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Kommunfullmäktige 
 
Datum: 2022-10-25 
Tid: 09:00–17:35 (ajournering 09:30-09:45, § 174) 
Plats: Sessionssalen, Rådhuset 
 
Närvarande ledamöter 
Jan Zetterqvist (S) 
Daniel Granqvist (M) 
Håkan Stålbert (KD) §§ 170-182 
John Johansson (S) 
Kemal Hoso (S) 
Jessica Ekerbring (S) 
Johan Hurtig (S) 
Maja Gullberg (S) 
Marie Brorson (S) 
Unnur Tryggvadottir Nordell (S) 
Jonas Håård (S) 
Linda Smedberg (S) §§ 170-180, del av § 181 
Pell Uno Larsson (S) 
Ellen Leijen (S) 
Kent Vallén (S) 
Eva Eriksson (S) 
Per Lilja (S) 
Carina Toro Hartman (S) §§ 175-180 
Anna Hedström (S) 
Anders Åhrlin (M) 
Stefan Stark (M) §§ 170-184, del av § 185 
Lucas Holmberg (M) 
Hossein Azeri (M) 
Carina Börjesson (M) 
Maria Haglund (M) 
Emelie Jaxell (M) §§ 170-206 
Christopher Hedbom Rydaeus (M) 
Johan Kumlin (M) 
Maria Hedwall (M) §§ 170-183 
Jimmy Nordengren (C) 
Gunhild Wallin (C) 
Abdulrahman Ibrahim Muhammed (C) 
Anna Ekström (C) 
Anders Olsson (C) §§ 170-186, del av § 187 
Helena Ståhl (SD) 
Habib Brini (SD) 
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Abraham Begallo (SD) §§ 170-180, del av § 181 
Carola Suneson (SD) 
Bo Ammer (SD) §§ 170-187 
David Larsson (SD) 
Sunil Jayasooriya (V) 
Jaber Fawaz (V) 
Martha Wicklund (V) 
Elisabeth Nilesol (V) 
Linn Josefsson (V) 
Karolina Wallström (L) 
Patrik Jämtvall (L) 
Willhelm Sundman (L) 
Johanna Reimfelt (L) 
Markus Allard (ÖrP) 
Peter Springare (ÖrP) 
Anna Lundberg (ÖrP) 
Tuomo Jänkälä (ÖrP) 
Susanne Lindholm (KD) 
Anna Andersson (KD) 
Fredrik Persson (MP) §§ 170-180, del av § 181 
Lea Strandberg (MP) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Fisun Yavas (S) Ersätter Ullis Sandberg (S) 
Zezo Alnaji (S) Ersätter Nabil Mouchi (S) 
Mats Sjöström (S) Ersätter Linda Smedberg (S) §§ 182-

207 
Inger Carlsson (S) Ersätter Frederick Axewill (S) 
Madelene Vikström (S) Ersätter Carina Toro Hartman (S) §§ 

170-174, §§ 181-207 
Monica Thyresjö (M) §§ 184-207 
Håkan Jacobsson (M) Ersätter Håkan Jacobsson (M) §§ 186-

207 
Bjarne Bäckström (SD) Ersätter Daniel Spiik (SD) 
Michael Larsson (SD) Ersätter Abraham Begallo (SD) §§ 182-

207 
Lena Lindén (SD) Ersätter Bo Ammer (SD) §§ 188-207 
Nadia Abdellah (V) Ersätter Cristian Rehn Janowicz (V) 
Mats-Olof Liljegren (L) Ersätter Azita Iranipour (L) 
Adam Heivert Taylor (ÖrP) Ersätter Peter Persson (ÖrP) 
Sandra Fröjdenstam (KD) Ersätter Georg Barsom (KD) 
Marcus Willén Ode (MP) Ersätter Fredrik Persson (MP) §§ 182-

207 
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Närvarande ersättare 
Daniel Ekblad (S) 
Per-Erik Andersson (S) 
Sara Dicksen (M) 
Milian Olavssønn Snekkerbakken (M) 
Magnus Stålberg (M) 
Alexandra Royal (C) 
Elisabeth Malmqvist (C) 
Maria Comstedt (C) 
Christer Johansson (SD) 
Peter Ekström (V) 
Rose-Marie Lindberg (ÖrP) 
 
 
 
Paragraf 170–207 
 
 
 
 
Joacim Bock, sekreterare 
 
Digitalt justerat protokoll. 
 
