
   
 
 

  
 

 
 

  
  

  
 

 
  

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
  
 

 
 

 
  

 
 

I 
ÖREBRO 

Protokoll Ks 105/2022 

Kommunfullmäktige 

Datum: 2022-02-16 
Tid: 09:00–17:00 
Plats: Sessionssalen, Rådhuset 

Närvarande ledamöter 
Jan Zetterqvist (S) 
Eva Eriksson (S) 
Ulf Södersten (M) 
John Johansson (S) 
Ullis Sandberg (S) 
Kemal Hoso (S) 
Jonas Håård (S) 
Gun Carlestam Lewin (S) 
Per Lilja (S) 
Ida Eklund (S) 
Ameer Sachet (S) 
Fisun Yavas (S) 
Johan Arenius (KD) 
Kent Vallén (S) 
Marie Brorson (S) 
Magnus Lagergren (KD) 
Carina Toro Hartman (S) 
Susann Wallin (S) 
Roger Andersson (S) 
Thomas Börjesson (S) 
Anna Hedström (S) 
Frederick Axewill (S) 
Britten Uhlin (S) 
Anders Olsson (C) 
Gunhild Wallin (C) 
Linda Larsson (C) 
Seydou Bahngoura (C) 
Sara Maxe (KD) 
Anders Hagström (KD) 
Lennart Bondeson (KD) 
Linn Josefsson (V) 
Cecilia Lönn Elgstrand (V) 
Martha Wicklund (V) 
Hossein Azeri (M) 
Johan Kumlin (M) 
Christopher Hedbom Rydaeus (M) 

§§ 19-22 

§§ 19-26 
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ÖREBRO Protokoll 

Maria Haglund (M) 
Cecilia Askerskär Philipsson (M) 
Maria Hedwall (M) 
Daniel Granqvist (M) 
Stefan Stark (M) 
Carina Börjesson (M) 
Abraham Begallo (SD) §§ 19-25, del av § 26 
Daniel Spiik (SD) 
Helena Ståhl (SD) 
David Larsson (SD) 
Karolina Wallström (L) 
Marianne Thyr (L) 
Patrik Jämtvall (L) 
Marcus Willén Ode (MP) 
Lea Strandberg (MP)
Markus Allard (ÖrP)
Peter Springare (ÖrP) 

Tjänstgörande ersättare 
Allan Armaghan (S) Ersätter Jessica Ekerbring (S) 
Abdulrahman Ibrahim Muhammed (C) Ersätter Seydou Bahngoura (C) § 23-34 
Jimmy Nordengren (C) Ersätter Per-Åke Sörman (C) 
Annika Tholster (C) Ersätter Elisabeth Malmqvist (C) 
Gunn Öjebrandt (KD) Ersätter Anders Hagström (KD) §§ 27-

34 
Sunil Jayasooriya (V) Ersätter Murad Artin (V) 
Stefan Nilsson (V) Ersätter Faisa Maxamed (V) 
Anders Brandén (M) Ersätter Emelie Jaxell (M) 
Ewa Leitzler (M) Ersätter Anders Åhrlin (M) 
Bo Ammer (SD) Ersätter Magnus Ingwall (SD) 
Johan Åqvist (L) Ersätter Ulrica Solver-Gustavsson (L) 

Övriga 
Lena Jansson Stadsrevisionen, § 33 
Susanne Lindholm (KD) Kommunalråd Kristdemokraterna  
Håkan Stålbert (KD) Kommunalråd Kristdemokraterna 

Paragraf 19–34 
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ÖREBRO Protokoll 

Joacim Bock, sekreterare 

Digitalt justerat protokoll. 

Jan Zetterqvist (S), ordförande 

Jonas Håård (S), justerare 

Karolina Wallström (L), justerare 
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ÖREBRO Protokoll 

§ 19 Val av protokollsjusterare och bestämmande av tid 
för justering av protokollet 

Ärendebeskrivning 
På förslag av ordförande Jan Zetterqvist (S) uppdras åt Jonas Håård (S) 
och Karolina Wallström (L) med Anna Hedström (S) och Christopher 
Hedbom Rydaeus (M) som ersättare, att jämte ordföranden justera protokollet. 
Justeringen äger rum den 23 februari 2022. 

§ 20 Enkel fråga från Martha Wicklund (V) till Marie Brorson 
(S) om varför prioriterar inte styret stoppandet av mäns 
våld mot kvinnor 
Ärendenummer: Ks 313/2022 

Ärendebeskrivning 
Martha Wicklund (V) har inkommit med en enkel fråga till Marie Brorson (S) 
om varför prioriterar inte styret stoppandet av mäns våld mot kvinnor. 

Frågan anmäldes till Kommunfullmäktiges sammanträde den 16 februari 2022. 

Beslutsunderlag 
Enkel fråga från Martha Wicklund (V) 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Frågan får ställas. 

2. Frångå ärendet som därmed är färdigbehandlat 

§ 21 Interpellation från Martha Wicklund (V) till Kenneth 
Handberg (S) om ökad trängsel med marknadshyror 
Ärendenummer: Ks 861/2021 

Ärendebeskrivning 
Martha Wicklund (V) har inkommit med en interpellation till Kenneth 
Handberg (S) om ökad trängsel med marknadshyror. Interpellationen anmäldes 
på Kommunfullmäktiges sammanträde den 14-15 juni 2021. Interpellationen 
bordlades på Kommunfullmäktiges sammanträde den 22 september, den 19-20 
oktober, den 17 november, den 14 december 2021 och den 25 januari 2022. 

