
    
 

  

 
 

  
  

   
 

  
   
   

   
   

   
   

   
      

   
     
   
   
      
     

   
   

   
   

   
   

     
   

   
   

   
   

   
   

    
     
     
   

   
    

   
    

I 
ÖREBRO 

Digitalt justerat 

Protokoll Ks 107/2022 

Kommunfullmäktige 

Datum: 2022-04-27 
Tid: 09:00–18:00 
Plats: Sessionssalen, Rådhuset 

Närvarande ledamöter 
Jan Zetterqvist (S)
Eva Eriksson (S) 
Ulf Södersten (M)
John Johansson (S) 
Jessica Ekerbring (S)
Kemal Hoso (S) 
Jonas Håård (S)
Gun Carlestam Lewin (S) 
Ameer Sachet (S)
Fisun Yavas (S) 
Kent Vallén (S)
Marie Brorson (S) 
Carina Toro Hartman (S)
Susann Wallin (S) 
Roger Andersson (S)
Anna Hedström (S) 
Britten Uhlin (S)
Frederick Axewill (S) 
Anders Olsson (C)
Elisabeth Malmqvist (C) 
Gunhild Wallin (C)
Linda Larsson (C) 
Seydou Bahngoura (C)
Sara Maxe (KD) 
Anders Hagström (KD)
Lennart Bondeson (KD) 
Johan Arenius (KD)
Faisa Maxamed (V) 
Cecilia Lönn Elgstrand (V)
Martha Wicklund (V)
Anders Åhrlin (M)
Hossein Azeri (M) 
Johan Kumlin (M)
Christopher Hedbom Rydaeus (M) 
Maria Haglund (M)
Cecilia Askerskär Philipsson (M) 

§§ 56-76 

§§ 53-65 

§§ 53-65
§§ 53-65 

§§ 56-76 

§§ 53-65 
§§ 58-76 
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Maria Hedwall (M)
Daniel Granqvist (M) 
Carina Börjesson (M)
Abraham Begallo (SD) 
Sigvard Blixt (SD)
Daniel Spiik (SD) 
Helena Ståhl (SD)
David Larsson (SD) 
Karolina Wallström (L) §§ 53-65 
Carl Kling (L) 
Patrik Jämtvall (L)
Marcus Willén Ode (MP) 
Lea Strandberg (MP) §§ 53-65 
Maria Sääf (MP) §§ 53-62, del av § 63 
Markus Allard (ÖrP)
Peter Springare (ÖrP) §§ 53-65 

Tjänstgörande ersättare 
Allan Armaghan (S) Ersätter Ullis Sandberg (S) 
Pell Uno Larsson (S) Ersätter Per Lilja (S) 
Inger Carlsson (S) Ersätter Ida Eklund (S) 
Hanna Altunkaynak (S) Ersätter Fisun Yavas (S) §§ 67-76 
Per-Erik Andersson (S) Ersätter Thomas Börjesson (S) 
Margareta Jansson (S) Ersätter Susann Wallin (S) §§ 67-76 
Nisvet Okanovic (S) Ersätter Gun Carlestam Lewin (S) §§

67-76 
Nabil Mouchi (S) Ersätter Carina Toro Hartman (S) §§

67-76 
Abdulrahman Ibrahim Muhammed (C) Ersätter Gunhild Wallin (C) §§ 53-55
Annika Tholster (C) Ersätter Per-Åke Sörman (C) 
Febro Oktay (KD) Ersätter Magnus Lagergren (KD) §§

59-76 
Anna Andersson (KD) Ersätter Magnus Lagergren (KD) §§

53-58 
Sunil Jayasooriya (V) Ersätter Linn Josefsson (V) 
Stefan Nilsson (V) Ersätter Murad Artin (V) 
Ingemar Savonen (V) Ersätter Martha Wicklund (V) §§ 67-76 
Anders Brandén (M) Ersätter Emelie Jaxell (M) 
Sara Dicksen (M) Ersätter Stefan Stark (M) 
Eghbal Kamran (M) Ersätter Anders Åhrlin §§ 53-57 
Habib Brini (SD) Ersätter Magnus Ingwall (SD) 
Johan Åqvist (L) Ersätter Marianne Thyr (L) 
Gunilla Werme (L) Ersätter Ulrica Solver-Gustavsson (L) 

Övriga
Håkan Stålbert kommunalråd för (KD) 
Susanne Lindholm kommunalråd för (KD) 
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Lena Jansson Stadsrevisionen 
Bengt Wentzel Stadsrevisionen 

Paragraf 53–65 och 67–76 

Julia Taavela, sekreterare 

Digitalt justerat protokoll. 

Jan Zetterqvist (S), ordförande 

Kemal Hoso (S), justerare §§ 67-76 

Carina Toro Hartman (S), justerare §§ 53-65 

Marcus Willén Ode (MP), justerare §§ 67-76 

Lea Strandberg (MP), justerare §§ 53-65 
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§ 53 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 Lea Strandberg (MP) med Kemal Hoso (S) och Peter Springare (ÖrP) 
som ersättare, att jämte ordföranden justera protokollet. Justeringen äger rum
den 4 maj 2022. Lea Strandberg (MP) och Peter Springare (ÖrP) lämnade 
sammanträdet under § 66 och därför uppdras även Marcus Willén Ode (MP)
att jämte ordförande justera delar av protokollet. 

§ 54 Enkel fråga från Helena Ståhl (SD) till John Johansson 
(S) om vad gör kommunledningen för att motverka 
framtida kravaller 
Ärendenummer: Ks 636/2022 

Ärendebeskrivning 
Helena Ståhl (SD) har inkommit med en enkel fråga till John Johansson (S)
om vad gör kommunledningen för att motverka framtida kravaller. 

Frågan anmäldes till Kommunfullmäktiges sammanträde den 27 april 2022. 

Beslutsunderlag 
Enkel fråga från Helena Ståhl (SD) 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Frågan får ställas. 

2. Frångå ärendet som därmed är färdigbehandlat 

§ 55 Interpellation från Christopher Hedbom Rydaeus (M) 
till Jessica Ekerbring (S) om att utanförskapet riskerar 
välfärden 
Ärendenummer: Ks 651/2021 

Ärendebeskrivning 
Christopher Hedbom Rydaeus (M) har inkommit med en interpellation
till Jessica Ekerbring (S) om att utanförskapet riskerar 
välfärden. Interpellationen anmäldes på Kommunfullmäktiges sammanträde
den 20 april 2021. Interpellationen bordlades på Kommunfullmäktiges 
sammanträde den 19 maj, den 15 juni, den 22 september, den 19-20 oktober,
17 november, den 14 december 2021, den 25 januari, den 16 februari 2022 och 
den 30 mars 2022. 
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Beslutsunderlag 
Interpellation från Christopher Hedbom Rydaeus (M) 
Svar från Jessica Ekerbring (S) 

Nämndens behandling 
Christopher Hedbom Rydaeus (M), Jessica Ekerbring (S), Abdulrahman 
Ibrahim Muhammed (C), Cecilia Askerskär Philipsson (M), Helena Ståhl (SD),
David Larsson (SD), Maria Hedwall (M), Habib Brini (SD), Martha Wicklund
(V), Johan Kumlin (M) och Markus Allard (ÖrP) yttrar sig i
interpellationsdebatten. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

- Frångå ärendet, som därmed är färdigbehandlat. 

