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Kommunfullmäktige 
 
Datum: 2021-09-22 
Tid: 09:00–17:45 (ajournering § 244, 10:10-10:20) 
Plats: Sessionssalen, Rådhuset 
 
Närvarande ledamöter 
Jan Zetterqvist (S) 
Eva Eriksson (S) 
Ulf Södersten (M) 
Kenneth Handberg (S) 
John Johansson (S) 
Jessica Ekerbring (S) 
Ullis Sandberg (S) 
Kemal Hoso (S) 
Gun Carlestam Lewin (S) 
Per Lilja (S) 
Ida Eklund (S) 
Ameer Sachet (S) 
Fisun Yavas (S) 
Kent Vallén (S) 
Marie Brorson (S) 
Carina Toro Hartman (S) 
Susann Wallin (S) 
Thomas Börjesson (S) 
Anna Hedström (S) 
Frederick Axewill (S) 
Anders Olsson (C) 
Elisabeth Malmqvist (C) 
Gunhild Wallin (C) 
Seydou Bahngoura (C) §§ 241-252, del av § 253 
Sara Maxe (KD) 
Anders Hagström (KD) §§ 244-265 
Lennart Bondeson (KD) 
Marlene Jörhag (KD) 
Linn Josefsson (V) 
Cecilia Lönn Elgstrand (V) 
Martha Wicklund (V) 
Anders Åhrlin (M) 
Hossein Azeri (M) 
Johan Kumlin (M) 
Christopher Hedbom Rydaeus (M) 
Emelie Jaxell (M) 



ÖREBRO Protokoll  
 

  2 (25) 
 

Maria Haglund (M) 
Cecilia Askerskär Philipsson (M) 
Maria Hedwall (M) 
Daniel Granqvist (M) 
Stefan Stark (M) 
Carina Börjesson (M) 
Abraham Begallo (SD) §§ 241-243, del av § 244, §§ 247-265 
Sigvard Blixt (SD) 
Daniel Spiik (SD) 
Helena Ståhl (SD) 
David Larsson (SD) 
Karolina Wallström (L) 
Marianne Thyr (L) 
Carl Kling (L) 
Patrik Jämtvall (L) 
Marcus Willén Ode (MP) 
Lea Strandberg (MP) 
Maria Sääf (MP) 
Markus Allard (ÖrP) 
Peter Springare (ÖrP) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Britten Uhlin (S) Ersätter Jonas Håård (S) 
Madelene Vikström (S) Ersätter Roger Andersson (S) 
Abdulrahman Ibrahim Muhammed (C) Ersätter Per-Åke Sörman (C) §§ 241-

242 
Ersätter Seydou Bahngoura (C) del av § 
253, §§ 254-265 

Jimmy Nordengren (C) Ersätter Per-Åke Sörman (C) §§ 243-
265 

Annika Tholster (C) Ersätter Linda Larsson (C) 
Johan Arenius (KD) Ersätter Sonja Kurt (KD) §§ 241-251 
Magnus Lagergren (KD) Ersätter Sonja Kurt (KD) 252-265 
Sunil Jayasooriya (V) Ersätter Murad Artin (V) 
Stefan Nilsson (V) Ersätter Faisa Maxamed (V) 
Arne Björklund (SD) Ersätter Magnus Ingwall (SD) 
Gunilla Werme (L) Ersätter Ulrica Solver-Gustavsson (L) 
 
Paragraf 241–265 
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Joacim Bock, sekreterare 
 
Digitalt justerat protokoll. 
 
 
 
 
Jan Zetterqvist (S), ordförande 
 
 
 
 
Kemal Hoso (S), justerare 
 
 
 
 
Hossein Azeri (M), justerare  
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§ 241 Val av protokollsjusterare och bestämmande av tid 
för justering av protokollet 

Ärendebeskrivning 
På förslag av ordförande Jan Zetterqvist (S) uppdras åt Kemal Hoso (S) 
och Hossein Azeri (M) med Anna Hedström (S) och Maria Sääf (MP) som 
ersättare, att jämte ordföranden justera protokollet. Justeringen äger rum den 
29 september 2021. 

§ 242 Enkel fråga från Emelie Jaxell (M) till Johan 
Johansson (S) om omvårdskostnader som kan återbetalas 
Ärendenummer: Ks 1092/2021 

Ärendebeskrivning 
Emelie Jaxell (M) har inkommit med en enkel fråga till John Johansson (S) om 
omvårdskostnader som kan återbetalas. 

Frågan anmäldes till Kommunfullmäktiges sammanträde den 22 september 
2021. 

Beslutsunderlag 
Fråga från Emelie Jaxell (M) 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Frågan får ställas. 

2. Frångå ärendet som därmed är färdigbehandlat. 

§ 243 Enkel fråga från Cecilia Lönn Elgstrand (V) till 
Marlene Jörhag (KD) om extra kostnader i förskola, skola 
och fritidshem 
Ärendenummer: Ks 1099/2021 

Ärendebeskrivning 
Cecilia Lönn Elgstrand (V) har inkommit med en enkel fråga till Marlene 
Jörhag (KD) om extra kostnader i förskola, skola och fritidshem. 

Frågan anmäldes till Kommunfullmäktiges sammanträde den 22 september 
2021. 

Beslutsunderlag 
Fråga från Cecilia Lönn Elgstrand (V) 
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Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Frågan får ställas. 

2. Frångå ärendet som därmed är färdigbehandlat. 

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

Ärendebeskrivning 
Lea Strandberg (MP) har inkommit med en interpellation till Marlene Jörhag 
(KD) om hur Örebro kommun säkrar de teckenspråkiga barnens rätt till 
samma möjlighet att utvecklas och lära sig inom förskolan. Interpellationen 
anmäldes på Kommunfullmäktiges sammanträde den 15 december 2020. 
Interpellationen bordlades på Kommunfullmäktiges sammanträde den 26 
januari 2021, den 17 februari, den 23 mars, den 20 april, den 19 maj och den 
14-15 juni 2021. 

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

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige ajournerar sig 10 min för att en ledamot som deltar på 
distans förlorat anslutningen till sammanträdet. 

Kommunfullmäktiges behandling 
Lea Strandberg (MP), Marlene Jörhag (KD), Cecilia Lönn Elgstrand (V), Maria 
Haglund (M), Karolina Wallström (L), Elisabeth Malmqvist (C), Martha 
Wicklund (V) och Marcus Willén Ode (MP) yttrar sig i interpellationsdebatten. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

- Frångå ärendet, som därmed är färdigbehandlat 
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§ 245 Ny nämndorganisation för mandatperioden 2023-
2026 
Ärendenummer: Ks 1521/2019 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade 2019-10-21, § 226, att uppdra till 
Kommunstyrelsen att göra en översyn av Örebro kommuns politiska 
organisation och förvaltningsorganisation. Utgångspunkten för uppdraget är att 
Örebro kommun ska möta en framtid där behoven av hög effektivitet måste 
prägla arbetet. Effektiva styrprocesser och effektiv ledning och verkställighet 
av uppdragen är helt nödvändig för att klara en ekonomi i balans. 
Verksamheten är både större och mer komplex än tidigare, och kraven och 
förväntningarna från medborgare, företag och övriga intressenter förändras 
över tid. Styrningen i Örebro kommun ska vara ändamålsenlig utifrån olika 
gruppers behov av kommunal service. 

Vidare beslutade fullmäktige att översynen ska ledas av extern part med stöd av 
kommunens förvaltningsorganisation. 

Effect Management AB, kommunens upphandlade konsultstöd, har den 28 
augusti 2020 inkommit med sin slutrapport, Översyn av nämnder och förvaltningar 
vid Örebro kommun – Slutrapport. Rapporten innehåller 3 alternativa förslag till 
organisation för nämnd och förvaltning inom Örebro kommun. Slutrapporten 
presenterades på Kommunstyrelsens sammanträde den 8 september 2020.  

Kommunstyrelsen beslutade 2020-09-15, §143, att påbörja den politiska 
beredningen och skapa förutsättningar för en bred politisk förankringsprocess i 
arbetet med att arbeta fram ett komplett beslutsunderlag med förslag till 
nämndreglementen. 

Inför ett politiskt ställningstagande till förändringar i nämndorganisationen har 
en politisk beredningsprocess med tre olika grupperingar där förtroendevalda 
från samtliga partier företrädda i kommunfullmäktige arbetat fram och enats 
kring förslag till reglementen för nämnder inom skolområdet, sociala området 
och samhällsbyggnadsområdet. Arbetet har letts av partiföreträdare med ansvar 
för kommunstyrelseområdet och för helheten avseende samtliga 
nämndreglementen. 

