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§ 16 Tilläggsanslag och ombudgeteringar
Ärendenummer: Ks 78/2022
Handläggare: Andreas Nylén
Ärendebeskrivning

Ärendet innefattar ombudgeteringar mellan nämnder och tilläggsanslag för
kostnadsökningar och oförutsedda kostnader för budgetåret 2022.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2022-01-28
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Tilläggsanslag beviljas med totalt 18 040 tkr enligt
kommunstyrelseförvaltningens förslag.
2. Finansiering av tilläggsanslagen sker ur kommunstyrelsens utrymme för
oförutsedda behov med 16 540 tkr samt ur kommunstyrelsens utrymme för
satsning naturvård med 1 500 tkr.
3. Ombudgetering mellan Programnämnd barn och utbildning och
Kommungemensamma statsbidrag beviljas enligt
kommunstyrelseförvaltningens förslag.
4. Ombudgetering mellan Programnämnd barn och utbildning och
Programnämnd social välfärd beviljas enligt kommunstyrelseförvaltningens
förslag.
5. Ombudgetering av volympottsfinansierad investeringsbudget beviljas enligt
kommunstyrelsens förslag.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 17 Bokslutskommunikén - preliminärt bokslut Örebro
kommun 2021
Ärendenummer: Ks 224/2022
Handläggare: Johanna Larsson
Ärendebeskrivning

Bokslutskommunikén är en preliminär rapport av årets ekonomiska utfall.
Årsredovisningen som är en uppföljning av kommunens övergripande
strategier med budget för 2021 (ÖSB) är under produktion och presenteras i
kommunstyrelsen i slutet av mars.
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Beslutsunderlag

Bokslutskommuniké preliminärt bokslut 2021, 2022-01-31
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Bokslutskommunikén för 2021 godkänns.
Yrkande

Martha Wicklund (V) yrkar på att för lägga ett särskilt yttrande till protokollet.
Proposition

Ordförande Jimmy Nordengren (C) finner att det endast finns ett förslag till
beslut, det vill säga Kommunstyrelseförvaltningens förslag och att
Kommunstyrelsen beslutar enligt detta.
Därefter ställer ordförande Martha Wicklunds (V) yrkande om att få lämna ett
särskilt yttrande till protokollet under proposition och finner att
Kommunstyrelsen beslutar enligt detta.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
1. Bokslutskommunikén för 2021 godkänns.
2. Martha Wicklund (V) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.

§ 18 Kommunstyrelsens plan med budget 2022
Ärendenummer: Ks 1499/2021
Handläggare: Peter Larsson, Catharina Centerfjäll, Tove Rosin och Markus
Duberg
Ärendebeskrivning

Föreliggande plan avser Kommunstyrelsens verksamhetsplanering för 2022
utifrån gällande ansvar och uppdrag enligt reglemente. Planen utgår från
Örebros övergripande strategier och budget 2022 med plan för 2023–2024 och
ska leda till måluppfyllelse utifrån av Kommunfullmäktige fastställda
målområden, kommunfullmäktigemål och inriktningar för 2022.
Planens innehåll speglar Kommunstyrelsens färdriktning, prioriterade
utvecklingsområden och planering av Kommunstyrelsens verkställande
uppdrag enligt reglemente. Detta i enlighet med gällande målområden,
kommunfullmäktigemål och inriktningar för 2022. I planen redogörs också för
de arbetsformer Kommunstyrelsen har för att utöva uppsiktsplikt samt forum
för utveckling och uppföljning.
Kommunstyrelsens plan med budget 2022 kommer att följas upp i samband
med nulägesöversikt, delårsrapportering och årsberättelse under 2022.
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Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2022-01-25
Kommunstyrelsens plan med budget 2022, 2022-01-25
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Kommunstyrelsens plan med budget 2022 fastställs.
2. Kommundirektören delegeras för år 2022 rätt att löpande under året
omfördela budget mellan Kommunstyrelseförvaltningens olika
verksamhetsområden.
Yrkande

Anders Åhrlin (M) yrkar på att avslå förslaget till kommunstyrelsens plan med
budget för 2022 och på att ge förvaltningen i uppdrag att återkomma med en
ny plan med budget för 2022 som baseras på Moderaternas budget för Örebro
kommun 2022.
Martha Wicklund (V) yrkar avslag på beslutspunkt 1 till förmån för
Vänsterpartiets budgetförslag för Örebro kommun 2022, samt bifall till
beslutspunkt 2 i Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Helena Ståhl (SD) yrkar avslag på beslutspunkt 1 till förmån
för Sverigedemokraternas budgetförslag för Örebro kommun 2022.
Karolina Wallström (L) yrkar avslag på ärendet i sin helhet till förmån för
Liberalernas budgetförslag för Örero kommun 2022.
Proposition

