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Kommunstyrelsen 
 
Datum: 2022-01-18 
Tid: 14:15–15:00 (ajournering § 3, 14:25-14:35) 
Plats: Dialogen, Rådhuset 
 
Närvarande ledamöter 
John Johansson (S) 
Jimmy Nordengren (C) 
Anders Åhrlin (M) 
Ullis Sandberg (S) 
Nabil Mouchi (S) 
Fisun Yavas (S) 
Roger Andersson (S) 
Marie Brorson (S) 
Marlene Jörhag (KD) 
Martha Wicklund (V) 
Maria Haglund (M) 
Johan Kumlin (M) 
Cecilia Askerskär Philipsson (M) 
Karolina Wallström (L) 
Helena Ståhl (SD) 
 
Närvarande ersättare 
Kemal Hoso (S) 
Ida Eklund (S) 
Carina Toro Hartman (S) 
Linda Larsson (C) 
Thord Andersson (KD) 
Emelie Jaxell (M) 
Yngve Alkman (L) 
Markus Allard (ÖrP) 
 
Övriga 
Peter Larsson Kommundirektör 
Anna Berggrund Informationsförsörjningsdirektör §§ 1-3 
Mats Guldbrand Enhetschef Nämndstödsenheten §§ 1-3 
Pernilla Wikström Pehrson Chefsjurist §§ 1-3 
 
Paragraf 1–3 och 6–15 
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§ 1 Närvarorätt för handläggare på Kommunstyrelsens 
sammanträde den 18 januari 2022 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens beslutsammanträden i Örebro kommun är inte öppna för 
allmänheten. Därmed behöver beslut fattas vid eventuell närvaro av andra. 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

- Informationsförsörjningsdirektör Anna Berggrund, Chefsjurist Pernilla 
Wikström Pehrson och enhetschef för nämndstöd Mats Guldbrand beviljas 
närvaro under Kommunstyrelsens sammanträde den 18 januari 2022. 

§ 2 Information om arbetet med översyn av Örebro 
kommuns förvaltningsorganisation 
Ärendenummer: Ks 1521/2019 
Handläggare: Peter Larsson 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-09-22, § 245, om ny nämndorganisation 
inför ny mandatperiod 2023. Ny nämndorganisation består av 
Kommunstyrelse, Valnämnd, Överförmyndarnämnd, Förskolenämnd, 
Grundskolenämnd, Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnd, Vård- och 
omsorgsnämnd, Socialnämnd, Funktionsstödsnämnd, Markplanerings- och 
exploateringsnämnd, Teknik- och servicenämnd, Bygg- och miljönämnd samt 
Kultur- och fritidsnämnd. Arbetet har genomförts i politiska arbetsgrupper 
med parlamentarisk sammansättning och har letts av en styrgrupp av 
partiföreträdare. 

Kommundirektören har utifrån beslutet om ny nämndorganisation påbörjat 
arbetet med en förändrad förvaltningsorganisation. Målet med uppdraget är att 
ska skapa en tydlig och effektiv förvaltningsorganisation som förmår ge 
Kommunstyrelsen och nämnderna ett ändamålsenligt stöd. 

På uppdrag av kommundirektören har ett förslag till förvaltningsorganisation 
arbetats fram genom en projektorganisation där samtliga programdirektörer 
och förvaltningschefer varit delaktiga. Vidare har det funnits en informell 
samverkansgrupp med fackliga företrädare som löpande informerats om 
arbetet. 

Kommundirektören har även under hösten löpande informerat om arbetet till 
den partiföreträdargrupp som arbetat fram förslag till ny nämndorganisation. 