Interpellationen besvaras av Kommunstyrelsens ordförande John Johansson 
(S). 
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ÖREBRO Protokoll 

Beslutsunderlag 
Interpellation från Martha Wicklund (V) 
Svar från John Johansson (S) 

Kommunfullmäktiges behandling 
Martha Wicklund (V), John Johansson (S), Karolina Wallström (L), Ullis 
Sandberg (S), Sunil Jayasooriya (V), Linn Josefsson (V), David Larsson (SD), 
Daniel Granqvist (M), Roger Andersson (S), Lennart Bondeson (KD) och Bo 
Ammer (SD) yttrar sig i interpellationsdebatten. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

- Frångå ärendet, som därmed är färdigbehandlat 

§ 22 Ärendet utgår - Revidering av Kommunfullmäktiges 
arbetsordning i syfte att skapa god ordning för de 
demokratiska processerna 
Ärendenummer: Ks 218/2022 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade på sitt sammanträde den 8 februari att 
återremittera ärendet och därmed utgår ärendet från Kommunfullmäktiges 
sammanträde. 

§ 23 Fastställande av granskning av namnunderskrifter i 
Folkinitiativet mot BRT-systemet 
Ärendenummer: Ks 1177/2021 

Ärendebeskrivning 
Ärende om att hålla folkomröstning i en viss fråga får i fullmäktige väckas av 
minst tio procent av de röstberättigade kommunmedlemmarna. Initiativet ska 
vara skriftligt, ange den aktuella frågan samt innehålla initiativtagarnas 
egenhändiga namnteckningar, uppgifter om när namnteckningarna gjorts, 
namnförtydliganden, personnummer och uppgift om deras adresser. Vid 
beräkningen av antalet initiativtagare ska endast de räknas med som har skrivit 
under initiativet under den sexmånadersperiod som föregått inlämnandet, 8 
kap. 2 § kommunallagen (2017:725). 

Den 12 oktober 2021 lämnades listor med namnunderskrifter in till Örebro 
kommun i syfte att få till stånd en folkomröstning angående Bus rapid transit 
(BRT) systemet som är under uppbyggnad i kommunen. 

Kommunstyrelsen beslutade den 18 januari 2022 att det inte inkommit 
tillräckligt antal giltiga namnunderskrifter för att ärende om att hålla 
folkomröstning ska väckas i Kommunfullmäktige. Ärendet överlämnades till 
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ÖREBRO Protokoll 

Kommunfullmäktige som beslutade den 25 januari att ärendet ska 
återremitteras till Kommunstyrelsen. Minoritetsåterremissens motivering lyder 
som följande: ”Med anledning av att metoderna för kontrollräkningen både 
varit otydliga och olika så anser vi att, innan beslut i kommunfullmäktige kan 
ske, behöver ärendet kompletteras med ytterligare juridisk och lagenlig 
bedömning, dessutom anser vi att det är nödvändigt med ny lagenlig 
kontrollräkning av extern part, för att beslut skall kunna fattas i frågan. Det 
som behöver tillföras är en juridisk förklaring om varför kommunen valt att 
använda sig av en metod där samtliga underskrifter räknats istället för att 
använda sig av stickprov vilket anses vara det normala förfarandet. Dessutom 
vill vi ha en juridisk bedömning av huruvida räkningsprocessen och dess 
resultat varit tillräckligt rättssäkert i förhållande till de felbedömningar som 
gjorts.” 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet på sitt sammanträde den 8 februari 
2022 och beslutade för egen del: 

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

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-01-31 
Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige, 2022-01-25, § 6 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-01-17 
Reservation Kommunstyrelsen 8 februari - Sverigedemokraterna, Moderaterna 
och Liberalerna 
Särskilt yttrande Kommunstyrelsen 8 februari - Vänsterpartiet 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 

- Fastställa att det inte inkommit tillräckligt antal giltiga namnunderskrifter för 
att ärende om att hålla folkomröstning ska väckas i Kommunfullmäktige. 

Vid Kommunstyrelsens sammanträde reserverade sig Helena Ståhl (SD), 
Karolina Wallström (L), Anders Åhrlin (M), Maria Haglund (M), Johan Kumlin 
(M) och Cecilia Askerskär Philipsson (M) mot beslutet till förmån 
för gemensamt yrkande. 

Yrkande 
John Johansson (S), Lennart Bondeson (KD), Jimmy Nordengren (C), Marcus 
Willén Ode (MP) Ullis Sandberg (S) och Linda Larsson (C) yrkar bifall till 
Kommunstyrelsens förslag. 

Martha Wicklund (V) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag samt att få 
lämna ett särskilt yttrande till protokollet. 

Patrik Jämtvall (L), Maria Haglund (M), Helena Ståhl (SD), Karolina Wallström 
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ÖREBRO Protokoll 

(L) och David Larsson (SD) yrkar bifall Liberalernas, Moderaternas och 
Sverigedemokraternas gemensamma förslag att Kommunfullmäktige beslutar 
att det finns tillräckligt med giltiga underskrifter för att en folkomröstning ska 
ske och att BRT-utbyggnaden pausas tills dess att folkomröstningen är 
genomförd. 

Markus Allard (ÖrP) yrkar bifall till Örebropartiets förslag om att folkinitiativet
behandlas enligt svensk lag och att Örebros kommunfullmäktige därmed 
behandlar huruvida en folkomröstning ska hållas – där det räcker med en 
tredjedel av KF-ledamöternas ja-röster för att så ska ske, detta enligt 
kommunallagen. Att BRT-byggnationerna pausas till dess att medborgarna via 
en folkomröstning fått säga sitt i frågan. Att en lista på samtliga involverade 
tjänstemän och/eller politiker i kommunens s.k. granskningsprocess av 
namnunderskrifterna tas fram och presenteras för kommunfullmäktige och att 
det på den listan framgår vad respektive tjänsteman och/eller politiker gjort i 
den processen. 

