
 

Protokoll Ks 35/2021 

  1 (29) 

Kommunfullmäktige 
 
Datum: 2021-03-23 
Tid: 09:00–17:15 (ajournering § 93, 14:00-14:15) 
Plats: Sessionssalen, Rådhuset 
 
Närvarande ledamöter 
Jan Zetterqvist (S) 
Eva Eriksson (S) 
Ulf Södersten (M) 
Kenneth Handberg (S) 
John Johansson (S) 
Jessica Ekerbring (S) §§ 84-93 
Ullis Sandberg (S) 
Kemal Hoso (S) 
Jonas Håård (S) 
Gun Carlestam Lewin (S) 
Ida Eklund (S) §§ 91-121 
Ameer Sachet (S) 
Fisun Yavas (S) 
Kent Vallén (S) 
Marie Brorson (S) 
Susann Wallin (S) 
Carina Toro Hartman (S) 
Roger Andersson (S) 
Per-Åke Sörman (C) 
Anders Olsson (C) 
Elisabeth Malmqvist (C) 
Gunhild Wallin (C) § 91-93 
Seydou Bahngoura (C) §§ 84-92, del av § 93 
Sara Maxe (KD) 
Anders Hagström (KD) 
Marlene Jörhag (KD) 
Murad Artin (V) 
Linn Josefsson (V) §§ 84-86 
Cecilia Lönn Elgstrand (V) 
Martha Wicklund (V) 
Anders Åhrlin (M) §§ 91-121 
Hossein Azeri (M) 
Johan Kumlin (M) 
Christopher Hedbom Rydaeus (M) 
Maria Haglund (M) 
Cecilia Askerskär Philipsson (M) 
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Maria Hedwall (M) 
Daniel Granqvist (M) 
Stefan Stark (M) 
Carina Börjesson (M) 
Sigvard Blixt (SD) §§ 84-92, del av § 93 
Daniel Spiik (SD) 
Helena Ståhl (SD) 
David Larsson (SD) 
Karolina Wallström (L) 
Marianne Thyr (L) §§ 84-89, del av § 90 
Carl Kling (L) 
Patrik Jämtvall (L) 
Ulrica Solver-Gustavsson (L) 
Marcus Willén Ode (MP) 
Lea Strandberg (MP) 
Maria Sääf (MP) 
Markus Allard (ÖrP) 
Peter Springare (ÖrP) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Anna Hedström (S) Ersätter Jennan Hannah (S) 
Frederick Axewill (S) Ersätter Linda Smedberg (S) 
Britten Uhlin (S) Ersätter Per Lilja (S) 
Pell Uno Larsson (S) Ersätter Henrik Nordström (S) 
Inger Carlsson (S) Ersätter Ida Eklund (S) §§ 84-89, del av 

§ 90 
Abdulrahman Ibrahim Muhammed (C) Ersätter Seydou Bahngoura (C) §§ 94-

121 
Jimmy Nordengren (C) Ersätter Linda Larsson (C) 
Annika Tholster (C) Ersätter Gundhild Wallin (C) §§ 84-90, 

94-121 
Johan Arenius (KD) Ersätter Lennart Bondeson (KD) 
Gunn Öjebrandt (KD) Ersätter Sonja Kurt (KD) §§ 84-89, del 

av § 90 
Magnus Lagergren (KD) Ersätter Sonja Kurt (KD) §§ 91-121 
Sunil Jayasooriya (V) Ersätter Faisa Maxamed (V) 
Stefan Nilsson (V) Ersätter Linn Josefsson (V) §§ 88-121 
Anders Brandén (M) Ersätter Emelie Jaxell (M) 
Carl-Johan Wase (M) Ersätter Anders Åhrlin (M) §§ 84-90 
Terés Björndahl (SD) Ersätter Sigvard Blixt (SD) del av § 93, 

§§ 94-121 
Bo Ammer (SD) Ersätter Abraham Begallo (SD) 
Arne Björklund (SD) Ersätter Magnus Ingwall (SD) 
Magnus Riseby (L) Ersätter Marianne Thyr (L) §§ 91-121 
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Övriga 
Katarina Folkeson (MP) Kommunalråd 
 
Paragraf 84–121 
 
 
 
 
 
 
Julia Taavela, sekreterare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jan Zetterqvist (S), ordförande 
 
 
 
 
 
Carina Toro Hartman (S), justerare 
 
 
 
 
Markus Allard (ÖrP), justerare 
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§ 84 Val av protokollsjusterare och bestämmande av tid 
för justering av protokollet 

Ärendebeskrivning 
På förslag av ordförande Jan Zetterqvist (S) uppdras åt Carina Toro Hartman 
(S) och Markus Allard (ÖrP) med Frederick Axewill (S) och Martha Wicklund 
(V) som ersättare, att jämte ordföranden justera protokollet. Justeringen äger 
rum den 1 april 2021. 

§ 85 Enkel fråga från Cecilia Lönn Elgstrand (V) till Marlene 
Jörhag (KD) om vad är ambitionen med skolbibliotek 
Ärendenummer: Ks 470/2021 

Ärendebeskrivning 
Cecilia Lönn Elgstrand (V) har inkommit med en enkel fråga till Marlene 
Jörhag (KD) om vad är ambitionen med skolbibliotek. 

Frågan anmäldes till Kommunfullmäktiges sammanträde den 23 mars 2021. 

Beslutsunderlag 
Fråga från Cecilia Lönn Elgstrand (V) 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
1. Frågan får ställas. 
 