Utifrån projektledningsgruppens och arbetsgruppernas arbete har kommun-
direktören beslutat gå vidare med ett förslag till förvaltningsorganisation. 
Förslaget innebär en gemensam förvaltningsorganisation inom det sociala 
området; en Socialförvaltning, två förvaltningar inom skol- och 
arbetsmarknadsområdet; en Förskole- och grundskoleförvaltning och en 
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Gymnasie- och arbetsmarknads-förvaltning samt tre förvaltningar inom 
samhällsbyggnadsområdet; en Teknik- och serviceförvaltning, en Miljö- och 
stadsbyggnadsförvaltning och en Kultur- och fritidsförvaltning. Inom 
Kommunstyrelseförvaltningen finns de gemensamma staberna som förutom 
stöd till Kommunstyrelsen ska serva alla förvaltningar och nämnder. 

Organisationsförslaget innebär ett första steg i att skapa en samlad lednings-
organisation och en ändamålsenlig och effektiv förvaltningsorganisation. Det 
innebär att en process för att tillsätta högsta ansvariga chefer för nya 
förvaltningar påbörjas. 

Tidplanen för det fortsatta arbetet innefattar en information till 
Kommunstyrelsen om kommundirektörens inriktning den 11 januari, 
information till Central samverkan om inriktningsförslaget den 12 januari och 
samverkan av beslut den 26 januari samt en information till Kommunstyrelsen 
den 1 februari efter samverkan. Den 15 mars beräknas beslut om tillsättning av 
högsta chefer för nya förvaltningar kunna fattas av Kommunstyrelsen. 

Därefter tar det fortsatta arbetet vid med att forma de nya förvaltningarna. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-12-13 
Rapport - Förändrad förvaltnings-organisation 2022/2023, Organisatorisk 
indelning, ansvar och ledningsstruktur, 2022-01-11 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen: 

- Ta del av informationen. 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 3 Fastställande av granskning av namnunderskrifter i 
Folkinitiativet mot BRT-systemet 
Ärendenummer: Ks 1177/2021 
Handläggare: Peter Larsson och Pernilla Wikström Pehrson, Anna Berggrund 

Ärendebeskrivning 
Ärende om att hålla folkomröstning i en viss fråga får i fullmäktige väckas av 
minst tio procent av de röstberättigade kommunmedlemmarna enligt 
lagen (1994:692) om kommunala folkomröstningar (folkinitiativ). 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 
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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. 

Kommunstyrelseförvaltningen har granskat underskrifterna utifrån 
kommunallagens kriterier. En oberoende part har fått i uppdrag särskilt 
granskat de av förvaltningen underkända underskrifterna. Granskningen 
gjordes av revisions- och konsultföretaget PwC och de finner avvikelser från 
kommunens egen granskning vad det gäller de underkända underskrifterna. 
Mot bakgrund av såväl förvaltningens egen granskning samt den granskning 
som har gjorts av oberoende part anser förvaltningen att det inte finns 
tillräckligt med underskrifter i folkinitiativet mot BRT för att frågan om 
folkomröstning ska tas upp i kommunfullmäktige. Kommunstyrelse-
förvaltningen kan samtidigt konstatera att antalet giltiga underskrifter är mycket 
nära det uppskattade gränsvärdet om 11 960. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, reviderad 2022-01-17 
Granskningsriktlinjer 
Granskningsstöd för granskning, 2021-10-25 
Rapport ”En oberoende genomgång av Örebro kommuns sammanställning av 
namnunderskrifter” - PwC, 2022-01-14 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen: 

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

Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut. 

Yrkanden 
Karolina Wallström (L) yrkar på att Kommunstyrelsen beslutar att 
Kommunfullmäktige omgående beslutar om en folkomröstning ska ske, samt 
på att BRT pausas med omedelbar verkan till dess att folkomröstning skett. 

Helena Ståhl (SD) yrkar på att fastställa att det har inkommit tillräckligt antal 
giltiga namnunderskrifter för att ärende om att hålla folkomröstning ska väckas 
i Kommunfullmäktige, samt yrkar bifall till Karolina Wallströms (L) andra del i 
sitt yrkande om att BRT pausas med omedelbar verkan till dess att 
folkomröstning skett. 