Förslag till ny nämndorganisation innefattar Kommunstyrelse med 15 
ledamöter och 9 ersättare, Valnämnd med 9 ledamöter och 5 ersättare, 
Markplanerings- och exploateringsnämnd med 15 ledamöter och 9 ersättare , 
Bygg- och Miljönämnd med 15 ledamöter och 9 ersättare, Teknik- och 
servicenämnd med 15 ledamöter och 9 ersättare, Kultur- och fritidsnämnd med 
15 ledamöter och 9 ersättare, Socialnämnd med 17 ledamöter och 11 ersättare, 
Vård- och omsorgsnämnd med 17 ledamöter och 11 ersättare, 
Funktionsstödsnämnd med 15 ledamöter och 9 ersättare, 
Överförmyndarnämnd med 7 ledamöter och 3 ersättare, Gymnasie- och 
arbetsmarknadsnämnd med 17 ledamöter och 11 ersättare, Grundskolenämnd 
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med 15 ledamöter och 9 ersättare samt Förskolenämnd med 15 ledamöter och 
9 ersättare. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 14 september 2021 och beslutade 
för egen del: 

- Information om partiföreträdarnas överenskommelse om former för 
Kommunstyrelsens arbete läggs till handlingarna. 

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-08-31 
Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige 2019-10-21, § 226 
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen 2020-09-15, § 143 
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen 2021-06-08, § 145 
Översyn av nämnder och förvaltningar vid Örebro kommun – Slutrapport, från Effect 
Management AB 
Förslag till reglementen för mandatperioden 2023-2026 
Särskilt yttrande från Vänsterpartiet- KS 2021-09-14 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 

1. Ny nämndorganisation inför mandatperioden 2023 antas i enlighet med 
föreliggande förslag.  

2. Nämndreglementen inför mandatperioden 2023-2026 antas i enlighet med 
föreliggande förslag. 

3. Nämndreglementen för mandatperiod 2023-2026 ska vid behov revideras 
under våren 2022 för behandling senast på Kommunfullmäktiges sammanträde 
i maj 2022. 

4. En uppföljning av beslutade reglementen för mandatperioden 2023-2026 ska 
påbörjas ett år in på mandatperioden och lyftas för behandling på 
Kommunfullmäktiges sammanträde senast i juni 2024. 

Yrkanden 
Kenneth Handberg (S), Karolina Wallström (L), Maria Sääf (MP), Anders 
Åhrlin (M), Marlene Jörhag (KD), Jimmy Nordengren (C), Patrik Jämtvall (L), 
Gunhild Wallin (C), Gun Carlestam Lewin (S), Markus Allard (ÖrP), Anna 
Hedström (S) och Lennart Bondeson (KD) yrkar bifall till Kommunstyrelsens 
förslag. 

Helena Ståhl (SD) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag, samt på att få 
lämna ett särskilt yttrande till protokollet. 

Stefan Nilsson (V) och Martha Wicklund (V) yrkar på att få lämna ett särskilt 
yttrande till protokollet. 
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Marcus Willén Ode (MP) bifall till Kommunstyrelsens förslag samt på att 
Markplanering- och exploateringsnämnden ska benämnas Markplanerings-, 
exploaterings- och naturvårdsnämnden. 

Kenneth Handberg (S) yrkar avslag på Marcus Willén Odes (MP) 
ändringsyrkande. 

Marcus Willén Ode (MP) tar tillbaka sitt ändringsyrkande och därmed faller 
även Kenneth Handbergs (S) avslagsyrkande på ändringsyrkandet. 

Marcus Willén Ode (MP) yrkar på att få lämna ett särskilt yttrande till 
protokollet. 

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

Votering begärs. Ordföranden frågar Kommunfullmäktige om 
motförslag finns och finner att så inte är fallet, och därmed verkställs inte 
votering. 

Därefter ställer ordföranden Martha Wicklunds (V), Stefan Nilssons (V), 
Helena Ståhls (SD) och Marcus Willén Odes (MP) respektive yrkanden om att 
få lämna ett särskilda yttrande till protokollet under proposition och finner 
att Kommunfullmäktige godkänner detta. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Ny nämndorganisation inför mandatperioden 2023 antas i enlighet med 
föreliggande förslag.  

2. Nämndreglementen inför mandatperioden 2023-2026 antas i enlighet med 
föreliggande förslag. 

3. Nämndreglementen för mandatperiod 2023-2026 ska vid behov revideras 
under våren 2022 för behandling senast på Kommunfullmäktiges sammanträde 
i maj 2022. 

4. En uppföljning av beslutade reglementen för mandatperioden 2023-2026 ska 
påbörjas ett år in på mandatperioden och lyftas för behandling på 
Kommunfullmäktiges sammanträde senast i juni 2024. 

5. Martha Wicklund (V) och Stefan Nilsson (V) får lämna ett särskilt yttrande 
till protokollet. 

6. Helena Ståhl (SD) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet. 

7. Marcus Willén Ode (MP) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet. 
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§ 246 Val av ordförande i Kommunstyrelsen 
Ärendenummer: Ks 1062/2021 

Ärendebeskrivning 
Kenneth Handberg (S) har inkommit med en begäran om entledigande från sitt 
uppdrag som Kommunstyrelsens ordförande. 

Kommunfullmäktige har till uppgift att utse ordförande i Kommunstyrelsen 
för resterande tid av mandatperioden 2018-2022. 

Beslutsunderlag 
Avsägelse, 2021-09-02 

Förslag till beslut 
Valberedningens förslag till Kommunfullmäktige: 

1. Kenneth Handbergs (S) begärda entledigande som ordförande i 
Kommunstyrelsen beviljas. Beslutet gäller från och med den 1 oktober 2021. 

2. John Johansson (S) utses till ordförande i Kommunstyrelsen för tiden 1 
oktober 2021 - 31 december 2022 eller till dess att Kommunfullmäktige utser 
ny Kommunstyrelse. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

- Enligt Valberedningens förslag. 

§ 247 Revidering av nämndreglemente för Örebro 
kommun: Förslag om att Vuxenutbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden ska vara huvudman för den 
kommunala lantmäterimyndigheten KLM 
Ärendenummer: Ks 608/2018 

Ärendebeskrivning 
Miljönämnden (MN) är idag enligt reglementet huvudman för den kommunala 
lantmäterimyndigheten (KLM). Statliga lantmäterimyndigheten har tillsyn över 
verksamheten som bedrivs vid KLM och har förelagt kommunen att ändra 
organisationstillhörigheten för KLM på ett sätt som innebär att MN inte längre 
är huvudman för KLM. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår en revidering 
av reglementet som innebär att Vuxenutbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden (VUXAM) istället blir huvudman för KLM. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 14 september 2021. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-08-30 
Utkast - Nämndreglemente 
Föreläggande från Statliga lantmäterimyndigheten 2020-11-16 
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 

1. Nämndreglementet för Miljönämnden revideras genom att stycket i 3 § om 
att Miljönämnden är huvudman för den kommunala lantmäterimyndigheten 
upphävs. 

2. Nämndreglementet för Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
revideras genom ett tillägg om att Vuxenutbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden är huvudman för den kommunala 
lantmäterimyndigheten, KLM. 

3. Ändringarna enligt p 1 och 2 gäller från och med den 1 oktober 2021. 

Yrkanden 
Kenneth Handberg (S) och Patrik Jämtvall (L) yrkar bifall till 
Kommunstyrelsens förslag. 

Proposition 
Ordförande Jan Zetterqvist (S) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill 
säga Kenneth Handbergs (S) och Patrik Jämtvalls (L) yrkanden om bifall till 
Kommunstyrelsens förslag och att Kommunfullmäktige beslutar enligt detta. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Nämndreglementet för Miljönämnden revideras genom att stycket i 3 § om 
att Miljönämnden är huvudman för den kommunala lantmäterimyndigheten 
upphävs. 

2. Nämndreglementet för Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
revideras genom ett tillägg om att Vuxenutbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden är huvudman för den kommunala 
lantmäterimyndigheten, KLM. 

3. Ändringarna enligt p 1 och 2 gäller från och med den 1 oktober 2021. 