 
 
 
Jan Zetterqvist (S), ordförande, §§ 175-207 
 
 
 
 
 
Gunhild Wallin (C), ålderspresident, §§ 170-174 
 
 
 
 
Pell Uno Larsson (S), justerare 
 
 
 
 
David Larsson (SD), justerare  
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§ 170 Välkomsthälsning 
Ärendenummer: Ks 1388/2022 

Ärendebeskrivning 
Tal av ålderspresident Gunhild Wallin (C). 

Fullmäktigeledamöter, tjänstemän i kommunen, åhörare och tittare på 
webbsändningen i egenskap av ålderspresident vill jag hälsa er varmt välkomna 
till det första kommunfullmäktigemötet i Örebro kommun efter 2022 års 
kommunval. 

Att var kommunfullmäktigeledamot är ett förtroendeuppdrag som 
medborgarna i Örebro kommun valt oss till. Jag vill gratulera er alla till detta 
fina hedersuppdrag. Men vilka är vi då? Vi är representanter från 9 partier. 
Totalt är det 101 personer invalda i Örebro kommunfullmäktige, 65 ordinarie 
ledamöter och 36 ersättare. 45 procent är kvinnor och 55 procent män men 
procentantalet varierar stort mellan partierna. Från det parti som har lägst 
andel kvinnor på 25 procent till det som har högst andel på 63 procent 
kvinnor. Åldersspridningen är stor, från 18 år till 81 år. Genomsnittsålder ligger 
på 49,2 år. De flesta av oss är fritidspolitiker och vi bor på olika platser i 
Örebro kommun. 

Valdeltagandet i årets val var här i Örebro kommun 81,18 procent, vilket är en 
minskning med nära 4 procent från tidigare år. Men det är stora skillnader 
mellan våra valdistrikt. Vi har sett själva och fått rapporter om långa köer vid 
både förtidsröstningen och på valdagen, vilket Valnämnden nu håller på att 
analysera och det måste åtgärdas till kommande val. Detta då valdeltagandet är 
en viktig del av vår demokrati och vi behöver verka för att det blir så högt som 
möjligt och värna om allas möjlighet att delta. 

Det är lätt att ta våra demokratiska rättigheter här i Sverige för givna. Förra året 
firade vi att det var 100 år sedan både män och kvinnor fick rösta. Jag ser med 
oro på vad som händer i andra länder både i Europa och i övriga delar av 
världen där makthavare begränsar de medborgliga rättigheterna. Kvinnor och 
HBTQI-personers rättigheter inskränks, minoriteters rättigheter försvagas, det 
fria ordet och medier tystas, de demokratiska och rättsstatens principer 
urholkas. Vi har ett gemensamt ansvar för att stå upp för och försvara 
demokratin. 

En av mina förebilder är min egen mormor, Lovisa Gustafsson, en stark och 
driftig kvinna som levde under knappa och rätt tuffa förhållanden. Hon föddes 
år 1870, så hon hann växa upp, gifta sig, få sex barn och bli änka innan hon för 
första gången fick rösta. Jag minns särskilt från det jag var barn att när det 
närmade sig val så pratade mormor alltid om hur viktigt det var att gå och rösta 
och så berättade hon om hur det gick till när hon fick rösta för första gången. 
Det var en oerhört stor dag för henne. Hon tog på sig sin enda finklänning, 
den var inte helt ny utan hade hängt med i många år. Den var svart, lång, med 
krås i halsen och långa ärmar med broderier. Och så gick hon till fots 6 km till 
vallokalen. Sin berättelse avslutade hon alltid med ”tänk den dagen var min 
röst lika mycket värd som patrons på Hasselfors bruk.” Hennes berättelse 
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fascinerade mig och är ett fint minne av min mormor som dog när jag var tolv 
år. Minnet utav det här har dock förstärkts av att min mamma fortsatte att tala 
om den här händelsen när det kom upp till diskussion om man skulle gå och 
rösta, om det spelade någon roll och varför. 

Just nu så lever vi i en orolig tid. I vår närhet har vi Rysslands ohyggliga 
invasionskrig i Ukraina. Det påverkar oss både ekonomiskt och 
säkerhetsmässigt. Vi ser stora prisökningar och hög inflation och är troligen på 
väg in en lågkonjunktur. Inom många verksamheter ser vi en stor brist på 
personal med rätt kompetens. Allt detta kommer att påverka såväl kommunens 
egen verksamhet, som företagen, civila samhället och enskilda medborgare 
kommande år. Så nog kommer vi att ha en hel del frågor och problem att 
diskutera här i fullmäktige. 