2. Frångå ärendet som därmed är färdigbehandlat. 

§ 86 Enkel fråga från Linn Josefsson (V) till Anders Olsson 
(C) om vattennivån i Hjälmaren 
Ärendenummer: Ks 469/2021 

Ärendebeskrivning 
Linn Josefsson (V) har inkommit med en enkel fråga till Anders Olsson 
(C) om vattennivån i Hjälmaren. 

Frågan anmäldes till Kommunfullmäktiges sammanträde den 23 mars 2021. 

Beslutsunderlag 
Fråga från Linn Josefsson (V) 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
1. Frågan får ställas. 
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2. Frångå ärendet som därmed är färdigbehandlat. 

§ 87 Enkel fråga från Karolina Wallström (L) till Marlene 
Jörhag (KD) om gymnasieskolans ram 
Ärendenummer: Ks 471/2021 

Ärendebeskrivning 
Karolina Wallström (L) har inkommit med en enkel fråga till Marlene Jörhag 
(KD) om gymnasieskolans ram. 

Frågan anmäldes till Kommunfullmäktiges sammanträde den 23 mars 2021. 

Beslutsunderlag 
Fråga från Karolina Wallström (L) 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
1. Frågan får ställas. 
 
2. Frångå ärendet som därmed är färdigbehandlat. 

§ 88 Avgift för terminsplacering på fritidshem  
Ärendenummer: Ks 331/2021 

Ärendebeskrivning 
Fritidshem erbjuds till barn vars föräldrar arbetar eller studerar, och är öppet 
före och efter skolan och under skolloven. Barn kan gå på fritids från 
förskoleklass till och med vårterminen det år barnet fyller 13 år. 
 
Örebro kommuns avgift för 15-dagarsplacering på fritidshem har varit 
oförändrad sedan minst femton år tillbaka. Avgiften omfattas inte av 
maxtaxan. Avgiften för 15-dagarsplacering höjs från dagens 400 kronor per 
halvår till 800 kronor per halvår. Höjningen av avgiften kommer att ske stegvis. 
 
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 16 mars 2021. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse ”Avgift för 15-dagarsplacering på fritidshem”, 2021-01-25  
Protokollsutdrag från Programnämnd barn och utbildning, 2021-02-04 § 13 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 
 
1. Avgiften för 15-dagarsplacering höjs stegvis, från hösten 2021 uppgår den 
till 600 kronor per halvår och från hösten 2022 till 800 kronor per halvår. 
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2. Avgiften kommer att indexeras utifrån skolindex, första gången är från andra 
halvåret 2023. 

Yrkande 
Marlene Jörhag (KD) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag. 
 
Markus Allard (ÖrP) yrkar avslag på Kommunstyrelsens förslag. 

Proposition 
Ordförande Jan Zetterqvist (S) finner att det finns två förslag till beslut, det vill 
säga Marlene Jörhags (KD) yrkande om bifall till Kommunstyrelsens förslag 
respektive Markus Allards (ÖrP) yrkande om avslag på Kommunstyrelsens 
förslag. Ordföranden ställer dessa mot varandra och finner att 
Kommunfullmäktige beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
1. Avgiften för 15-dagarsplacering höjs stegvis, från hösten 2021 uppgår den 
till 600 kronor per halvår och från hösten 2022 till 800 kronor per halvår. 
 
2. Avgiften kommer att indexeras utifrån skolindex, första gången är från andra 
halvåret 2023. 

Reservation 
Markus Allard (ÖrP) och Peter Springare (ÖrP) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för Markus Allards (ÖrP) yrkande om avslag på Kommunstyrelsens 
förslag. 

§ 89 Ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 3 2020 
Ärendenummer: Ks 298/2021 

Ärendebeskrivning 
Programnämnd social välfärd och Socialnämnden är enligt 16 kap 6 f – h §§ 
Socialtjänstlagen (SoL) och 28 f-h §§ Lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) skyldiga att kvartalsvis rapportera de beslut om 
bistånd enligt 4 kap 1 § SoL och insats enligt 9 § LSS som inte verkställts inom 
tre månader, eller där avbrott i verkställigheten varat längre än tre månader. 
Rapporteringen ska lämnas till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), 
kommunens revison och kommunfullmäktige. I rapporten ska det framgå: 

 vilken typ av bistånd som beslutet gäller, 
 tidpunkt för beslutet, 
 hur lång tid som gått sedan beslutet togs, 
 en kortfattad beskrivning av skälen för dröjsmålet. 
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En särskild avgift kan enligt samma lagar utdömas för de beslut som inte 
verkställts inom skälig tid. Avgiften är lägst tio tusen kronor och högst en 
miljon kronor. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 16 mars 2021. 

Beslutsunderlag 
Rapport om beslut enligt SoL och LSS som ej verkställts inom tre månader, 
kvartal 3 2020 
Förteckning över ej verkställda beslut kvartal 3, 2020 
Protokollsutdrag från Programnämnd social välfärd, 2020-02-04 §4 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 
 
- Informationen tas till protokollet. 

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

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

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
- Informationen tas till protokollet. 

§ 90 Svar på motion från Örebropartiet om att lägga ner 
merparten av Vivallaskolan 
Ärendenummer: Ks 1175/2019 

Ärendebeskrivning 
Markus Allard (ÖrP) och Peter Springare (ÖrP) har inkommit med en motion 
som anmäldes i Kommunfullmäktige 19 juni 2019. 

Motionen innehåller ett förslag om att lägga ner åk 2-6 på Vivallaskolan. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 5 maj 2020. 