§ 248 Reviderat investeringsprogram 2021 – 
ombudgetering mellan VA och Avfall 
Ärendenummer: Ks 187/2020 

Ärendebeskrivning 
Tekniska nämnden planerar för en ny deponietapp vid Atleverket för att 
fortsatt kunna ta emot förorenade massor och därigenom fortsätta arbetet för 
en giftfri miljö. Vid anbudsöppning visade det sig investeringsutgiften kommer 
överstiga den beräknade investeringsvolymen och investeringsmedel om 25 
miljoner kronor föreslås därför omfördelas från VA-verksamheten till Avfall 
för att kunna gå vidare med investeringen. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 14 september 2021. 



ÖREBRO Protokoll  
 

  11 (25) 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-08-30 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 

- Det reviderade investeringsprogrammet beslutas i enlighet med förslaget, 
innebärande att kommunens totala investeringsutgifter 2021 uppgår till 1 188 
mnkr. 

På Kommunstyrelsens sammanträde deltog inte Helena Ståhl (SD) i beslutet. 

Yrkande 
Anders Olsson (C) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag. 

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

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

- Det reviderade investeringsprogrammet beslutas i enlighet med förslaget, 
innebärande att kommunens totala investeringsutgifter 2021 uppgår till 1 188 
mnkr. 

Helena Ståhl (SD), Abraham Begallo (SD), Sigvard Blixt (SD), Daniel Spiik 
(SD), David Larsson (SD) och Arne Björklund (SD) deltar inte beslutet. 

§ 249 Årsredovisning för Erik Rosenbergs Naturvårdsfond 
2020 
Ärendenummer: Ks 813/2021 

Ärendebeskrivning 
Stiftelsen Erik Rosenbergs Naturvårdsfond har inkommit med sin 
årsredovisning. 
 
Årsredovisningen överlämnas till Kommunfullmäktige för godkännande. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 14 september 2021. 

Beslutsunderlag 
Årsredovisning 2020 för Stiftelsen Erik Rosenbergs Naturvårdsfond 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 

- Årsredovisningen för Stiftelsen Erik Rosenbergs Naturvårdsfond 2020 läggs 
med godkännande till handlingarna. 
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Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

- Enligt Kommunstyrelsens förslag. 

§ 250 Godkännande av medfinansierings- och 
samverkansavtal för trafikplats Marieberg Norra 
Ärendenummer: Ks 1004/2021 

Ärendebeskrivning 
Detaljplanerna för Norra Marieberg och Palmbohult togs fram för att tillskapa 
mer säljbar verksamhetsmark i attraktiva lägen längs E18/E20. För att komma 
åt en del av området i Norra Marieberg krävs det nya vägdragningar, och 
därför antog Trafikverket en vägplan som innebär att en ny trafikplats behöver 
byggas. Trafikplatsen finansieras till fullo av Örebro kommun, i det här fallet 
genom intäkterna från markförsäljningen. 

Trafikverket har fastställt summan på medfinansierings- och samverkansavtalet 
för trafikplats Norra Marieberg. Totala summan för trafikplatsen uppgår till 
109 miljoner kronor (mkr), finansieringen för detta sker via intäkter från 
markförsäljningar i detaljplanerna Norra Marieberg och Palmbohult. I 
detaljplanekalkylerna är trafikplatsen budgeterad för 70 mkr. 

Programnämnd samhällsbyggnad behandlade ärendet den 3 september 2021. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 14 september 2021. 

Beslutsunderlag 
Stadsbyggnads tjänsteskrivelse, 2021-06-23 
Bilaga 1: Medfinansierings- och samverkansavtal – objekt E20 Trafikplats 
Marieberg Norra 
Bilaga 2: Ekonomisk kalkyl 
Beslut från Programnämnd samhällsbyggnad 2021-09-03, § 118 
Reservation från Vänsterpartiet - PN Sam 2021-09-03 
Reservation från Vänsterpartiet - KS 2021-09-14  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 

1. Medfinansierings- och samverkansavtal enligt bilaga 1 godkänns. 

2. Programnämnd samhällsbyggnads ordförande får i uppdrag att underteckna 
medfinansierings- och samverkansavtalet samt därtill hörande handlingar. 

På Kommunstyrelsens sammanträde reserverade sig Martha Wicklund (V) mot 
beslutet till förmån för eget tilläggsyrkande. 
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Yrkanden 
Ullis Sandberg (S), Lennart Bondeson (KD), Anders Olsson (C), Patrik 
Jämtvall (L) och Johan Kumlin (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag. 

Markus Allard (ÖrP) yrkar i första hand på att återremittera ärendet och i andra 
hand på att ärendet avslås. 

Linn Josefsson (V) yrkar bifall Vänsterpartiets förslag, det vill säga bifall 
till beslutspunkt 1-2 i Kommunstyrelsens förslag under förutsättning 
att följande attsatser godkänns: 

- att avtalet ska omvärderas i Kommunstyrelsen om summan överstiger 140 
mkr. 

- att kommunen i dialog med markägare och andra relevanta aktörer i 
Mariebergs handelsområde tar fram en plan för att stärka möjligheten till gång- 
och cykeltrafik till och från Mariebergs handelsområde, och placeringen av 
busshållplatser. 

Ullis Sandberg (S) yrkar avslag på Vänsterpartiets förslag, samt till att ärendet 
avgörs idag. 

Proposition 
Ordförande Jan Zetterqvist (S) föreslår en propositionsordning där 
Kommunfullmäktige först tar ställning till om ärendet ska avgöras idag genom 
att ställa Markus Allards (ÖrP) yrkande om återremiss mot Ullis Sandbergs 
yrkande om att ärendet ska avgöras idag mot varandra. Om återremissyrkandet 
faller föreslår ordförande att Ullis Sandbergs (S) med fleras bifallsyrkanden till 
Kommunstyrelsens förslag ställs mot Markus Allards (ÖrP) 
avslagsyrkande. Slutligen föreslår ordföranden att Linn 
Josefssons (V) tilläggsyrkande ställs mot Ullis Sandbergs (S) avslagsyrkande. 
Propositionsordningen godkänns av Kommunfullmäktige. 

Ordföranden ställer Markus Allards (ÖrP) återremissyrkande mot Ullis 
Sandbergs (S) yrkande om att ärendet ska avgöras idag mot varandra och finner 
att ärendet ska avgöras idag. 

Därefter ställer ordföranden Ullis Sandbergs (S) med fleras yrkande om bifall 
till Kommunstyrelsens förslag mot Markus Allards (ÖrP) avslagsyrkande och 
finner att Kommunfullmäktige beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag.  

Slutligen ställer ordförande Vänsterpartiets förslag mot Ullis Sandbergs 
(S) avslagsyrkande och finner att Kommunfullmäktige beslutar enligt Ullis 
Sandbergs (S) avslagsyrkande. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Medfinansierings- och samverkansavtal enligt bilaga 1 godkänns. 

2. Programnämnd samhällsbyggnads ordförande får i uppdrag att underteckna 
medfinansierings- och samverkansavtalet samt därtill hörande handlingar. 
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Reservationer 
Markus Allard (ÖrP) och Peter Springare (ÖrP) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för Markus Allards (ÖrP) yrkande om att i första hand på att 
återremittera ärendet och i andra hand på att ärendet avslås. 

Linn Josefsson (V), Martha Wicklund (V), Cecilia Lönn Elgstrand (V), Stefan 
Nilsson (V) och Sunil Jayasooriya (V) reserverar sig skriftlig mot beslutet till 
förmån för Linns Josefssons (V) yrkande. 

§ 251 Utökning av verksamhetsområden för vatten och 
avlopp (VA) 2021 
Ärendenummer: Ks 1009/2021 

Ärendebeskrivning 
Utifrån gällande lagstiftning för vatten och avlopp (VA) ska Örebro kommun 
återkommande se över och vid behov förändra och utöka 
verksamhetsområdena för spill-, dricks- och dagvatten. Detta behövs bland 
annat för nya och planerade exploateringsområden och för andra befintliga 
bebyggelseområden där det finns behov av kommunal VA-försörjning. 

Verksamhetsområdet utgörs av geografiska områden inom vilka kommunen 
ansvarar för att ordna kommunal VA-försörjning för berörda fastigheter och 
där lagen om allmänna vattentjänster (LAV) gäller. Inom verksamhetsområdet 
gäller kommunens VA-taxa och Allmänna bestämmelser (ABVA). 

Beslut om VA-taxa, ABVA och verksamhetsområde ska fattas av 
Kommunfullmäktige. Ett beslut om utökat verksamhetsområde behövs för att 
VA-utbyggnaden ska förverkligas. 