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

Ärendebeskrivning 
Christopher Hedbom Rydaeus (M) har inkommit med en interpellation
till John Johansson (S) om att Socialdemokraterna nedprioriterar 
demokratin. Interpellationen anmäldes på Kommunfullmäktiges sammanträde
den 19-20 oktober 2021. Interpellationen bordlades på Kommunfullmäktiges 
sammanträde den 17 november, den 14 december 2021, den 25 januari, den 16
februari och den 30 mars 2022. 

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

Nämndens behandling 
Christopher Hedbom Rydaeus (M), John Johansson (S), Maria Hedwall (M),
Lennart Bondeson (KD), Helena Ståhl (SD), Daniel Granqvist (M), Karolina
Wallström (L), Markus Allard (ÖrP) och Martha Wicklund (V) yttrar sig i
interpellationsdebatten. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

- Frångå ärendet, som därmed är färdigbehandlat. 
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§ 57 Interpellation från Martha Wicklund (V) om att ge 
kommunala bolag verktyg att motverka korruption och 
försämrade arbetsvillkor 
Ärendenummer: Ks 560/2022 

Ärendebeskrivning 
Martha Wicklund (V) har inkommit med en interpellation till John Johansson 
(S) om att ge kommunala bolag verktyg att motverka korruption och
försämrade arbetsvillkor. Interpellationen anmäldes på Kommunfullmäktiges 
sammanträde den 30 mars 2022. 

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

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

- Interpellationen bordläggs. 

§ 58 Årsredovisning för Örebro kommun 2021 
Ärendenummer: Ks 226/2022 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen har sammanställt en Årsredovisning för Örebro kommun. 

Kommunkoncernen gör ett resultat på 1 264 miljoner kronor. I resultatet ingår, 
förutom kommunens resultat, Rådhuskoncernens resultat på 295 mnkr före
elimineringar i kommunkoncernen. Kommunkoncernens investeringar uppgår 
till 2 840 miljoner kronor. Bolagens investeringar i skattefinansierad
verksamhet uppgår till 1 217 miljoner kronor vilket är 462 miljoner lägre än 
budgeterat. 

Kommunens resultat uppgår till 1 022 miljoner kronor. Det är 769 miljoner
kronor mer än budgeterat. En stark utveckling av kapitalförvaltningens 
placeringar, en gynnsam skatteintäktsutveckling samt extra tillskott av generella
statsbidrag såsom skolmiljarden och att säkerställa god vård och omsorg av 
äldre personer har påverkat det ekonomiska resultatet positivt. Investeringarna
i kommunens verksamhet uppgår till 742 miljoner kronor vilket är 446 miljoner 
lägre än budgeterat. 

Samtliga fyra finansiella mål och balanskravet uppnås. 

När det gäller verksamhetsmålen av betydelse för god ekonomisk hushållning
visar analyserna och nyckeltalen att utvecklingen går åt rätt håll inom 6 av de 
33 kommunfullmäktigemålen, för att målen ska uppnås inom innevarande 
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mandatperiod. Inom 27 av målen är den sammantagna bedömningen att
insatser genomförs och ger resultat men inte i den takt som behövs för att nå 
målen inom mandatperioden. Av de 50 inriktningarna har 12 genomförts
under året medan 35 har påbörjats. Antalet inriktningar som inte påbörjats eller 
som påbörjats men saknar förutsättningar är 3. 

Mot bakgrund av att samtliga finansiella mål är uppfyllda och att nämnderna
klarar sina grunduppdrag med god kvalitet görs den sammantagna 
bedömningen att målen för god ekonomisk hushållning uppfylls, trots att
fortsatt arbete krävs avseende de flesta av kommunfullmäktigemålen. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet på sammanträdet den 5 april och 
beslutade för egen del om beslutspunkterna 4-5: 

4. Årsredovisningen överlämnas till revisorerna för granskning. 

5. Anders Åhrlin (M) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-03-21
Årsredovisning 2021 Örebro kommun 
Reservation från Martha Wicklund (V), Kommunstyrelsen 2022-04-05
Särskilt yttrande från Anders Åhrlin (M), Kommunstyrelsens 2022-04-05 
Revisionsberättelse 
Granskningsrapport för årsredovisning år 2021 
Rapport – Granskning av Överförmyndarnämnden 
Rapport – Strategisk lokalförsörjning 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 

1. Årsredovisningen för 2021 godkänns. 

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

3. Av årets resultat markera 14,9 miljoner kronor inom det egna kapitalet för 
nya överskott och underskott inom intraprenaderna. 

På Kommunstyrelsens sammanträde deltog inte Karolina Wallström (L) och
Martha Wicklund (V) i beslut för beslutspunkt 1. 

Martha Wicklund (V) reserverade sig mot beslutspunkt 2 till förmån för sitt 
eget yrkande. 

Därutöver föreslår Kommunfullmäktiges presidium Kommunfullmäktige att
besluta: 
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4. I enlighet med Stadsrevisionens revisionsberättelse bevilja ansvarsfrihet för 
Kommunstyrelsen och övriga nämnder samt de enskilda förtroendevalda i
dessa organ för 2021 års verksamhet. 

Kommunfullmäktiges behandling 
Stadsrevisionens ordförande Lena Jansson föredrar Stadsrevisionens 
revisionsberättelse. 

Yrkande 
John Johansson (S), Linda Larsson (C), Susanne Lindholm (kommunalråd för 
KD), Jessica Ekerbring (S), Lennart Bondeson (KD), Fisun Yavas (S), Kemal
Hoso (S), Anders Olsson (C), Anders Hagström (KD), Jonas Håård (S), Gun 
Carlestam Lewin (S), Anna Hedström (S), Elisabeth Malmqvist (C), Marie
Brorson (S), Gunhild Wallin (C), Anna Andersson (KD), Annika Tholster (C), 
Carina Toro Hartman (S), Frederick Axewill (S), Christopher Hedbom Rydaeus
(M), Johan Kumlin (M), Maria Haglund (M) och Anders Brandén (M) yrkar 
bifall till Kommunstyrelsens förslag. 

Anders Åhrlin (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag samt att få lämna
ett särskilt yttrande till protokollet. 

Martha Wicklund (V) och Cecilia Lönn Elgstrand (V) yrkar avslag på 
beslutspunkt 2 samt bifall till beslutspunkterna 3 och 4. 