Proposition 
Ordförande Jan Zetterqvist (S) finner att det finns tre förslag till beslut, det vill 
säga John Johanssons (S) m.fl. yrkande om bifall till Kommunstyrelsens 
förslag, Patrik Jämtvalls (L) m.fl. yrkande om bifall 
till Liberalernas, Moderaternas och Sverigedemokraternas gemensamma förslag
samt Markus Allards (ÖrP) yrkande om bifall till Örebropartiets förslag. 

Ordföranden föreslår följande propositionsordning, Kommunstyrelsens förslag 
är huvudförslaget och för att utse ett motförslag till huvudförslaget ställs först 
Liberalernas, Moderaternas och Sverigedemokraternas gemensamma 
förslag mot Örebropartiets förslag. Kommunfullmäktige godkänner 
propositionsordningen. 

Ordföranden ställer Liberalernas, Moderaternas och
Sverigedemokraternas gemensamma förslag mot Örebropartiets förslag. 
Ordföranden finner att Kommunfullmäktige utser Liberalernas, Moderaternas 
och Sverigedemokraternas gemensamma förslag till motförslag. 

Därefter ställer ordföranden huvudförslaget, det vill säga Kommunstyrelsens 
förslag mot motförslaget, det vill säga Liberalernas, Moderaternas och 
Sverigedemokraternas gemensamma förslag, och finner att 
Kommunfullmäktige beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag. 

Votering 
Votering begärs och verkställs. 

Ja-röst innebär bifall till Kommunstyrelsens förslag och nej-röst innebär bifall 
till Liberalernas, Moderaternas och Sverigedemokraternas gemensamma 
förslag. 
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ÖREBRO Protokoll 

Ja-röster lämnas av Jan Zetterqvist (S), Eva Eriksson (S), John Johansson 
(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), Roger Andersson 
(S), Frederick Axewill (S), Britten Uhlin (S), Anders Olsson (C), Gunhild 
Wallin (C), Linda Larsson (C), Magnus Lagergren (KD), Sara Maxe 
(KD), Anders Hagström (KD), Lennart Bondeson (KD), Johan Arenius 
(KD), Linn Josefsson (V), Cecilia Lönn Elgstrand (V), Martha Wicklund 
(V), Marcus Willen Ode (MP), Lea Strandberg (MP), Allan Armaghan 
(S), Abdulrahman Ibrahim Muhammed (C), Jimmy Nordengren (C), Annika 
Tholster (C), Sunil Jayasooriya (V) och Stefan Nilsson (V). 

Nej-röster lämnas av Ulf Södersten (M), Hossein Azeri (M), Johan Kumlin 
(M), Christopher Hedbom Rydaeus (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), Markus Allard (ÖrP), Peter Springare (ÖrP), Anders
Brandén (M), Ewa Leitzler (M), Bo Ammer (SD), Johan Åqvist (L) och Gunilla 
Werme (L). 

Ordföranden finner att Kommunfullmäktige med resultatet 39 ja-röster och 24 
nej-röster beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag. 

Slutligen ställer ordföranden Martha Wicklunds (V) yrkande om att få lämna ett 
särskilt yttrande till protokollet under proposition och finner att 
Kommunfullmäktige godkänner detta. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Fastställa att det inte inkommit tillräckligt antal giltiga namnunderskrifter för 
att ärende om att hålla folkomröstning ska väckas i Kommunfullmäktige. 

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

Reservation 
Ulf Södersten (M), Hossein Azeri (M), Johan Kumlin (M), Christopher 
Hedbom Rydaeus (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) Anders Brandén (M), Ewa Leitzler (M), Bo Ammer (SD), Johan 
Åqvist (L) och Gunilla Werme (L) reserverar sig mot beslutet till förmån 
för Liberalernas, Moderaternas och Sverigedemokraternas gemensamma 
förslag. 
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Markus Allard (ÖrP) och Peter Springare (ÖrP) reserverar sig skriftligt mot
beslutet till förmån för Örebropartiets förslag. 

§ 24 Svar på motion från Christopher Hedbom Rydaeus 
(M) om kommunal trygghetsmätning 
Ärendenummer: Ks 791/2019 

Ärendebeskrivning 
Christopher Rydaeus (M) för Moderaternas fullmäktigegrupp inkom den 24 
april 2019 med en motion om kommunal trygghetsmätning. 

Christopher Rydaeus (M) föreslår i sin motion att: 

- Utreda utformning, kostnad och tillämpning av en kommunal
trygghetsmätning med syfte att ta fram ett statistiskt underlag för Örebro 
kommuns invånare upplevda trygghet, i enlighet med motionens intentioner. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 7 december 2021. 

Kommunfullmäktige bordlade ärendet på sitt sammanträde den 14 december 
2021 och den 25 januari 2022. 

Beslutsunderlag 
Christopher Rydaeus (M) motion om kommunal trygghetsmätning, 2019-04-24 
Tjänsteskrivelse 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 

- Motionen avslås. 

På Kommunstyrelsen sammanträde reserverade sig Anders Åhrlin (M), Maria 
Haglund (M), Johan Kumlin (M) och Cecilia Askerskär Philipsson (M) mot
beslutet till förmån för Anders Åhrlins (M) yrkande om att bifalla motionen. 