Tekniska nämnden behandlade ärendet den 28 maj 2021 och Programnämnd 
samhällsbyggnad den 3 september 2021. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 14 september 2021. 

Beslutsunderlag 
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-03-18 
Bilaga 1–60: Kartor och fastighetsförteckning, 2021-03-18 
Beslut från Tekniska nämnden 2021-05-28, § 87 
Beslut från Programnämnd samhällsbyggnad 2021-09-03, § 117 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 

- Verksamhetsområdena för spill-, dricks- och dagvatten utökas, enligt förslag i 
bifogade kartor och fastighetsförteckning. 

Yrkande 
Anders Olsson (C) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag. 
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Proposition 
Ordförande Jan Zetterqvist (S) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill 
säga Anders Olssons (C) yrkande om bifall till Kommunstyrelsens förslag och 
att Kommunfullmäktige beslutar enligt detta. 

Beslut 
Kommunfullmäktige besutar: 

- Verksamhetsområdena för spill-, dricks- och dagvatten utökas, enligt förslag i 
bifogade kartor och fastighetsförteckning. 

§ 252 Övergripande styrdokument för nödvattenförsörjning 
vid dricksvattenrelaterade samhällsstörningar i Örebro län 
Ärendenummer: Ks 1008/2021 

Ärendebeskrivning 
Ett gemensamt projekt har genomförts under 2020 för att ta fram ett 
styrdokument i Örebro län för nödvattenförsörjning. 

Nästa steg i arbetet blir att fastställa föreslaget styrdokument för 
nödvattenförsörjning i respektive kommun, att de kommunala förvaltningarna 
tillsammans med verksamheten för vatten och avlopp (VA-verksamheten) 
snarast tar fram en nödvattenplan som tillser att allmänheten försörjs med 
nödvatten från tankar vid förutbestämda utskänkningsplatser samt att 
prioriterade verksamheter blir försörjda med nödvatten. Nödvattenplanen ska 
utgå från den politiska prioriteringen av verksamhetsområden. 

Tekniska nämnden behandlade ärendet den 28 maj 2021 och Programnämnd 
samhällsbyggnad behandlade ärendet den 3 september 2021. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 14 september 2021. 

Beslutsunderlag 
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-04-08 
Övergripande styrdokument för nödvattenförsörjning vid 
dricksvattenrelaterade samhällsstörningar i Örebro län, 2021-04-08 
Rapporten "Strategi och Nödvattenplan i Örebro Län", 2020-12-06 
Protokollsutdrag från Tekniska nämnden 2021-05-28, § 85 
Beslut från Programnämnd samhällsbyggnad 2021-09-03, § 116 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 

1. Styrdokumentet gällande övergripande styrdokument för 
nödvattenförsörjning antas. 

2. Styrdokumentet för nödvattenförsörjning i Örebro kommun gäller från och 
med den 1 oktober 2021. 
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3. Nämnderna får i uppdrag att ta fram en nödvattenplan som tillser att 
allmänheten försörjs med nödvatten från tankar vid förutbestämda 
utskänkningsplatser samt att prioriterade verksamheter blir försörjda med 
nödvatten. Nödvattenplanen ska utgå från den politiska prioriteringen av 
verksamhetsområden. Nödvattenvattenplanen ska antas av Kommunstyrelsen. 

4. En fungerande plan för distribution och logistik avseende nödvatten ska tas 
fram. Planen ska prövas och uppdateras årligen. 

5. En kommunikationsplan avseende nödvatten ska tas fram. 

Yrkanden 
Anders Olsson (C) och Daniel Spiik (SD) yrkar bifall till Kommunstyrelsens 
förslag. 

Proposition 
Ordförande Jan Zetterqvist (S) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill 
säga Anders Olssons (C) och Daniel Spiiks (SD) yrkande om bifall till 
Kommunstyrelsens förslag och att Kommunfullmäktige beslutar enligt detta. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Styrdokumentet gällande övergripande styrdokument för 
nödvattenförsörjning antas. 

2. Styrdokumentet för nödvattenförsörjning i Örebro kommun gäller från och 
med den 1 oktober 2021. 

3. Nämnderna får i uppdrag att ta fram en nödvattenplan som tillser att 
allmänheten försörjs med nödvatten från tankar vid förutbestämda 
utskänkningsplatser samt att prioriterade verksamheter blir försörjda med 
nödvatten. Nödvattenplanen ska utgå från den politiska prioriteringen av 
verksamhetsområden. Nödvattenvattenplanen ska antas av Kommunstyrelsen. 

4. En fungerande plan för distribution och logistik avseende nödvatten ska tas 
fram. Planen ska prövas och uppdateras årligen. 

5. En kommunikationsplan avseende nödvatten ska tas fram. 

§ 253 Ej verkställda beslut SoL och LSS kvartal 1 2021 
Ärendenummer: Ks 840/2021 

Ärendebeskrivning 
Programnämnd social välfärd är som beslutande nämnd skyldig att kvartalsvis 
rapportera och anmäla de beslut om bistånd enligt 4 kap 1 § SoL och 9 § LSS 
som inte verkställts inom tre månader, eller där avbrott i verkställigheten varat 
längre än tre månader. Syftet med rapporteringen är att kommunen ska ha 
kännedom om dessa ärenden samt kunna planera sina resurser för att kunna 
verkställa insatser inom skälig tid. Första kvartalet 2021 är det 217 beslut som 
Programnämnd social välfärds ska rapportera, av dessa rapporteras 155 som 
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fortsatt ej verkställda vid kvartalets utgång. Långa väntetider förekommer och 
58 personer har väntat på verkställighet i över ett år. Flest antal ej verkställda 
beslut är bostad med särskild service för vuxna enligt LSS. Vanligaste skälet till 
att verkställighet dröjer är att det saknas lediga eller lämpliga bostäder att anvisa 
till eller ”annat skäl” som för tillfället oftast handlar om svårigheter att 
verkställa på grund av orsaker kopplade till coronapandemin. 

Programnämnd social välfärd behandlade ärendet den 3 juni 2021. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet på sitt sammanträde den 25 augusti 
2021. 

Beslutsunderlag 
Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS, kvartal 1 2021 
Statistikrapport över ej  verkställda SoL-beslut rapporterade kvartal 1, 2021 
Beslut från Programnämnd social välfärd den 3 juni 2021, § 102 
Reservation från Liberalerna - Kommunstyrelsen 25 augusti 2021 
Reservation från Vänsterpartiet - Kommunstyrelsen 25 augusti 2021 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 

- Rapportera statistikrapport över ej verkställda beslut enligt SoL och LSS för 
kvartal 1, 2021 till Kommunfullmäktige och Stadsrevisionen. 

På Kommunstyrelsens sammanträde reserverade sig Karolina Wallström (L), 
Martha Wicklund (V), Anders Åhrlin (M), Maria Haglund (M), Johan Kumlin 
(M) och Cecilia Askerskär Philipsson (M) till förmån för egna yrkanden. 

Kommunfullmäktiges behandling 
Ordförande Jan Zetterqvist (S) uppmärksammar Kommunfullmäktige på att i 
Kommunstyrelsens förslag till beslut ska ordet Kommunfullmäktige styrkas för 
att beslutet ska bli rätt. Kommunfullmäktige godkänner ändringen.    

Yrkanden 
John Johansson (S) yrkar bifall till Kommunstyrelsens reviderade förslag, 
samt på att ge Programnämnd social välfärd i uppdrag att börja planerandet för 
denna inriktning så att de medel som avsätts 2022 kan nyttjas: 

- Fler gruppbostäder ska byggas enligt den framtagna standardmodellen, fler 
aktörer ska beredas plats att bygga gruppbostäder och upphandlingar av platser 
ska ske, så att kön minskar för människor i behov. 

Karolina Wallström (L) yrkar bifall till Liberalernas förslag som innebär bifall 
till John Johanssons (S) tilläggsyrkande samt att lägga till följande beslutspunkt: 

- fortsätta enligt plan så att även den något mindre kön gällande SOL ej 
verkställda beslut också arbetas bort, om så behövs med liknande insatser. 

Martha Wicklund (V), Emelie Jaxell (M), Anders Åhrlin (M) och Markus Allard 
(ÖrP) yrkar bifall till Vänsterpartiets förslag som innebär bifall till 
Kommunstyrelsens reviderade förslag, samt till att: 
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-  Programnämnd social välfärd får i uppdrag att ta fram en plan för 
verkställande av beslut gällande boendeplatser för personer i behov av stöd 
genom LSS 

-  Programnämnd social välfärd vid Kommunstyrelsens sammanträde i 
december presenterar en plan för hur kommunen ska komma till bukt med den 
resursbrist som rapporten visar på och minska andelen ej verkställda beslut. 

