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Kommunfullmäktige 
 
Datum: 2023-04-18 
Tid: 09:00– ca 17:00  
Plats: Sessionssalen, Rådhuset 
 

1 Val av protokollsjusterare och bestämmande av tid för 
justering av protokollet 

2 Enkel fråga från Carola Sunesson (SD) till Anders Olsson 
(C) om bygglovskrånglet för länsmuseibyggnaden 
Ärendenummer: Ks 626/2023 

Ärendebeskrivning 
Carola Sunesson (SD) har inkommit med en enkel fråga till Anders Olsson (C) 
om bygglovskrånglet för länsmuseibyggnaden. 

Frågan anmäldes till Kommunfullmäktiges sammanträde den 22 mars 2023. 

Frågan bordlades av Kommunfullmäktige den 22 mars 2023. 

Beslutsunderlag 
Fråga från Carola Sunesson (SD) 

3 Enkel fråga från Jaber Fawaz (V) till John Johansson (S) 
hur ska örebroarna ha råd att bo? 
Ärendenummer: Ks 627/2023 

Ärendebeskrivning 
Jaber Fawaz (V) har inkommit med en enkel fråga till John Johansson (S) hur 
ska örebroarna ha råd att bo? 

Frågan anmäldes till Kommunfullmäktiges sammanträde den 22 mars 2023. 

Frågan bordlades av Kommunfullmäktige den 22 mars 2023. 

Beslutsunderlag 
Fråga från Jaber Fawaz (V) 
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4 Enkla frågor som inkommit inom beslutade tidsfrister 

5 Interpellation från Bo Ammer (SD) till John Johansson (S) 
om hur matens kvalitét säkerställs med ökade 
livsmedelspriser 
Ärendenummer: Ks 1580/2022 

Ärendebeskrivning 
Bo Ammer (SD) har inkommit med en interpellation till John Johansson (S) 
om hur matens kvalitét säkerställs med ökade livsmedelspriser. Interpellationen 
anmäldes på Kommunfullmäktiges sammanträde den 23 november 2022. 
Interpellationen bordlades på Kommunfullmäktiges sammanträde den 13 
december 2022, den 24 januari, den 15 februari och den 22 mars 2023. 

Beslutsunderlag 
Interpellation från Bo Ammer (SD) 
Svar från John Johansson (S) 

6 Interpellation från Martha Wicklund (V) till Jessica 
Ekerbring (S) om när arbetet med hemlöshetsstrategin 
börjar 
Ärendenummer: Ks 511/2023 

Ärendebeskrivning 
Martha Wicklund (V) har inkommit med en interpellation till Jessica Ekerbring 
(S) om när arbetet med hemlöshetsstrategin börjar. Interpellationen anmäldes 
på Kommunfullmäktiges sammanträde den 15 februari 2023. Interpellationen 
bordlades på Kommunfullmäktiges sammanträde den 22 mars 2023. 

Beslutsunderlag 
Interpellation från Martha Wicklund (V) 

7 Interpellation från Carola Sunesson (SD) till John 
Johansson (S) om läget i Vivalla och riskområden 
Ärendenummer: Ks 676/2023 

Ärendebeskrivning 
Carola Sunesson (SD) har inkommit med en interpellation till John Johansson 
(S) om läget i Vivalla och riskområden. Interpellationen anmäldes på 
Kommunfullmäktiges sammanträde den 22 mars 2023. 

Beslutsunderlag 
Interpellation från Carola Sunesson (SD) 
Svar från John Johansson (S) 
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8 Interpellation från Mats-Olof Liljegren (L) till Jonas Håård 
(S) om vilka elever är det som ska få stöd 
Ärendenummer: Ks 677/2023 

Ärendebeskrivning 
Mats-Olof Liljegren (L) har inkommit med en interpellation till Jonas Håård (S) 
om vilka elever är det som ska få stöd Interpellationen anmäldes på 
Kommunfullmäktiges sammanträde den 22 mars 2023. 

Beslutsunderlag 
Interpellation från Mats-Olof Liljegren (L) 
Svar från Jonas Håård (S) 

9 Interpellation från Elisabeth Nilesol (V) till Anders Åhrlin 
(M) om prioritera arbetet mot mäns våld mot kvinnor 
Ärendenummer: Ks 678/2023 

Ärendebeskrivning 
Elisabeth Nilesol (V) har inkommit med en interpellation till Anders Åhrlin 
(M) om prioritera arbetet mot mäns våld mot kvinnor. Interpellationen 
anmäldes på Kommunfullmäktiges sammanträde den 22 mars 2023.  

Beslutsunderlag 
Interpellation från Elisabeth Nilesol (V) 
Svar från Anders Åhrlin (S) 

10 Interpellation från Marcus Willén Ode (MP) till John 
Johansson (S) om kollektivtrafik 
Ärendenummer: Ks 681/2023 

Ärendebeskrivning 
Marcus Willén Ode (MP) har inkommit med en interpellation till John 
Johansson (S) om kollektivtrafik. Interpellationen anmäldes på 
Kommunfullmäktiges sammanträde den 22 mars 2023.  

Beslutsunderlag 
Interpellation från Marcus Willén Ode (MP) 
Svar från John Johansson (S) 
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11 Interpellation från Susanne Lindholm (KD) till Kemal 
Hoso (S) om olyckligt med bristande utbud på 
verksamhetsmark 
Ärendenummer: Ks 682/2023 

Ärendebeskrivning 
Susanne Lindholm (KD) har inkommit med en interpellation till Kemal Hoso 
(S) om olyckligt med bristande utbud på verksamhetsmark. Interpellationen 
anmäldes på Kommunfullmäktiges sammanträde den 22 mars 2023.  

Beslutsunderlag 
Interpellation från Susanne Lindholm (KD) 
Svar från Kemal Hoso (S) 

12 Interpellation från Lea Strandberg (MP) till Kemal Hoso 
(S) om åkermark 
Ärendenummer: Ks 680/2023 

Ärendebeskrivning 
Lea Strandberg (MP) har inkommit med en interpellation till Kemal Hoso (S) 
om åkermark Interpellationen anmäldes på Kommunfullmäktiges sammanträde 
den 22 mars 2023.  

Beslutsunderlag 
Interpellation från Lea Strandberg (MP) 
Svar från Kemal Hoso (S) 

13 Interpellation från Elisabeth Nilesol (V) till Jimmy 
Nordengren (C) om förskolans personal på landsbygden 
är bortprioriterad 
Ärendenummer: Ks 679/2023 

Ärendebeskrivning 
Elisabeth Nilesol (V) har inkommit med en interpellation till Jimmy 
Nordengren (C) om förskolans personal på landsbygden är bortprioriterad. 
Interpellationen anmäldes på Kommunfullmäktiges sammanträde den 22 mars 
2023.  

Beslutsunderlag 
Interpellation från Elisabeth Nilesol (V) 
Svar från Jimmy Nordengren (S) 
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14 Interpellation från Azita Iranipour (L) till Carl-Johan 
Wase (M) om socialkontoret i Vivalla 
Ärendenummer: Ks 675/2023 

Ärendebeskrivning 
Azita Iranipour (L) har inkommit med en interpellation till Carl-Johan Wase 
(M) om socialkontoret i Vivalla. Interpellationen anmäldes på 
Kommunfullmäktiges sammanträde den 22 mars 2023. 