Kommunfullmäktige bordlade ärendet den 20 maj, den 16 juni, den 23 
september, den 20 oktober, den 17 november, den 15 december 2020,  den 26 
januari och den 17 februari 2021. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2020-02-20 
Motion 
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Beslut från Programnämnd barn och utbildning 2020-03-05 
Yttrande över motion från Markus Allard (ÖrP) och Peter Springare (ÖrP), 
2020-02-13 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 

- Motionen avslås. 

Yrkande 
Marlene Jörhag (KD), Jessica Ekerbring (S), Helena Ståhl (SD), Katarina 
Folkeson (kommunalråd för MP), Seydou Bahngoura (C), Cecilia Lönn 
Elgstrand (V), Daniel Spiik (SD), Carina Toro Hartman (S), Maria Haglund 
(M), Fisun Yavas (S), Karolina Wallström (L), Kenneth Handberg (S), 
Elisabeth Malmqvist (C), Ulrica Solver-Gustavsson (L), John Johansson (S) 
och Annika Tholster (C) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag att 
motionen ska avslås. 
 
Markus Allard (ÖrP) och Peter Springare (ÖrP) yrkar att motionen ska bifallas. 

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

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
- Motionen avslås. 

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

§ 91 Svar på motion från Sverigedemokraterna om 
krafttag mot åldersbedrägerierna 
Ärendenummer: Ks 1370/2016 

Ärendebeskrivning 
Daniel Spiik m.fl. (SD) har inkommit med en motion som anmäldes i 
Kommunfullmäktige den 23 november 2016. 

Motionen innehåller följande förslag: 
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- Örebro kommun granskar åldern hos samtliga ensamkommande barn i 
kommunens omsorg och i misstänkta fall begär omprövning av 
Migrationsverket. 

- I de fall en ensamkommande placerats på skola och det sedan efter 
åldersbedömning visar sig att vederbörande aldrig skulle haft rätt till det, så ska 
denne omgående stängas av från skolan. 

- Örebro kommun utreder möjligheten att upphandla egna medicinska 
ålderskontroller. 

Det som efterfrågas i motionen tillgodoses i stora delar redan idag. 
Bedömningen är också att förslaget om att Örebro kommun ska utreda 
möjligheten att upphandla egna medicinska åldersbedömningar inte är förenligt 
med den kommunala kompetensen. Förslaget är att motionen avslås. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 15 september 2020. 

Kommunfullmäktige bordlade ärendet den 23 september, den 20 oktober, den 
17 november, den 15 december 2020, den 15 december 2020, den 26 januari 
och den 17 februari 2021. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse till Kommunstyrelsen, 2020-
05-14 
Protokollsutdrag från Programnämnd barn och utbildning 2020-04-29, § 77 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse till Programnämnd barn och 
utbildning, Bou 2136/2016, 2020-04-17 
Daniel Spiik m.fl. (SD), motion om krafttag mot åldersbedrägerierna, 2016-11-
18 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 

- Motionen avslås. 

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

Yrkande 
Marlene Jörhag (KD) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag att motionen 
ska avslås. 
 
Daniel Spiik (SD) och Markus Allard (ÖrP) yrkar att motionen ska bifallas. 

Proposition 
Ordförande Jan Zetterqvist (S) finner att det finns två förslag till beslut, det vill 
säga Marlene Jörhags (KD) yrkande om bifall till Kommunstyrelsens förslag att 
avslå motionen respektive Daniel Spiiks (SD) och Markus Allards (ÖrP) 
yrkanden om att bifalla motionen. Ordföranden ställer dessa mot varandra och 
finner att Kommunfullmäktige beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag. 
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Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

- Motionen avslås. 

Reservation 
Bo Ammer (SD), Sigvard Blixt (SD), Arne Björklund (SD), Daniel Spiik (SD), 
Helena Ståhl (SD), David Larsson (SD), Markus Allard (ÖrP) och Peter 
Springare (ÖrP) reserverar sig mot beslutet till förmån Daniel Spiiks (SD) och 
Markus Allards (ÖrP) yrkanden om att bifalla motionen. 

§ 92 Svar på motion från Sverigedemokraterna om 
uppdaterat ersättningsreglemente 
Ärendenummer: Ks 244/2019 

Ärendebeskrivning 
Daniel Spiik (SD) har inkommit med en motion som anmäldes i 
Kommunfullmäktige den 6 februari, 2019, § 25. 

Motionen innehåller ett förslag om att ersättningsreglementet för 
förtroendevalda ska uppdateras med utgångspunkt i riktlinjerna rörande 
egenföretagare. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 15 september 2020. 

Kommunfullmäktige bordlade ärendet den 23 september, den 20 oktober, den 
17 november, den 15 december 2020, den 26 januari och den 17 februari 2021. 

Beslutsunderlag 
Motion från Daniel Spiik (SD) om uppdaterat ersättningsreglemente, 2019-02-
06 
Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige, 2019-01-20, § 17 
Riktlinjer för arvoden och ersättningar till förtroendevalda, partigruppsresurser 
och partistöd 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 

1. Motionens första beslutssats avslås. 

2. Motionens andra beslutssats avslås. 

3. Motionens tredje beslutssats är tillgodosedd. 

4. Motionens fjärde beslutssats avslås. 

Vid Kommunstyrelsens sammanträde reserverade sig Helena Ståhl (SD) mot 
beslutet till förmån för sitt eget yrkande om att bifalla motionen. 
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Yrkande 
Kenneth Handberg (S) och Johan Kumlin (M) yrkar bifall till 
Kommunstyrelsen förslag att beslutspunkterna 1, 2 samt 4 avslås och 
beslutspunkt 3 är tillgodosedd. 
 