Det förtroende vi fått som ledamot eller ersättare i kommunfullmäktige har vi 
nu att leva upp till och förvalta väl. Jag tror vi alla drivs av en vilja att förändra, 
förbättra, ta ansvar för kommunens verksamheter och fatta kloka beslut för 
våra medborgares bästa. Men vägen dit kan se mycket olika ut utifrån våra 
partiers olika ideologi, värderingar och ställningstagande. Det är dock viktigt att 
vi visar respekt för varandra, har en god samtalston och kan skilja på sak och 
person i kommande debatter här i fullmäktige. Tillsammans kan vi göra att det 
känns tryggt för alla att delta i kommunfullmäktigedebatterna. 

Till sist vill jag än en gång hälsa er alla, både ordinarie ledamöter och ersättare i 
Kommunfullmäktige, varmt välkomna till denna mandatperiod och önska er 
lycka till. 

Med detta förklarar jag dagens kommunfullmäktigemöte för öppnat. 

§ 171 Val av protokollsjusterare och bestämmande av tid 
för justering av protokollet 

Ärendebeskrivning 
På förslag av ålderspresident Gunhild Wallin (C) uppdras åt Pell Uno Larsson 
(S) och David Larsson (SD) med Per Lilja (S) och Martha Wicklund (V) som 
ersättare, att jämte ålderspresidenten och ordföranden justera protokollet. 
Justeringen äger rum den 2 november 2022. 

§ 172 Anmälan av förteckning över ledamöter och 
ersättare i Örebro Kommunfullmäktige för perioden 15 
oktober 2022 - 14 oktober 2026 
Ärendenummer: Ks 1198/2022 

Ärendebeskrivning 
Länsstyrelsen i Örebro län har inkommit med slutlig rösträkning och 
mandatfördelning i valet till Kommunfullmäktige i Örebro kommun. 
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Beslutsunderlag 
Länsstyrelsen i Örebro läns förteckning över ledamöter och ersättare i Örebro 
Kommunfullmäktige för perioden 15 oktober 2022 - 14 oktober 2026 

Förslag till beslut 
Ålderspresidentens förslag till beslut: 

- Anmälan över ledamöter och ersättare i Örebro Kommunfullmäktige för 
perioden 15 oktober 2022 - 14 oktober 2026 läggs till handlingarna. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

- Enligt ålderspresidentens förslag. 

§ 173 Val av Kommunfullmäktiges valberedning för 
mandatperioden 2022-2026 
Ärendenummer: Ks 1292/2022 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har till uppgift att utse valberedning för mandatperioden 
2022-2026, bestående av 15 ledamöter och 15 ersättare. 

Beslutsunderlag 
Sammanställning, 2022-10-25 

Förslag till beslut 
1. Som ledamöter i Valberedningen utses de personer som anges i särskild 
sammanställning, för tiden 25 oktober 2022 - 14 oktober 2026. 

2. Som ersättare i Valberedningen utses de personer som anges i särskild 
sammanställning, för tiden 25 oktober 2022 - 14 oktober 2026. 

Proposition 
Ålderspresident Gunhild Wallin (C) redogör för inkommen sammanställning 
från partierna i Kommunfullmäktige och föreslår att Kommunfullmäktige ska 
besluta enligt sammanställningen. Ålderspresidenten finner att 
Kommunfullmäktige beslutar enligt detta. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Som ledamöter i Valberedningen utses de personer som anges i särskild 
sammanställning, för tiden 25 oktober 2022 - 14 oktober 2026. 

2. Som ersättare i Valberedningen utses de personer som anges i särskild 
sammanställning, för tiden 25 oktober 2022 - 14 oktober 2026. 
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§ 174 Val av Kommunfullmäktiges ordförande samt förste 
och andre vice ordförande för mandatperioden 2022-2026 
Ärendenummer: Ks 1293/2022 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har till uppgift att utse Kommunfullmäktiges ordförande 
samt förste och andre vice ordförande för mandatperioden 2022-2026. 

Yrkanden 
John Johansson (S) yrkar på att Jan Zetterqvist (S) utses till ordförande i 
Kommunfullmäktige för tiden 25 oktober 2022 - 14 oktober 2026. 

Anders Åhrlin (M) yrkar på att Daniel Granqvist (M) utses till förste vice 
ordförande i Kommunfullmäktige för tiden 25 oktober 2022 - 14 oktober 
2026. 

Markus Allard (ÖrP) yrkar på att Peter Springare (ÖrP) utses till andre vice 
ordförande i Kommunfullmäktige för tiden 25 oktober 2022 - 14 oktober 
2026. 

Karolina Wallström (L) yrkar på att bordlägga valet av andre vice ordförande.  

Ajournering 
Sammanträdet ajourneras 15 minuter för överläggningar.  