Beslutsunderlag 
Interpellation från Azita Iranipour (L) 
Svar från Carl-Johan Wase (M) 

15 Överföring av investeringsanslag från 2022 och 
fastställande av Intraprenadernas och digital arbetsplats 
ackumulerade resultat 2022 
Ärendenummer: Ks 43/2023 

Ärendebeskrivning 
I ärendet redovisas förslag till överförda driftresultat för intraprenader samt 
överförda investeringsanslag från 2022. 

Intraprenadernas resultat överförs till kommande år, dock maximalt sju 
procent av årsbudgeten. Någon bedömning av måluppfyllelsen i enlighet med 
intraprenadöverenskommelserna har inte skett i år. Däremot har 
förvaltningarna gjort en bedömning av de ekonomiska resultaten och avräknat 
effekter av Coronapandemin, vilka inte har åstadkommits av egen kraft. 

För pågående investeringsobjekt föreslås överföring av 371 454 tkr. Det 
aktuella förslaget om överförda anslag påverkar inte det finansiella målet om 
självfinansieringsgrad med anledning av att överförda anslag exkluderas. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 11 april 2023 och beslutade för 
egen del: 

1. Intraprenadernas ackumulerade resultat fastställs till 61 346 tkr. 

2. Digital arbetsplats ackumulerade resultat fastställs till -17 723 tkr. 

3. Martha Wicklund (V) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2023-03-27 
Särskilt yttrande (V) - Kommunstyrelsen 2023-04-11 
Reservation (ÖrP) - Kommunstyrelsen 2023-04-11 
Reservation (SD) - Kommunstyrelsen 2023-04-11 
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen förslag till Kommunfullmäktige: 

- Investeringsanslag på sammanlagt 371 454 tkr överförs från 2022 till 2023 i 
enlighet med kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

På Kommunstyrelsens sammanträde reserverade sig Markus Allard (ÖrP), 
Helena Ståhl (SD) och Bo Ammer (SD) mot beslutet. 

16 Årsredovisning Örebro kommun 2022 
Ärendenummer: Ks 43/2023 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen har sammanställt en Årsredovisning för Örebro kommun. 

Kommunkoncernen gör ett resultat på 504 miljoner kronor. I resultatet ingår, 
förutom kommunens resultat, Rådhuskoncernens resultat. 
Kommunkoncernens investeringar uppgår till 3 023 miljoner kronor. 

Kommunens resultat uppgår till 297 miljoner kronor. Det är 12 miljoner 
kronor lägre än budgeterat. En gynnsam skatteintäktsutveckling samt extra 
tillskott av generella statsbidrag har påverkat det ekonomiska resultatet positivt. 
Medan en negativ utveckling av kapitalförvaltningens placeringar har orsakat 
att kommunens resultat blivit lägre. Investeringarna i kommunens verksamhet 
uppgår till 811 miljoner kronor vilket är 455 miljoner lägre än budgeterat. 

Samtliga fyra finansiella mål och balanskravet uppnås. 

När det gäller verksamhetsmålen av betydelse för god ekonomisk hushållning 
konstateras att 12 av de 33 kommunfullmäktigemålen uppnås. Av de 51 
inriktningarna har 39 genomförts under året medan 12 inte har genomförts. 

Den sammantagna bedömningen baserad på Kommunfullmäktiges 
verksamhetsmål och finansiella mål är att Örebro kommun inte uppfyller 
målen av betydelse för god ekonomisk hushållning. Mot bakgrund av att 
samtliga finansiella mål är uppfyllda, att kommunen har en stabil ekonomi och 
att nämnderna fortsatt bedriver sina grunduppdrag med god kvalitet är 
bedömningen dock att kommunen som helhet har en god ekonomisk 
hushållning. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 11 april 2023 och beslutade för 
egen del: 

- Årsredovisningen överlämnas till revisorerna för granskning. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2023-03-17 
Årsredovisning 2022 Örebro kommun 
Stadsrevisionens revisionsberättelse, 2023-04-13 
Reservation (V) - Kommunstyrelsen 2023-04-11 
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 

1. Årsredovisningen för 2022 godkänns. 

2. Av årets resultat reservera 19 mnkr inom det egna kapitalet för 
resultatutjämningsreserven. 

3. Av årets resultat markera 18,9 miljoner kronor inom det egna kapitalet för 
nya överskott och underskott inom intraprenaderna. 

På Kommunstyrelsens sammanträde deltog inte Martha Wicklund (V) i 
beslutspunkt 1, samt reserverade sig mot beslutspunkt 2.  

Därutöver föreslår Kommunfullmäktiges presidium Kommunfullmäktige att 
besluta:   
 
4. I enlighet med Stadsrevisionens revisionsberättelse bevilja ansvarsfrihet för 
Kommunstyrelsen och övriga nämnder samt de enskilda förtroendevalda i 
dessa organ för 2022 års verksamhet. 

17 Årsredovisning - Örebro Rådhus och dotterbolagen 
2022 
Ärendenummer: Ks 401/2023 

Ärendebeskrivning 
Örebro Rådhus AB ägs till 100 % av Örebro kommun. Bolaget har till uppgift 
att äga och förvalta kommunens aktier i kommuns hel- och delägda aktiebolag, 
svara för ekonomisk uppföljning av dotterbolagen samt förmedla information 
om dotterbolagens verksamhet till kommunstyrelsen. 

Örebro Rådhus AB äger samtliga aktier i ÖrebroBostäder AB, Örebroporten 
Fastigheter AB, Futurum Fastigheter i Örebro AB, Örebrokompaniet AB och 
Örebro Parkering AB samt 91 % av aktierna i Länsmusiken i Örebro AB, 80 % 
av aktierna i KumBro Utveckling AB, 76,65 % av aktierna i Vätternvatten AB, 
52 % av aktierna i Alfred Nobel Science Park AB, 44,95 % av aktierna i 
Örebro Läns Flygplats AB, 20 % av aktierna i Region Örebro Innovation AB, 
16,60 % av aktierna i Oslo-Stockholm 2.55 AB samt 9 % av aktierna i 
Länsteatern i Örebro AB. Dessa aktier har ett bokfört värde på totalt 1 852 
mnkr i moderbolagets bokslut för 2022 (1 829 mnkr 2021). 

Resultatet för Örebro Rådhus AB är 71,7 mnkr efter skatt. Av bolagets resultat 
föreslås bolagsstämman besluta att 33 mnkr ska delas ut till Örebro kommun. 
Resultatet för hela Örebro Rådhuskoncernen är 255 mnkr efter skatt (295 
mnkr 2021). 

Kommunstyrelsen hanterar ärendet på sitt sammanträde den 11 april 2023. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelsen 2023-03-20 
Årsredovisning 2022 för Örebro Rådhus AB. 
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Årsredovisningar 2022 för dotterbolagen, intressebolag och dotterdotterbolag 
Reservation (V) - Kommunstyrelsen 2023-04-11 
Reservation (ÖrP) - Kommunstyrelsen 2023-04-11 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 

1. Årsredovisning 2022 för Örebro Rådhus AB och de dotterbolag, 
intressebolag och dotterdotterbolag som ingår i Örebro Rådhus-koncernen 
läggs med godkännande till handlingarna. 