Ordförande Jimmy Nordengren (C) finner att det finns 5 förslag till beslut, det
vill säga Kommunstyrelseförvaltningens förslag, Anders Åhrlins (M) yrkande,
Helena Ståhls (SD) yrkande, Karolina Wallströms (L) yrkande och Martha
Wicklunds (V) yrkande. Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner
att Kommunstyrelsen beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
1. Kommunstyrelsens plan med budget 2022 fastställs.
2. Kommundirektören delegeras för år 2022 rätt att löpande under året
omfördela budget mellan Kommunstyrelseförvaltningens olika
verksamhetsområden.
Reservation

Anders Åhrlin (M), Maria Haglund (M), Johan Kumlin (M) och Cecilia
Askerskär Philipsson (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för Anders
Åhrlins (M) yrkande. En skriftlig reservation biläggs protokollet.
Helena Ståhl (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
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Karolina Wallström (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
En skriftlig reservation biläggs protokollet
Martha Wicklund (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
En skriftlig reservation biläggs protokollet.

§ 19 Kommunstyrelsens årsberättelse 2021
Ärendenummer: Ks 181/2022
Handläggare: Peter Larsson, Catharina Centerfjäll, Tove Rosin och Markus
Duberg
Ärendebeskrivning

Kommunstyrelseförvaltningen har sammanställt Kommunstyrelsens
årsberättelse 2021. Resultatet visar på att verksamheten under
Kommunstyrelsen trots coronapandemins påverkan i allt väsentligt bedrivits
utifrån givet reglemente, egna styrregler, givna uppdrag och levererat positiva
bidrag till Örebro kommuns samlade utveckling och ekonomiska ställning.
Bedömningen grundar sig på Kommunstyrelseförvaltningens uppföljning
utifrån av Kommunfullmäktige fastställda målområden och bidrag till
kommunfullmäktigemål för god ekonomisk hushållning med tillhörande
åtaganden. Prioriterade områden inom ramen för Kommunstyrelsens
uppsiktsplikt har hanterats genom styrelsens beredningsordning.
Kommunstyrelseförvaltningens uppföljning är fokuserad på
avvikelserapportering, vilket är i linje med den tillitsstyrning som kommunen
tillämpar. Beskrivningar av goda resultat hålls korta eller utelämnas för att ge
utrymme för att beskriva de områden där ytterligare förbättringar bör ske.
Den sammanställda budgetavvikelsen för Kommunstyrelsen är negativ och
uppgår till totalt -113 mnkr. Avvikelsen märks framför allt inom statsbidrag,
eftersom ändrade redovisningsregler medförde ombokning av kostnader om 73
mnkr från driftsnämnder till kommungemensamma nivån. Avvikelsen påverkas
också av portföljfinansiering, då kostnader under året bokas in under
Kommungemensam verksamhet, Ianspråktagande av eget kapital.
Kommunledning har en positiv avvikelse om 12,8 mnkr. Däri ingår överfört
resultat från år 2019 och 2020 med sammantaget 9,9 mnkr för de politiska
kanslierna.
Kommunstyrelseförvaltningen visar på negativ budgetavvikelse på – 12,4 mnkr
vilket är bättre än prognos som pekade mot ett underskott på - 25 mnkr. Det
pågående arbetet med en förändrad förvaltningsorganisation kommer bli
viktigt för att uppnå en budget i balans och långsiktigt hållbar ekonomi.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-01-25
Kommunstyrelsens årsberättelse, 2022-01-26
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Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Kommunstyrelsen fastställer årsberättelse 2021 för Kommunstyrelsens egen
verksamhet.
2. Årsberättelsen överlämnas för vidare hantering inom ramen för Örebro
kommuns årsredovisning 2021.
Yrkande

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

Ordförande Jimmy Nordengren (C) finner att det endast finns ett förslag till
beslut, det vill säga Kommunstyrelseförvaltningens förslag och att
Kommunstyrelsen beslutar enligt detta.
Därefter ställer ordföranden Anders Åhrlins (M) yrkande om att få lämna ett
särskilt yttrande till protokollet under proposition och finner att
Kommunstyrelsen beslutar enligt detta.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
1. Kommunstyrelsen fastställer årsberättelse 2021 för Kommunstyrelsens egen
verksamhet.
2. Årsberättelsen överlämnas för vidare hantering inom ramen för Örebro
kommuns årsredovisning 2021.
3. Anders Åhrlin (M) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Karolina Wallström (L) deltar inte i beslutet.