Proposition 
Ordförande Jan Zetterqvist (S) finner att det finns ett förslag till beslut för 
beslutspunkterna 1, 3 och 4, det vill säga bifall till Kommunstyrelsens förslag
och att Kommunfullmäktige beslutar enligt detta. 

Därefter finner ordföranden att det finns två förslag till beslutspunkt 2, det vill 
säga bifall till Kommunstyrelsens förslag respektive Martha Wicklunds (V) m.fl.
avslagsyrkande. Ordföranden ställer dessa mot varandra och finner att 
Kommunfullmäktige beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag. 

Slutligen ställer ordföranden Anders Åhrlins (M) yrkande om att få lämna ett
särskilt yttrande till protokollet under proposition och finner att 
Kommunfullmäktige godkänner detta. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Årsredovisningen för 2021 godkänns. 

2. Av årets resultat reservera 19 mnkr inom det egna kapitlet för
resultatutjämningsreserven. 
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3. Av årets resultat markera 14,9 miljoner kronor inom det egna kapitalet för
nya överskott och underskott inom intraprenaderna. 

4. I enlighet med Stadsrevisionens revisionsberättelse bevilja ansvarsfrihet för 
Kommunstyrelsen och övriga nämnder samt de enskilda förtroendevalda i
dessa organ för 2021 års verksamhet. 

5. Anders Åhrlin (M) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet. 

Martha Wicklund (V), Stefan Nilsson (V), Faisa Maxamed (V), Sunil 
Jayasooriya (V) och Cecilia Lönn Elgstrand (V) deltar inte i beslut av
beslutspunkt 1. 

Karolina Wallström (L), Patrik Jämtvall (L), Gunilla Werme (L), Carl Kling (L),
Johan Åqvist (L), Lea Strandberg (MP), Marcus Willén Ode (MP) och Maria
Sääf (MP) deltar inte i beslutet. 

För beslutspunkt 4 antecknas att de ledamöter i Kommunfullmäktige, vilka 
också är ledamöter och ersättare i granskade styrelser och nämnder samt övriga
organ, inte deltar i behandlingen av ärendet vad avser frågan om ansvarsfrihet 
beträffande honom eller henne. 

Reservation 
Martha Wicklund (V), Stefan Nilsson (V), Faisa Maxamed (V), Sunil
Jayasooriya (V) och Cecilia Lönn Elgstrand (V) reserverar sig mot beslutspunkt 
2 till förmån för Martha Wicklunds (V) m.fl. yrkande. 

§ 59 Årsredovisning Örebro Rådhus AB och dotterbolagen 
2021 
Ärendenummer: Ks 243/2022 

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

Örebro Rådhus AB äger samtliga aktier i ÖrebroBostäder AB, Örebroporten
Fastigheter AB, Futurum Fastigheter i Örebro AB, Örebrokompaniet AB och
Örebro Parkering AB samt 91 % av aktierna i Länsmusiken i Örebro AB, 80 %
av aktierna i KumBro Utveckling AB, 76,65 % av aktierna i Vätternvatten AB, 
52 % av aktierna i Alfred Nobel Science Park AB, 44,95 % av aktierna i
Örebro Läns Flygplats AB, 16,60 % av aktierna i Oslo-Stockholm 2.55 AB
samt 9 % av aktierna i Länsteatern i Örebro AB. Dessa aktier har ett bokfört 
värde på totalt 1 829 mnkr i moderbolagets bokslut för 2021 (1 829 mnkr 
2020). 
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Resultatet för Örebro Rådhus AB är 58,7 mnkr efter skatt. Av bolagets resultat
föreslås bolagsstämman besluta att 30 mnkr delas ut till Örebro kommun.
Resultatet för hela Örebro Rådhuskoncernen är 295 mnkr efter skatt (263
mnkr 2020). 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet på sammanträdet den 5 april. 

Beslutsunderlag 
Årsredovisning 2021 för Örebro Rådhus AB
Årsredovisningar 2021 för dotterbolagen, intressebolag och dotterdotterbolag
Reservation från Martha Wicklund (V), Kommunstyrelsen 2022-04-05 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 

1. Årsredovisning 2021 för Örebro Rådhus AB och de dotterbolag,
intressebolag och dotterdotterbolag som ingår i Örebro Rådhus-koncernen 
läggs med godkännande till handlingarna. 

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

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

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

c. bevilja ansvarsfrihet gentemot bolagen för styrelseledamöterna och de
verkställande direktörerna; samt att 

d. arvode ska utgå till de styrelseledamöter, suppleanter och lekmannarevisorer
som utsetts av kommunfullmäktige i Örebro i enlighet med av
kommunfullmäktige i Örebro beslutade bestämmelser om arvoden och 
ersättningar till förtroendevalda samt att arvode till revisor ska utgå enligt
godkänd räkning. 

På Kommunstyrelsens sammanträde deltog inte Martha Wicklund (V) i beslut 
för beslutspunkt 1 och reserverade sig mot beslutspunkt 2.b. till förmån för sitt
eget yrkande. 

Yrkande 
John Johansson (S), Anders Åhrlin (M) och Roger Andersson (S) yrkar bifall
till Kommunstyrelsens förslag. 
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Martha Wicklund (V) yrkar bifall till beslutspunkterna 2.a., 2.c. och 2.d. i 
Kommunstyrelsens förslag men avslag på beslutspunkt 2.b. 

Markus Allard (ÖrP) yrkar avslag på beslutspunkt 2.b. i Kommunstyrelsens 
förslag. 

Proposition 
Ordförande Jan Zetterqvist (S) finner att det finns tre förslag till beslut, det vill 
säga bifall till Kommunstyrelsens förslag, Martha Wicklunds (V) yrkande
respektive Markus Allards (ÖrP) yrkande. Ordföranden ställer dessa mot 
varandra genom acklamation och finner att Kommunfullmäktige beslutar enligt
Kommunstyrelsens förslag. 

Beslut 
Kommunfullmäktige: 

1. Årsredovisning 2021 för Örebro Rådhus AB och de dotterbolag,
intressebolag och dotterdotterbolag som ingår i Örebro Rådhus-koncernen 
läggs med godkännande till handlingarna. 

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

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

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

c. bevilja ansvarsfrihet gentemot bolagen för styrelseledamöterna och de
verkställande direktörerna; samt att 

d. arvode ska utgå till de styrelseledamöter, suppleanter och lekmannarevisorer
som utsetts av kommunfullmäktige i Örebro i enlighet med av
kommunfullmäktige i Örebro beslutade bestämmelser om arvoden och 
ersättningar till förtroendevalda samt att arvode till revisor ska utgå enligt
godkänd räkning. 

Martha Wicklund (V), Stefan Nilsson (V), Faisa Maxamed (V), Sunil 
Jayasooriya (V) och Cecilia Lönn Elgstrand (V) deltar inte i beslut för
beslutspunkt 1. 