2. Kommunens stämmoombud får i uppdrag att vid årsstämman för Örebro 
Rådhus AB och de dotterbolag, intressebolag och dotterdotterbolag som ingår 
i Örebro Rådhuskoncernen rösta för att: 

a. fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall 
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen; 

b. disponera bolagens vinster eller förluster enligt de fastställda 
balansräkningarna; 

c. bevilja ansvarsfrihet gentemot bolagen för styrelseledamöterna och de 
verkställande direktörerna; 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 bestämmelser om arvoden och 
ersättningar till förtroendevalda samt att arvode till revisor ska utgå enligt 
godkänd räkning. 

På Kommunstyrelsen sammanträde deltog Martha Wicklund (V) inte i 
beslutspunkt 1, samt reserverade sig mot beslutspunkt 2b. 

Markus Allard (ÖrP) reserverade sig mot beslutet. 

  

18 Årsredovisning - Örebro läns trädgårdsaktiebolag 2022 
Ärendenummer: Ks 402/2023 

Ärendebeskrivning 
Örebro läns trädgårdsaktiebolag AB har i uppgift att förvärva, äga och 
underhålla konstverk i Stadsparken, Skytteparken och Stora Holmen i Örebro. 

Bolagets har till ändamål att utsmycka Stadsparken, Skytteparken och Stora 
Holmen i Örebro med konstverk. Bolaget ska också verka för en god 
utveckling av miljön i dessa parkområden i samverkan med Tekniska nämnden 
och Kulturnämnden. I uppdraget ingår också att sköta och underhålla 
konstverken med beaktande av god ekonomi. 

Bolagets resultat för 2022 uppgår till 63 013 kr före skatt kr (66 689 kr 2021) 
och 50 032 kr efter skatt (53 263 kr 2021). Bolagets innehar 
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anläggningstillgångar i form av konstverk och installationer till ett värde av 
2 188 240 kr (2 148 240 kr 2021). Bolaget har inte några anställda. 

Under året har planering tillika uppbyggnad av kapital för anskaffning av nytt 
konstverk fortgått. Bolaget har under året påbörjat ett samarbete med en 
konstnär kring det nästkommande konstverket.  

Bolagets årsredovisning för 2022 överlämnas till Kommunstyrelsen för 
godkännande. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet på sitt sammanträde den 11 april 2023. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2023-03-10 
Årsredovisning 2022 för Örebro Läns Trädgårdsaktiebolag 
Reservation (ÖrP) - Kommunstyrelsen 2023-04-11 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 

1. Örebro läns trädgårdsaktiebolags årsredovisning för räkenskapsåret 2022 
läggs med godkännande 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. 

På Kommunstyrelsens sammanträde reserverade sig Markus Allard (ÖrP) mot 
beslutet. 

19 Årsredovisning Nerikes brandkår 2022 
Ärendenummer: Ks 624/2023 

Ärendebeskrivning 
Nerikes Brandkår är ett kommunalförbund som har till uppgift att svara för 
räddningstjänsten för de nio kommunerna Askersund, Hallsbergs, Kumla, 
Laxå, Lekeberg, Lindesberg, Ljusnarsberg, Nora och Örebro. 

Nerikes Brandkår redovisar ett överskott på 1,8 mnkr (6,7 mnkr). 
Balanskravsresultatet är 3,4 mnkr (7,1 mnkr). 



ÖREBRO Ärendelista  
 

  10 (29) 
 

Årsredovisningen för 2022 överlämnas till Kommunstyrelsen för 
godkännande. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet på sitt sammanträde den 11 april 2023. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2023-03-15 
Årsredovisning 2022 för Nerikes Brandkår inkl. Revisionsberättelse 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 

1. Årsredovisningen för Nerikes Brandkår år 2022 läggs med godkännande till 
handlingarna. 

2. Förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet för verksamheten under år 2022. 

20 Godkännande av detaljplan för fastigheten Törsjö 13:2 
m.fl. (Törsjö logistikområde) 
Ärendenummer: Ks 575/2023 

Ärendebeskrivning 
Planarbetet initierades 2016 av Törsjö logistik AB och utökades senare med 
mark tillhörande Törsjö Fastighetsutveckling AB. Syftet med detaljplanen är att 
möjliggöra byggnation av en kombiterminal samt möjliggöra omlokalisering av 
företag i CV-området samt Holmens verksamhetsområde. Vid en flytt av 
verksamheter kan dessa områden omvandlas till bostäder och kontor. 
Logistikbranschen bedöms ha goda förutsättningar att attrahera fler företag till 
regionen. Syftet med detaljplanen är därför också att skapa plats för nya 
etableringar och företag som har behov av direktanslutning till järnväg i 
anslutning till ett befintligt verksamhetsområde. Detaljplanen medger 
järnvägsanknuten lager- och logistikverksamhet med kombiterminal, kontor 
och verksamheter kopplade till järnväg samt tekniska anläggningar som t.ex. 
nätstationer.  

Bygg- och miljönämnden behandlade ärendet på sitt sammanträde den 16 
februari 2023. 

Kommunstyrelsens behandlade ärendet på sitt sammanträde den 11 april 2023 
och beslutade för egen del: 

- Susanne Lindholm (KD) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet. 

Beslutsunderlag 
- Bygg- och miljönämndens beslut 2023-02-16, § 54 
- Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2023-01-12 
- Exploateringsavtal 
- Plankarta daterad 2023-01-12 
- Planbeskrivning 
- Samrådsredogörelse 
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- Granskningsutlåtande 
- Delegationsbeslut genomförande 
- Delegationsbeslut om betydande miljöpåverkan 
- Checklista för behovsbedömning, 2021-03-23 
- Miljökonsekvensbeskrivning, Törsjö, 2022-12-02 
- PM dagvatten Törsjö 13:2 m fl, VAP, 2021-03-01 
- Naturvärdesinventering (NVI) vid Törsjö, Örebro, Calluna AB, 2020-09-23 
- Landskapsanalys ÅF Infrastructure AB 2018-03-14 
- Lämningar kring Sättertorp, Arkeologisk utredning inom fastigheterna Törsjö 
13:2 och 5:9 Mosjö socken, Örebro  
  kommun, Örebro län, Arkeologikonsult 2018:3100 
- Boplatser, härdar och gravfält vid Törsjö, Arkeologisk utredning etapp 2 vid 
fornlämningarna L1982:9056 och  
  L1980:6177 inom fastigheten Almby 12:162, Gällersta socken, Örebro 
kommun, Örebro län, Arkeologikonsult  
  2020:3276 
- Funktionsutredning – FU TLAB ny anslutning, industrispår vid Mosås, 
Trafikverket, 2020-09-30 
- Riskutredning farligt gods Törsjö 13:2, Tyréns AB, 2020-04-27 
- Trafikutredning Törsjö, Tyréns AB, 2019-12-18 
- Markteknisk undersökningsrapport Geoteknik (MUR Geo) SWECO 2017-
10-20 
- Utredning GC-anslutning Törsjö 13:2 m.fl. reviderad med UA6, 
Stadsbyggnad 2021-01-21 
- Riskbedömning Kombiterminal Törsjö, Nordefors Consulting AB, 2022-09-
26 
- Utformning skyddsvall Örebro Törsjö Logistikområde, AFRY, 2022-11-28 
- Reservation (L) - Bom 2023-02-26, § 54 
- Reservation (V) - Bom 2023-02-26, § 54 
- Reservation (L) - Kommunstyrelsen 2023-04-11 
- Reservation (V) - Kommunstyrelsen 2023-04-11 
- Reservation (ÖrP) - Kommunstyrelsen 2023-04-11 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 

- Anta detaljplan för fastigheten Törsjö 13:2 m.fl. 