§ 20 Portföljstyrning och direktiv för objekt-, digitalisering
och kompetensförsörjningsportföljerna
Ärendenummer: Ks 407/2020
Handläggare: Aina Rundgren, Lars-Åke Brattlund och Per Brogevik
Ärendebeskrivning

Informationsärende.
Beslutsunderlag

Portföljdirektiv för objekt-, digitalisering och
kompetensförsörjningsportföljerna
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Informationen tas till protokollet.
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Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 21 Planering för Personalberedningen 2022
Ärendenummer: Ks 187/2022
Handläggare: Lars-Åke Brattlund
Ärendebeskrivning

Informationsärende.
Beslutsunderlag

Årsplanering för Personalberedningen
Förslag till beslut

Personalberedningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 22 Årsrapportering av Personalberedningens arbete
2021
Ärendenummer: Ks 1395/2021
Handläggare: Lars-Åke Brattlund
Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen har beslutat att från 2019-01-01 inrätta en
personalberedning med uppdrag att särskilt följa kommunens arbete med
kompetensförsörjning och andra personalstrategiska frågor.
Personalberedningen ska rapportera sitt arbete till Kommunstyrelsen. Under
2021 sker rapporteringen vid ett tillfälle under hösten, Kommunstyrelsens
sammanträde i december.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse
Förslag till beslut

Personalberedningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Rapporten om Personalberedningens arbete under 2021 läggs till
handlingarna.
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Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut.

§ 23 Omfördelning av medel inom portföljen för den
växande kommunen
Ärendenummer: Ks 63/2022
Handläggare: Gustav Axberg, Petra Åhlund och Katrin Larsson
Ärendebeskrivning

Portföljen för den växande kommunen skapades då flera utvecklingsprojekt
kopplade till den växande befolkningen i Örebro saknade efterfrågad framdrift.
I ÖSB 2022 finns två uppdrag som båda föreslås hanteras inom portföljen för
den växande kommunen: skadeinventering allmänt vägnät samt Kilsbergens framtida
utveckling. För att detta ska vara möjligt behöver Kommunstyrelsen besluta om
att projekten ska hanteras inom portföljen.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2022-01-17
Protokollsutdrag från Programnämnd samhällsbyggnad 2022-02-03 § 23
Reservation från (M) och (L) i Programnämnd samhällsbyggnad, 2022-02-03
Förslag till beslut

Programnämnd samhällsbyggnads förslag till Kommunstyrelsen:
- Projektet "skadeinventering allmänt vägnät" samt "Kilsbergens framtida
utveckling" adderas till Portföljen för den växande kommunen.
Yrkande

Anders Åhrlin (M) och Karolina Wallström (L) yrkar i första hand på
att ärendet återremitteras och delas upp i två ärenden och på att en
konsekvensanalys görs gällande begränsningar för ett utvidgat skjutfält. I andra
hand yrkar Anders Åhrlin (M) och Karolina Wallström (L) på att projektet
skadeinventering allmänt vägnät adderas till portföljen den växande kommunen
och att projektet Kilsbergens framtida utveckling avslås.
Ullis Sandberg (S) yrkar på att ärendet avgörs idag.
Proposition

Ordförande Jimmy Nordengren (C) ställer först Anders Åhrlins (M) med
fleras yrkande om att ärendet återremitteras och delas upp i två ärenden och på
att en konsekvensanalys görs gällande begränsningar för ett utvidgat
skjutfält under proposition och finner att Kommunstyrelsen beslutar att
ärendet ska avgöras idag.
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Därefter finner ordföranden att det finns två förslag till beslut, det vill
säga Programnämnd samhällsbyggnads förslag och Anders Åhrlins (M) med
fleras andrahandsyrkande om att projektet skadeinventering allmänt vägnät
adderas till portföljen den växande kommunen och att projektet Kilsbergens
framtida utveckling avslås. Ordföranden ställer förslagen mot varandra och
finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt Programnämnd samhällsbyggnads
förslag.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Projektet "skadeinventering allmänt vägnät" samt "Kilsbergens framtida
utveckling" adderas till Portföljen för den växande kommunen.
Reservation

Anders Åhrlin (M), Maria Haglund (M), Johan Kumlin (M), Cecilia Askerskär
Philipsson (M) och Karolina Wallström (L) reserverar sig skriftlig mot
beslutet till förmån för Anders Åhrlins (M) och Karolina Wallström (L)
yrkande.

§ 25 Svar på remiss från Programnämnd samhällsbyggnad
om strategi för utveckling av Hjälmaren som
rekreationsområde
Ärendenummer: Ks 1281/2021
Handläggare: Anders Edlund
Ärendebeskrivning

Programnämnd samhällsbyggnad har inkommit med en remiss till
kommunstyrelsen gällande förslag till strategi för utveckling av Hjälmaren som
rekreationsområde. Målet med strategin är att skapa en sammantagen bild av
Örebro kommuns ambition för hur Hjälmaren kan tillgängliggöras och bli mer
attraktiv som rekreationsområde för både kommuninvånare och besökare.
Strategin utgår från gällande styrdokument som översiktsplan och Agenda
2030 så som det har konkretiserats i kommunens Övergripande strategier och
budget. Strategin grundas också på en identifikation och analys av befintliga
noder och värden på och runt Hjälmaren.
Remissen ska vara besvarad senast 28 februari 2020.
Beslutsunderlag