Martha Wicklund (V) yrkar avslag på John Johanssons (S) tilläggsyrkande. 

John Johansson (S) yrkar avslag på Vänsterpartiets, samt till Liberalernas 
tilläggsyrkande. 

Annika Tholster (C), Marlene Jörhag (KD) och Fisun Yavas (S) yrkar bifall till 
John Johanssons (S) tilläggsyrkande. 

Maria Sääf (MP) yrkar bifall till John Johanssons (S) tilläggsyrkande, samt till 
Liberalernas förslag. 

Helena Ståhl (SD) yrkar bifall till Vänsterpartiets förslag, samt till Liberalernas 
förslag. 

Proposition 
Ordförande Jan Zetterqvist (S) finner att det utöver Kommunstyrelsens 
reviderade förslag finns ett tilläggsyrkande från John Johansson (S), samt 
bifallsyrkanden till Vänsterpartiets förslag och Liberalernas förslag. 

Ordföranden ställer John Johanssons (S) tilläggsyrkande mot Vänsterpartiets 
förslag och finner att Kommunfullmäktige beslutar enligt John Johanssons (S) 
tilläggsyrkande. 

Därefter ställer ordföranden Liberalernas förslag mot John Johanssons (S) 
avslagsyrkande och finner att Kommunfullmäktige beslutar enligt John 
Johanssons (S) avslagsyrkande. 

Slutligen ställer ordföranden John Johanssons (S) med fleras bifallsyrkande till 
Kommunstyrelsens reviderade förslag under proposition och finner att 
Kommunfullmäktige beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Rapportera statistikrapport över ej verkställda beslut enligt SoL och LSS för 
kvartal 1, 2021 till Stadsrevisionen. 

2. Ge Programnämnd social välfärd i uppdrag att börja planerandet för denna 
inriktning så att de medel som avsätts 2022 kan nyttjas: 

- Fler gruppbostäder ska byggas enligt den framtagna standardmodellen, fler 
aktörer ska beredas plats att bygga gruppbostäder och upphandlingar av platser 
ska ske, så att kön minskar för människor i behov. 
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Reservationer 
Martha Wicklund (V), Linn Josefsson (V), Sunil Jayasooriya (V), Stefan Nilsson 
(V) och Cecilia Lönns Elgstrand (V) reserverar sig skriftlig mot beslutet till 
förmån för Vänsterpartiets förslag. 

Anders Åhrlin (M), Hossein Azeri (M), Johan Kumlin (M), Christopher 
Hedbom Rydaeus (M), Emelie Jaxell (M), Maria Haglund (M), Cecilia 
Askerskär Philipsson (M), Maria Hedwall (M), Daniel Granqvist (M), Stefan 
Stark (M) och Carina Börjesson (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för 
Vänsterpartiets förslag. 

Karolina Wallström (L), Marianne Thyr (L), Carl Kling (L), Patrik Jämtvall (L) 
och Gunilla Werme (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för Liberalernas 
förslag. 

§ 254 Anmälan av enkla frågor och interpellationer till 
kommande sammanträde 

Ärendebeskrivning 
Helena Ståhl (SD) har inkommit med en interpellation till Ullis Sandberg (S) 
om när parkeringshusen blir trygga. 

Beslutsunderlag 
Interpellation från Helena Ståhl (SD) till Ullis Sandberg (S) om när 
parkeringshusen blir trygga, Ks 1029/2021 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

- Interpellationen får ställas. 

§ 255 Anmälan av motioner 

Ärendebeskrivning 
Helena Ståhl (SD) och David Larsson (SD) har inkommit med en motion om 
att avveckla Örebro Parkering AB. 

Helena Ståhl (SD) och David Larsson (SD) har inkommit med en motion om 
en neutral klädpolicy för Örebro kommuns anställda. 

Vänsterpartiets kommunfullmäktigegrupp har inkommit med en motion om att 
göra Örebro till en hbtqi-inkluderande kommun. 

Liberalernas kommunfullmäktigegrupp har inkommit med en motion om 
vaccinationskrav för anställda inom vård och omsorg. 
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Beslutsunderlag 
Motion från Helena Ståhl (SD) och David Larsson (SD) om att avveckla 
Örebro Parkering AB, Ks 1130/2021  
Motion från Helena Ståhl (SD) och David Larsson (SD) om en neutral 
klädpolicy för Örebro kommuns anställda, Ks 1131/2021 
Motion från Vänsterpartiets kommunfullmäktigegrupp om att göra Örebro till 
en hbtqi-inkluderande kommun, Ks 1132/2021 
Motion från Liberalernas kommunfullmäktigegrupp om vaccinationskrav för 
anställda inom vård och omsorg, Ks 1133/2021 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

- Remittera motionerna till Kommunstyrelsen. 

§ 256 Anmälan av handlingar 

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

Beslutsunderlag 
Revisionsrapport - Granskning av exploateringsverksamheten, Ks 989/2021 
Revisionsrapport - Granskning underhåll av gator och vägar, Ks 856/2021 
Revisionsrapport - Arbetet med orosanmälningar gällande barn och unga, Ks 
836/2021 
Revisionsrapport - Psykisk ohälsa bland gymnasieelever, Ks 835/2021 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

- Anmälan läggs till handlingarna 

§ 257 Vissa val m.m. 
Ärendenummer: Ks 1015/2021 

Ärendebeskrivning 
Valberedningen har den 22 september 2021 inkommit med en valhandling. 
Valhandlingen läggs som en bilaga till protokollet. 

Beslutsunderlag 
Valhandling, 2021.09-22 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

- Enligt Valberedningens förslag. 
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§ 258 Interpellation från Lea Strandberg (MP) till Jimmy 
Nordengren (C) om när kommer döva medborgare i 
Örebro ges möjlighet att känna sig delaktiga i kommunen 
Ärendenummer: Ks 207/2021 

Ärendebeskrivning 
Lea Strandberg (MP) har inkommit med en interpellation till Jimmy 
Nordengren (C) om när kommer döva medborgare i Örebro ges möjlighet att 
känna sig delaktiga i kommunen. Interpellationen anmäldes på 
Kommunfullmäktiges sammanträde den 26 januari 2021. Interpellationen 
bordlades på Kommunfullmäktiges sammanträde den 17 februari, den 23 mars, 
den 20 april och den 19 maj 2021. 

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

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

- Ärendet bordläggs. 

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

Ärendebeskrivning 
Martha Wicklund (V) har inkommit med en interpellation till Kenneth 
Handberg (S) om vad styret vill med ÖBO. Interpellationen anmäldes på 
Kommunfullmäktiges sammanträde den 26 januari 2021. Interpellationen 
bordlades på Kommunfullmäktiges sammanträde den 17 februari, den 23 mars, 
den 20 april och den 19 maj 2021. 

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

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

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

Ärendebeskrivning 
Linn Josefsson (V) har inkommit med en interpellation till Ullis Sandberg (S) 
om hur det gr med träbyggandet. Interpellationen anmäldes på 
Kommunfullmäktiges sammanträde den 26 januari 2021. Interpellationen 
bordlades på Kommunfullmäktiges sammanträde den 17 februari, den 23 mars, 
den 20 april och den 19 maj 2021. 

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

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

- Ärendet bordläggs. 

§ 261 Interpellation från Emelie Jaxell (M) till John 
Johansson (S) om bedriver kommunen god hälso-sjukvård 
på de särskilda boendena 
Ärendenummer: Ks 531/2021 

Ärendebeskrivning 
Emelie Jaxell (M) har inkommit med en interpellation till John Johansson (S) 
om bedriver kommunen god hälso-sjukvård på de särskilda 
boendena. Interpellationen anmäldes på Kommunfullmäktiges sammanträde 
den 23 mars 2021. Interpellationen bordlades på Kommunfullmäktiges 
sammanträde den 20 april och den 19 maj 2021. 

Beslutsunderlag 
Interpellation från Emelie Jaxell (M) 
Svar från John Johansson (S) 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

- Ärendet bordläggs. 
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§ 262 Interpellation från Daniel Granqvist (M) till Kenneth 
Handberg (S) om grundläggande kunskaper i 
förvaltningsrätt 
Ärendenummer: Ks 532/2021 

Ärendebeskrivning 
Daniel Granqvist (M) har inkommit med en interpellation till Kenneth 
Handberg (S) om grundläggande kunskaper i förvaltningsrätt. Interpellationen 
anmäldes på Kommunfullmäktiges sammanträde den 23 mars 2021. 
Interpellationen bordlades på Kommunfullmäktiges sammanträde den 20 april 
och den 19 maj 2021. 