På Kommunstyrelsens sammanträde reserverade sig Yngve Alkman (L), 
Helena Ståhl (SD), Bo Ammer (SD), Markus Allard (ÖrP) och Martha 
Wicklund (V) mot beslutet.  

21 Motioner som inte är färdigberedda april 2023 
Ärendenummer: Ks 545/2023 

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 
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inte kan avslutas inom denna tid ska detta, och vad som har kommit fram vid 
beredningen, anmälas till fullmäktige inom samma tid. 

Kommunledningsförvaltningen har upprättat en förteckning över motioner 
som inte är slutligt färdigberedda. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet på sitt sammanträden den 11 april 2023. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2023-03-24 
Sammanställning av obesvarade motioner, 2022-03-24 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 

- Anmälan läggs till handlingarna. 

På Kommunstyrelsens sammanträde deltog inte Helena Ståhl (SD) och Bo 
Ammer (SD) i beslutet. 

22 Svar på motion från Johan Åqvist (L) om att införa 
extern granskning av alla verksamheter inom vård och 
omsorg i Örebro kommun 
Ärendenummer: Ks 191/2018 

Ärendebeskrivning 
Johan Åqvist (L) har inkommit med en motion som anmäldes i 
Kommunfullmäktige den 31 januari 2018, §26. 

Motionen innehåller ett förslag om att Örebro kommun ska upphandla en 
extern granskning av verksamheterna inom vård och omsorg. 

Bedömningen är att Enheten för uppföljning, som hör till 
myndighetsavdelningen, är en annan granskande myndighet som genomför 
opartiska uppföljningar av både externa och interna verksamheter inom vård 
och omsorg. Förslaget är därför att motionen avslås. 

Motionen har remitterats till Programnämnd social välfärd för svar. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 15 november 2022. 

Ärendet bordlades på Kommunfullmäktiges sammanträde den 23 november, 
den 13 december 2022, den 24 januari, den 15 februari och den 22 mars 2023. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-04-14 
Motion från Johan Åqvist (L) om att införa extern granskning av alla 
verksamheter inom vård och omsorg i Örebro kommun, 2018-01-31 
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:  

- Motionen avslås.  

På Kommunstyrelsens sammanträde reserverade sig Karolina Wallström (L) 
mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

23 Svar på motion från Vänsterpartiet om att göra 
Kvinnerstaområdet till ett center för miljö, klimat och gröna 
näringar 
Ärendenummer: Ks 1507/2019 

Ärendebeskrivning 
Vänsterpartiets fullmäktigegrupp inkom med en motion den 25 september 
2019 om att göra Kvinnerstaområdet till ett center för miljö, klimat och gröna 
näringar. 

Vänsterpartiets fullmäktigegrupp föreslår: 

- Att den utredning som ska göras av Kvinnerstaområdets utveckling ska 
fokusera på hur området kan bli ett centrum för utbildning och arbete inom 
gröna näringar, inklusive integration för att ta tillvara kompetens. 

- Att i det fall det är komplicerat att utreda ovanstående inom ramen för 
pågående utredning, så ska en separat utredning göras. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 15 november 2022. 

Ärendet bordlades på Kommunfullmäktiges sammanträde den 23 november 
2022, den 13 december, den 24 januari, den 15 februari och den 22 mars 2023. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-08-01 
Vänsterpartiets fullmäktigegrupps motion om att göra Kvinnerstaområdet till 
ett center för miljö, klimat och gröna näringar, 2019-09-25 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 

- Motionen är tillgodosedd. 

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

24 Svar på motion från Sara Bronner (MP) om att införa 
bilfria zoner kring Örebros skolor och förskolor 
Ärendenummer: Ks 1512/2019 
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Ärendebeskrivning 
Sara Bronner (MP) har inkommit med en motion som anmäldes i 
Kommunfullmäktige den 25 september 2019, § 212. 

Motionen innehåller förslag om att införa bilfria zoner vid Örebros skolor och 
förskolor samt att ta fram riktlinjer för bilfria zoner. 

Ärendet har remitterats till Programnämnd samhällsbyggnad, Programnämnd 
barn och utbildning samt Kommunstyrelseförvaltningen för yttrande. 

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen är att motionen 
avslås. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 15 november 2022. 

Ärendet bordlades på Kommunfullmäktiges sammanträde den 23 november, 
den 13 december 2022, den 24 januari och, den 15 februari och den 22 mars 
2023. 

Beslutsunderlag 
Motion från Sara Bronner (MP) om att införa bilfria zoner kring Örebros 
skolor och förskolor, 2019-09-25 
Protokollsutdrag Programnämnd samhällsbyggnad 2021-09-03 § 126 
Protokollsutdrag Programnämnd barn och utbildning 2022-09-02 § 119 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 

- Motionen avslås. 

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

25 Svar på motion från Karolina Wallström (L)  om öppen 
ingång centrum mot hot och våld  
Ärendenummer: Ks 763/2021 

Ärendebeskrivning 
Karolina Wallström (L) inkom med en motion om att återigen starta upp 
Öppen Ingång. Motionen anmäldes till kommunfullmäktige den 19 maj 2021 
och remitterades till Programnämnd social välfärd. 

Karolina Wallström (L) föreslår i sin motion att: 

1. Att återigen starta upp Örebro Ingång. Med möjlighet till att boka 5 
samtal utan anmälan med en person som lyssnar och har kompetens. 

2. Öppna dörren under vissa tider, ge möjlighet att bara komma in utan 
att boka samtal. 

3. Centrum mot våld i nära relationer utökas med en barnkurator. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 15 november 2022. 
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Ärendet bordlades på Kommunfullmäktiges sammanträde den 23 november, 
den 13 december 2022, den 24 januari, den 15 februari och den 22 mars 2023. 

Beslutsunderlag 
Liberalernas motion om en stängd dörr som måste återigen öppnas, 2021-05-
19 
Tjänsteskrivelse, 2022-06-21 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 

 - Motionen anses tillgodosedd. 

På Kommunstyrelsens sammanträde reserverade sig Karolina Wallström (L) 
mot beslutet till förmån för sitt eget bifallsyrkande. 

Helena Ståhl (SD) och Bo Ammer (SD) reserverade sig mot beslutet till 
förmån för Helena Ståhl (SD) bifallsyrkande. 