Remiss – Strategi för utveckling av Hjälmaren som rekreationsområde
Missiv, daterat 2021-09-30
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-11-30
Yttrande, daterat 2021-12-01
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Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Förslag till yttrande antas och överlämnas till Programnämnd
samhällsbyggnad.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 26 Lägesrapport - Covid-19
Ärendenummer: Ks 360/2020
Handläggare: Helena Gullberg
Ärendebeskrivning

Informationsärende.
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

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

Informationsärende som återkommer efter samverkan.
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

11 (21)

ÖREBRO

Protokoll

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 kommundirektören 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
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 ledningsorganisation 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
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Ta del av informationen.
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Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 28 Fastställande av granskning av namnunderskrifter i
Folkinitiativet mot BRT-systemet
Ärendenummer: Ks 1177/2021
Handläggare: Peter Larsson, Anna Berggrund, Pernilla Wikström Pehrson och
Mats Guldbrand
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
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.”
Beslutsunderlag

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-01-31
Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige, 2022-01-25, § 6
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-01-17
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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.
Yrkande

Helena Ståhl (SD), Anders Åhrlin (M) och Karolina Wallström (L) yrkar på att
Kommunstyrelsen finner att det finns tillräkligt med underskrifter, för att hellre
fria än fälla, och skickar beslutet om folkomrötning till kommunfullmäktige
och att BRT-utbyggnaden pausas, med omedelbar verkan, tills dess att
folkomröstningen är genomförd.
Martha Wicklund (V) yrkar bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag till
beslut, samt på att få lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Proposition

Ordförande Jimmy Nordengren (C) finner det finns två förslag till beslut, det
vill säga Kommunstyrelseförvaltningens förslag och Helena Ståhls (SD) med
fleras yrkande. Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att
Kommunstyrelsen beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Därefter ställer ordföranden Martha Wicklund (V) yrkande om att få lämna ett
särskilt yttrande till protokollet under proposition och finner att
Kommunstyrelsen beslutar enligt detta.
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.
Reservation

Helena Ståhl (SD), Anders Åhrlin (M), Maria Haglund (M), Johan Kumlin (M),
Cecilia Askerskär Philipsson (M) och Karolina Wallström (L) reserverar sig
skriftligt mot beslutet till förmån för Helena Ståhls (SD), Anders Åhrlins (M)
och Karolina Wallströms (L) gemensamma yrkande.
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§ 29 Remittering av motioner
Ärendenummer: Ks 268/2022
Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige den 25 januari 2022 har överlämnat följande motioner för
beredning:
- Motion från Helena Ståhl (SD) och Bo Ammer (SD) om att alltid kräva
tillstånd för fyrverkerier.
- Motion från Christopher Hedbom Rydaeus (M) om högre krav för
kommunalt sommarferiearbete för ungdomar.
Beslutsunderlag

- Motion från Christopher Hedbom Rydaeus (M) om högre krav för
kommunalt sommarferiearbete för ungdomar, Ks 229/2022.
- Motion från Helena Ståhl (SD) och Bo Ammer (SD) om att alltid kräva
tillstånd för fyrverkerier, Ks 230/2022
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Remittera motion från Helena Ståhl (SD) och Bo Ammer (SD) om att alltid
kräva tillstånd för fyrverkerier till Programnämnd samhällsbyggnad.
2. Remittera motion från Christopher Hedbom Rydaeus (M) om högre krav
för kommunalt sommarferiearbete för ungdomar till Programnämnd barn och
utbildning.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 30 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt, månadsrapport
Ärendenummer: Ks 269/2022
Ärendebeskrivning

Ärendet utgår från Kommunstyrelsens sammanträde den 8 februari 2022.

§ 31 Rapport från Örebro Rådhus AB
Ärendenummer: Ks 270/2022
Ärendebeskrivning

Ärendet utgår från Kommunstyrelsens sammanträde den 8 februari 2022.
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§ 32 Rapport över finansverksamheter under januari 2022
Ärendenummer: Ks 237/2022
Ärendebeskrivning

Kommunstyrelseförvaltningen anmäler rapport över finansverksamheter för
januari 2022.
Beslutsunderlag

Finansrapport januari 202
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Rapporten läggs till handlingarna
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 33 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Ks 246/2022
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 27 mars 2003 och reviderades senast den 18
januari 2022. Inför Kommunstyrelsens sammanträde den 8 februari 2022
redovisar Kommunstyrelseförvaltningen beslut som tagits med stöd av
delegation under januari 2022.
Beslutsunderlag

Sammanställning över delegationsbeslut inom övrig verksamhet under
perioden 1-31 januari 2022
Sammanställning över delegationsbeslut inom finansverksamhet under
perioden 1-31 januari 2022
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Anmälan av delegationsbeslut läggs till handlingarna.
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Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 34 Anmälan av handlingar
Ärendenummer: Ks 401/2021
Ärendebeskrivning