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

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

- Ärendet bordläggs. 

§ 263 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 och den 19 maj 2021. 

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

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

- Ärendet bordläggs. 
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§ 264 Interpellation från Martha Wicklund (V) till Kenneth 
Handberg (S) om ökad trängsel med marknadshyror 
Ärendenummer: Ks 861/2021 

Ärendebeskrivning 
Martha Wicklund (V) har inkommit med en interpellation till Kenneth 
Handberg (S) om ökad trängsel med marknadshyror. Interpellationen anmäldes 
på Kommunfullmäktiges sammanträde den 14-15 juni 2021. 

Beslutsunderlag 
Interpellation från Martha Wicklund (V) 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

- Ärendet bordläggs. 

§ 265 Svar på motion från Moderaterna om ny 
organisation för försörjningsstöd 
Ärendenummer: Ks 1227/2018 

Ärendebeskrivning 
Moderaternas fullmäktigegrupp inkom den 24 oktober 2018 med en motion 
om att skapa en ny organisation för försörjningsstöd i Örebro. 

I motionen föreslås att: 

- Ge kommundirektören i uppdrag att utreda möjligheten att dela på ansvaret 
för försörjningsstöd mellan Socialförvaltningen och Förvaltningen för 
utbildning, försörjning och arbete i enlighet med motionens intentioner. 

- Ge Vuxam i uppdrag att utreda möjligheten att skapa praktikplatser varvat 
med utbildning i det privata näringslivet till personer med försörjningsstöd. 

Programnämnd social välfärd behandlade ärendet den 4 mars 2021. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 14 september 2021. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-08-19 
Motion om ny organisation för försörjningsstöd, 2018-10-24 
Programnämnd Social välfärds beslut, 2021-03-04 § 33 
Programnämnd social välfärds tjänsteskrivelse, 2021-02-01 
Reservation från Moderaterna - KS 2021-09-14 
  



ÖREBRO Protokoll  
 

  25 (25) 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 

- Motionen avslås. 

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. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

- Ärendet bordläggs. 
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    Kommunfullmäktige 
 

 
Vissa val m.m. 
 
Nedanstående personer har begärt entledigande från angivna uppdrag: 
 
 
 
 
Kenneth Handberg (S), Ks 1062/2021 Kommunalråd 

Ordförande i Alfred Nobel Science 
Park AB 

 Ordförande i Örebro Rådhus AB 
 Ledamot i Oslo Stockholm 2.55 AB 
 Vigselförrättare 
 
John Johansson (S), Ks 1105/2021 Ordförande i Programnämnd social 

välfärd 
 

Yaha Hidig (S), Ks 1104/2021 Ledamot i Grundskolenämden 
 
Annika Estholt (S), Ks 1107/2021 Ledamot i Kulturnämnden 
 
Matilda Fredriksson (V), Ks 1043/2021 Ersättare i Kommunfullmäktige 
 
Magnus Lagergren (KD), Ks 1102/2021 Ersättare i Gymnasienämnden 
 
Fredrik Norrström (KD), Ks 1022/2021 Ledamot i Vuxenutbildnings- och 

arbetsmarknadsnämnden  
 
Bjarne Svantesson (M), Ks 959/2021 Ersättare i Programnämnd social 

välfärd 
 Ledamot i Funktionsstödsnämnden 
 
Henrik Glamsjö (M), Ks 776/2021 Ledamot i Vårdboendenämnden 
 
Jimmy Nordengren (C), Ks 1108/2021 Ersättare i Mälardalsrådet 
 
Helena Eklund (SD), Ks 1106/2021 Ersättare i Programnämnd barn och 

utbildning 
 Ledamot i Gymnasienämnden 
 
Maria Comstedt (C), Ks 1103/2021 Ersättare i Vuxenutbildnings- och 

arbetsmarknadsnämnden 
 
Evariste Nkurikiye (S), Ks 1111/2021 Ledamot i Socialnämnden 
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Catharina Centerfjäll (opol) Stämmoombud till Inera AB 
 
Carin Melin (L), Ks 726/2021 Lekmannarevisorssuppleant i 

Futurum fastigheter i Örebro AB 
 Lekmannarevisor i Alfred Nobel 

Science Park AB 
 

 
 
 
 
  

Kommunfullmäktige föreslås besluta följande: 
 
1. Begärda entlediganden beviljas.  

 
2. Kenneth Handberg (S) entledigas från sina uppdrag fr.o.m. den 1 oktober 2021. 

 
3. John Johansson (S) entledigas från sitt uppdrag fr.o.m. den 1 oktober 2021. 

 
4. Begära hos Länsstyrelsen att ny ersättare efter Matilda Fredriksson (V) utses till 

Kommunfullmäktige genom ny sammanräkning. 
 

5. Begära hos Länsstyrelsen att ny ledamot efter Kenneth Handberg (S) utses till 
Kommunfullmäktige genom ny sammanräkning den 1 oktober 2021. 
 

6. Jimmy Nordengrens (C) tjänstgöringsgrad som kommunalråd ändras till 100 
procent fr.o.m. den 4 oktober 2021. 
 

7. Linda Larssons (C) tjänstgöringsgrad som kommunalråd ändras till 40 procent 
fr.o.m. den 4 oktober 2021. 
 

8. Utse Marie Brorson (S) till nytt kommunalråd med en tjänstgöringsgrad på 100 
procent fr.o.m. den 1 oktober 2021. 
 

9. Utse Marie Brorson (S) till ny ordförande i Programnämnd social välfärd efter 
John Johansson (S) fr.o.m. den 1 oktober 2021. 
 

10. Utse Leif Gustafsson (S), tidigare ersättare, till ny ledamot i Grundskolenämnden. 
 

11. Utse Anna Windahl (S) till ny ersättare i Grundskolenämnden efter Leif 
Gustafsson (S). Anna Windahl (S) går in som sista ersättare. 

 
12. Utse Anton Johansson (S), tidigare ersättare, till ny ledamot i Kulturnämnden 

efter Annika Estholt (S). 
 

13. Utse Mikaela Gustavsson (S) till ny ersättare i Kulturnämnden efter Anton 
Johansson (S). Mikaela Gustavsson (S) går in som sista ersättare.  
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14. Utse Kasper Avenbrand (KD) till ny ersättare i Gymnasienämnden efter Magnus 

Lagergren (KD). 
 

15. Utse Magnus Lagergren (KD) till ny ledamot i Vuxenutbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden efter Fredrik Norrström (KD). 

 
16. Utse Florencia Lopez (M) till ny ersättare i Programnämnd social välfärd efter 

Bjarne Svantesson (M). 
 

17. Utse Florencia Lopez (M) till ny ledamot i Funktionsstödsnämnden efter Bjarne 
Svantesson (M). 

 
18. Utse Anna Stark (M) till ny ledamot i Vårdboendenämnden efter Henrik Glamsjö 

(M). 
 

19. Utse Linda Larsson (C) till ny ersättare i Mälardalsrådet efter Jimmy Nordengren 
(C). 

 
20. Utse Josefin Dahlström (SD) till ny ersättare i Programnämnd barn och 

utbildning efter Helena Eklund (SD). 
 

21. Utse Joakim Sjögren (SD) till ny ledamot i Gymnasienämnden efter Helena 
Eklund (SD). 

 
22. Utse Fateme Barikzay (C) till ny ersättare i Vuxenutbildnings- och 

arbetsmarknadsnämnden efter Maria Comstedt (C). 
 

23. Utse Jan-Eric Norman (S), tidigare ersättare, till ny ledamot i Socialnämnden 
efter Evariste Nkurikiye (S). 

 
24. Utse Fredrik Tano (S) till ny ersättare i Socialnämnden efter Jan-Eric Norman 

(S). Fredrik Tano (S) går in som sista ersättare. 
 

25. Utse Per Brogevik (opol) till nytt stämmoombud för Inera AB efter Catharina 
Centerfjäll (opol). Valet avser tiden t.o.m. slutet av den ordinarie bolagsstämma 
som hålls närmast efter att val till Kommunfullmäktige hölls. 
 