Martha Wicklund (V) reserverade sig mot beslutet till förmån för sitt eget 
yrkande. 

26 Svar på motion från Vänsterpartiet om att motverka 
diskriminering och rasism på arbetet 
Ärendenummer: Ks 555/2022 

Ärendebeskrivning 
Martha Wicklund (V), Sunil Jayasooriya (V), Ceclilia Lönn Elgstrand (V), Linn 
Josefsson (V) och Ingemar Savonen (V) har inkommit med en motion som 
anmäldes till Kommunfullmäktige den 30 mars 2022, § 51. 

Motionen innehåller förslag om att genomföra försök med anonymiserade 
jobbansökningar i de tjänster som kommunen utlyser, att medarbetarenkäten 
ska förändras så att den tar upp frågor om trakasserier, diskriminering, hot och 
rasism enligt motionens intentioner samt att införa ett strategiskt 
förändringsarbete utifrån vad som framkommer i enkäten och av försöket med 
anonymiserade jobbansökningar. 

Bedömningen är att kompetensbaserad rekrytering, vilken Örebro kommun 
arbetar utifrån vid rekryteringar, är ett ändamålsenligt och välfungerande 
arbetssätt som kommunen bör fortsätta rekrytera utifrån. Vidare finns 
möjlighet att genomföra separata enkäter med fokus på kränkande behandling 
och diskriminering, vilket Örebro kommun gjort vid ett flertal tillfällen. 
Slutligen arbetar kommunen strategiskt med förändringsarbete utifrån 
resultaten från medarbetarenkäten. Förslaget är därför att motionens första 
attsats avslås, att motionens andra attsats är besvarad och att motionens tredje 
attsats avslås. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 15 november 2022. 
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Ärendet bordlades på Kommunfullmäktiges sammanträde den 23 november, 
den 13 december 2022, den 24 januari, den 15 februari och den 22 mars 2023. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-08-16 
Motion från Vänsterpartiet (V) om att motverka diskriminering och rasism på 
arbetet, 2022-03-30 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 

1. Motionens första attsats avslås. 

2. Motionens andra attsats är besvarad. 

3. Motionens tredje attsats avslås. 

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

27 Svar på motion från Helena Ståhl (SD) och David 
Larsson (SD) om att avsluta samarbetet med Fairtrade 
Ärendenummer: Ks 868/2021 

Ärendebeskrivning 
Helena Ståhl (SD) och David Larsson (SD) om att avsluta samarbetet med 
Fairtrade. 
 
Motionärerna föreslår i sin motion om att avsluta samarbetet med Fairtrade: 
 
- Örebro kommun avvecklar sitt engagemang i Fairtrade. Kommunen ska i 
fortsättningen inte vara Fairtrade-diplomerad. 
 
- Att eventuella krav på inköp av Fairtrade-märkta varor tas bort. 
 
Motionen anmäldes till Kommunfullmäktige den 15 juni 2021. 
 
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 17 januari. 

Ärendet bordlades på Kommunfullmäktiges sammanträde den 24 januari, den 
15 februari och den 22 mars 2023. 

Beslutsunderlag 
Helena Ståhls (SD) och David Larssons motion om att avsluta samarbetet med 
Fairtrade. 
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 

- Motionen avslås. 

På Kommunstyrelsens sammanträde reserverade sig Bo Ammer (SD) och 
Markus Allard (ÖrP) mot beslutet till förmån för sina bifallsyrkanden till 
motionen. 

28 Svar på motion från Markus Allard (ÖrP) och Peter 
Springare (ÖrP) om att särredovisa vad ni betalat 
medierna 
Ärendenummer: Ks 1261/2022 

Ärendebeskrivning 
Markus Allard (ÖrP) och Peter Springare (ÖrP) har inkommit med en motion 
som anmäldes till Kommunfullmäktige den 28 september 2022, §167. 
 
Motionen innehåller ett förslag om att partierna i samband med 
partistödsredovisningen uppger hur mycket pengar man gett till medier, samt 
till vilka medier. 
 
Bedömningen är att reglerna för kommunalt partistöd i Örebro kommun, 
tillsammans med den av Kommunstyrelseförvaltningen tillhandahållna mall för 
redovisning av partistöd är tillräckliga för att partierna på ett transparent sätt 
ska synliggöra för kommunens invånare hur respektive parti har använt sig av 
partistödet. Förslaget är därför att motionen avslås. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 17 januari. 

Ärendet bordlades på Kommunfullmäktiges sammanträde den 24 januari, den 
15 februari och den 22 mars 2023. 

Beslutsunderlag 
Motion från Markus Allard (ÖrP) och Peter Springare (ÖrP) om att 
särredovisa vad ni betalat medierna, 2022-09-28 
Tjänsteskrivelse 2022-11-15 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 

- Motionen avslås. 

På Kommunstyrelsens sammanträde reserverade sig Markus Allard (ÖrP) och 
Bo Ammer (SD) mot beslutet till förmån för sina bifallsyrkanden till motionen. 
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29 Svar på motion från Karolina Wallström (L) om utdrag ur 
belastningsregistret vid anställning i äldreomsorgen och 
LSS-boende 
Ärendenummer: Ks 212/2021 

Ärendebeskrivning 
Karolina Wallström (L) har inkommit med en motion som anmäldes i 
Kommunfullmäktige den 26 januari 2021, § 41. 

Motionen innehåller ett förslag om att Örebro kommun ska utforma rutiner 
för att nyanställning inom vård och omsorg, LSS boende samt 
Dagligverksamhet innefattar uppvisning ur belastningsregistret. 

Bedömningen är att Örebro kommun redan infört rutiner för utdrag ur 
belastningsregister för Vård- och omsorgsförvaltningen och Förvaltningen för 
sociala insatser, vilka börjar gälla från och med 1 oktober 2022. Rutinen 
omfattar de som jobbar nära omsorgstagare, servicemottagare, hyresgäster och 
boende i deras hem, och kommer gälla för nyrekryteringar av 
tillsvidareanställda såväl som tidsbegränsade anställningar. Personer som ska 
utföra uppdrag, praktik eller motsvarande ska även de lämna utdrag för 
belastningsregistret. Rutinen omfattar också de privata utförarna som utför 
arbete inom kommunen utifrån LOU och LOV. Förslaget är därför att 
motionen anses tillgodosedd. 

Motionen har remitterats till Programnämnd social välfärd. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 17 januari. 

Ärendet bordlades på Kommunfullmäktiges sammanträde den 24 januari, den 
15 februari och den 22 mars 2023. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-06-28 
Motion från Karolina Wallström (L) om utdrag ur belastningsregistret vid 
anställning i äldreomsorgen och LSS-boende 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 

- Motionen anses tillgodosedd. 

På Kommunstyrelsens sammanträde reserverade sig Karolina Wallström (L), 
Susanne Lindholm (KD) och Markus Allard (ÖrP) mot beslutet till förmån 
sina bifallsyrkanden till motionen. 
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30 Svar på motion från Bo Ammer (SD) och Helena Ståhl 
(SD) om biologisk mångfald i Örebro 
Ärendenummer: Ks 1347/2021 

Ärendebeskrivning 
Bo Ammer (SD) och Helena Ståhl (SD) har inkommit med en motion som 
anmäldes i Kommunfullmäktige den 17 november 2021, § 316. 