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

Protokoll från Vätternvattens ABs sammanträde 2022-01-28 inkl. bilagor
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Anmälan läggs till handlingarna
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 35 Kommundirektörens rapport
Ärendenummer: Ks 273/2022
Ärendebeskrivning

Kommundirektören redogör i en rapport för nyheter inom förvaltningen.
Beslutsunderlag

Kommundirektörens rapport januari 2022
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut:
- Rapporten läggs till handlingarna.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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§ 36 Revidering av Kommunfullmäktiges arbetsordning i
syfte att skapa god ordning för de demokratiska
processerna
Ärendenummer: Ks 218/2022
Handläggare: Jan Zetterqvist
Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktiges presidium har initierat en ändring i
Kommunfullmäktiges arbetsordning i syfte att skapa god ordning och därmed
stärka de demokratiska processerna i Kommunfullmäktige. Ändringen föreslås
i § 26 enligt följande:
”På sammanträdet skall råda god ordning, god stämning och ett välvårdat språk ska
användas i syfte att skapa förutsättningar för den demokratiska processen. Om någon i sitt
yttrande skulle avlägsna sig från ämnet eller tillåta sig personligen nedlåtande uttryck och
inte efter tillsägelse av ordföranden rättar sig, får ordföranden ta ifrån talaren ordet. I övrigt
får ingen avbryta en talare under ett anförande.”
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2022-01-28
Utkast – Arbetsordning för Kommunfullmäktige i Örebro, 2022-01-28
Förslag till beslut

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till Kommunstyrelsen:
- Arbetsordning för Kommunfullmäktige ändras i sin 26 § enligt följande:
”På sammanträdet skall råda god ordning, god stämning och ett välvårdat språk ska
användas i syfte att skapa förutsättningar för den demokratiska processen. Om någon i sitt
yttrande skulle avlägsna sig från ämnet eller tillåta sig personligen nedlåtande uttryck och
inte efter tillsägelse av ordföranden rättar sig, får ordföranden ta ifrån talaren ordet. I övrigt
får ingen avbryta en talare under ett anförande.”
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige.
Yrkande

Jimmy Nordengren (C) yrkar på att återremittera ärendet för att tillsammans
med partiföreträdarna bereda ett nytt förslag till formulering.
Proposition

Ordförande Jimmy Nordengren (C) finner att det finns ett förslag till beslut,
det vill säga eget yrkande om att återremittera ärendet för att tillsammans med
partiföreträdarna bereda ett nytt förslag till formulering och att
Kommunstyrelsen beslutar enligt detta.
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Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- återremittera ärendet för att tillsammans med partiföreträdarna bereda ett nytt
förslag till formulering.

§ 37 Fyllnadsval
Ärendenummer: Ks 183/2022
Ärendebeskrivning

På Kommunfullmäktiges sammanträde den 25 januari 2022 entledigades
Marlene Jörhag (KD) från sitt uppdrag som ledamot i Kommunstyrelsen
fr.o.m. den 10 februari och Håkan Stålbert (KD) valdes till ledamot i
Kommunstyrelsen efter Marlene Jörhag. Utifrån detta föreslås vissa
förändringar i Kommunstyrelsens utskott.
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Förslag till beslut

Förslag till Kommunstyrelsen:
1. Håkan Stålbert (KD) utses till ledamot i Krisledningsutskottet efter Marlene
Jörhag (KD).
2. Håkan Stålbert (KD) utses till 2:e vice ordförande i
Ekonomiberedningsutskott efter Marlene Jörhag (KD).
3. Håkan Stålbert (KD) utses till ersättare i Kommunstyrelsens utskott för
hållbar utveckling efter Marlene Jörhag (KD).
Yrkande

Ordförande Jimmy Nordengren (C) yrkar bifall till förslag till beslut, samt på
att:
- välja Susanne Lindholm (KD) till ledamot i Regionalt specifikt samverkansråd
för skola, utbildning och kompetensförsörjning efter Marlene Jörhag (KD)
och,
- välja Florencia Lopez (M) till ledamot i Kommunala tillgänglighetsrådet efter
Bjarne Svantesson (M).
Proposition

Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut, samt två egna
tilläggsyrkanden. Ordföranden ställer förslagen under proposition och finner
att Kommunstyrelsen beslutar enligt dessa.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
1. Håkan Stålbert (KD) utses till ledamot i Krisledningsutskottet efter Marlene
Jörhag (KD).
2. Håkan Stålbert (KD) utses till 2:e vice ordförande i
Ekonomiberedningsutskott efter Marlene Jörhag (KD).
3. Håkan Stålbert (KD) utses till ersättare i Kommunstyrelsens utskott för
hållbar utveckling efter Marlene Jörhag (KD).
4. Susanne Lindholm (KD) utses till ledamot i Regionalt specifikt
samverkansråd för skola, utbildning och kompetensförsörjning efter Marlene
Jörhag (KD).
5. Florencia Lopez (M) utses till ledamot i Kommunala tillgänglighetsrådet
efter Bjarne Svantesson (M).
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§ 38 Ledamotsinitiativ från Karolina Wallström (L) om att
utreda intraprenad inom gymnasieskolan
Ärendenummer: Ks 340/2022
Ärendebeskrivning