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

Anders Åhrlin (M) yrkar bifall till Karolina Wallströms (L) yrkande, samt till 
Helena Ståhls (SD) yrkande. 
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Ajournering 
Kommunstyrelsen ajournerar sig 10 minuter för politiska överläggningar. 

Karolina Wallström (L), Helena Ståhl (SD) och Anders Åhrlin (M) drar tillbaka 
sina yrkanden. 

Karolina Wallström (L), Helena Ståhl (SD) och Anders Åhrlin (M) yrkar på 
att Kommunstyrelsen finner att det finns tillräckligt med underskrifter för att 
hellre fria än fälla och skickar beslutet om folkomröstning till 
Kommunfullmäktige, samt på att BRT pausas med omedelbar verkan till dess 
att folkomröstning skett. 

Proposition 
Ordförande John Johansson (S) finner att det finns två förslag till beslut, det 
vill säga Kommunstyrelseförvaltningens förslag och Karolina Wallströms (L) 
m.fl. yrkande om att Kommunstyrelsen finner att det finns tillräckligt med 
underskrifter för att hellre fria än fälla och skickar beslutet om folkomröstning 
till Kommunfullmäktige, samt på att BRT pausas med omedelbar verkan till 
dess att folkomröstning skett. Därutöver finner ordförande att det finns ett 
yrkande från Martha Wicklund (V) om att få lämna ett särskilt yttrande till 
protokollet. 

Ordförande ställer först Kommunstyrelseförvaltningens förslag mot Karolina 
Wallströms (L) m.fl. yrkande och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

Votering 
Votering begärs och verkställs. 

Ja-röster innebär bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag och nej-
röster innebär bifall till Karolina Wallströms (L) m.fl. yrkande. 

Ja-röster lämnas av John Johansson (S), Ullis Sandberg (S), Nabil Mouchi (S), 
Fisun Yavas (S), Roger Andersson (S), Marie Brorson (S), Jimmy Nordengren 
(C), Marlene Jörhag (KD) och Martha Wicklund (V). 

Nej-röster lämnas av Anders Åhrlin (M), Maria Haglund (M), Johan Kumlin 
(M), Cecilia Askerskär Philipsson (M), Karolina Wallström (L) och Helena 
Ståhl (SD). 

Ordförande finner att Kommunstyrelsen med resultatet 9 ja-röster och 6 nej-
röster beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

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

Beslutspunkt 1 ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut. 

Reservationer 
Karolina Wallström (L) reserverar sig skriftligt mot beslutspunkt 1 till förmån 
för Karolina Wallströms (L), Helena Ståhls (SD) och Anders Åhrlins (M) 
gemensamma yrkande. 

Helena Ståhl (SD) reserverar sig skriftligt mot beslutspunkt 1 till förmån för 
Karolina Wallströms (L), Helena Ståhls (SD) och Anders Åhrlins (M) 
gemensamma yrkande. 

Anders Åhrlin (M), Maria Haglund (M), Johan Kumlin (M) och Cecilia 
Askerskär Philipsson (M) reserverar sig mot beslutspunkt 1 till förmån för 
Karolina Wallströms (L), Helena Ståhls (SD) och Anders Åhrlins (M) 
gemensamma yrkande. 

§ 6 Revidering av Kommunstyrelsens delegationsordning 
Ärendenummer: Ks 1444/2018 
Handläggare: Joacim Bock 

Ärendebeskrivning 
En delegationsordning är de ärendegrupper där nämnden beslutat att delegera 
sin beslutanderätt. Listan över ärendegrupperna benämns 
delegationsförteckning. 

Syftet med en delegationsordning är att avlasta nämnden vissa rutinmässiga 
beslut genom att överlåta dessa beslut till någon annan. Organisationen blir då 
mer effektiv genom att beslutsvägarna blir kortare och handläggningen 
snabbare. Detta skapar också utrymme för mer behandling av principiellt 
viktiga ärenden och ärenden av större vikt i nämnden. Delegering är en 
nödvändighet för att den kommunala organisationen och förvaltningen ska 
kunna fungera på ett effektivt sätt. 