Motionen innehåller förslag om att Örebro kommun tar fram förslag över 
områden längs cykelvägar, promenadstråk och andra liknande vägar samt 
bullervallar, eller överallt där det kan vara lämpligt att ”förstärka fjärilens 
landskap” för ett säkerställande av den biologiska mångfalden. Motionärerna 
föreslår även att Örebro kommun fastställer ett minimimål i % av kommunens 
grönytor som skall ingå i fjärilens landskap för säkerställande av den biologiska 
mångfalden. 

Bedömningen är att Örebro kommun redan har en väl genomarbetad plan för 
var- och hur kommunen bäst arbetar vidare med fjärilens landskap, samt att ett 
procentmål inte är det mest effektiva verktyget för att säkerställa den biologiska 
mångfalden. Förslaget är därför att motionens första attsats anses tillgodosedd 
och att motionens andra attsats avslås. 

Motionen har remitterats till Programnämnd samhällsbyggnad. 
 
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 17 januari. Ärendet bordlades på 
Kommunfullmäktiges sammanträde den 24 januari, den 15 februari och den 22 
mars 2023. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-08-02 
Motion från Bo Ammer (SD) och Helena Ståhl (SD) om biologisk mångfald i 
Örebro kommun, 2021-11-17 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 

1. Motionens första attsats anses tillgodosedd. 

2. Motionens andra attsats avslås 

På Kommunstyrelsen sammanträde reserverade sig Bo Ammer (SD) mot 
beslutet till förmån för sitt bifallsyrkande till motionen. 
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31 Svar på motion från Miljöpartiet om ett nytt 
naturreservat i Sörbyskogen 
Ärendenummer: Ks 863/2021 

Ärendebeskrivning 
Miljöpartiet de gröna (MP) har inkommit med en motion som anmäldes i 
Kommunfullmäktige den 15 juni 2021, § 231. 

Motionen innehåller förslag om att Örebro kommun ska inrätta naturreservatet 
Sörbyskogen samt att enheten för naturvård får i uppdrag att utforma 
bevarande- och skötselplaner för naturreservatet. 

Motionen remitterades till Programnämnd samhällsbyggnad som behandlade 
ärendet den 15 december 2022, § 142. Programnämnden beslutade att föreslå 
Kommunfullmäktige att avslå motionen med följande motivering: 

Enligt gällande översiktsplan är detta område utpekat som utvecklingsområde för bostäder. 
Vid en revidering av översiktsplanen kommer man att se närmare på Sörbyskogen och dess 
användning i framtiden. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 7 februari 2023. Ärendet bordlades 
på Kommunfullmäktiges sammanträde den 15 februari och den 22 mars 2023. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2023-01-19 
Motion från Miljöpartiet de gröna (MP) om ett nytt naturreservatet i 
Sörbyskogen, 2021-06-15 
Beslut från Programnämnd samhällsbyggnad 2022-12-15, § 142 
Tjänsteskrivelse till Programnämnd samhällsbyggnad, 2022-11-10 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 

- Motionen avslås 

Martha Wicklund (V) och Bo Ammer (SD) reserverade sig mot beslutet till 
förmån för egna bifallsyrkanden till motionen. 

32 Svar på motion från Markus Allard (ÖrP) och Peter 
Springare (ÖrP) om registerutdrag för alla anställningar 
Ärendenummer: Ks 1257/2022 

Ärendebeskrivning 
Markus Allard (ÖrP) och Peter Springare (ÖrP) har inkommit med en motion 
som anmäldes till Kommunfullmäktige den 28 september 2022, §167. 

Motionen innehåller ett förslag om att utdrag ur brotts- och misstankeregistren 
ska göras i samband med alla anställningar inom hela kommunkoncernen. 
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Bedömningen är att en striktare lagstiftning för när det kommer vara tillåtet att 
begära utdrag ur belastningsregistret väntas. Förslaget är därför att motionen 
avslås. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 7 februari 2023. Ärendet bordlades 
på Kommunfullmäktiges sammanträde den 15 februari och den 22 mars 2023. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2023-01-10 
Motion från Markus Allard (ÖrP) och Peter Springare (ÖrP) om registerutdrag 
för alla anställningar, 2022-09-28 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 

- Motionen avslås. 

Markus Allard (ÖrP) och Bo Ammer (SD) reserverade sig mot beslutet till 
förmån för egna bifallsyrkanden till motionen. 

33 Svar på motion från Markus Allard (ÖrP) och Peter 
Springare (ÖrP) om inför kommunal second hand 
Ärendenummer: Ks 1262/2022 

Ärendebeskrivning 
Markus Allard (ÖrP) och Peter Springare (ÖrP) har inkommit med en motion 
som anmäldes till Kommunfullmäktige den 28 september 2022, §167. 

Motionen innehåller ett förslag om att införa en kommunal second hand. 

Bedömningen är att verksamheten som bedrivs på Överskottscentralen är en 
intern kommunal secondhandbutik som återbrukar, renoverar och säljer 
kontorsmöbler och andra inventarier i enlighet med motionärernas intentioner. 
Vidare planeras även införandet av en byggretur för cirkulärt användande av 
byggmaterial. Förslaget är därför att motionen anses tillgodosedd. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 7 februari 2023. Ärendet bordlades 
på Kommunfullmäktiges sammanträde den 15 februari och den 22 mars 2023. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-12-19 
Motion från Markus Allard (ÖrP) och Peter Springare (ÖrP) om inför 
kommunal second hand, 2022-09-28 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 

- Motionen anses tillgodosedd. 

Markus Allard (ÖrP) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget 
bifallsyrkande till motionen. 
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34 Svar på motion från Sverigedemokraterna om att 
utreda kommunens bemötandeproblematik 
Ärendenummer: Ks 904/2022 

Ärendebeskrivning 
Helena Ståhl (SD), Bo Ammer (SD), Daniel Spiik (SD) och David Larsson 
(SD) har inkommit med en motion som anmäldes i Kommunfullmäktige den 
15 juni 2022, § 139. 

Motionen innehåller ett förslag om att Örebro kommun ska genomföra en 
omfattande utredning gällande kommunens bemötande för att utreda om en 
bemötandeproblematik existerar, vilka grupper som uppfattar sig felbehandlade 
och inom vilka av kommunens verksamheter som bemötandeproblematiken 
finns. 

Bedömningen är att kommunen har, och ska ha, ett omfattande arbete för att 
stärka och säkerställa de mänskliga rättigheterna inom samtliga förvaltningar. 
Det omfattar HBTQI-personers rättigheter såväl som barns rättigheter, 
kvinnors rättigheter, nationella minoriteters rättigheter och rättigheter för 
personer som har funktionsnedsättningar. Kommunen är skyldiga att 
säkerställa människors rättigheter respekteras och efterlevs inom samtliga 
verksamheter. Därför är ett proaktivt och generellt arbetssätt viktigt, såväl som 
riktade insatser och särskilda arbetsgrupper. Förslaget är därför att motionen 
avslås.  