Daniel Spiik (SD) yrkar att motionen ska bifallas. 

Proposition 
Ordförande Jan Zetterqvist (S) finner att det finns två förslag till beslut, det vill 
säga Kenneth Handbergs (S) och Johan Kumlins (M) yrkanden om bifall till 
Kommunstyrelsens förslag att beslutspunkterna 1, 2 samt 4 avslås och 
beslutspunkt 3 är tillgodosedd respektive Daniel Spiiks (SD) yrkande om 
att bifalla motionen. Ordföranden ställer dessa mot varandra och finner att 
Kommunfullmäktige beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag.  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
1. Motionens första beslutssats avslås. 
 
2. Motionens andra beslutssats avslås. 
 
3. Motionens tredje beslutssats är tillgodosedd. 
 
4. Motionens fjärde beslutssats avslås. 

Reservation 
Bo Ammer (SD), Sigvard Blixt (SD), Arne Björklund (SD), Daniel Spiik (SD), 
Helena Ståhl (SD) och David Larsson (SD) reserverar sig mot beslutet till 
förmån Daniel Spiiks (SD) yrkande om att bifalla motionen. 

§ 93 Svar på motion från Örebropartiet om att stoppa all 
pågående och planerad HBTQ-certifiering 
Ärendenummer: Ks 620/2019 

Ärendebeskrivning 
Örebropartiets fullmäktigegrupp inkom med en motion om att stoppa all 
pågående och planerad HBTQ-certifiering som anmäldes till 
Kommunfullmäktige den 28 mars 2019. 

I motionen föreslår Örebropartiet att all pågående och planerad HBTQ-
certifiering inom Örebro kommuns bolag och verksamheter ska stoppas. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 15 september 2020. 

Kommunfullmäktige bordlade ärendet den 23 september, den 20 oktober, den 
17 november, den 15 december 2020, den 26 januari och den 17 februari 2021. 
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Beslutsunderlag 
Örebropartiets fullmäktigegrupp, motion om att stoppa all pågående och 
planerad HBTQ-certifiering, 2019-03-28 
Tjänsteskrivelse, 2020-09-08 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 

- Motionen avslås. 

Vid Kommunstyrelsens sammanträde reserverade sig Helena Ståhl (SD) mot 
beslutet till förmån för sitt eget yrkande om bifalla motionen med tillägget om 
att det även ska gälla HBTQ-diplomering och liknande. 

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

Ajournering 
Kommunfullmäktige ajournerar sig 15 min för att en ledamot som deltar på 
distans förlorat anslutningen till sammanträdet. 

Yrkande 
Jimmy Nordengren (C), Jessica Ekerbring (S), Katarina Folkeson 
(kommunalråd för MP), Martha Wicklund (V), Pell-Uno Larsson (S), Marie 
Brorson (S), Gunhild Wallin (C), Ulrica Solver-Gustavsson (L), Fisun Yavas 
(S), Karolina Wallström (L), John Johansson (S), Kenneth Handberg (S), Ullis 
Sandberg (S) och Susann Wallin (S) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag 
att motionen ska avslås. 
 
Markus Allard (ÖrP), Cecilia Askerskär Philipsson (M), Maria Hedwall (M), 
Anders Åhrlin (M), Peter Springare (ÖrP), Bo Ammer (SD), Daniel Spiik 
(SD) och David Larsson (SD) yrkar att motionen ska bifallas. 
 
Helena Ståhl (SD) yrkar att motionen ska bifallas med tillägget att det även ska 
gälla HBTQ-diplomering och liknande.  
 
Daniel Spiik (SD), Bo Ammer (SD), David Larsson (SD), Peter Springare 
(ÖrP) och Markus Allard (ÖrP) yrkar bifall till Helena Ståhls (SD) 
tilläggsyrkande. 

Proposition 
Ordförande Jan Zetterqvist (S) finner att det finns tre förslag till beslut, det vill 
säga Jimmy Nordengrens (C) m.fl. yrkande om bifall till Kommunstyrelsen 
förslag att avslå motionen, Markus Allards (ÖrP) m.fl. yrkande om att bifalla 
motionen respektive Helena Ståhls (SD) m.fl. tilläggsyrkande om att detta 
även ska gälla HBTQ-diplomering och liknande. 
 
Ordföranden föreslår följande propositionsordning. Först ställs Jimmy 
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Nordengrens (C) m.fl. yrkande om bifall till Kommunstyrelsens förslag att 
avslå motionen mot Markus Allards (ÖrP) m.fl. yrkande om att bifalla 
motionen. Om Kommunfullmäktige beslutar enligt Markus Allards (ÖrP) m.fl. 
yrkande om att bifalla motionen ställer ordföranden därefter Helena Ståhls 
(SD) m.fl. tilläggsyrkande om att detta även ska gälla HBTQ-diplomering och 
liknande under proposition. Kommunfullmäktige godkänner 
propositionsordningen. 
 
Ordföranden ställer Jimmy Nordengrens (C) m.fl. yrkande om bifall till 
Kommunstyrelsen förslag att avslå motionen mot Markus Allards (ÖrP) m.fl. 
yrkande om att bifalla motionen och finner att Kommunfullmäktige beslutar 
enligt Kommunstyrelsens förslag. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
- Motionen avslås. 