Det är viktigt att poängtera att ansvaret för delegerade beslut inte följer med 
beslutanderätten vid delegering. Delegaten fattar beslut på nämndens vägnar 
och det är därför nämnden själv som är juridiskt ansvarig för de beslut som 
fattas av någon annan genom delegation. 

Delegationsordningen för Kommunstyrelsen antogs den 20 september 2016 
och reviderades senast den 8 juni 2021. 

Revideringar som föreslås är: 
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- Kommundirektörens får rätt att underteckna personuppgiftsbiträdesavtal. 
Delegationen finns för objektägare men det finns system utanför objekten.  

- Objektägares och kommundirektörens rätt att underteckna avtal för 
verksamhetssystem efter tilldelningsbeslut. 

- Samtliga delegationer som rör biträdande förvaltningschef tas bort eftersom 
funktionen inte finns i den nya organisationen. Delegationerna flyttas till 
avdelningschef eller kommundirektör. Förutom delegationerna i kapitel 8. 
GDPR. Dessa flyttas till Informationsförsörjningsdirektören. 

- Kanslichefens tas bort som ersättande delegat på mottagande av delgivningar 
ställda till Kommunstyrelsen eftersom funktionen inte finnas kvar. Enhetschef 
för nämndstöd föreslås överta delegationen. 

Tilläggen i Delegationsordningen markeras med gult och det som tas bort 
markeras med rött. 

För delegation inom finansverksamheten fattades ett separat beslut den 12 
oktober 2021 § 203. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-12-17 
Utkast – Kommunstyrelsens delegationsordning, 2021-12-17 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen: 

- Förslag till reviderad Delegationsordning för Kommunstyrelsen antas. 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 7 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. 
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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 
Programnämnd samhällsbyggnad förslag till Kommunstyrelsens: 

- Motionen avslås. 

Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut. 

Yrkande 
Helena Ståhl (SD) yrkar bifall till motionen. 

Proposition  
Ordförande John Johansson (S) finner att det finns två förslag till beslut, det 
vill säga Programnämnd samhällsbyggnads förslag om att avslå motionen och 
Helena Ståhls (SD) yrkande om att bifalla motionen. Ordförande ställer 
förslagen mot varandra och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt 
Programnämnd samhällsbyggnads förslag.  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

- Motionen avslås. 

Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut. 

Reservation 
Helena Ståhl (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget bifallsyrkande 
till motionen.  

§ 8 Fyllnadsval 
Ärendenummer: Ks 1503/2021 

Ärendebeskrivning 
Synskadades riksförbund (SRF) har inkommit med en avsägelse för Mikael 
Näsström från uppdraget som ledamot i Kommunala tillgänglighetsrådet 
(KTR). 

Förslag till beslut 
1. Entlediga Mikael Näsström från sitt uppdrag som ledamot Kommunala 
tillgänglighetsrådet (KTR)  . 

2. Utse Cecilia Ramstedt till ny ledamot i Kommunala tillgänglighetsrådet 
(KTR) efter Mikael Näsström. 
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Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

- Enligt förslag till beslut. 

§ 9 Remittering av motioner 
Ärendenummer: Ks 23/2021 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige den 14 december 2021 har överlämnat följande motioner 
för beredning: 

- Motion från David Larsson (SD) om hjärtstartare på kommunens 
äldreboenden. 