26. Utse John Johansson (S) till ny ordförande i Örebro Rådhus AB efter Kenneth 
Handberg (S). Valet avser tiden t.o.m. slutet av den ordinarie bolagsstämma som 
hålls närmast efter att val till Kommunfullmäktige hölls. 
 

27. Utse John Johansson (S) till ny ledamot i Alfred Nobel Science Park AB efter 
Kenneth Handberg (S). Valet avser tiden t.o.m. slutet av den ordinarie 
bolagsstämma som hålls närmast efter att val till Kommunfullmäktige hölls. 
 

28. Utse Ullis Sandberg (S) till ny ledamot i Oslo Stockholm 2.55 AB efter Kenneth 
Handberg (S). Valet avser tiden t.o.m. slutet av den ordinarie bolagsstämma som 
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hålls närmast efter att val till Kommunfullmäktige hölls. 
 

29. Utse Nils Gunnarsson (SD) till lekmannarevisorssuppleant i Futurum fastigheter 
i Örebro AB efter Carin Melin (L). Valet avser tiden t.o.m. slutet av den ordinarie 
bolagsstämma som hålls närmast efter att val till Kommunfullmäktige hölls. 
 

30. Utse Håkan Gransten (C)) till lekmannarevisor i Alfred Nobel Science Park efter 
Carin Melin (L). Valet avser tiden t.o.m. slutet av den ordinarie bolagsstämma 
som hålls närmast efter att val till Kommunfullmäktige hölls. 
 

31. Utse Tommy Ahlberg (S) till ny nämndeman i Tingsrätten efter Evariste 
Nkurikiye (S) som har entledigats (Ks 1019/2021). Valet avser tiden t.o.m. den 
31 december 2023. 
 

32. Utse Martin Ejnrydh (S) till ny nämndeman i Tingsrätten efter Lisbeth Rodefors 
(S) (Ks 885/2021). Valet avser tiden t.o.m. den 31 december 2023. 
 

33. Utse Tommy Sjöstrand (L) till ny nämndeman i Tingsrätten efter Johan 
Westergren (L) som har entledigats (Ks 830/2021). Valet avser tiden t.o.m. den 
31 december 2023. 
 

34. Valen under punkterna 6-22 avser tiden t.o.m. 31 december år 2022. 
 

För valberedningen 
 
 
Eva Eriksson 
   Julia Taavela
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2. Ny nämndorganisation för mandatperioden 2023-2026 
 
 
I samband med att den nya nämndorganisationen för Örebro 
kommun beslutas vill vi i Vänsterpartiet framföra några synpunkter.  
 
Först och främst vill vi klargöra att vi är mycket kritiska till att 
förslaget innebär en kraftig reducering av förtroendeuppdrag, något 
som kan innebära försämrad demokratisk insyn. För Vänsterpartiet 
är insyn och förankring hos medborgarna två ledord när det kommer 
till demokrati och dess utformning. Beslut bör tas så nära 
medborgarna som möjligt, något Vänsterpartiet har påtalat vid 
flertalet tillfällen under processens gång. Vi har sett det som positivt 
att kommunen tidigare haft en relativt stor andel fritidspolitiker i 
jämförelse med övriga jämförbara kommuner. Fler fritidspolitiker 
innebär att det finns en bredare representation inom politiken och att 
beslut fattas av ”vanliga människor” snarare än yrkespolitiker. Vi har 
därför motsatt oss beslut om att minska på antalet fritidspolitiker i 
kommunen.  
 
Med detta sagt vill vi poängtera att man i första hand borde ha sett 
över den befintliga nämndorganisationen och förbättrat denna 
istället för att göra om allt från grunden. Med denna omorganisation 
följer även stora förändringar inom förvaltningsorganisationen. Det är 
således extra viktigt att samverkan mellan politiken och 
förvaltningsorganisationen är välfungerande och att politiken är 
delaktig även under denna process.  
 
Vi är skeptiska till sammanslagningar av kultur- och fritidsnämnden 
samt miljö- och byggnadsnämnden. Vi ifrågasätter om detta är den 
mest effektiva lösningen och ser även en risk att vissa frågor så som 
kultur- och miljöfrågor kommer hamna i skymundan. Vi vill att man tar 
med dessa farhågor och aktivt arbetar med det i den nya 
organisationen. Vi förväntar oss att politiken är med och formar den 
struktur som förvaltningen kommer ha framöver för bästa möjliga 
samverkan. 
 
Samma skepsis gäller kring att inte flytta försörjningsstöd till 
Socialnämnden. Här ser vi en risk att människor som är sjuka eller 
saknar förmåga att arbeta faller mellan stolarna. Det kan vara svårt 
att göra en korrekt och rättvis bedömning av dessa människor som 
inte sällan har en komplex bakomliggande problematik. 
 
Avslutningsvis vill vi poängtera att vi tolererar det liggande förslaget 
även om vi inte är helt nöjda med utfallet. Vi har accepterat den nya 
nämndorganisationen på premissen att jämställdhetsdelegationen 
och landsbygdsdelegationen finns kvar. Skulle detta förändras så 
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faller därmed vårt förtroende för överenskommelsen mellan 
partierna och därmed också Vänsterpartiets tolerans för den nya 
nämndorganisationen.  

 
 

För Vänsterpartiet: 
 
 

   
Martha Wicklund 

Vänsterpartiet 
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  Särskilt yttrande – Ny nämndorganisation 

 
 

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

Särskilt yttrande - Kommunfullmäktige 
Ärende: Ny nämndorganisation för mandatperioden 2023–2026 
Ärendenummer: KS 1521/2019 
Datum: 2021-09-22 

 

En organisation i rätt riktning men inte hela vägen in i hamn 

Förslaget om ny nämndorganisation har efter många möten och förhandlingar landat i ett förslag som i mångt 
och mycket är bättre än den nämndorganisation vi har haft under denna mandatperiod. De positiva aspekterna 
är en mer slimmad nämndorganisation, med bortplockade programnämnder, färre politiker och en bättre, mer 
tydlig beslutspyramid. Detta underlättar det politiska arbetet då varje nämnd har mer tydligt mandat att besluta 
inom sitt specifika område. Programnämndernas övergripande ansvar har idag många gånger känts som ett 
hinder i de mer specialiserade nämnderna, som då känt sig lite bakbundna. Att även minska på antalet 
politiker, som då sänker kostnaden för politiken, är något vi ser starkt positivt på. Detta då organisationens 
totala effektivitet och kvalitet väger tyngre än att ha ett oproportionerligt antal tillsatta politiker. 

Förslaget når dock inte ända fram till ett sådant förslag som Sverigedemokraterna helst hade sett på bordet. 
Trots att liggande förslag föreslår minskat antal nämnder och antal politiker, så hade vi velat slimma och 
effektivisera dessa ytterligare. Vi hade velat att nämnderna blev mer fokuserade på sina områden, och där 
utskott varit ett bättre verktyg att ta till i de fall man önskar mer detaljfokuserade beslut, istället för att fortsatt ha 
kvar vissa nämnder som just nämnder. Vi lade i förhandlingar fram förslag om att minska till totalt 11 nämnder, 
jämfört med förslagets totalt 13 nämnder, ett förslag som vi fortsatt anser hade varit bättre. Detta då nämnderna 
i vårt förslag skulle haft en mer direkt koppling till kommunens etablerade förvaltningsorganisation och därmed 
haft större potential till effektivitet med kortare beslutsvägar. I vårt förslag ville vi även säkerställa att de partier 
som valts in i Kommunfullmäktige skulle få rätt till insynsplatser i samtliga nämnder där de saknar 
representation. Grunden i vårt förslag byggde på att få fram en effektivare och mer förenklad 
kommunorganisation, där många spår av onödig komplexitet minimeras eller helt elimineras. Detta 
tillsammans med en nämndorganisation som är mer demokratisk, transparent och välkomnande gentemot 
alla invalda partier i Kommunfullmäktige.  

I grunden är nog inget parti i Kommunfullmäktige helt nöjt med den nämndorganisation som nu skall 
fastställas. Vi är dock i stort nöjda med de förhandlingar som har skett över tid och ser ändå att detta förslag 
rör sig i en sådan riktning att vi kan ställa oss bakom det. Ett förslag som kan skapa goda förutsättningar för 
vidare erfarenheter, analyser och synliggörande av eventuella brister. Något vi ämnar använda som underlag 
inför framtida diskussioner och förhandlingar om nämndorganisationens fortsatta optimering. Något som då 
kan landa i ännu en förbättring som ligger helt i symbios med vårt ursprungliga förslag. 