Kommunstyrelsen behandlade ärendet det 7 februari 2023. Ärendet bordlades 
på Kommunfullmäktiges sammanträde den 15 februari och den 22 mars 2023. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-12-02 
Motion från Sverigedemokraternas partigrupp (SD) om att utreda kommunens 
bemötandeproblematik, 2022-06-15 

Förslag till beslut 
Kommunledningsförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen: 

- Motionen avslås. 

Bo Ammer (SD) och Markus Allard (ÖrP) reserverade sig mot beslutet till 
förmån för egna bifallsyrkanden till motionen. 

35 Svar på motion från Gunilla Werme (L) om dans för 
hälsa 
Ärendenummer: Ks 699/2022 

Ärendebeskrivning 
Gunilla Werme (L) har inkommit med en motion som anmäldes i 
Kommunfullmäktige den 27 april 2022, §74. 
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Motionen innehåller ett förslag om att permanenta ”Dans för hälsa” som en 
del i skolors och kommunens hälsofrämjande arbete och därmed förebygga 
psykisk ohälsa hos barn och ungdomar. 

Bedömningen är att motionens intentioner redan uppfylls då beslut fattats om 
att verksamheten under läsåret ht-22 – vt-23 kommer vara placerad under 
Förvaltningen för utbildning, försörjning och arbete och finansieras genom 
den elevhälsosatsning som Programnämnd barn och utbildning avsatt medel 
för. Under 2021 gjordes en utvärdering av verksamheten, och som en följd av 
utredningen ska frågan om verksamhetens hemvist fortsätta utredas under 
läsåret för att finna en långsiktigt hållbar lösning där verksamheten kan leva 
vidare. Förslaget är därför att motionen anses tillgodosedd. 

Ärendet har remitterats till Programnämnd barn och utbildning. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 14 mars. 

Ärendet bordlades på Kommunfullmäktiges sammanträde den 22 mars 2023. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-06-22 
Motion från Gunilla Werme (L) om dans för hälsa, 2022-04-27 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 

- Motionen anses tillgodosedd. 

På Kommunstyrelsens sammanträde reserverade sig Karolina Wallström (L) 
och Susanne Lindholm (KD) mot beslutet till förmån för sina  yrkanden. 

36 Svar på motion från Maria Sääf (MP) m.fl. om att göra 
om nedre delen av Stortorget 
Ärendenummer: Ks 866/2021 

Ärendebeskrivning 
Miljöpartiet de gröna (MP) har inkommit med en motion som anmäldes i 
Kommunfullmäktige den 14 juni 2021, §231. 

Motionen innehåller ett förslag om att göra om parkeringen på nedre delen av 
Stortorget till en bilfri zon för att på så sätt minska trafiken och därmed utsläpp 
och buller från bilar, samt göra hela Stortorget till en levande och trivsam plats 
i city. 

Bedömningen är att genomförandet av detaljplanen för Hållstugan kommer 
innebära viss reducering av parkeringsplatser på Stortorgets nedre del. 
Däremot anses de platser som kommer finnas kvar vara av värde för den lokala 
handeln. Förslaget är därför att motionen avslås. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 14 mars 2023. 

Ärendet bordlades på Kommunfullmäktiges sammanträde den 22 mars 2023. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-05-10 
Motion från Miljöpartiet de gröna (MP) om att göra om nedre delen av 
Stortorget, 2021-06-14 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 

- Motionen avslås. 

37 Svar på motion från Markus Allard (ÖrP) och Peter 
Springare (ÖrP) om att slopa avgifterna för solceller 
Ärendenummer: Ks 1260/2022 

Ärendebeskrivning 
Markus Allard (ÖrP) och Peter Springare (ÖrP) har inkommit med en motion 
som anmäldes i Kommunfullmäktige den 28 september 2022, §167. 

Motionen innehåller förslag om att avgifterna som Örebro kommun debiterar i 
samband med lov och/eller anmälan av montering av solceller sätts till 0 
kronor, alltså slopas. 

Bedömningen är att det stöd via rådgivning och servicecenter som kommunen 
erbjuder för att hitta vägar där bygglov inte krävs för anläggning av solceller 
skapar större incitament för fler solcellsanläggningar än borttagande av 
bygglovsavgiften för solceller. Förslaget är därför att motionen avslås. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 14 mars 2023. 

Ärendet bordlades på Kommunfullmäktiges sammanträde den 22 mars 2023. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-12-01 
Motion från Markus Allard (ÖrP) och Peter Springare (ÖrP) om att slopa 
avgifterna för solceller, 2022-09-28 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 

- Motionen avslås. 

På Kommunstyrelsens sammanträde reserverade sig Markus Allard (ÖrP) och 
Helena Ståhl (SD) mot beslutet till förmån för sina yrkanden. 
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38 Svar på motion från Maria Sääf (MP) och Marcus Willén 
Ode (MP) om en generell hastighetsgräns i centrala 
Örebro 
Ärendenummer: Ks 862/2021 

Ärendebeskrivning 
Marcus Willén Ode (MP), Maria Sääf (MP) och Pontus Olofsson (MP) har 
inkommit med en motion som anmäldes i Kommunfullmäktige den 14 juni 
2021, §231. 

Motionen innehåller ett förslag om att införa en generell hastighetsgräns på 
högst 30 km/h i centrala Örebro. Motionärerna föreslår vidare att Tekniska 
förvaltningen ska få i uppdrag att lämna förslag på lämpligt hastighetsområde. 

Bedömningen är att de centrala delarna av Örebro redan har en generell 
hastighetsgräns om högst 30 km/h, och att en utökning av det 
hastighetsområdet skulle påverka de centrala delarna av Örebro negativt. 
Kommunen arbetar med frågan att sänka hastigheten på de kringliggande 
huvudlederna, men bedömningen är att huvudlederna inte bör ha lägre 
hastighet än 40 km/h för att fortsätta vara attraktiva vägval, och på så sätt 
locka trafik ifrån de centralare delarna av stan. Förslaget är därför att motionen 
anses tillgodosedd. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 14 mars. 

Ärendet bordlades på Kommunfullmäktiges sammanträde den 22 mars 2023. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-05-10 
Motion från Marcus Willén Ode (MP), Maria Sääf (MP) och Pontus Olofsson 
(MP) om en generell hastighetsgräns i centrala Örebro, 2021-06-14 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 

- Motionen avslås. 

39 Svar på motion från Martha Wicklund (V), Cecilia Lönn 
Elgstrand (V) och Linn Josefsson (V) om att 
Örebrobostäder (ÖBO) ska vara allmännyttiga – 
avkastningskrav m.m. 
Ärendenummer: Ks 673/2020 

Ärendebeskrivning 
Martha Wicklund (V), Cecilia Lönn Elgstrand (V) och Linn Josefsson (V) har 
inkommit med en motion som anmäldes i Kommunfullmäktige den 20 maj 
2020, § 144. 
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Motionen innehåller förslag om att Örebrobostäder AB (ÖBO) ska avskaffa 
avkastningskravet, sätta rimliga hyror för att undvika invecklade rabattsystem 
samt använd slopat avkastningskrav för att betala en del av de nödvändiga 
renoveringarna. 