Beslutsunderlag 
Motion från David Larsson (SD) om hjärtstartare på kommunens äldreboende, 
Ks 1493/2021 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltingens förslag till Kommunstyrelsen: 

- Remittera motion från David Larsson (SD) om hjärtstartare på kommunens 
äldreboende till Programnämnd social välfärd. 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 10 Rapport från Örebro Rådhus AB 
Ärendenummer: Ks 30/2021 

Ärendebeskrivning 
Styrelsen i Örebro Rådhus AB ska enligt ägardirektivet hålla Kommunstyrelsen 
löpande informerad om sin egen och dotterbolagensverksamhet samt om 
åtgärder av större vikt. Information om ekonomiskt resultat och investeringar 
för bolagen i Örebro Rådhuskoncernen ingår i Örebro kommuns 
delårsrapporter. Årsredovisningar för Örebro Rådhus AB och dotterbolagen 
redovisas i sin helhet till Kommunstyrelse och Kommunfullmäktige. I denna 
rapport lämnas övrig information om moderbolagets och dotterbolagets 
verksamhet utifrån de ärenden som har behandlats i bolagens styrelser. 
Ärenden som ska behandlas av Kommunstyrelsen redovisas inte i denna 
rapport 

Beslutsunderlag 
Rapport från Örebro Rådhus AB, 2021-12-09 
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen: 

- Rapporten läggs till handlingarna. 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 11 Rapport över finansverksamheter under december 
2021 
Ärendenummer: Ks 32/2021 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelseförvaltningen anmäler rapport över finansverksamheter för 
december 2021. 

Beslutsunderlag 
Finansrapport december 2021 (Tillkommer) 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen: 

- Rapporten läggs till handlingarna. 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 12 Anmälan av delegationsbeslut december 2021 
Ärendenummer: Ks 1495/2021 

Ärendebeskrivning 
Alla beslut fattade med stöd av delegation av tjänsteman, ordförande, 
presidium eller utskott ska anmälas till Kommunstyrelsen på närmast följande 
sammanträde enligt 6 kap. 40 § KL. Det är först efter återrapporteringen till 
Kommunstyrelsen som delegationsbesluten kan vinna laga kraft och det är 
också ett sätt att hålla ledamöter och ersättare i Kommunstyrelsen informerade 
om vilka beslut som fattats genom delegation. Delegationsförteckningen för 
Kommunstyrelsen antogs den 20 september 2016 och reviderades senast den 6 
juni 2021. 
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Beslutsunderlag 
Sammanställning över delegationsbeslut inom övrig verksamhet under 
perioden 1-31 december 2021 
Sammanställning över delegationsbeslut inom finansverksamhet under 
perioden 1-31 december 2021 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen: 

- Anmälan av delegationsbeslut läggs till handlingarna. 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 13 Anmälan av handlingar 
Ärendenummer: Ks 37/2021 

Ärendebeskrivning 
Varje månad anmäler Kommunstyrelseförvaltningen handlingar som inkommit 
och bedöms relevanta för Kommunstyrelsen att få kännedom om. 

Beslutsunderlag 
- Regionstyrelsen, Region Örebro - Fördelning av ackumulerat överskott inom 
Regionhälsan mellan 2005-2020, Ks 1502/2021 
- Protokoll, Regionala samverkansrådets sammanträdet 2021-12-10 inkl. 
bilagor, Ks 882/2021 
- Delårsredovisning Finsam Lekeberg och Örebro 2021, Ks 1078/2021 
- Protokoll, Vätternvattens styrelsemöte 2021-12-10, Ks 401/2021 
- Länsstyrelsen i Dalarnas län - Protokoll efter tillsyn av Överförmyndaren i 
Örebro kommun, Ks 37/2021 
- Protokoll från Örebro Rådhus ABs styrelsemöte 2021-10-07, Ks 37/2021 
- Protokoll från Direktionen Nerikes brandkår 2021-12-10, Ks 37/2021 
- Protokoll från Örebro Rådhus ABs styrelsemöte 2021-12-09, Ks 37/2021 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen: 

- Anmälan läggs till handlingarna. 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 
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§ 14 Kommundirektörens rapport 
Ärendenummer: Ks 39/2021 

Ärendebeskrivning 
Kommundirektören redogör i en rapport för nyheter inom förvaltningen. 