Reservation 
Martha Wicklund (V), Stefan Nilsson (V), Faisa Maxamed (V), Sunil
Jayasooriya (V) och Cecilia Lönn Elgstrand (V) reserverar sig mot beslutspunkt 
2.b. till förmån för Martha Wicklunds (V) yrkande. 
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Markus Allard (ÖrP) och Peter Springare (ÖrP) reserverar sig mot
beslutspunkt 2.b. till förmån för Markus Allards (ÖrP) yrkande. 

§ 60 Årsredovisning Örebro läns trädgårdsaktiebolag 2021 
Ärendenummer: Ks 244/2022 

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

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

Bolagets resultat för 2021 uppgår till 66 689 kr före skatt kr (43 027 kr 2020)
och 53 263 kr efter skatt (43 027 kr 2020). Bolagets innehar 
anläggningstillgångar i form av konstverk och installationer till ett värde av
2 188 240 kr (2 148 240 kr 2020). Bolaget har inte några anställda. 

Under året har planering tillika uppbyggnad av kapital för anskaffning av nytt 
konstverk fortgått. Preliminär placering av nytt konstverk har bestämts och
planering fortlöper för vilken typ av samarbete och konstverk som kan bli 
aktuellt för platsen. Ett av de vattenburna konstverken har under året 
konstaterats vara i behov av reparationsarbete för att fortsatt kunna fungera 
som ett vattenburet konstverk. 

Bolagets årsredovisning för 2021 överlämnas till Kommunfullmäktige för
godkännande. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet på sammanträdet den 5 april 2022. 

Beslutsunderlag 
Årsredovisning 2021 för Örebro Läns Trädgårdsaktiebolag 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 

1. Örebro läns trädgårdsaktiebolags årsredovisning för räkenskapsåret 2021
läggs med godkännande till handlingarna. 

2. Kommunens stämmoombud får i uppdrag att vid årsstämman för Örebro 
läns trädgårdsaktiebolag rösta för att: 

a. fastställa resultaträkningen och balansräkningen; 
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b. disponera bolagens vinster enligt den fastställda balansräkningen; 

c. bevilja ansvarsfrihet gentemot bolagen för styrelseledamöterna och den
verkställande direktören; samt att 

d. arvode ska utgå till de styrelseledamöter, suppleanter och lekmannarevisorer
som utsetts av Kommunfullmäktige i Örebro i enlighet med av
Kommunfullmäktige i Örebro beslutade gällande bestämmelser om arvoden 
och ersättningar till förtroendevalda samt att arvode till revisor ska utgå enligt
godkänd räkning. 

Yrkande 
Markus Allard (ÖrP) yrkar bifall till Örebropartiets förslag att bifalla 
beslutspunkt 1 samt beslutspunkterna 2 a, b, c och d, men med tillägg att efter
beslutspunkt 2.d lägga till beslutspunkt 2.e som lyder ”bolaget avyttras”. 

John Johansson (S) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag. 

Proposition 
Ordförande Jan Zetterqvist (S) finner att det finns två förslag till beslut, det vill
säga bifall till Kommunstyrelsens förslag respektive bifall till Örebropartiets 
förslag. Ordföranden ställer dessa mot varandra och finner att 
Kommunfullmäktige beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Örebro läns trädgårdsaktiebolags årsredovisning för räkenskapsåret 2021
läggs med godkännande till handlingarna. 

2. Kommunens stämmoombud får i uppdrag att vid årsstämman för Örebro 
läns trädgårdsaktiebolag rösta för att: 

a. fastställa resultaträkningen och balansräkningen; 

b. disponera bolagens vinster enligt den fastställda balansräkningen; 

c. bevilja ansvarsfrihet gentemot bolagen för styrelseledamöterna och den
verkställande direktören; samt att 

d. arvode ska utgå till de styrelseledamöter, suppleanter och lekmannarevisorer
som utsetts av Kommunfullmäktige i Örebro i enlighet med av
Kommunfullmäktige i Örebro beslutade gällande bestämmelser om arvoden 
och ersättningar till förtroendevalda samt att arvode till revisor ska utgå enligt
godkänd räkning. 
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Reservation 
Markus Allard (ÖrP) och Peter Springare (ÖrP) reserverar sig skriftligt mot
beslutet till förmån för Örebropartiets förslag. 

§ 61 Årsredovisning för Nerikes Brandkår 2021 
Ärendenummer: Ks 463/2022 

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

Nerikes Brandkår redovisar ett överskott på 6,7 mnkr (2,4 mnkr).
Balanskravsresultatet är 7,1 mnkr (1,9 mnkr). 

Årsredovisningen för 2021 överlämnas till Kommunstyrelsen och 
Kommunfullmäktige för godkännande. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet på sammanträdet den 5 april. 

Beslutsunderlag 
Årsredovisning 2021 för Nerikes Brandkår 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 

1. Förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet för verksamheten under år 2021. 

2. Årsredovisningen för Nerikes Brandkår år 2021 läggs med godkännande till
handlingarna. 

Yrkande 
Ameer Sachet (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: 

1. Förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet för verksamheten under år 2021. 

2. Årsredovisningen för Nerikes Brandkår år 2021 läggs med godkännande till 
handlingarna. 
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§ 62 Överföring av investeringsanslag och driftsanslag 
avseende intraprenader med mera från 2021 
Ärendenummer: Ks 226/2022 

Ärendebeskrivning 
I ärendet redovisas förslag till överförda driftresultat för intraprenader, 
överfört resultat för de politiska kanslierna samt överförda investeringsanslag
från 2021. 

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

För pågående investeringsobjekt föreslås överföring av 269 769 tkr. Det 
aktuella förslaget om överförda anslag påverkar inte det finansiella målet om
självfinansieringsgrad med anledning av att överförda anslag exkluderas. 
Revideringen av investeringsbudgeten 2022 genomförs bland annat på grund
av förändrade redovisningsriktlinjer och innebär en högre 
självfinansieringsgrad. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet på sammanträdet den 5 april och
beslutade för egen del om beslutspunkterna 1-3: 

1. Intraprenadernas ackumulerade resultat fastställs till 62 984 tkr. 

2. Digital arbetsplats ackumulerade resultat fastställs till -22 752 tkr. 

3. De politiska kansliernas budget är beslutad för en fyraårig mandatperiod och 
10 000 tkr förs över till 2022. 

Beslutsunderlag 
Drift- och programnämndernas årsberättelser
Övergripande strategier och budget (ÖSB)
Nämndernas begäran om överföring av investeringsanslag 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 

1. Investeringsanslag på sammanlagt 269 769 tkr överförs från 2021 till 2022 i 
enlighet med kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

2. Investeringsbudgeten 2022 revideras ned med -3 200 tkr och uppgår totalt
till 1 270 585 tkr i enlighet med kommunstyrelseförvaltningens förslag. 
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På Kommunstyrelsens sammanträde reserverade sig Helena Ståhl (SD) mot
beslutet till förmån för sitt eget yrkande. 