Reservation 
Helena Ståhl (SD), Bo Ammer (SD), Terés Björndahl (SD), Arne Björklund 
(SD), Daniel Spiik (SD), David Larsson (SD), Markus Allard (ÖrP) och Peter 
Springare (ÖrP) reserverar sig mot beslutet till förmån för Helena Ståhls (SD) 
m.fl. yrkanden om att bifalla motionen med tillägget att det även ska gälla 
HBTQ-diplomering och liknande. 
 
Anders Åhrlin (M), Hossein Azeri (M), Johan Kumlin (M), Christopher 
Hedbom Rydaeus (M), Anders Brandén (M), Maria Haglund (M), Cecilia 
Askerskär Philipsson (M), Maria Hedwall (M), Daniel Granqvist (M), Stefan 
Stark (M) och Carina Börjesson (M) reserverar sig mot beslutet till 
förmån Anders Åhrlins (M) m.fl. yrkanden om att bifalla motionen. 

§ 94 Svar på motion från Stefan Stark (M) om trygghet och 
studiero på Örebros gymnasieskolor 
Ärendenummer: Ks 557/2017 

Ärendebeskrivning 
Stefan Stark (M), har inkommit med en motion som anmäldes i 
Kommunfullmäktige den 13 mars, 2017. Motionen innehåller ett förslag om att 
kommunen utreder möjligheten att anställa två ordningsvakter som ronderar 
på de kommunala gymnasieskolorna i centrala Örebro för att hantera de 
ordningsproblem som finns, samt se till att obehöriga inte kommer in i 
skolornas lokaler och matsalar. Bedömningen är att motionens syfte redan är 
tillgodosedd inom den kommunala verksamheten. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 13 oktober 2020. 

Kommunfullmäktige bordlade ärendet den 20 oktober, den 17 november, den 
15 december 2020, den 26 januari och den 17 februari 2021. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2020-08-14 
Motion från Stefan Stark (M), 2017-03-13 
Beslut från Programnämnd barn och utbildning, 2020-09-03. § 158 
Reservation från Moderaterna i Programnämnd barn och utbildning 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 

- Motionen är tillgodosedd. 

Vid Kommunstyrelsens sammanträde reserverade sig Anders Åhrlin (M) och 
Helena Ståhl (SD) till förmån för sina respektive bifallsyrkanden till motionen. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
- Ärendet bordläggs. 

§ 95 Svar på motion från Sara Bronner (MP) om starta ett 
klimatråd i Örebro kommun 
Ärendenummer: Ks 628/2019 

Ärendebeskrivning 
Sara Bronner (MP) inkom med en motion om att starta ett klimatråd i Örebro 
kommun som anmäldes till Kommunfullmäktige den 27 mars 2019. 

Sara Bronner (MP) föreslår Kommunfullmäktige att besluta: 

- Att Örebro kommun tar initiativ till att starta ett klimatråd, där kommunen 
tillsammans med ett antal nyckelaktörer i näringsliv och civilsamhälle driver ett 
offensivt och strategiskt klimatarbete med syfte att minska klimatutsläppen. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 10 november 2020. 

Kommunfullmäktige bordlade ärendet den 17 november, den 15 december 
2020, den 26 januari och den 17 februari 2021. 

Beslutsunderlag 
Sara Bronner (MP), motion om att starta ett klimatråd i Örebro kommun, 
2019-03-27, KF § 87 
Tjänsteskrivelse, 2020-07-01 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 

- Motionen avslås. 

Vid Kommunstyrelsens sammanträde reserverade sig Martha Wicklund (V) 
mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande om att bifalla motionen. 
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Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
- Ärendet bordläggs. 

§ 96 Svar på motion från Sara Bronner (MP) om att utöka 
antalet drickvattenstationer 
Ärendenummer: Ks 1509/2019 

Ärendebeskrivning 
Miljöpartiets fullmäktigegrupp inkom med en motion om att utöka antalet 
dricksvattenstationer i Örebro kommun som anmäldes till 
Kommunfullmäktige den 26 september 2019. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 19 januari 2021. 

Kommunfullmäktige bordlade ärendet den 26 januari och den 17 februari 
2021. 

Beslutsunderlag 
Miljöpartiets fullmäktigegrupp, motion om att utöka antalet 
dricksvattenstationer, 2019-09-26 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 

- Motionen avslås. 

Vid Kommunstyrelsens sammanträde reserverade sig Martha Wicklund (V) 
mot beslutet till förmån sitt eget yrkande om att bifalla motionen. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
- Ärendet bordläggs. 

§ 97 Svar på motion från Daniel Spiik (SD) och Habib Brini 
(SD) om att nyttja MC-platser på vintertid 
Ärendenummer: Ks 972/2015 

Ärendebeskrivning 
Daniel Spiik (SD) och Habib Brini (SD) har inkommit med en motion som 
anmäldes i Kommunfullmäktige den 30 september 2015. 
 
Motionen innehåller förslag på förändringar av parkeringsregleringen gällande 
parkeringsplatser för motorcyklar (MC-parkeringar) under vintertid. 
 
Motionärernas förslag är att ändra parkeringsreglering av MC-parkeringar 
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under vinterhalvåret och reglera dem så att de gäller alla fordon. Detta för att 
avhjälpa parkeringsbrist samt öka resursutnyttjandet. 
 
Tekniska förvaltningen som berett ärendet föreslår att motionen avslås. 
 
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 19 januari 2021. 

Kommunfullmäktige bordlade ärendet den 26 januari och den 17 februari 
2021. 

Beslutsunderlag 
Motion från Daniel Spiik och Habib Brini, båda (SD), om att nyttja MC-platser 
på vintertid, 2015-08-27 
Tjänsteskrivelse, 2020-10-12 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 

- Motionen avslås. 