Karolina Wallström (L) initierar ett ärende till Kommunstyrelsen om att utreda
intraprenad inom gymnasieskolan. I Initiativet föreslås följande:
"Inom Örebro kommun bedrivs ett antal olika verksamheter på intraprenad.
Det är en självständig resultatenhet i den kommunala organisationen, med mer
ansvar och befogenheter än normalt för verksamhet, ekonomi och personal. Vi
tror att intraprenader ger många positiva effekter. Kombinerat med ett nära
ledarskap kan verksamheten utvecklas bättre. Genom att lägga mer makt och
ansvar direkt på verksamheten kan nya idéer få bärkraft. Det kan ge ökat
engagemang och medarbetarna får mer inflytande och delaktighet. Att införa
intraprenader på gymnasienivå är en utmaning. Grundskolorna kan visserligen
ha olika profiler men det är ändå långt ifrån gymnasieskolans mångfacetterade
verksamhet. Samtidigt ger större utmaningar också möjlighet till än större
effekt. Inte minst de ekonomiska utmaningarna, med en sedan länge
underfinansierad reguljär gymnasieskola, är något som måste analyseras och få
en lösning.
Med anledning av ovanstående vill Liberalerna:
- Att nämnden ger uppdraget för vidare utredning till gymnasieförvaltningen i
uppdrag att utreda om det finns förutsättningar för en eller flera
gymnasieskolor att bedriva sin verksamhet som intraprenad."
Beslutsunderlag

Ledamotsinitiativ, 2022-02-08
Yrkande

Jimmy Nordengren (C) yrkar på att skicka ärendet till
Kommunstyrelseförvaltningen för beredning.
Proposition

Ordförande Jimmy Nordengren (C) finner att det finns ett förslag till beslut,
det vill säga eget yrkande om att skickar ärendet till
Kommunstyrelseförvaltningen för beredningen. Ordföranden ställer förslaget
under proposition och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt detta.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- skicka ärendet till Kommunstyrelseförvaltningen för beredning.
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Datum: 2022-02-08
Kommunstyrelsen

Särskilt yttrande

3. Bokslutskommuniken - preliminärt
bokslut Örebro kommun 2021
Det ekonomiska läget som presenteras i bokslutskommuniken är ett
direkt resultat av styrande partiers prioriteringar och sätt att driva
Örebro kommun. Att vi, under hela 2021, tampats med en global
pandemi har inneburit både merkostnader, men även minskade
kostnader, då viss verksamhet inte kunnat genomföras.
Under 2021 redovisas ett resultat på närmare 770 miljoner över det
man budgeterat för. Uteblivna investeringar, förbättrad
skatteprognos, en gynnsam börsutveckling samt riktade statsbidrag
uppges vara orsaker till detta. Vänsterpartiet har tidigare uttryckt
kritik mot att styrande partier prioriterar stora överskott och att
spara i ladorna istället för att bygga ut och rusta den eftersatta
välfärden. Programområde social välfärd samt barn och utbildning
har underfinansierats under många år. Läget inom social välfärd i
allmänhet, och Hemvårdsnämnden i synnerhet, har sedan dess
förbättrats men stora satsningar behöver göras.
Privatiseringar och skenande underskott inom välfärden har varit ett
problem länge, vi ser privatiseringarna inom hemtjänsten som en
direkt orsak till detta. Underfinansieringen leder till en försämrad
omsorg om kommunens äldre och kan i längden få väldigt allvarliga
konsekvenser. Vänsterpartiet har trots det alltid tagit ett stort ansvar
och var med och förstärkte budgeten för hemvården trots att vi vet
att det är privatiseringarna som orsakar dessa underskott.
Vänsterpartiet vill att alla barn ska ha samma uppväxtvillkor. Så är det
tyvärr inte idag. En tidigare överetablering av fristående förskolor
inom vissa områden har lett till en snedfördelning av förskolor. I
längden ökar det klyftorna mellan barn i olika bostadsområden, något
som riskerar att följa barnen upp i skolåldern. Konsekvenserna blir
försämrad undervisning och brister i det kompensatoriska uppdraget
vilket slår hårt mot elevers möjlighet att klara skolan.
Trots goda resultat väljer styrande partier även att fortsätta med
uttag ur det kommunala fastighetsbolaget Öbo, även detta är
Vänsterpartiet kritiska till då det riskerar att slå hårt mot
hyresgästerna.