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

Karolina Wallström (L) reserverade sig mot beslutet till förmån för sitt eget 
yrkande om att bifalla motionen. 

Yrkande 
Marie Brorson (S) och Linda Larsson (C) yrkar att motionen är tillgodosedd 
istället för Kommunstyrelsens förslag om att motionen avslås. 

Christopher Hedbom Rydaeus (M), Cecilia Askerskär Philipsson (M), Helena
Ståhl (SD), Markus Allard (ÖrP), Karolina Wallström (L), Stefan Stark (M) och 
David Larsson (SD) yrkar bifall till motionen. 
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Proposition 
Ordförande Jan Zetterqvist (S) finner att det finns två förslag till beslut, det vill 
säga Marie Brorsons (S) m.fl. yrkande om att motionen är tillgodosedd 
respektive Christopher Hedbom Rydaeus (M) m.fl. yrkande om att bifalla 
motionen. Ordföranden ställer dessa mot varandra och finner att 
Kommunfullmäktige beslutar enligt Marie Brorsons (S) m.fl. yrkande om att 
motionen är tillgodosedd. 

Votering 
Votering begärs och verkställs. 

Ja-röst innebär bifall till Marie Brorsons (M) m.fl. yrkande om att motionen är 
tillgodosedd och nej-röst innebär bifall till Christopher Hedbom Rydaeus (M) 
m.fl. yrkande om att bifalla motionen. 

Ja-röster lämnas av Jan Zetterqvist (S), Eva Eriksson (S), John Johansson (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), Roger Andersson 
(S), Frederick Axewill (S), Britten Uhlin (S), Anders Olsson (C), Gunhild 
Wallin (C), Linda Larsson (C), Magnus Lagergren (KD), Sara Maxe 
(KD), Anders Hagström (KD), Lennart Bondeson (KD), Johan Arenius 
(KD), Linn Josefsson (V), Cecilia Lönn Elgstrand (V), Martha Wicklund 
(V), Marcus Willen Ode (MP), Lea Strandberg (MP), Allan Armaghan 
(S), Abdulrahman Ibrahim Muhammed (C), Jimmy Nordengren (C), Annika 
Tholster (C), Sunil Jayasooriya (V) och Stefan Nilsson (V). 

Nej-röster lämnas av Ulf Södersten (M), Hossein Azeri (M), Johan Kumlin 
(M), Christopher Hedbom Rydaeus (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), Markus Allard (ÖrP), Peter Springare (ÖrP), Anders
Brandén (M), Ewa Leitzler (M), Bo Ammer (SD), Johan Åqvist (L) och Gunilla 
Werme (L). 

Ordföranden finner att Kommunfullmäktige med resultatet 39 ja-röster och 24 
nej-röster har beslutat att motionen är tillgodosedd. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

- Motionen är tillgodosedd. 
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Reservation 
Ulf Södersten (M), Hossein Azeri (M), Johan Kumlin (M), Christopher 
Hedbom Rydaeus (M), Maria Haglund (M), Cecilia Askerskär Philipsson 
(M), Maria Hedwall (M), Daniel Granqvist (M), Stefan Stark (M), Anders 
Brandén (M), Ewa Leitzler (M) och Carina Börjesson (M) reserverar sig mot 
beslutet till förmån för Christopher Hedbom Rydaeus (M) m.fl. yrkande om att 
bifalla mot beslutet. 

Abraham Begallo (SD), Daniel Spiik (SD), Helena Ståhl (SD), David Larsson 
(SD) och Bo Ammer (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Helena 
Ståhls (SD) m.fl. yrkande om att bifalla motionen. 

Karolina Wallström (L), Marianne Thyr (L), Patrik Jämtvall (L), Johan Åqvist 
(L) och Gunilla Werme (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för Karolina 
Wallströms (L) yrkande om att bifalla motionen. 

Markus Allard (ÖrP) och Peter Springare (ÖrP) reserverar sig mot beslutet till
förmån för Markus Allards (ÖrP) yrkande om att bifalla motionen. 

§ 25 Svar på motion från Hossein Azeri (M) om att förbättra 
parkeringsreglerna i Ladugårdsängen 
Ärendenummer: Ks 131/2016 

Ärendebeskrivning 
Hossein Azeri (M) har inkommit med en motion som anmäldes i 
Kommunfullmäktige den 27 januari 2016, § 40. 

Motionen innehåller förslag om förändringar av parkeringsregleringen i 
Ladugårdsängen. Motionären föreslår ändrad avgiftsbeläggning, samt att fler 
parkeringsplatser avsätts för personer med funktionsnedsättning. 

Tekniska förvaltningen som berett ärendet föreslog att motionen avslås. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 7 december 2021. 

Kommunfullmäktige bordlade ärendet på sitt sammanträde den 14 december 
2021 och den 25 januari 2022. 

Beslutsunderlag 
Motion från Hossein Azeri (M) om att förbättra parkeringsreglerna i 
Ladugårdsängen 
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-09-13 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 

- Motionen anses besvarad. 
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ÖREBRO Protokoll 

Yrkande 
Ullis Sandberg (S) och Hossein Azeri (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens 
förslag. 

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

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

- Motionen anses besvarad. 

§ 26 Svar på motion från Markus Allard (ÖrP) och Peter 
Springare (ÖrP) om att politiker ska betala för sitt fika 
Ärendenummer: Ks 1381/2019 

Ärendebeskrivning 
Markus Allard (ÖRP) och Peter Springare (ÖRP), har inkommit med en 
motion som anmäldes i Kommunfullmäktige den 28 augusti, 2019, § 189. 