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

Helena Ståhl (SD) yrkar avslag på Kommunstyrelsens förslag med hänvisning 
till Sverigedemokraternas investeringsprogram. 

Proposition 
Ordförande Jan Zetterqvist (S) finner att det finns två förslag till beslut, det vill 
säga bifall till Kommunstyrelsens förslag respektive Helena Ståhls (SD)
avslagsyrkande. Ordföranden ställer dessa mot varandra och finner att 
Kommunfullmäktige beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Investeringsanslag på sammanlagt 269 769 tkr överförs från 2021 till 2022 i 
enlighet med kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

2. Investeringsbudgeten 2022 revideras ned med -3 200 tkr och uppgår totalt
till 1 270 585 tkr i enlighet med kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

Karolina Wallström (L), Patrik Jämtvall (L), Carl Kling (L), Johan Åqvist (L) 
och Gunilla Werme (L) deltar inte i beslutet. 

Reservation 
Helena Ståhl (SD), Abraham Begallo (SD), Sigvard Blixt (SD), Habib Brini
(SD), Daniel Spiik (SD) och David Larsson (SD) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för Helena Ståhls (SD) yrkande. 

§ 63 Tilläggsanslag och ombudgeteringar 
Ärendenummer: Ks 78/2022 

Ärendebeskrivning 
Ärendet innefattar ombudgetering av skatteintäkter och generella bidrag,
ombudgeteringar mellan nämnder och tilläggsanslag för kostnadsökningar samt 
oförutsedda kostnader för budgetåret 2022. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet på sammanträdet den 5 april och
beslutade för egen del om beslutspunkterna 3-4: 

3. Tilläggsanslag beviljas med totalt 152 105 tkr enligt 
kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

4. Finansiering av tilläggsanslagen sker ur kommunstyrelsens utrymme för 
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generella kostnadsökningar med 150 622 tkr samt ur kommunstyrelsens
utrymme för oförutsedda behov med 1 483 tkr. 

5. Karolina Wallström (L) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-03-21 
Särskilt yttrande från Karolina Wallström (L)
Reservation från Helena Ståhl (SD), Kommunstyrelsen 2022-04-05 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 

1. Kommunens budgeterade skatteintäkter och generella statsbidrag höjs med
71 393 tkr, från 9 793 mnkr till 9 864 mnkr. 

2. Tilläggsanslag finansierade genom ökad budget för skatter och generella 
statsbidrag beviljas med totalt 71 393 tkr enligt kommunstyrelseförvaltningens
förslag. 

På Kommunstyrelsens sammanträde reserverade sig Helena Ståhl (SD) mot 
beslutspunkt 2 till förmån för sitt eget yrkande. 

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

Helena Ståhl (SD) yrkar bifall beslutspunkt 1, men att beslutspunkt 2 ändras 
enligt Sverigedemokraternas förslag så att tilläggsanslag finansierade genom
ökad budget för skatter och generella statsbidrag beviljas med totalt 71 393 tkr 
enligt följande: 30 000 tkr till Trygghetspaket, 21 393 tkr till Programnämnd
barn och utbildning och 20 000 tkr till Kommunstyrelsens utrymme för 
oförutsedda behov. 

Markus Allard (ÖrP) yrkar bifall beslutspunkt 1, men att beslutspunkt 2 ändras
enligt Örebropartiets förslag så att tilläggsanslagen finansierade genom ökad 
budget för skatter och generella statsbidrag beviljas med totalt 71 393 tkr enligt
följande: Programnämnd Barn och utbildning 21 393 tkr, Riktad satsning
hemlöshet 8 000 tkr, Övrig ramförstärkning Social välfärd 8 000 tkr,
Örebrogardet/Trygghet 30 000 tkr och Beredskapslager 4 000 tkr. 

Proposition 
Ordförande Jan Zetterqvist (S) finner att det finns tre förslag till beslut, det vill 
säga bifall Kommunstyrelsens förslag, bifall till Sverigedemokraternas förslag
respektive bifall till Örebropartiets förslag. Ordföranden ställer förslagen mot 
varandra genom acklamation och finner att Kommunfullmäktige beslutar enligt
Kommunstyrelsens förslag. 
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Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Kommunens budgeterade skatteintäkter och generella statsbidrag höjs med 
71 393 tkr, från 9 793 mnkr till 9 864 mnkr. 

2. Tilläggsanslag finansierade genom ökad budget för skatter och generella
statsbidrag beviljas med totalt 71 393 tkr enligt kommunstyrelseförvaltningens 
förslag. 

Reservation 
Helena Ståhl (SD), Abraham Begallo (SD), Sigvard Blixt (SD), Habib Brini 
(SD), Daniel Spiik (SD) och David Larsson (SD) reserverar sig mot
beslutspunkt 2 till förmån för Sverigedemokraternas förslag. 

Markus Allard (ÖrP) och Peter Springare (ÖrP) reserverar sig skriftligt mot
beslutspunkt 2 till förmån för Örebropartiets förslag. 

§ 64 Attestreglemente för Örebro kommun 
Ärendenummer: Ks 77/2022 

Ärendebeskrivning 
Förslag till nytt attestreglemente gällande kommunens samtliga ekonomiska
transaktioner på uppdrag av ekonomidirektören. Anledningen till behovet att 
uppdatera attestreglementet är att det gamla reglementet är från 1989 och
därför behöver anpassas till nya arbetssätt och systemstöd. Det nya 
attestreglementet består av sju stycken områden: Reglementets omfattning,
Ansvar, Internkontroll, Attester, Beslut om attestanter, Begränsning och Jäv. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet på sammanträdet den 5 april. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-03-15
Utkast - Nytt attestreglemente för Örebro kommun 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 

- Anta attestreglemente för Örebro kommun. Reglementet ersätter nuvarande
attestreglemente för Örebro kommun. 

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

18 (27) 



   

   

 
              

         
  

 
  

 
         

    

      
   

 
        

          
            

     
 

        

 
      

 
  
   

       

   
    

      
 

             
      

 
         

       

 
           

          
    

           
    

 

Digitalt justerat 

ÖREBRO Protokoll 

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: 

- Anta attestreglemente för Örebro kommun. Reglementet ersätter nuvarande
attestreglemente för Örebro kommun. 

§ 65 Fordonsriktlinjer för Örebro kommunkoncern 
Ärendenummer: Ks 1030/2020 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelseförvaltningen fick 2020-08-25 i uppdrag att påbörja en 
revidering av Fordonspolicyn med riktlinjer (Ks 247/2020). Nytt förslag till
riktlinjer har varit på remiss och bereddes av utskottet 2022-03-22. Beslut om 
antagande ska vidare till Kommunfullmäktige. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet på sammanträdet den 5 april. 