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

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
- Ärendet bordläggs. 

§ 98 Svar på motion från Daniel Granqvist (M) om 
samverkan mellan Tekniska förvaltningen och polisen  
Ärendenummer: Ks 1190/2017 

Ärendebeskrivning 
Daniel Granqvist (M) har inkommit med en motion som anmäldes i 
Kommunfullmäktige den 27 september 2017, § 237. Motionären föreslår att 
Tekniska nämnden får i uppdrag att inleda och upprätthålla ett samarbete med 
Polismyndighetens trafikpolis för samråd kring lokala trafikföreskrifter, 
övervakning av trafikregler och därmed sammanhängande frågor. 
 
Bedömningen är att motionen är tillgodosedd då Tekniska nämnden redan har 
ett samarbete med Polisen avseende lokala trafikföreskrifter och övervakning 
av dessa. 
 
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 19 januari 2021. 

Kommunfullmäktige bordlade ärendet den 26 januari och den 17 februari 
2021. 
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Beslutsunderlag 
Motion från Daniel Granqvist (M) om samarbete mellan Tekniska nämnden 
och trafikpolisen, 2017-09-27 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-09-17 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 

- Motionen är tillgodosedd. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
- Ärendet bordläggs. 

§ 99 Svar på motion från Vänsterpartiet om att utlysa 
klimatnödläge 
Ärendenummer: Ks 1513/2019 

Ärendebeskrivning 
Vänsterpartiets fullmäktigegrupp inkom den 25 september 2019 med en 
motion om att utlysa klimatnödläge i Örebro. 

Vänsterpartiets förslår i sin motion att: 

- Erkänna att vi befinner oss i ett klimatnödläge 

- Erkänna att nödläget kräver massmobilisering och akuta genomgripande 
åtgärder på lokal, regional, nationell och internationell nivå. 

- Erkänna att nödläget varar tills världens nationer säkerställt målet att den 
globala uppvärmningen inte passerar förödande 1,5 grader. 

- Ge kommunen i uppdrag att skyndsamt ta fram en klimatnödlägesplan och 
prioritera planen i kommunens strategiska arbete. 

- Fastställa att kommunen i klimatnödlägesplanen prioritera att påverka andra 
kommuner och högre politiska nivåer att utlysa nödläge. 

- Fastställa att kommunen i klimatnödlägesplanen prioriterar att samarbeta med 
andra kommuner internationellt och nationellt för att bygga upp kompetens 
och ta kompensatoriskt ansvar för en omställning tills högre nivåer tar sitt fulla 
ansvar. 

- Fastställa att kommunen i klimatnödlägesplanen tar på sig att informera alla 
människor som lever och verkar i Örebro kommun om klimatnödläget och 
samverka med lokala aktörer för en skyndsam omställning. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 9 februari 2021. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2020-12-01 
Motion från Vänsterpartiets fullmäktigegrupps om att utlysa klimatnödläge i 
Örebro, 2019-09-25  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 

- Motionen avslås. 

På Kommunstyrelsens sammanträde reserverade sig Martha Wicklund (V) för 
eget yrkande om bifall till motionen. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
- Ärendet bordläggs. 

§ 100 Svar på motion från Daniel Edström (SD) om mobilt 
sportotek 
Ärendenummer: Ks 415/2016 

Ärendebeskrivning 
Daniel Edström (SD) inkom med en motion om att införa ett mobilt Sportotek 
som anmäldes till Kommunfullmäktige den 30 mars 2016. 
 
I motionen föreslår Daniel Edström (SD): 
 
- ge Kulturnämnden i uppdrag att införa ett mobilt Sportotek tillgängligt för 
stadens barn och unga. 
 
- undersöka möjligheterna att införa ett system där även förskolor och skolor 
tillåts låna utrustning av Sportoteket. 
 
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 16 mars. 

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

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 
 
- Motionen är besvarad. 
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Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
- Ärendet bordläggs. 

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

Ärendebeskrivning 
Johan Åqvist (L) har inkommit med en motion till kommunfullmäktige med 
hänvisning till Handlingsplan för giftfria barnverksamheter att användandet av 
konstgräs i förskolornas utemiljö omedelbart skall upphöra samt att på de 
ställen där konstgräs redan idag finns ska det tas bort och ersättas. 
 
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 16 mars 2021. 

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

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 
 
- Motionen är tillgodosedd. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
- Ärendet bordläggs. 

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

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

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
- Ärendet bordläggs. 

§ 103 Interpellation från Linn Josefsson (V) till Ullis 
Sandberg (S) om rörelsehindrade ska isoleras under 
vintern 
Ärendenummer: Ks 1756/2019 

Ärendebeskrivning 
Linn Josefsson (V) har inkommit med en interpellation till Ullis Sandberg (S) 
om rörelsehindrade ska isoleras under vintern. Interpellationen anmäldes på 
Kommunfullmäktiges sammanträde den 20 november 2019. Interpellationen 
bordlades på Kommunfullmäktiges sammanträde den 10 december 2019, den 
28 januari, den 26 februari, den 24 mars, den 21 april, den 20 maj, den 16 juni, 
den 20 oktober, den 17 november, den  15 december 2020, den 26 januari och 
den 17 februari 2021. 

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

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
- Ärendet bordläggs. 

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

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

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
- Ärendet bordläggs. 

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

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

Beslutsunderlag 
Interpellation från Magnus Riseby (L) 
Svar från Marlene Jörhag (KD) 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
- Ärendet bordläggs. 