Martha Wicklund (V)

Yrkande
Ärende 4
Ärendenummer: Ks 1499/2021
”Kommunstyrelsens plan med budget 2022”

Kommunstyrelsen
Örebro kommun
08 februari 2022

Ett Örebro för framtiden
Örebro kommuns ekonomi är fortsatt ansträngd. Kostnaderna ökar under de senaste åren och
prognosen för den kommande perioden ser inte ljus ut. Osäkerheten i världen ter sig allt större
och vi ser att allt fler ser om sitt hus vilket även Örebro kommun borde göra.
Trots tillskott av stadsbidrag kvarstår det grundläggande problemet, att de styrande inte lyckas
parera den skenande kostnadsutvecklingen. Samtidigt ökar inte kommunens intäkter i tillräcklig
omfattning för att i sig möta nettokostnadsutvecklingen.
Befolkningen växer men inte lika fort som tidigare samtidigt som den yngre och den äldre delen
som inte arbetar men nyttjar olika välfärdsinsatser som skola och äldreomsorg ökar. För att möta
de kostnadsökningar som detta medför behöver kommunen prioritera om skattemedel till
kärnverksamheterna och se till att dessa drivs på ett effektivt sätt, så att varje inbetald
skattekrona ger maximalt värde för örebroarna.
De senaste åren har Moderaternas ambition kring den ekonomiska politiken visat sig vara väldigt
träffsäker. Våra ekonomiska bedömningar har i stora delar legat nära det verkliga utfallet.
Moderaternas budget tar ansvar och har konkreta åtgärder för ett bättre och mer hållbart Örebro.

Med hänvisning till ovanstående föreslår Moderaterna att kommunstyrelsen beslutar
att

avslå förslaget till kommunstyrelsens plan med budget för 2022, samt

att

ge förvaltningen i uppdrag att återkomma med en ny plan med budget för 2022
som baseras på Moderaternas budget för Örebro kommun 2022.

Om kommunstyrelsen beslutar annat gäller ovanstående som reservation till förmån för eget
förslag.

För Moderaternas grupp i Kommunstyrelsen
Anders Åhrlin (M)

YRKANDE / RESERVATION

Liberalerna

KOMMUNSTYRELSEN
2022-02-08
Ärende: Ks 1499/2021

Kommunstyrelsens plan med budget 2022.
Redan till 2020 lade Liberalerna ganska rejält om budget. Välfärden ska säkras först och allt
över lagstadgat och direkt nödvändigt skulle pausas eller avvecklas. Det innebär stora
omläggningar av chefsled och administration. Det påverkar definitivt kommunstyrelsen och
kommunstyrelseförvaltning.
Vi fortsätter mot målet att lägga alternativ med behovsanpassade ramar samt vända på
pyramiden och först fördela resurser, ansvar, mål och styrning till längst fram mot örebroarna.
Vi är övertygade om att vi genom det bättre når målen att möta Örebroarnas behov.
Dessutom ger oss en rakare, tydligare och resurssnålare organisation.
Som oppositionsparti är det viktigt att visa ett alternativ till både resursfördelning och styrning.
Därför förhåller vi oss både till rådande omständigheter, även om vi inte direkt skapat dem,
samtidigt som vi tar avstånd från styrandes gjorda satsningar och på vissa saker helt olika
synsätt på hur Örebro kommun kan utvecklas.
Liberalerna yrkar därför på avslag till föreslagen plan med budget 2022 till förmån för
Liberalernas lagda budget, KS och KF oktober/november 2021, för verksamhetsåret 2022.

Faller Liberalernas yrkande på avslag så är detta yrkande tillika en reservation
Örebro 2022-0-08
Karolina Wallström (L)

Datum: 2022-02-08
Kommunstyrelsen

Yrkande

4 Kommunstyrelsens plan med budget

2021
Vänsterpartiet har lämnat ett eget budgetalternativ avseende 2022. I
Vänsterpartiets budgetalternativ Ett Örebro För Alla 2022, gör vi
andra ekonomiska prioriteringar än styrande partier S, C och Kd.
Vänsterpartiet ställer sig därför inte bakom Kommunstyrelsens plan
med budget 2021 då de ekonomiska förutsättningarna hade sett
annorlunda ut om Vänsterpartiet hade varit i styrande position.

Med hänvisning till ovan yrkar Vänsterpartiet:

Att

avslå punkt 1 till förmån för vårt eget budgetalternativ
Ett Örebro För Alla 2021.