Beslutsunderlag 
Fordonsriktlinjer för Örebro kommunkoncern, antagandeversion KSU 2022-
04-05 
Tjänsteskrivelse, 2022-03-25 
Sammanställning av remissvar
Reservation från Martha Wicklund (V), Kommunstyrelsen 2022-04-05 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 

1. Fordonsriktlinjer för Örebro kommunkoncern antas. 

2. Föregående Policy med riktlinjer för fordon inom Örebro kommun från 2013 upphör 
att gälla i och med antagandet. 

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

Yrkande 
John Johansson (S), Johan Kumlin (M), Lea Strandberg (MP), Håkan Stålbert 
(kommunalråd för KD) och Linda Larsson (C) yrkar bifall till
Kommunstyrelsens förslag. 

Markus Allard (ÖrP) yrkar avslag på Kommunstyrelsens förslag och bifall till
Örebropartiets förslag på fordonsriktlinjer. 
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Martha Wicklund (V) yrkar bifall till Vänsterpartiets förslag på tillägg till
fordonsriktlinjerna att se över befintliga avtal gällande förmånsbilar och se över 
möjligheten att avsluta dem. 

Proposition 
Ordförande Jan Zetterqvist finner att det finns tre förslag till beslut, det vill
säga bifall till Kommunstyrelsens förslag, bifall till Örebropartiets förslag 
respektive bifall till Vänsterpartiets förslag. Ordföranden ställer förslagen mot
varandra genom acklamation och finner att Kommunfullmäktige beslutar enligt 
Kommunstyrelsens förslag. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Fordonsriktlinjer för Örebro kommunkoncern antas. 

2. Föregående Policy med riktlinjer för fordon inom Örebro kommun från 2013 upphör 
att gälla i och med antagandet. 

Reservation 
Martha Wicklund (V), Stefan Nilsson (V), Faisa Maxamed (V), Sunil
Jayasooriya (V) och Cecilia Lönn Elgstrand (V) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för Martha Wicklunds (V) yrkande. 

Markus Allard (ÖrP) och Peter Springare (ÖrP) reserverar sig skriftligt mot
beslutet till förmån för Markus Allards (ÖrP) yrkande. 

§ 67 Redovisning av obesvarade motioner 
Ärendenummer: Ks 404/2022 

Ärendebeskrivning 
Enligt kommunallagen 5 kap. 35 § ska en motion beredas så, att fullmäktige 
kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väcktes. Om beredningen
inte kan avslutas inom denna tid ska detta, och vad som har kommit fram vid 
beredningen, anmälas till fullmäktige inom samma tid. 

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

Kommunstyrelsen behandlade ärendet på sammanträdet den 5 april. 
Kommunstyrelsen beslutade för egen del att Martha Wicklund (V) får lämna
ett särskilt yttrande till protokollet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-03-08 
Sammanställning av obesvarade motioner, 2022-03-22 

20 (27) 



   

   

       
        

   
    

 
     

 
         

       

 
  

 
   

            
       

   

 
              

           
         

         
        

 
     

 
        

 
              

  
      

    

   
    

 
    

 
         

           
            

Digitalt justerat 

ÖREBRO Protokoll 

Reservation från Helena Ståhl (SD), Kommunstyrelsen 2022-04-05
Särskilt yttrande från Martha Wicklund (V), Kommunstyrelsen 2022-04-05 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 

- Anmälan läggs till handlingarna. 

På Kommunstyrelsens sammanträde reserverade sig Helena Ståhl (SD) mot 
beslutet till förmån för sitt eget yrkande. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

- Ärendet bordläggs. 

§ 68 Svar på motion från Johan Kumlin (M) om att bilarna 
ska vara kvar men utsläppen ska bort 
Ärendenummer: Ks 507/2015 

Ärendebeskrivning 
Johan Kumlin (M) inkom den 25 mars 2015 med en motion om att kommunen 
ska låta elfordon komplettera biogasbilarna i fordonspolicyn, ställa krav på att
bilpoolsleverantören byter ut fossildrivna fordon samt att ÖBO och
Örebroporten ska ta fram ett kvottal för laddstolpar liknande
parkeringsnormen för att uppmuntra privatpersoner att skaffa elbil. 

Ärendet återemitterades av Kommunfullmäktige 2018-01-31. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet på sammanträdet den 5 april. 

Beslutsunderlag 
Johan Kumlin (M) motion om att bilarna ska vara kvar men att utsläppen ska
bort, 2015-03-25 
Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige, 2018-01-31 § 21
Svar på motion, 2022-02-02 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 

- Motionen är besvarad. 

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

- Ärendet bordläggs. 

§ 69 Svar på motion från Cecilia Lönn Elgstrand (V) m.fl. 
om att hitta läslusten en sommar i parken 
Ärendenummer: Ks 509/2015 

Ärendebeskrivning 
Cecilia Lönn Elgstrand, Murad Artin, Jessica Carlqvist och Martha Wicklund,
samtliga (V), har inkommit med en motion som anmäldes i 
Kommunfullmäktige den 25 mars 2015, § 78. 

Motionen innehåller förslag om
1) att skapa små utebibliotek ("bokholkar") på flera platser i parker och 
bostadsområden med fokus på böcker för barn och unga,
2) att se om den läsfrämjande verksamheten kan göras till verksamhet för unga 
feriejobbare, samt
3) att när motionen genomförs bör syftet bland annat vara att öka pojkars 
läsande. 

Bedömningen är att motionens förslag till största del är tillgodosedda. Syftet att
öka pojkars läsande kan dock behöva ett mer systematiskt arbete för att 
säkerställas, varför motionen i denna del anses besvarad. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet på sammanträdet den 5 april och
beslutade för egen del att Martha Wicklund (V) får lämna ett särskilt yttrade till 
protokollet. 

Beslutsunderlag 
Motion från Cecilia Lönn Elgstrand, Murad Artin, Jessica Carlqvist och Martha
Wicklund, samtliga (V), om att hitta läslusten en sommar i parken, 2015-03-25 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-10-27
Särskilt yttrande från Martha Wicklund, Kommunstyrelsen 2022-04-05 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 

1. Motionens första förslag är tillgodosett. 

2. Motionens andra förslag är tillgodosett. 

3. Motionens tredje förslag är besvarat. 
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Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

- Ärendet bordläggs. 

§ 70 Svar på motion från Magnus Ingwall (SD) om 
registrering av hjärtstartare 
Ärendenummer: Ks 675/2019 

Ärendebeskrivning 
Magnus Ingwall (SD) inkom med en motion om att registrera samtliga
hjärtstartare som tillhör kommunens bolag och organisationer som anmäldes 
till Kommunfullmäktige den 4 april 2019. 

Magnus Ingwall (SD) föreslår Kommunfullmäktige att besluta: 

1. Att Örebro kommun hos SOS Alarm registrerar samtliga hjärtstartare som 
tillhör kommunens bolag och organisationer. 

2. Att kommunen marknadsför registreringsbehovet till företag inom 
kommunen och uppmanar de företag som inte har hjärtstartare att ange vars
närmaste hjärtstartare återfinns. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet på sammanträdet den 5 april. 