Motionen innehåller ett förslag om att varje ledamot, ersättare eller politisk 
tjänsteman själv ska betala för sitt fika. I andra hand föreslår motionärerna att 
partigrupperna debiteras för fikakostnaden för de ledamöter, ersättare och 
politiska tjänstemän som närvarar på respektive sammanträde. 

Förvaltningen föreslår att motionen avslås. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 7 december 2021. 

Kommunfullmäktige bordlade ärendet på sitt sammanträde den 14 december 
2021 och den 25 januari 2022. 

Beslutsunderlag 
- Motion från Markus Allard (ÖRP) och Peter Springare (ÖRP) om att 
politiker ska betala för sitt fika, 2019-08-28. 
- Representation, personalförmåner och gåvor i Örebro kommun – Riktlinjer 
för anställda och förtroendevalda (Ks 1517/2018). 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 

- Motionen avslås. 

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

Yrkande 
John Johansson (S), Karolina Wallström (L), Maria Haglund (M), Jimmy 
Nordengren (C), Marcus Willén Ode (MP), Anna Hedström (S) och Lennart 
Bondeson (KD) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag. 

Markus Allard (ÖrP), Daniel Spiik (SD), Peter Springare (ÖrP), David Larsson 
(SD) och Helena Ståhl (SD) yrkar bifall till motionen. 

Proposition 
Ordförande Jan Zetterqvist (S) finner att det finns två förslag till beslut, det vill 
säga John Johanssons (S) m.fl. yrkande om bifall till Kommunstyrelsens förslag
respektive Markus Allards (ÖrP) m.fl. yrkande om bifall till motionen. 
Ordföranden ställer dessa mot varandra och finner att Kommunfullmäktige 
beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag. 

Votering 
Votering begärs och verkställs. 

Ja-röst innebär bifall till Kommunstyrelsens förslag och nej-röst innebär bifall
till Markus Allards (ÖrP) m.fl. yrkande om att bifalla motionen. 

Ja-röst lämnas av Jan Zetterqvist (S), Eva Eriksson (S), Ulf Södersten 
(M), John Johansson (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), Roger Andersson (S), Frederick Axewill (S), Britten Uhlin (S), Anders 
Olsson (C), Gunhild Wallin (C), Linda Larsson (C), Magnus Lagergren 
(KD), Sara Maxe (KD), Anders Hagström (KD), Lennart Bondeson 
(KD), Johan Arenius (KD), Linn Josefsson (V), Cecilia Lönn Elgstrand 
(V), Martha Wicklund (V), Hossein Azeri (M), Johan Kumlin (M), Christopher 
Hedbom Rydaeus (M), Maria Haglund (M), Cecilia Askerskär Philipsson 
(M), Maria Hedwall (M), Daniel Granqvist (M), Stefan Stark (M), Carina 
Börjesson (M), Karolina Wallström (L), Marianne Thyr (L), Patrik Jämtvall 
(L), Marcus Willen Ode (MP), Lea Strandberg (MP), Allan Armaghan 
(S), Abdulrahman Ibrahim Muhammed (C), Jimmy Nordengren (C), Annika 
Tholster (C), Sunil Jayasooriya (V), Stefan Nilsson (V), Anders Brandén 
(M), Ewa Leitzler (M), Johan Åqvist (L) och Gunilla Werme (L). 

Nej-röster lämnas av Daniel Spiik (SD), Helena Ståhl (SD), David Larsson 
(SD), Markus Allard (ÖrP), Peter Springare (ÖrP) och Bo Ammer (SD). 

Ordföranden finner att Kommunfullmäktige med resultatet 56 ja-röster och 6 
nej-röster beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 
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ÖREBRO Protokoll 

- Motionen avslås. 

Reservation 
Daniel Spiik (SD), Helena Ståhl (SD), David Larsson (SD) och Bo Ammer 
(SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Helena Ståhls (SD) yrkande om 
att bifalla motionen. 

Markus Allard (ÖrP) och Peter Springare (ÖrP) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för sina yrkanden om att bifalla motionen. 

§ 27 Svar på motion från Helena Ståhl (SD) om en rimlig 
bilparkeringsnorm 
Ärendenummer: Ks 762/2021 

Ärendebeskrivning 
Helena Ståhl (SD) har inkommit med en motion som anmäldes i 
Kommunfullmäktige den 19 maj 2021, § 187. 

Motionen innehåller förslag om att parkeringsnormen förändras så att
parkeringstalet för hela Örebro kommun är minst 0,8 bilplatser per hushåll. 

Stadsbyggnad har berett ärendet och bedömer att ett bilparkeringstal på minst
0,8 i hela Örebro kommun skulle omöjliggöra flera av de bostads- och 
kontorsprojekt som har byggts i Örebro de senaste åren. Att alltid kräva ett 
relativt högt antal bilparkeringar även i centrala lägen skulle i många fall 
innebära ett ineffektivt marknyttjande. Förslaget är därför att motion avslås. 

Programnämnd samhällsbyggnad hanterade ärendet på sitt sammanträde den 
30 september 2021. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 18 januari 2022. 

Kommunfullmäktige bordlade ärendet på sitt sammanträde den 25 januari 
2022. 

Beslutsunderlag 
Stadsbyggnads tjänsteskrivelse, 2021-08-09 
Yttrande över motion från Helena Ståhl (SD), 2021-08-09 
Motion från Helena Ståhl (SD) om en rimlig bilparkeringsnorm, 2021-05-19 
Beslut från Programnämnd samhällsbyggnad 2021-09-30 § 143 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 

- Motionen avslås. 