Att

bifalla punkt 2

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

Martha Wicklund (V)

Särskilt yttrande
Ärende 5
Ärendenummer: Ks 181/2022
”Årsberättelse – kommunstyrelsen 2021”

Kommunstyrelsen
Örebro kommun
8 februari 2022

En oansvarig politik från Socialdemokraterna.
Örebro kommuns verksamhet behöver fortfarande reformeras i grunden och prioritera
uppdraget att tillhandahålla relevanta och kvalitativa välfärdsinsatser till örebroarna.
Medvetenheten och respekten om att det är örebroarnas pengar som vi hanterar måste öka
generellt i kommunen och i synnerhet bland de styrande partierna.
Medborgarnas skattemedel ska gå till deras välfärd. Ingen örebroare ska behöva vara rädd för
att röra sig i staden om kvällar och nätter. Ingen vårdnadshavare ska vara rädd för att skicka
sina barn till skolan. Ingen örebroare ska räds för att bli gammal. Detta misslyckas
Socialdemokraterna med.
Örebro är en stor kommun med en omfattande organisation. För att den ska fungera effektivt
och tjäna medborgarna väl behöver förvaltningen i högre utsträckning kopplas till den politiska
styrningen. Medborgarna ska kunna utkräva ansvar för olämpliga eller olagliga beslut från de
politiker som de valt.
Örebromoderaterna vill se till att kommunens kärnuppdrag prioriteras och att vi blir mer
kostnadseffektiva i våra åtaganden. Resurser behöver frigöras till kommunens kärnuppdrag och
det då måste vi också ifrågasätta och ompröva olika åtaganden i kommunen. För att
åstadkomma detta behöver hela kommunen bli mer kostnads- och resurseffektiv, särskilt när
det gäller åtaganden utöver det kommunala kärnuppdraget.
Med Moderaternas politiska prioriteringar hade årsberättelsen sett annorlunda ut.
Då årsberättelsen är ett dokument som beskriver utfallet för året väljer vi moderater att bifalla
förslaget till beslut.

För Moderaternas grupp i Kommunstyrelsen

Anders Åhrlin (M)

Liberalerna

Yrkande
Ärende 9
Ärendenummer: Ks 63/2022
”Omfördelning av medel inom portföljen”

Kommunstyrelsen
Örebro kommun
08 februari 2022

Ett växande kommun
Örebro kommun har intentionen att satsa på friluftslivet i Kilsbergen. Kilsbergen är en grön pärla
på sommaren och en vit diamant kalla vinterdagar. Dock finns flera som har intresse av att vara
där. Försvaret har skickat ut en remiss gällande utökade gränser och ökad aktivitet i Kilsbergen.
Om försvarets önskan om utökning av sin verksamhet går igenom får det konsekvenser som vi i
dagsläget ej kan överblicka.
Att i dagsläget gå ut med satsningar i Kilsbergen innan man vet vilka nya regler som kommer att
gälla är slöseri med skattemedel.
Moderaterna och Liberalerna i Örebro står bakom det remissvar som kommunen lämnade in och
vi anser att Kilsbergen är en viktig del i friluftslivet.
Vi anser dock att investera i Kilsbergen innan vi vet hur skjutfälten kommer att utvecklas och
vilka regler som kommer att gälla är att riskera örebroarnas pengar.

Med hänvisning till ovanstående föreslår Moderaterna och Liberalerna att
kommunstyrelsen beslutar
att

ärendet återremitteras och delas upp i två ärenden

att

en konsekvensanalys görs gällande begränsningar för ett utvidgat skjutfält

Om kommunstyrelsen beslutar annat gäller ovanstående som reservation till förmån för eget förslag.

För Moderaternas grupp i Kommunstyrelsen
Anders Åhrlin (M)
Karolina Wallström (L)

Datum: 2022-02-08
Kommunstyrelsen

Särskilt yttrande

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 KD har bru stit 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 de~ 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".

Martha Wicklund (V)

Yrkande – Fastställande av granskning av namnunderskrifter

Yrkande
Ärende: Fastställande av granskning av namnunderskrifter i Folkinitiativet mot BRT-systemet
Ärendenummer: KS 1177/2021
Datum: 2022-02-08

Tillräckligt med namn har inkommit
Vi kan enkelt konstatera att de namn som enligt förvaltningen saknas, ändå ligger inom
felmarginalen och ska därför ses som godkänt. Att fälla ett folkinitiativ där endast 24 namn
anses saknas är anmärkningsvärt och skulle utan tvekan öka politikerföraktet. Granskningen är
även i sig djupt ifrågasatt, då den är hårdare än vad lagen stipulerar. Att man inte tillgodosett
våra efterfrågade underlag från återremissen är skamligt. Underlaget är därmed inte komplett
och saknar en lagenlig bedömning.

Med hänvisning till ovanstående yrkar vi:


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



Att BRT-utbyggnaden pausas, med omedelbar verkan, tills dess att folkomröstningen
är genomförd.

Om yrkandet faller gäller ovanstående som reservation.

För Sverigedemokraterna, Moderaterna och Liberalerna i Kommunstyrelsen
Helena Ståhl (SD)
Ledamot

Anders Åhrlin (M)
Ledamot

Karolina Wallström (L)
Ledamot

_________________________________________________________________________________________________________________
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