Beslutsunderlag 
Magnus Ingwall (SD), motion om registrering av hjärtstartare, 2020-04-04 
Svar på motion 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 

- Motionen avslås. 

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

Yrkande 
Helena Ståhl (SD) yrkar bifall till motionen. 

Proposition 
Ordförande John Johansson (S) finner att det finns två förslag till beslut, det
vill säga Kommunledningens förslag respektive Helena Ståhls (SD) yrkande om 
att bifalla motionen. Ordföranden ställer dessa mot varandra och finner att 
Kommunstyrelsen beslutar enligt Kommunledningens förslag. 
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Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

- Ärendet bordläggs. 

§ 71 Svar på motion från Helena Ståhl (SD) om att visa 
skattebetalarna vad de får för pengarna 
Ärendenummer: Ks 1002/2019 

Ärendebeskrivning 
Helena Ståhl (SD) lämnade den 28 maj 2019 in en motion om att
visa skattebetalarna vad de får för pengarna. 

På kommunens hemsida finns tydlig information om hur kommunens pengar 
används. Den här informationen är enkel att få fram om en medborgare är
intresserad av att veta hur kommunens pengar används. 

Då informationen redan finns är förslaget att motionen med detta anses vara 
besvarad. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet på sammanträdet den 5 april. 

Beslutsunderlag 
Motion från Helena Ståhl (SD) om att visa skattebetalarna vad de får för
pengarna, 2019-05-28 
Svar på motion 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 

- Motionen anses besvarad. 

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

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

- Ärendet bordläggs. 

§ 72 Svar på motion från Martha Wicklund (V) m.fl. om att 
upprätta ett minnesmärke för Sveriges första pridemarsch 
Ärendenummer: Ks 1508/2019 

24 (27) 



   

   

 
           

        
         

        
         

          
 

      

          
         

           
 

         
             

  

 
            
    

   
        

   
    

 
    

 
  

 
   

         
  

 
            

        
 

 
            

          

Digitalt justerat 

ÖREBRO Protokoll 

Ärendebeskrivning 
Den 25 september 2019 anmäldes motionen om att upprätta ett minnesmärke 
för Sveriges första Pridemarsch från Vänsterpartiets fullmäktigegrupp till
Kommunfullmäktige. I motionen föreslås att kommunen ska upprätta en 
minnesplakett eller konstverk för att uppmärksamma den första
demonstrationen för att öka rättigheterna för HBTQ- personer (homosexuella,
bisexuella, transpersoner och queera) som gick genom Örebro 1971. 

Vänsterpartiets fullmäktigegrupp föreslår Kommunfullmäktige att besluta: 

- Att Kommunledningskontoret ges i uppdrag uppföra en minnesplakett, ett 
konstverk eller liknande som uppmärksammar platsen för Sveriges första
demonstration för hbtq-rättigheter som genomfördes 15 maj 1971. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet på sammanträdet den 5 april och 
beslutade för egen del att Martha Wicklund (V) får lämna ett särskilt yttrande
till protokollet. 

Beslutsunderlag 
Motion från Martha Wicklund (V) m.fl. om att upprätta ett minnesmärke för
Sveriges första Pridemarsch, 2019-09-25 
Svar på motion
Särskilt yttrande från Martha Wicklund (V), Kommunstyrelsen 2022-04-05 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 

- Motionen är tillgodosedd. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

- Ärendet bordläggs. 

§ 73 Anmälan av enkla frågor och interpellationer till 
kommande sammanträde 

Ärendebeskrivning 
David Larsson (SD) har inkommit med en interpellation till Marie Brorson (S)
om politikens arbete och prioriteringar under pandemin avseende 
hygienriktlinjer. 

Helena Ståhl (SD) har inkommit med en interpellation till John Johansson (S)
om hur agerar styret för att motverka det parallella samhället. 
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Beslutsunderlag 
Interpellation från David Larsson till Marie Brorson (S) om politikens arbete 
och prioriteringar under pandemin avseende hygienriktlinjer, Ks 683/2022
Interpellation från Helena Ståhl (SD) till John Johansson (S) om hur agerar 
styret för att motverka det parallella samhället, Ks 684/2022 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

- Interpellationerna får ställas. 

§ 74 Anmälan av motioner 

Ärendebeskrivning 
Gunilla Werme (L) har inkommit med en motion om dans för hälsa.
Gunilla Werme (L) har inkommit med en motion om "Tillsammans för alla 
barns bästa - TABB". 
David Larsson (SD) och Sigvard Blixt (SD) har inkommit med en motion om 
att utöka beredskapen för elektricitet och kommunikation.
Daniel Spiik (SD) har inkommit med en motion om vildsvinskött som nytt 
köttalternativ. 
Helena Ståhl (SD) har inkommit med en motion om att optimera specialkosten
i Örebro kommun. 
David Larsson (SD) och Helena Ståhl (SD) har inkommit med en motion om 
att säkerställ goda kunskaper i svenska bland vård- och omsorgspersonal. 

Beslutsunderlag 
Motion från Gunilla Werme (L) om dans för hälsa, Ks 699/2022 
Motion från Gunilla Werme (L) om "Tillsammans för alla barns bästa -
TABB", Ks 700/2022 
Motion från David Larsson (SD) och Sigvard Blixt (SD) om att utöka
beredskapen för elektricitet och kommunikation, Ks 701/2022 
Motion från Daniel Spiik (SD) om vildsvinskött som nytt köttalternativ, Ks
702/2022
Motion från Helena Ståhl (SD) om att optimera specialkosten i Örebro
kommun, Ks 703/2022 
Motion från David Larsson (SD) och Helena Ståhl (SD) om att säkerställ goda
kunskaper i svenska bland vård- och omsorgspersonal, Ks 704/2022. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

- Remittera motionerna till Kommunstyrelsen. 
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§ 75 Anmälan av handlingar 

Ärendebeskrivning 
Inga handlingar anmäldes till Kommunfullmäktiges sammanträde. 

§ 76 Vissa val m.m. 
Ärendenummer: Ks 657/2022 

Ärendebeskrivning 
Valberedningen har den 27 april 2022 inkommit med en valhandling.
Valhandlingen läggs som en bilaga till protokollet. 

Beslutsunderlag 
Valhandling, 2022-04-27 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

- Enligt Valberedningens förslag 
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Särskilt yttrande 

Ärende Ks 226/2022 
Ärendenummer 5 
"Årsredovisning Örebro kommun " 

En lättsinnig politik från Socialdemokraterna 

M 

Kommunstyrelsen 
Örebro kommun 
5 april 2022 

Örebro kommuns verksamhet är i behov av att reformeras i grunden. Kommunen ska 
prioritera uppdraget att tillhandahålla relevanta och kvalitativa välfärdsinsatser till örebroarna. 
Insikten och respekten om att det är örebroamas 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 
Socialdemohaterna med. 