§ 106 Interpellation från Daniel Granqvist (M) till Ullis 
Sandberg (S) om ekonomin för trafiksäkerhetsfrämjande 
åtgärder 
Ärendenummer: Ks 166/2020 

Ärendebeskrivning 
Daniel Granqvist (M) har inkommit med en interpellation till Ullis Sandberg 
(S) om ekonomin för trafiksäkerhetsfrämjande åtgärder. Interpellationen 
anmäldes på Kommunfullmäktiges sammanträde den 28 januari 2020. 
Interpellationen bordlades på Kommunfullmäktiges sammanträde den 26 
februari, den 24 mars, den 21 april, den 20 maj, den 16 juni, den 23 september, 
den 20 oktober, den 17 november, den 15 december 2020, den 26 januari och 
den 17 februari 2021. 
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Beslutsunderlag 
Interpellation från Daniel Granqvist (M) 
Svar från Ullis Sandberg (S) 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
- Ärendet bordläggs. 

§ 107 Interpellation från Bo Ammer (SD) till Ullis Sandberg 
(S) om luftföroreningarna 
Ärendenummer: Ks 167/2020 

Ärendebeskrivning 
Bo Ammer (SD) har inkommit med en interpellation till Ullis Sandberg (S) om 
luftföroreningarna. Interpellationen anmäldes på Kommunfullmäktiges 
sammanträde den 28 januari 2020. Interpellationen bordlades på 
Kommunfullmäktiges sammanträde den 26 februari, den 24 mars, den 21 april, 
den 20 maj, den 16 juni, den 23 september, den 20 oktober, den 17 november, 
den 15 december 2020, den 26 januari och den 17 februari 2021. 

Beslutsunderlag 
Interpellation från Bo Ammer (SD) 
Svar från Ullis Sandberg (S) 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
- Ärendet bordläggs. 

§ 108 Interpellation från Bo Ammer (SD) till Ullis Sandberg 
(S) om ledstråken 
Ärendenummer: Ks 168/2020 

Ärendebeskrivning 
Bo Ammer (SD) har inkommit med en interpellation till Ullis Sandberg (S) om 
ledstråken. Interpellationen anmäldes på Kommunfullmäktiges sammanträde 
den 28 januari 2020. Interpellationen bordlades på Kommunfullmäktiges 
sammanträde den 26 februari, den 24 mars, den 21 april, den 20 maj, den 16 
juni, den 23 september, den 20 oktober, den 17 november, den 15 december 
2020, den 26 januari och den 17 februari 2021. 

Beslutsunderlag 
Interpellation från Bo Ammer (SD) 
Svar från Ullis Sandberg (S) 
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Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
- Ärendet bordläggs. 

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

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

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

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
- Ärendet bordläggs. 

§ 110 Interpellation från Patrik Jämtvall (L) till Kenneth 
Handberg (S) om hur bevakar vi att demokrati och 
öppenhet försvaras av alla inom kommunen 
Ärendenummer: Ks 837/2020 

Ärendebeskrivning 
Patrik Jämtvall (L) har inkommit med en interpellation till Kenneth 
Handberg (S) om hur bevakar vi att demokrati och öppenhet försvaras av alla 
inom kommunen. Interpellationen anmäldes på Kommunfullmäktiges 
sammanträde den 16 juni 2020. Interpellationen bordlades på 
Kommunfullmäktiges sammanträde den 23 september, den 20 oktober, den 17 
november, den 15 december 2020, den 26 januari och den 17 februari 2021. 

Beslutsunderlag 
Interpellation från Patrik Jämtvall (L) 
Svar från Kenneth Handberg (S) 
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Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
- Ärendet bordläggs. 

§ 111 Interpellation från Daniel Granqvist (M) till Kenneth 
Handberg (S) om ersättning för avstängda vägar 
Ärendenummer: Ks 1122/2020 

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

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

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
- Ärendet bordläggs. 

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

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

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

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
- Ärendet bordläggs. 
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§ 113 Interpellation från Johan Kumlin (M) till Ullis 
Sandberg (S) om livs- och parkeringspusslet 
Ärendenummer: Ks 1474/2020 

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

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

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
- Ärendet bordläggs. 

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

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

Beslutsunderlag 
Interpellation från Lea Strandberg (MP) 
Svar från Marlene Jörhag (KD) 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
- Ärendet bordläggs. 
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§ 115 Interpellation från Lea Strandberg (MP) till Jimmy 
Nordengren (C) om när kommer döva medborgare i 
Örebro ges möjlighet att känna sig delaktiga i kommunen 
Ärendenummer: Ks 207/2021 

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

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

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
- Ärendet bordläggs. 

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

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

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

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

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

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

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
- Ärendet bordläggs. 

§ 118 Anmälan av enkla frågor och interpellationer till 
kommande sammanträde 

Ärendebeskrivning 
Maria Sääf (MP) har inkommit med en enkel fråga till Jimmy Nordengren (C) 
om var är koldioxidbudgeten. 
 
Emelie Jaxell (M) har inkommit med interpellation till John Johansson (S) om 
bedriver kommunen god hälso-sjukvård på de särskilda boendena. 
 
Daniel Granqvist (M) har inkommit med en interpellation till Kenneth 
Handberg (S) om grundläggande kunskaper i förvaltningsrätt. 

