunfullmäktige efter 
Magnus Riseby (L). 
 

15. Till handlingarna läggs inkommet protokoll, vari länsstyrelsen den 4 juni 2021 
beslutat utse Frederick Axewill (S), tidigare ersättare, till ny ledamot i 
Kommunfullmäktige efter Jennan Hannah (S). Nisvet Okanovic (S) utses till ny 
ersättare. 
 

16. Valen under punkterna 2-9 avser tiden t.o.m. 31 december år 2022. 
 

 
För valberedningen 
 
 
Eva Eriksson 
   Julia Taavela 





Datum: 2021-06-15 Yrkande  
Kommunfullmäktige  

 
 
19. Extra finansiellt stöd för Alfred Nobel Science Park AB 
 

Alfred Nobel Science Park AB är en viktig aktör inom innovativa lösningar, AI 
och hållbar teknik, varpå Vänsterpartiet är positiva till kommunens delägarskap 
i bolaget. 

I förvaltningens förslag till beslut går att utläsa att finansiering för 2021 ska ske 
ur Kommunstyrelsens utrymme för oförutsedda behov samt att finansiering för 
2022 och 2023 inarbetas i budgeten för respektive verksamhetsår. Vi reagerar 
starkt på att vi förväntas fatta beslut om budgetar för 2022 och 2023 i detta 
ärende. Dels så framgår det inte på ett tydligt sätt vilken summa som ska dras 
från Kommunstyrelsens utrymme för oförutsedda behov 2021. Det framgår 
inte heller hur fördelningen av finansieringen skulle se ut under 2022 och 
2023. 

Vänsterpartiet yrkar därför på att ärendet återremitteras och omarbetas så att 
det tydligt framgår vad det är vi fattar beslut om under 2021.    

 

Med hänvisning till ovan yrkar Vänsterpartiet: 

 

Att avslå beslutspunkt 1 och 2 

Att ärendet återremitteras i enlighet med Vänsterpartiets förslag 

  

I händelse av att yrkandet faller ska detta betraktas som en reservation. 

 

 
 

För Vänsterpartiet 

Martha Wicklund (V) 
 

 



KF 14 juni 2021 
 

 

 

 

Yrkande till Kommunfullmäktige:  

Slopa avgiften! 
Örebropartiets senaste förslag till budget innehöll inte de taxehöjningar som styrets budget 
innehöll. Vi menar istället att berörd taxa ska ligga på samma nivå som innan budgetbeslutet 
i oktober 2020. 

Att hjälpa det lokala näringslivet med avgiftslättnader är nödvändigt i dessa pandemitider. 
Små kommunala subventioner kan betyda mycket för lokala näringsidkare.  

Därför tycker vi att vi istället för att bara halvera berörd avgift (som styret föreslår) istället 
kan slopa den helt för 2021. Det ska också sägas att den halvering som styret vill genomföra 
sker efter det att de röstat igenom en massiv höjning, jämfört med nivåerna som rådde 
innan beslutet i oktober 2020 handlar det inte om 50% sänkning, snarare 30%.  

Vi vill också att taxan för 2022 återgår till den nivå som rådde innan höjningen, som trädde i 
kraft iom styrets antagande av budget i oktober 2020, varmed vi kommer lägga ett sådant 
förslag under höstens budgetprocess då taxornas nivåer behandlas. 

Örebropartiet yrkar: 

1. I gällande taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen ändras 9 och 10 §§ genom följande 

beslut: 

- Fast tillsynsavgift om 3 000 kronor enligt 9 § som avser ”Tillstånd för servering efter kl. 

01:00” ska inte tas ut för tillsyn under 2021.  

- Fast tillsynsavgift i övrigt enligt 9 och 10 §§ ska för tillsyn under 2021 inte tas ut.  

2. Paragrafen justeras omedelbart. 

Ifall yrkandet faller gäller det som vår reservation 

Markus Allard 

Peter Springare 

 

 

 



Datum: 2021-06-15 Tilläggsyrkande  
Kommunfullmäktige  

 
 
24. Rapport över ej verkställda beslut SoL och LSS kvartal 4 2020 
 
För Vänsterpartiet är hälsa och välmående hos personer med 
funktionsnedsättning något som prioriteras och värderas högt. Det är Örebro 
kommuns uppgift att se alla människors olika förutsättningar och säkerställa 
att deras behov tillgodoses.  
 
Vi ser nu en oroväckande trend där personer i behov av bostad med särskild 
service drabbas. Rapporten visar på långa kötider till bostad med särskild 
service. Vi ser inte att detta behov kommer att minska, vi vill därför se en plan 
för hur Örebro kommun kontinuerligt kan säkerställa att vi kan tillgodose 
behovet av bostad med särskild service.  

 
 

 
Med hänvisning till ovan yrkar Vänsterpartiet: 

 
Att informationen tas till protokollet. 
 
Att  ansvariga förvaltningar redogör för vilka åtgärder som kan vidtas 

för att tillgodose behovet av bostad med särskild service. 
 
Att  ansvarig förvaltning återrapporterar åtgärdsplan för 

Programnämnd Social Välfärd. 
 
 

 
I händelse av att yrkandet faller ska detta betraktas som en reservation. 

   
 

 

Martha Wicklund 

Vänsterpartiet 
 

 



Yrkande
Ärende: Svar på motion från Johan Åqvist (L) om konstgräs på förskolegårdar
Ärendenummer: Ks 820/2017

Miljöpartiet anser att motionens intention var att problematisera barns kontakter med

artificiella markunderlag, i linje med en giftfri barndom. Vi anser att gummiasfalt bör likställas

med konstgräs som tänkbar källa till oacceptabla kemikalieutsläpp och därför yrkar miljöpartiet

på återremiss.

Yrkande till kommunstyrelsens förslag till beslut:

- att motionssvaret återremitteras till förvaltningen för att även beakta gummiasfalt

Om yrkandet faller ska detta ses som en reservation till förmån för ovanstående förslag.

Marcus Willén Ode, ledamot i kommunfullmäktige

Maria Sääf, ledamot i kommunfullmäktige

Lea Strandberg, ledamot i kommunfullmäktige

Miljöpartiet de gröna i Örebro kommun
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