Bedömningen är att det enligt Lag (2010:879) om allmännyttiga kommunala 
bostadsaktiebolag inte är möjligt att avskaffa avkastningskravet samt att 
Örebrobostäder AB idag har en snitthyra som ligger lägre än alla 
Regionhuvudstäder-, och bostadsbolag med fler än 10 000 bostäder samt att 
den rabattstege som är införd möjliggör för fler att kunna bo i nyproducerade 
bostäder såväl som renoverade bostäder. Förslaget är därför att motionen 
avslås. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 11 april 2023. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2023-03-01 
Motion från Martha Wicklund (V), Cecilia Lönn Elgstrand (V) och Linn 
Josefsson (V) om att Örebrobostäder (ÖBO) ska vara allmännyttiga, 2020-05-
20 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 

- Motionen avslås. 

På Kommunstyrelsens sammanträde reserverade sig Martha Wicklund (V) mor 
beslutet.  

40 Svar på motion från Martha Wicklund (V), Cecilia Lönn 
Elgstrand (V) och Linn Josefsson (V) om att örebrobostäder 
ska vara en allmännytta – samarbeten med 
branschorganisationer m.m. 
Ärendenummer: Ks 835/2020 

Ärendebeskrivning 
Martha Wicklund (V), Cecilia Lönn Elgstrand (V) och Linn Josefsson (V) har 
inkommit med en motion som anmäldes i Kommunfullmäktige den 16 juni 
2020, § 181. 

Motionen innehåller förslag om att Örebrobostäder AB (ÖBO) ska avsluta sitt 
medlemskap i Fastighetsägarföreningen samt att ägardirektiven för ÖBO 
revideras för att initiera en genomgång av ÖBOs kostnader för att hålla ner 
hyrorna samt tydliggöra att ÖBO inte ska vara hyresdrivande. 

Bedömningen är att ÖBO genom Fastighetsföreningen får möjlighet att 
samarbeta i frågor som seniorbostäder, studentbostäder och vara delaktiga och 
drivande för en gemensam bostadsplan. En organisationsöversyn ska 
genomföras för att säkerställa att organisationen är effektivt organiserad. En 
generell sänkning av ÖBOs hyror skulle innebära stora nedskrivningar av 
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marknadsvärdet, och är därför inte möjlig. Slutligen är ÖBO inte 
hyresnormerande. Förslaget är därför att motionen avslås. 

Kommunstyrelsen behandlar ärendet den 22 mars 2023. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2023-03-01 
Motion från Martha Wicklund (V), Cecilia Lönn Elgstrand (V) och Linn 
Josefsson (V) om att Örebrobostäder ska vara en allmännytta, 2020-06-16 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 

 - Motionen avslås. 

På Kommunstyrelsens sammanträde reserverade sig Martha Wicklund (V) och 
Markus Allard (ÖrP) mot beslutet.  

41  Svar på motion från Martha Wicklund (V), Linn 
Josefsson (V), Cecilia Lönn Elgstrand (V), Murad Artin (V) 
och Faisa Maxamed (V) om att Örebrobostäder ska vara 
en allmännytta – driva mer i egen regi 
Ärendenummer: Ks 1126/2020 

Ärendebeskrivning 
Martha Wicklund (V), Linn Josefsson (V), Cecilia Lönn Elgstrand (V), Murad 
Artin (V) och Faisa Maxamed (V) har inkommit med en motion som anmäldes 
i Kommunfullmäktige den 23 september 2020, §216. 

Motionen innehåller förslag om att Örebrobostäder AB ska driva mer 
verksamhet i egen regi. Vidare föreslår motionärerna att ÖBO ska agera för att 
pressa kostnader och hyror vid nyproduktion, samt att ÖBO ska göras 
tillgängligt för alla örebroare. 

Bedömningen är att Örebrobostäder AB bedriver den verksamhet som är ofta 
förekommande och relevant i egen regi. Vid nyproducering pressar ÖBO 
kostnaderna vid upphandling. ÖBO hyressätter sedan utifrån 
produktionskostnad och bruksvärdessystemet och förhandlas med 
Hyresrättsföreningen, och för att fler ska kunna hyra nyproducerat finns en 
rabattstege för hyresgästerna i nyproducerade lägenheter. Slutligen är ÖBO 
redan tillgänglig för alla örebroare, både geografiskt och genom att ha en 
jämförelsevis låg hyressättning. Förslaget är därför att motionens första och 
andra attsats avslås och att motionens tredje attsats anses tillgodosedd. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 11 april 2023. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2023-03-01 
Motion från Martha Wicklund (V), Linn Josefsson (V), Cecilia Lönn Elgstrand 
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(V), Murad Artin (V) och Faisa Maxamed (V) om att Örebrobostäder ska vara 
en allmännytta, 2020-09-23 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 

1. Första attsatsen avslås. 

2. Andra attsatsen avslås. 

3.Tredje attsatsen anses tillgodosedd. 

På Kommunstyrelsens sammanträde reserverade sig Martha Wicklund (V) och 
Markus Allard (ÖrP) mot beslutet. 

42 Svar på motion från Martha Wicklund (V), Sunil 
Jayasooriya (V), Linn Josefsson (V) och Stefan Nilsson (V) 
om inga marknadshyror i allmännyttan 
Ärendenummer: Ks 872/2021 

Ärendebeskrivning 
Martha Wicklund (V), Sunil Jayasooriya (V), Linn Josefsson (V) och Stefan 
Nilsson (V) har inkommit med en motion som anmäldes i 
Kommunfullmäktige den 14 juni 2021, § 230. 

Motionen innehåller förslag om att Örebro kommun vid kommande revidering 
av ägardirektiv för ÖrebroBostäder AB (ÖBO) skriver in att nuvarande 
principer för hyressättning ska gälla oavsett om lagstiftningen förändras eller ej. 

Bedömningen är att motionärernas förslag inte är förenligt med lagstiftningen 
om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag, och att hyresmarknaden i 
Örebro inte kommer leda till marknadshyror. Därtill har ÖBO även infört en 
rabattmodell för att möjliggöra för alla att kunna hyra nyproducerade bostäder 
i Örebro kommun. Förslaget är därför att motionen avslås. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet på sitt sammanträde den 11 april 2023 
och beslutade för egen del: 

- Helena Ståhl (SD) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2023-03-01 
Motion från Martha Wicklund (V), Sunil Jayasooriya (V), Linn Josefsson (V) 
och Stefan Nilsson (V) om inga marknadshyror i allmännyttan, 2021-06-14 
Särskilt yttrande (SD) - Kommunstyrelsen 2023-04-11 
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 

- Motionen avslås. 

På Kommunstyrelsens sammanträde reserverade sig Martha Wicklund (V) och 
Markus Allard (ÖrP) mot beslutet. 

43 Anmälan av enkla frågor och interpellationer till 
kommande sammanträde 

44 Anmälan av motioner 

45 Anmälan av handlingar 
Ärendenummer: Ks 292/2023 

46 Vissa val m.m. 
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