Beslutsunderlag 
Kommundirektörens rapport december 2021 (Rapporten tillkommer senare) 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen: 

- Rapporten läggs till handlingarna. 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 15 Tillsättning av Utvecklings- och hållbarhetsdirektör, 
tillika chef för avdelningen Utveckling och Hållbarhet 
Ärendenummer: Ks 1385/2021 
Handläggare: Peter Larsson 

Ärendebeskrivning 
Rekrytering av Utvecklings- och hållbarhetsdirektör, tillika chef för 
avdelningen ”Utveckling och Hållbarhet” har genomförts som en intern 
process då goda kandidater har bedömts finnas inom kommunen. Centrala 
uppgifter för den nya avdelningen som skapats utifrån det som varit 
avdelningen för ”Samhällsutveckling” kommer att vara att: 

• I nära samarbete med politisk ledning bistå aktuella politiska forum. 
• Bistå kommunalråd och Kommunstyrelsen med sakkunskap inom olika 

områden 
• Omvärldsbevakning och samverkan med nationella, regionala och 

internationella aktörer 
• Ange grund för fördelning av resurser och ta fram styrande dokument 

på uppdrag av politiken samt utfärda direktiv som verksamheterna har 
att förhålla sig till. 

• Utveckla arbetsformer på avdelningen så att relevant stöd kan ges till 
förtroendevalda och verksamheter 

• Ansvara för implementeringen av kommunens program för hållbar 
utveckling 

• Ansvar för statistik, analys och uppföljning 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-01-13 
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag Kommunstyrelsen: 

1. Katrin Larsson tillsätts som Utvecklings- och hållbarhetsdirektör, tillika chef 
för avdelningen Utveckling och Hållbarhet. 

2. Tillträde sker under perioden 1 mars – 1 april 2022 och beslutas då av 
Kommundirektören. 

3. Finansiering sker inom befintlig budgetram. 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 



 

 

YRKANDE 
KOMMUNSTYRELSEN 
2022-01-18 

Ärende 3 Ks 1177/2021 

 

 
Fastställande av granskning av namnunderskrifter i folkinitiativet mot BRT-systemet. 

 

För Liberalernas är det av största vikt att örebroares yrkanden ska respekteras. Ca 15 500 

örebroare vill se en folkomröstning om vi ska ha BRT i Örebro. Kommunallagen säger att om 

10% av Örebros röstberättigade invånare yrkat på det så ska Kommunfullmäktige besluta om 

en folkomröstning ska hållas. Där är lagen väldigt tydlig. Tyvärr så påverkas det negativt att 

lagen inte är lika tydlig hur kontrollräkningen ska ske. De påverkar ju så klart om målkravet med 

10% uppfyllts.  

 

Text hämtad från SKR, hemsida; Det finns ingen särskild reglering som avser kontrollen av 

initiativtagarnas underskrifter. Det är alltså upp till respektive kommun eller region att 

bestämma hur denna kontroll ska gå till. Antalet som står bakom initiativet ska kontrolleras. 

Men när det gäller kontroll av behörigheten att stå bakom initiativet räcker det normalt med 

ett antal stickprov. Om det upptäcks obehöriga namn så måste man kontrollera fler.  

Detta tolkas i förarbeten och av många som att inte övergranska yrkandena och ”hellre fria 

än fälla”. Liberalernas erfarenhet av berörda folkinitiativet är att det är en tuff uppgift att nå ut 

och samla in 10%. Det är ett svårt uppnåbart demokratiskt verktyg. Vi anser inte att politiker ska 

göra det ännu svårare utan hörsamma den ansenliga summan av yrkanden och vi ska hellre 

fria än fälla. Kommunens ansvar att kontrollera yrkanden har visat sig vara mer avgörande än 

vi trodde. Metoder, riktlinjer och beslut om processen har enligt Liberalerna inte varit rätt, bra 

eller tydlig. 

Liberalerna är heller ej nöjda med kommunens beslut och hantering av den begärda externa 

granskningen. Vi upplever att den varit alltför styrd av tidigare kontrollräkningar av kommunen 

och alltför smal ur en juridisk och demokratisk synvinkel.  