Vid Kommunstyrelsens sammanträde reserverade sig Helena Ståhl (SD) mot 
beslutet till förmån för eget bifallsyrkanden till motionen. 
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ÖREBRO Protokoll 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

- Ärendet bordläggs. 

§ 28 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 2021. Interpellationen bordlades på Kommunfullmäktiges 
sammanträde den 19 maj, den 15 juni, den 22 september, den 19-20 oktober, 
17 november, den 14 december 2021 och den 25 januari 2022. 

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

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

- Interpellationen bordläggs. 

§ 29 Interpellation från Helena Ståhl (SD) till Ullis Sandberg 
(S) om när parkeringshusen blir trygga 
Ärendenummer: Ks 1129/2021 

Ärendebeskrivning 
Helena Ståhl (SD) har inkommit med en interpellation till Ullis Sandberg (S) 
om när parkeringshusen blir trygga. Interpellationen anmäldes på 
Kommunfullmäktiges sammanträde den 22 september. 
Kommunfullmäktige bordlade ärendet den 19-20 oktober, den 17 november, 
den 14 december 2021 och 25 januari 2022. 

Beslutsunderlag 
Interpellation från Helena Ståhl (SD) 
Svar från Ullis Sandberg (S) 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

- Ärendet bordläggs. 
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ÖREBRO Protokoll 

§ 30 Interpellation från Christopher Hedbom Rydaeus (M) 
till John Johansson (S) om att Socialdemokraterna 
nedprioriterar demokratin 
Ärendenummer: Ks 1212/2021 

Ärendebeskrivning 
Christopher Hedbom Rydaeus (M) har inkommit med en interpellation 
till John Johansson (S) om att Socialdemokraterna nedprioriterar 
demokratin. Interpellationen anmäldes på Kommunfullmäktiges sammanträde 
den 19-20 oktober 2021. Interpellationen bordlades på Kommunfullmäktiges 
sammanträde den 17 november, den 14 december 2021 och den 25 januari 
2022. 

Beslutsunderlag 
Interpellation från Christopher Hedbom Rydaeus (M) 
Svar från John Johansson (S) 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

- Ärendet bordläggs. 

§ 31 Anmälan av enkla frågor och interpellationer till 
kommande sammanträde 

Ärendebeskrivning 
David Larsson (SD) har inkommit med en interpellation till Marie Brorson om 
språkkunskaper inom äldreomsorgen. 

Beslutsunderlag 
Interpellation från David Larsson (SD) till Marie Brorson (S) om 
språkkunskaper inom äldreomsorgen, Ks 342/2022 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

- Interpellationen får ställas. 

§ 32 Anmälan av motioner 

Ärendebeskrivning 
Helena Ståhl (SD) har inkommit med en motion om inför fri tillgång till 
kostnadsfria mensskydd i högstadiet. 
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ÖREBRO Protokoll 

Beslutsunderlag 
Motion från Helena Ståhl (SD) om inför inför fri tillgång till kostnadsfria 
mensskydd i högstadiet, Ks 343/2022 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

- Remittera motionen till Kommunstyrelsen 

§ 33 Anmälan av handlingar 

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

Beslutsunderlag 
Revisionsrapport - Granskning av SFI-verksamheten, Ks 154/2022 
Revisionsrapport - Granskning av kommunens kris- och katastrofberedskap, 
Ks 153/2022 

Kommunfullmäktiges behandling 
Stadsrevisionens ordförande Lena Jansson föredrar revisionsrapporterna. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

- Anmälan läggs till handlingarna 

§ 34 Vissa val m.m. 
Ärendenummer: Ks 319/2022 

Ärendebeskrivning 
Valberedningen har den 16 februari 2022 inkommit med en valhandling. 
Valhandlingen läggs som en bilaga till protokollet. 

Beslutsunderlag 
Valhandling, 2022-02-16 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

- Enligt Valberedningens förslag 
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Datum: 2022-02-08 Särskilt yttrande 
Kommunstyrelsen 

14. Fastställande av granskning av namnunderskrifter i 
Folkinitiativet mot BRT-systemet 

Vänsterpartiet är ett parti som värnar om demokratin och folkets 
rättighet att väcka folkomröstning i en viss fråga. För att demokratiska 
processer ska fungera är det viktigt att spelreglerna och riktlinjerna för 
hur en särskild process ska gå till är tydliga redan från första början. Lika 
viktigt är det att samtliga parter i frågan om en eventuell folkomröstning 
följer och respekterar den demokratiska gången utan att varken försvåra 
eller förhindra processen. 

I ärendet kring en eventuell folkomröstning om BRT är det tydligt att det 
politiska styret S, C och l<D har brustit i sitt agerande. Vänsterpartiet är 
starkt kritiska till att styrande partier inte har gett tydliga och raka 
direktiv till tjänstepersonerna i kommunen. Det har skapat en osäkerhet 
och ligger till grund för de problem som har uppstått i processerna kring 
folkinitiativet. 

I grund och botten handlar det om att Vänsterpartiet anser att vi inte 
bör börja rucka på gränserna utan istället följa l<ommunallagen och de 
regelverk som finns. Vi måste vara konsekventa i detta då det annars 
riskerar att vara godtycklighet som börjar styra besluten i kommunen. 
Kravet i kommunallagen är 10% och även om det enbart saknas 24 
signaturer så når det inte hela vägen fram. Dessutom har de upprepade 

' granskningar som skett endast gjorts på de underkända signaturerna 
och inte på de 10 762 signaturer som i första skedet blev godkända. Det 
finns med stor sannolikhet även felaktigt godkända signaturer. 