Örebro är en stor kommun med en omfattande organisation. För att den ska fungera effektivt 
och tjäna medborgarna väl behöver förvaltningen i högre utsträclming kopplas till den politiska 
styrningen. Medborgarna ska kunna utla-äva ansvar för olämpliga eller olagliga beslut från 
folkvalda och kommunpolitiken bör sh·äva emot ett stöne oberoende från yttre statlig och 

kommersiell påverkan. 

Vi vill att kommunens kärnuppdrag prioriteras och att kostnadseffektiviteten i våra åtaganden 
ökar. Resurser behöver frigöras till kommunens kärnuppdrag och då måste vi ifrågasätta och 

ompröva kommunens åtaganden. För att åstadkomma verkliga resultat 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 årsredovisningen är ett dokument som beskriver utfallet för året väljer vi moderater att 
bifalla förslaget till beslut. 

oderaternas grupp i Kommunstyrelsen 
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Öre bropartiet 
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KF 27 april 2022 

Yrkande till Kommunfullmäktige: 

Avser ”Årsredovisning Örebro Läns Trädgårdsaktiebolag 2021” 

Nej, vi ska inte ha något konstbolag. 

Nej. Vi ska inte ha ett särskilt bolag som har till syfte att hålla på med konst. 

Örebropartiet yrkar därför att: 

- Bifall till att-sats 1 samt att-satserna 2 a, b, c och d, men med tillägg att efter att-

sats 2.d införa en att-sats 2.e som lyder ”bolaget avyttras”. 

Ifall yrkandet faller gäller det som vår reservation 

Markus Allard 
Peter Springare 
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Yrkande till Kommunfullmäktige: 

Tilläggsanslag och ombudgeteringar 

Örebropartiet vill istället prioritera tilläggsanslagen i riktlinje med vår budget och föreslår således att 

anslagen disponeras enligt följande: 

Tilläggsanslag TKR 
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Öre bropartiet 

Programnämnd BoU 21 393 

Riktad satsning hemlöshet 8 000 

Övrig ramförstärkning SoV 8 000 

Örebrogardet/Trygghet 30 000 

Beredskapslager 4 000 

Totalt: 71 393 

Örebropartiet yrkar därför att: 

- Bifall till att-sats 1. 

- Att tilläggsanslagen finansierade genom ökad budget för skatter och generella 

statsbidrag beviljas med totalt 71 393 tkr enligt ovanstående tabell. 

Ifall yrkandet faller gäller det som vår reservation 

Markus Allard 
Peter Springare 
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Yrkande till Kommunfullmäktige: 

Fordonsriktlinjer 

Det liggande förslaget till fordonsriktlinjer kommer resultera i massiva kostnader för 

kärnverksamheterna samt allvarligt försvåra för såväl kommunen som för dess upphandlade aktörer 

att utföra sina uppdrag. Detta på grund av att klimatmål överordnas de ursprungliga uppdragen. 

Allt kommer kräva finansiering inom befintliga ramar vilket kommer bidra till skattehöjningar, 

taxehöjningar och/eller nedskärningar på befintlig verksamhet. 

Vidare innehåller riktlinjerna en del tämligen självklara saker som egentligen inte behöver ta plats i 

ett dokument för riktlinjer. Det räcker gott med sunt förnuft eller befintlig lagstiftning för att täcka 

flera av dessa punkter. 

Vi vill istället att Fordonsriktlinjerna byts ut till följande riktlinjer: 

Fordonsriktlinjer 

I alla ärenden som rör fordon ska kommunen prioritera det som gagnar kärnverksamhetens syfte och 

väl. Såvida inte särskilda skäl föreligger ska kommunkoncernen prioritera: Ekonomi/låga kostnader 

samt arbetsmiljö och säkerhet. Det är upp till respektive chef att säkerställa att så sker. 

Örebropartiet yrkar därför att: 

1. Avslå kommunstyrelsens förslag till fordonsriktlinjer. 

2. Anta vårt förslag till fordonsriktlinjer. 

Ifall yrkandet faller gäller det som vår reservation 

Markus Allard 
Peter Springare 
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Kommunfullmäktige 

Vissa val m.m. 

Nedanstående personer har begärt entledigande från angivna uppdrag: 

Carl-Henrik Nordström (S), Ks 501/2022 Ledamot i Örebroporten Förvaltning
Ledamot i Örebroporten Holding AB 

Florencia Lopez (M), Ks 644/2022 Ledamot i Funktionsstödsnämnden 

Kommunfullmäktige föreslås besluta följande: 

1. Begärda entlediganden beviljas. 

2. Utse Daniel Granqvist (M) till ny ledamot i Funktionsstödsnämnden efter 
Florencia Lopez (M). 

3. Utse Maria Lindgren (C) till ny ersättare i Förskolenämnden. Platsen har varit
vakant. 

4. Utse Elisabeth Karlsson Zuaw (S), tidigare suppleant, till ny ledamot i
Örebroporten Förvaltning AB efter Carl-Henrik Nordström (S). Valet avser tiden 
fr.o.m. den 2 maj t.o.m. slutet av den ordinarie bolagsstämma som hålls närmast 
efter att val till Kommunfullmäktige hölls. 

5. Utse Elisabeth Karlsson Zuaw (S), tidigare suppleant, till ny ledamot i
Örebroporten Holding AB efter Carl-Henrik Nordström (S). Valet avser tiden 
fr.o.m. den 2 maj t.o.m. slutet av den ordinarie bolagsstämma som hålls närmast
efter att val till Kommunfullmäktige hölls. 

6. Utse Johan Hurtig (S) till ny suppleant i Örebroporten Förvaltning AB efter 
Elisabeth Karlsson Zuaw (S). Valet avser tiden fr.o.m. den 2 maj t.o.m. slutet av
den ordinarie bolagsstämma som hålls närmast efter att val till 
Kommunfullmäktige hölls. 

7. Utse Johan Hurtig (S) till ny suppleant i Örebroporten Holding AB efter
Elisabeth Karlsson Zuaw (S). Valet avser tiden fr.o.m. den 2 maj t.o.m. slutet av 
den ordinarie bolagsstämma som hålls närmast efter att val till
Kommunfullmäktige hölls. 

8. Till handlingarna läggs inkommet protokoll, vari länsstyrelsen den 20 april 2022 
beslutat utse Anna Andersson (KD) till ny ersättare i Kommunfullmäktige efter 



   

   
 

            
 

 
 

  
 

  
     

    

I 
ÖREBRO 

Digitalt justerat 

2022-04-27 Ks 644/2022 

Jonas Levin (KD). 

9. Valen under punkterna 2-3 avser tiden t.o.m. 31 december år 2022. 

För valberedningen 

Eva Eriksson 
Ordförande Joacim Bock 

Sekreterare 
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