Men anledning av ovan yrkar Liberalerna: 

1. Att kommunstyrelsen finner att det finns tillräckligt med underskrifter för att hellre fria än 

fälla och skickar beslutet om folkomröstning till kommunfullmäktige. 

2. Att BRT pausas med omedelbar verkan till dess att folkomröstning skett.  

 

 

Karolina Wallström (L)      Yngve Alkman (L)       

Ledamot kommunstyrelsen  Ersättare i kommunstyrelsen 
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_________________________________________________________________________________________________________________ 
Sverigedemokraterna Örebro kommun 
Organisationsnummer: 802450–5730 
Box 30000, 701 35, Örebro 
Telefon: 019-21 55 38 
E-post: orebro@sd.se Sid. 1  (1) 

Yrkande 
Ärende: Fastställande av granskning av namnunderskrifter i Folkinitiativet mot BRT-systemet 
Ärendenummer: KS 1177/2021 
Datum: 2022-01-18 

 

Ja – underlaget är godkänt, dags för folkomröstning! 

Förvaltningen, tillsammans med PwC, har nu fastställt att 11 936 namnunderskrifter är giltiga. Med andra ord verkar det 
saknas 24 namn i underlaget för att komma upp i minst 10 procent av röstberättigade i Örebro kommun. Det finns två delar 
i detta där Sverigedemokraterna landar i andra slutsatser jämfört med Förvaltningen.  

Granskningen i sig har sedan start varit ifrågasatt. PwC har även fastställt att Förvaltningen själv inte lyckats följa sina egna 
direktiv. Utöver det har bedömningsförfarandet inte legat fullt ut i linje med vad Kommunallagen säger, då kommunen haft 
en hårdare tolkning än nödvändigt. Sverigedemokraterna, Liberalerna, Örebropartiet och Trafikupproret är rörande överens 
om att ett stort antal namn utöver Förvaltningens slutsiffra, är giltiga enligt Kommunallagen. Därav anser vi, utan någon 
som helst tveksamhet, att folkinitiativet är klart giltigt och att tillräckligt med underskrifter har lämnats in. 

Nästa del är Förvaltningens fastställda slutsumma, där endast 24 namnunderskrifter saknas. Enligt förslag till beslut saknas 
alltså 0,02 procent av de röstberättigade i underlaget. Det är alltså inte flera hundra underskrifter vi pratar om, utan 24. Det 
är så pass på marginalen att det även för de partier som räds en folkomröstning borde ses som övertydligt att frågan om 
superbussarna berör. Medborgarna vill delge sin åsikt, demokrati har efterfrågats. Att vi har lyckats samla in över 15 000 
namnunderskrifter, via penna och papper, under en pandemi, med restriktioner att följa, säger allt om att stödet för BRT 
måste prövas hos folket. De partier som röstar nej till en folkomröstning erkänner endast att de inte tror sig ha stödet för 
snabbussar hos befolkningen.  

När det så tydligt är så få underskrifter som eventuellt saknas och så många personer som har skrivit under, så ser 
Sverigedemokraterna inga problem med att fastställa folkinitiativet som giltigt och att ärende om folkomröstning ska väckas 
i Kommunfullmäktige. 

 

Med hänvisning till ovanstående yrkar jag: 

 Att kommunstyrelsen finner att det finns tillräckligt med underskrifter för att hellre fria än fälla och 
skickar beslutet om folkomröstning till kommunfullmäktige. 
 

 Att BRT pausas med omedelbar verkan till dess att folkomröstning skett.  

 

Om yrkandet faller gäller ovanstående som reservation. 

 

För Sverigedemokraterna i Kommunstyrelsen 

Helena Ståhl (SD) 
Ledamot 



Datum: 2022-01-18 Särskilt yttrande  
Kommunstyrelsen  

 
 
3. 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 KD 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 Kommunallagen 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 
Kommundirektören 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”. 
 
 

För Vänsterpartiet 

Martha Wicklund (V) 
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