Därför anser Vänsterpartiet att det blir en fråga om praxis. Att ha ett 
tydligt regelverk för hanteringen av folkinitiativ är avgörande och vi 
välkomnar även den uppföljning av hanteringen som 
l<ommundirektören har inlett. Det finns partier som uppgett att en 
överklagan av ärendet ska göras och Vänsterpartiet anser att en rättslig 
prövning av ärendet vore bra för att förtydliga denna praxis. 

Slutligen kan vi i Vänsterpartiet också konstatera att styrande partier 
även bör se över sitt agerande i hanteringen av ärendet för att i 
framtiden sköta liknande demokratiska processer på ett bättre sätt. Det 
borde vara självklart för ett politiskt styre att göra allt för lära sig av sina 
misstag om de strävar mot målet att göra Örebro kommun till 
"Skandinaviens mest attraktiva medelstora stad". 

Martha Wicklund (V) 



 
 

 

  

  
   

   

  

 

 

 

    

   

 

 

  

  

 

  

   

  

 

  

  

  

   

 

  

  

   

     

 

 

 

  

 

 

  

  

® 
Örebropartiet 

Kommunfullmäktige 
16 februari 2022 

Yrkande till Kommunfullmäktige: 

Det FINNS underlag för folkomröstning 
Trots att det finns tillräckligt många, enligt lag, giltiga namnunderskrifter för folkomröstning om BRT 

väljer styret och dess allierade stödpartier att skjuta ner ärendet. 

Kommunens hantering av namnunderskrifterna har präglats av fuffens, fiffel och fusk. 

Vilken tjänsteman som gjort vad har kommundirektören valt att hemligstämpla. Man kan förstås 

fråga sig varför det föreligger ett sådant behov. 

Dock har Örebropartiet kunnat avslöja att en av de granskningsansvariga tjänstemännen också är 

aktiv socialdemokratisk politiker som själv röstat för införande av den sakfråga som 

namnunderskrifterna syftar till att få till en folkomröstning om att stoppa. Trots det tilldelades han 

en ledande befattning i processen med att granska namnunderskrifterna. 

Örebropartiet har också avslöjat att Örebro kommun felaktigt underkänt 922 namnunderskrifter i 

den manuella fasen, godtyckligt och inkonsekvent. 

Än värre är kommunens agerande i den fas där övriga namnunderskrifter körts mot 

folkbokföringsregistret och där kommunen underkände 1943 underskrifter med påståendet om att 

personnumren inte matchade med folkbokföringen. Efter mycket granskningsarbete av kommunens 

sk granskning kunde Örebropartiet konstatera att 1315 av dessa personnummer skrivits om av 

tjänstemännen på Örebro kommun. Vem eller vilka som gjort det vägrar kommundirektören dock att 

uppge. 

När kommunen räknat om sina resultat, som man via media kommenterade med ”allting har gått rätt 
till”, har man hela tiden hittat fall på fall av felaktigt underkända namnunderskrifter. 

I kommunens sista – hittills kända – omräkning landar man på närmare 913 fler godkända 

underskrifter än vad man hävdade fanns några veckor tidigare, då när man hävdade att man ”gjort 

allting rätt”. Denna omräkning hölls dock hemlig för oss folkvalda politiker. 

Efter att ÖP avslöjat alla dessa oegentligheter tvingades kommunstyret till att pausa processen. I 

samband med det återremitterades ärendet från KS för ytterligare beredning. Här kliver 

kommundirektören in och ändrar det remissdirektiv som kommit från KS. 

Han väljer istället att titta på om kommunen följt sina egenpåhittade regler, snarare än att undersöka 

om det finns fler fall av – enligt lag - felaktigt underkända underskrifter. 

Kommundirektören kopplar in konsultbolaget PWC. 

PWC konstaterar att kommunen för det första inte ens klarat av att följa sina egenpåhittade regler 

men PWC kan även påvisa så många fall av felaktigt underkända underskrifter att folkinitiativet kan 

ha kommit upp över de 10% som krävs, även utifrån kommunens felaktigt satta direktiv. Detta 

förutsatt man räknar in de sk ”okategoriserade” namn som PWC menar att man ska ta en extra titt 
på. 

Media och kommunen väljer att kommunicera det hela som om namninsamlingen landat på 24 namn 

ifrån, alltså 9,98% snarare än de 10% som krävs. 



 
 

 

    

    

  

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

 

  

    

  

  

  

 

  

    

    

  

 

  

 

  

  

 

 

 
 

® 
Örebropartiet 

Kommunfullmäktige 
16 februari 2022 

Kommunen väljer också att inte gå in och titta på vilka namn som PWC vänt. Man ville alltså bara 

veta om man följt sina egna regler, vilket man då alltså inte hade gjort… 

Ärendet återremitterades ännu en gång, denna gång genom en sk minoritetsåterrremiss i 

kommunfullmäktige. I återremissen som kommunfullmäktige fattade beslut om står det bla att en 

extern part ska tas in för att genomföra en lagenlig kontrollräkning av namnunderskrifterna. 

Kommunens ansvariga tjänstemän och politiker väljer då att inte göra som KF-beslutet föreskriver. 

Man väljer alltså att bryta mot kommunfullmäktiges beslut. 

Man bereder inte ärendet ytterligare utan skickar tillbaka det till kommunstyrelsen där 

kommunstyrelsen får fatta beslut om huruvida ärendet blivit korrekt utrett. Det blir alltså upp till 

kommunstyret att avgöra om man frågan skötts korrekt. 