 

För Sverigedemokraterna i Kommunfullmäktige 

Helena Ståhl (SD) 
Gruppledare 
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§ 15 Godkännande av 
medfinanserings och 
samverkansavtal för trafikplats 
Marieberg Norra  

 
 

För Vänsterpartiet är det viktigt att de avtal kommunen tecknar ska 
vara överskådliga, ekonomiskt hållbara och innebära en nytta för 
medborgarna. 
 
De kostnader som presenteras i underlaget och ligger till grund för 
beslutet är dock preliminära och bygger på kalkyler. Vi i 
Vänsterpartiet oroas över att Örebro kommun förväntas ingå i ett 
avtal där slutnotan är okänd. Kostnaderna var ursprungligen 
uppskattade till 70 mkr och har sedan dess ökat kraftigt till den 
nuvarande uppskattningen om 109 mkr. Vi ser därför en 
överhängande risk att kostnaderna kommer öka ytterligare. 

 
Om vi beslutar i enlighet med förslaget finns en risk att kostnader 
skenar ytterligare utan möjlighet att omvärdera projektet. För att ha 
en bra demokratisk process och för att bedriva en ansvarsfull politik 
anser vi att det bör skrivas in i beslutet att kommunen ska avbryta 
projektet om notan överstiger en viss angiven summa. 

 
Vi har när detaljplanen antogs i Kommunfullmäktige föreslagit att se 
över trafiksituationen med särskilt fokus på bussresenärer, gång- och 
cykeltrafikanter. Vänsterpartiet ser en risk att det inte blir tillräckliga 
satsningar på förbättrad gång-, cykel- och kollektivtrafik i Marieberg, 
vilket kan leda till mer klimatpåverkande utsläpp.  

 
 
Med hänvisning till ovan yrkar Vänsterpartiet: 

 
Att  bifalla beslutspunkt 1-2 under förutsättning att 

nedanstående attsatser även godkänns. 
 
Att  avtalet ska omvärderas i Kommunstyrelsen om summan 

överstiger 140 mkr. 
 
Att  kommunen i dialog med markägare och andra relevanta 

aktörer i Mariebergs handelsområde tar fram en plan för att 
stärka möjligheten till gång- och cykeltrafik till och från 
Mariebergs handelsområde, och placeringen av 
busshållplatser.  
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I händelse av att yrkandet faller ska detta betraktas som en reservation. 
 
 
För Vänsterpartiet 
Linn Josefsson  
Sunil Jayasooriya  
Martha Wicklund  
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18. Ej verkställda beslut SoL och LSS kvartal 1 2021 
 
För Vänsterpartiet är hälsa, trygghet och välmående hos personer 
med funktionsnedsättning något som prioriteras och värderas högt. 
Det är Örebro kommuns uppgift att se alla människors olika 
förutsättningar och säkerställa att deras behov tillgodoses.  
 
Vi har under längre tid sett och påtalat den oroväckande 
utvecklingen där personer i behov av bostad med särskild service 
drabbas. Rapporten visar på allvarliga resursbrister gällande bostad 
med särskild service, något som är kommunens lagstadgade 
skyldighet att tillhandahålla. Med anledning av att många tvingas 
vänta på verkställande av beslut, och där vissa individer fått vänta 
över 50 månader på boendeplats, finns det all anledning för Örebro 
kommun att agera. Vi vill därför se en plan för hur Örebro kommun 
kontinuerligt kan säkerställa att vi kan tillgodose behovet av bostad 
med särskild service.  

 
 

 
Med hänvisning till ovan yrkar Vänsterpartiet: 

 
Att bifalla beslutspunkt 1. 
 
Att  Programnämnd social välfärd får i uppdrag att ta fram en 

plan för verkställande av beslut gällande boendeplatser 
för personer i behov av stöd genom LSS. 

 
Att  Programnämnd social välfärd vid Kommunstyrelsens 

sammanträde i december presenterar en plan för hur 
kommunen ska komma till bukt med den resursbrist 
som rapporten visar på och minska andelen ej 
verkställda beslut. 

 
 

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

   
 

 

Martha Wicklund 

Vänsterpartiet 
 

 

Digitalt justerat


	2021-09-22 Kommunfullmäktige
	Kommunfullmäktige
	§ 241 Val av protokollsjusterare och bestämmande av tid för justering av protokollet
	Ärendebeskrivning

	§ 242 Enkel fråga från Emelie Jaxell (M) till Johan Johansson (S) om omvårdskostnader som kan återbetalas
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag
	Beslut

	§ 243 Enkel fråga från Cecilia Lönn Elgstrand (V) till Marlene Jörhag (KD) om extra kostnader i förskola, skola och fritidshem
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag
	Beslut

	§ 244 Interpellation från Lea Strandberg (MP) till Marlene Jörhag (KD) om hur Örebro kommun säkrar de teckenspråkiga barnens rätt till samma möjlighet att utvecklas och lära sig inom förskolan
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut
	Kommunfullmäktiges behandling
	Beslut

	§ 245 Ny nämndorganisation för mandatperioden 2023-2026
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut
	Yrkanden
	Proposition
	Beslut

	§ 246 Val av ordförande i Kommunstyrelsen
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut
	Beslut

	§ 247 Revidering av nämndreglemente för Örebro kommun: Förslag om att Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ska vara huvudman för den kommunala lantmäterimyndigheten KLM
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut
	Yrkanden
	Proposition
	Beslut

	§ 248 Reviderat investeringsprogram 2021 – ombudgetering mellan VA och Avfall
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut
	Yrkande
	Proposition
	Beslut

	§ 249 Årsredovisning för Erik Rosenbergs Naturvårdsfond 2020
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut
	Beslut

	§ 250 Godkännande av medfinansierings- och samverkansavtal för trafikplats Marieberg Norra
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut
	Yrkanden
	Proposition
	Beslut
	Reservationer

	§ 251 Utökning av verksamhetsområden för vatten och avlopp (VA) 2021
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut
	Yrkande
	Proposition
	Beslut

	§ 252 Övergripande styrdokument för nödvattenförsörjning vid dricksvattenrelaterade samhällsstörningar i Örebro län
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut
	Yrkanden
	Proposition
	Beslut

	§ 253 Ej verkställda beslut SoL och LSS kvartal 1 2021
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut
	Kommunfullmäktiges behandling
	Yrkanden
	Proposition
	Beslut
	Reservationer

	§ 254 Anmälan av enkla frågor och interpellationer till kommande sammanträde
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag
	Beslut

	§ 255 Anmälan av motioner
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag
	Beslut

	§ 256 Anmälan av handlingar
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag
	Beslut

	§ 257 Vissa val m.m.
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag
	Beslut

	§ 258 Interpellation från Lea Strandberg (MP) till Jimmy Nordengren (C) om när kommer döva medborgare i Örebro ges möjlighet att känna sig delaktiga i kommunen
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag
	Beslut

	§ 259 Interpellation från Martha Wicklund (V) till Kenneth Handberg (S) om vad styret vill med ÖBO
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag
	Beslut

	§ 260 Interpellation från Linn Josefsson (V) till Ullis Sandberg (S) om hur det går med träbyggandet
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag
	Beslut

	§ 261 Interpellation från Emelie Jaxell (M) till John Johansson (S) om bedriver kommunen god hälso-sjukvård på de särskilda boendena
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag
	Beslut

	§ 262 Interpellation från Daniel Granqvist (M) till Kenneth Handberg (S) om grundläggande kunskaper i förvaltningsrätt
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag
	Beslut

	§ 263 Interpellation från Christopher Hedbom Rydaeus (M) till Jessica Ekerbring (S) om att utanförskapet riskerar välfärden
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag
	Beslut

	§ 264 Interpellation från Martha Wicklund (V) till Kenneth Handberg (S) om ökad trängsel med marknadshyror
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag
	Beslut

	§ 265 Svar på motion från Moderaterna om ny organisation för försörjningsstöd
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut
	Beslut



	Valhandling KF 22 september 2022
	Särskilda yttranden och reservationer KF 2021-09-22
	Särskilt yttrande (V) - KS 210914 - 2. Ny nämndorganisation för mandatperioden 2023-2026
	SY SD nämnd
	0827_001
	Ändringsyrkande (V) - KF 210922 - 15 Godkännande av medfinanserings och samverkansavtal för trafikplats Marieberg Norra
	Tilläggsyrkande (V) - KF 210922 - 18. Ej verkställda beslut SoL och LSS kvartal 1 2021