Beslutsunderlag 
Enkel fråga från Maria Sääf (MP) till Jimmy Nordengren (C) om var är 
koldioxidbudgeten, Ks 533/2021 
 
Interpellation från Emelie Jaxell (M) till John Johansson (S) om bedriver 
kommunen god hälso-sjukvård på de särskilda boendena, Ks 531/2021 
 
Interpellation från Daniel Granqvist (M) till Kenneth Handberg (S) om 
grundläggande kunskaper i förvaltningsrätt, Ks 532/2021 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
- Enkla frågan och interpellationerna får ställas. 
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§ 119 Anmälan av motioner 

Ärendebeskrivning 
Maria Haglund (M) har inkommit med en motion om att garantera våra elever 
studie- och yrkesvägledning. 
 
Miljöpartiets- och Vänsterpartiets fullmäktigegrupp har inkommit med en 
motion om fossilfri reklam. 
 
Miljöpartiets- och Vänsterpartiets fullmäktigegrupp har inkommit med en 
motion om att inför modellen "Sluta skjut" i Örebro. 
 
Miljöpartiets fullmäktigegrupp har inkommit med en motion om gratis 
mensskydd på kommunens skolor och arbetsplatser. 
 
Miljöpartiets fullmäktigegrupp har inkommit med en motion om att inkludera 
Markbacken i Partnerskap Örebro. 

Beslutsunderlag 
Motion från Maria Haglund (M) om att garantera våra elever studie- och 
yrkesvägledning, Ks 537/2021 
Motion från Miljöpartiets- och Vänsterpartiets fullmäktigegrupp om fossilfri 
reklam, Ks 534/2021 
Motion från Miljöpartiets- och Vänsterpartiets fullmäktigegrupp om att inför 
modellen "Sluta skjut" i Örebro, Ks 538/2021 
Motion från Miljöpartiets fullmäktigegrupp om gratis mensskydd på 
kommunens skolor och arbetsplatser, Ks 535/2021 
Motion från Miljöpartiets fullmäktigegrupp om att inkludera Markbacken i 
Partnerskap Örebro, Ks 536/2021 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
- Motionerna remitteras till Kommunstyrelsen. 

§ 120 Anmälan av handlingar 

Ärendebeskrivning 
Punkten utgår då inga inkomna handlingar har anmälts till 
Kommunfullmäktige. 

§ 121 Vissa val m.m. 
Ärendenummer: Ks 487/2021 

Ärendebeskrivning 
Valberedningen har den 23 mars inkommit med en valhandling. Valhandlingen 
läggs som en bilaga till protokollet. 
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Beslutsunderlag 
Valhandling, 2021-03-23 

Kommunfullmäktiges behandling 
Helena Ståhl (SD) uppmärksammar Valberedningens ordförande Eva Eriksson 
(S) på att Joakim Sjögren (SD) ska föreslås som ny ledamot i Förskolenämnden 
efter Terés Björndahl (SD), inte ny ersättare som det står i valhandlingen. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
- Enligt Valberedningens förslag med föredragen ändring.
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    Kommunfullmäktige 
 

 
Vissa val m.m. 
 
Nedanstående personer har begärt entledigande från angivna uppdrag: 
 
 
Linda Smedberg (S), Ks 335/2021 Ledamot i Kommunfullmäktige 
 Ordförande i Grundskolenämnden 
 Ledamot i Programnämnd barn och 

utbildning 
 
Sofia Hammargren (KD), Ks 206/2021 Ersättare i Funktionsstödsnämnden 
 
Börje Gustafsson (C), Ks 69/2021 Ledamot i Hemvårdsnämnden 
 Suppleant i Länsteatern i Örebro AB 
 
Terés Björndahl (SD), Ks 489/2021 Ledamot i Förskolenämnden 
 

 
  

Kommunfullmäktige föreslås besluta följande: 
 
1. Begärda entlediganden beviljas. 

 
2. Hos Länsstyrelsen begära att ny ersättare efter Linda Smedberg (S) utses till 

Kommunfullmäktige genom ny sammanräkning. 
 

3. Utse Madelene Spinord Semenets (S), tidigare ledamot, till ny ordförande i 
Grundskolenämnden efter Linda Smedberg (S). 

 
4. Utse Habib Slivo (S), tidigare ersättare, till ny ledamot i Grundskolenämnden 

efter Madelene Spinord Semenets (S). 
 

5. Utse Roger Andersson (S), tidigare ersättare, till ny ledamot i Programnämnd 
barn och utbildning efter Linda Smedberg (S). 

 
6. Utse Madelene Spinord Semenets (S) till ny ersättare i Programnämnd barn och 

utbildning efter Roger Andersson (S). Madelene Spinord Semenets (S) går in som 
sista ersättare. 
 

7. Utse Sara Maxe (KD) till ny ersättare Funktionsstödsnämnden efter Sofia 
Hammargren (KD). 
 

8. Utse Oscar Undevall (C) till ny ledamot i Hemvårdsnämnden efter Börje 
Gustafsson (C). 
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9. Utse Margaretha Ekström (C) till ny ersättare i Hemvårdsnämnden efter Oscar 

Undevall (C). 
 

10. Utse Joakim Sjögren (SD) till ny ledamot i Förskolenämnden efter Terés 
Björndahl (SD). 

 
11. Utse Maria Dubbelman (C) till ny suppleant i Länsteatern AB efter Börje 

Gustafsson (C). Valet avser tiden t.o.m. slutet av den ordinarie årsstämma som 
hålls närmast efter kommande val till Kommunfullmäktige. 
 

12. Valen under punkterna 3-10 avser tiden t.o.m. 31 december år 2022. 
 

 
 
För valberedningen 
 
 
Eva Eriksson 
Ordförande   Joacim Bock 
    Sekreterare 
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