Parallellt med detta säger den sk ”informationsförsörjningsdirektören” upp sig från sin tjänst, vilket 
naturligtvis inte har något med det här att göra. Helt irrelevant. Så det behöver vi inte ägna en enda 

ytterligare tanke åt i fortsättningen. Skönt. 

Något som också sker parallellt är att flera partier från både höger och vänster initierar en kampanj 

som går ut på att strypa yttrandefriheten för oss ledamöter som ifrågasatt det här fusket och som 

haft den hemska smaken att undra över motiven, bland annat genom att ställa den öppna frågan om 

mutor varit involverade. 

De högt uppsatta politikerna har fått Örebropartiets excelunderlag levererade till sig så att de inte 

senare kan hävda att de inget visste. 

Frågan är nu hur kommunfullmäktigeledamöterna ämnar gå vidare när Örebropartiet kan visa att 

närmare 12 999 underskrifter borde anses vara godkända enligt lagens utformning. Jo, de kommer gå 

vidare med samma förslag till beslut som man tänkte gå fram med redan i höstas samtidigt som man 

rapar upp intränade läten om att ”rätt ska vara rätt”. 

Vi tror att det är ett stort misstag att göra så. 

Det finns underlag för folkomröstning och en folkomröstning ska därför hållas. 

Örebropartiet yrkar: 

• Att folkinitiativet behandlas enligt svensk lag och att Örebros kommunfullmäktige därmed 

behandlar huruvida en folkomröstning ska hållas – där det räcker med en tredjedel av KF-

ledamöternas ja-röster för att så ska ske, detta enligt kommunallagen. 

• Att BRT-byggnationerna pausas till dess att medborgarna via en folkomröstning fått säga sitt i 

frågan. 

• Att en lista på samtliga involverade tjänstemän och/eller politiker i kommunens sk 

granskningsprocess av namnunderskrifterna tas fram och presenteras för 

kommunfullmäktige och att det på den listan framgår vad respektive tjänsteman och/eller 

politiker gjort i den processen. 

Ifall yrkandet faller gäller det som vår reservation 

Markus Allard 
Peter Springare 
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    Kommunfullmäktige 
 

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

 
 
Thord Andersson (KD), Ks 184/2022 Ersättare i Kommunstyrelsen 

 
Maja Gullberg (S), Ks 310/2022  Ersättare i Kommunfullmäktige 
 
Suleyman Alp (KD), Ks 316/2022 Ersättare i Vuxenutbildnings- och 

arbetsmarknadsnämnden 
 
Emilia Molin (C), Ks 298/2022 Ledamot i Förskolenämnden 
 
Sven-Erik Sahlén (KD), Ks 320/2022 Ersättare i Kommunfullmäktige 
 
Erik Löfstedt (L), Ks 321/2022 Ersättare i Vuxenutbildnings- och 

arbetsmarknadsnämnden 
 
Martin Lindow (KD), Ks 322/2022 Ersättare i Vårdboendenämnden 
 
Markus Kurt (KD), Ks 324/2022 Ersättare i Förskolenämnden 
 
Terés Björndahl (SD), Ks 327/2022 Ersättare i Kommunfullmäktige 
     

 
  

Kommunfullmäktige föreslås besluta följande: 
 
1. Begärda entlediganden beviljas. 

 
2. Begära hos Länsstyrelsen att ny ersättare efter Maja Gullberg (S) utses till 

Kommunfullmäktige genom ny sammanräkning. 
 

3. Begära hos Länsstyrelsen att ny ersättare efter Sven-Erik Sahlén (KD) utses till 
Kommunfullmäktige genom ny sammanräkning. 
 

4. Begära hos Länsstyrelsen att ny ersättare efter Terés Björndahl (SD), utses till 
Kommunfullmäktige genom ny sammanräkning. 
 

5. Utse Susanne Lindholm (KD) till ny ersättare i Kommunstyrelsen efter Thord 
Andersson (KD). 
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6. Utse Thord Andersson (KD) till ny ersättare i Vuxenutbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden efter Suleyman Alp (KD). 
 

7. Utse Anna Ekström (C), tidigare ersättare, till ny ledamot i Förskolenämnden 
efter Emilia Molin (C). 
 

8. Utse Anna Torgny (L) till ny ersättare i Vuxenutbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden efter Erik Löfstedt (L). 

 
9. Utse Ida Svanerud (KD) till ersättare i Vårdboendenämnden efter Martin Lindow 

(KD). 
 

10. Utse Jesper Nordström (KD) till ny ersättare i Förskolenämnden efter Markus 
Kurt (KD). 

 
11. Utse Malin Unosson (V) till ny nämndeman i Tingsrätten efter Nadia Moberg (V) 

som har entledigats (Ks 1510/2021). Valet avser tiden t.o.m. den 31 december 
2023. 

 
12. Till handlingarna läggs inkommet protokoll, vari länsstyrelsen den 10 februari 

2022 beslutat utse Johan Arénius (KD), tidigare ersättare, till ny ledamot i 
Kommunfullmäktige efter Marlene Jörhag (KD). Sven-Erik Sahlén (KD) utses till 
ny ersättare. 

 
13. Till handlingarna läggs inkommet protokoll, vari länsstyrelsen den 10 februari 

2022 beslutat utse Magnus Lagergren (KD), tidigare ersättare, till ny ledamot i 
Kommunfullmäktige efter Sonja Kurt (KD). Febro Oktay (KD) utses till ny 
ersättare. 
 

14. Valen under punkterna 5-10 avser tiden t.o.m. 31 december år 2022. 
 

 
För valberedningen 
 
Eva Eriksson 
Ordförande   Joacim Bock 

    Sekreterare 
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