Martha Wicklund (V) yrkar på att Sunil Jayasooriya (V) utses till andre vice 
ordförande i Kommunfullmäktige för tiden 25 oktober 2022 - 14 oktober 
2026. 

Karolina Wallström (L) yrkar på att Håkan Stålbert (KD) utses till andre vice 
ordförande i Kommunfullmäktige för tiden 25 oktober 2022 - 14 oktober 
2026.  

Proposition 
Ålderspresident Gunhild Wallin (C) finner att det till uppdragen som 
ordförande och förste vice ordförande finns ett förslag till beslut vardera, det 
vill säga John Johanssons (S) yrkande om att utse Jan Zetterqvist (S) till 
ordförande och Anders Åhrlins (M) yrkande om att utse Daniel Granqvist (M) 
till förste vice ordförande.  

Till uppdraget som andre vice ordförande finner ålderspresidenten att det finns 
tre förslag till beslut, det vill säga Markus Allards (ÖrP) yrkande om att utse 
Peter Springare (ÖrP), Martha Wicklund (V) yrkande om att utse Sunil 
Jayasooriya (V) och Karolina Wallströms (L) yrkande om att utse Håkan 
Stålbert (KD). 

Ålderspresidenten föreslår en propositionsordning där Kommunfullmäktige 
först tar ställning till John Johanssons (S) yrkande om att utse Jan Zetterqvist 
(S) till ordförande, därefter tar ställning till Anders Åhrlins (M) yrkande om att 
utse Daniel Granqvist (M) förste vice ordförande och slutligen går till sluten 
omröstning för att utse att utse andre vice ordförande genom att ta ställning till 
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Markus Allards (ÖrP) yrkande (ÖrP) om att utse Peter Springare (ÖrP), 
Martha Wicklund (V) yrkande om att utser Sunil Jayasooriya (V) och Karolina 
Wallström (L) yrkande om att utse Håkan Stålbert (KD). 
Propositionsordningen godkänns av Kommunfullmäktige.  

Ålderspresidenten ställer John Johanssons (S) yrkande om att utse Jan 
Zetterqvist (S) till ordförande under proposition och finner att 
Kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget.  

Därefter ställer ålderspresidenten Anders Åhrlin (M) yrkande om att utse 
Daniel Granqvist (M) till förste vice ordförande under proposition och finner 
att Kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget.  

Därefter går Kommunfullmäktige till sluten omröstning för att utse andre vice 
ordförande. Ålderspresidenten upplyser om hur omröstningen ska gå till och 
vilka krav som ställs på röstsedlarna.  

Sluten omröstning genomförs. De röstande avger efter upprop sina valsedlar i 
en valurna och prickas av vid urnan.  

Rösträknarna Pell Uno Larsson (S) och David Larsson (SD) finner att antalet 
röstsedlar uppgår till 65 stycken. Samtliga valsedlar är giltiga.  

Med 16 röster för Håkan Stålbert (KD), 8 röster för Sunil Jayasooriya (V), 6 
röster för Peter Springare (ÖrP) och 35 blanka röster finner ålderspresidenten 
att Kommunfullmäktige beslutar att utse Håkan Stålbert (KD) till andre vice 
ordförande i Kommunfullmäktige. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar:  

1. Till Kommunfullmäktiges ordförande utses Jan Zetterqvist (S) för tiden 25 
oktober 2022 - 14 oktober 2026. 

2. Till Kommunfullmäktiges förste vice ordförande utses Daniel Granqvist (M) 
för tiden 25 oktober 2022 - 14 oktober 2026. 

3. Till Kommunfullmäktiges andre vice ordförande utses Håkan Stålbert (KD) 
för tiden 25 oktober 2022 - 14 oktober 2026. 

Tal av ordförande Jan Zetterqvist (S) 
Det är med stor tacksamhet jag tar emot ert fina förtroende att fortsätta leda 
Kommunfullmäktiges möten och arbete. Det är stort att inte bara väljas, utan 
även väljas om. Och jag är säker på att jag inte tar i för mycket om jag uttalar 
mig å presidiets vägnar. Daniel Granqvist och jag har snackat ihop oss och 
känner oss inspirerade och laddade inför den kommande mandatperioden.  

Kommunfullmäktige är Örebroarnas eget folkvalda parlament. Och 
Kommunfullmäktige är ju vi alla tillsammans. Till vår hjälp har vi en del juridik 
och regelverk samt inte minst sunt förnuft. Ert sunda förnuft. 

Kommunfullmäktiges roll är att vara den offentliga politiska arenan där 
debatten alltid hålls inför öppen ridå. Vårt uppdrag i presidiet är att låta alla få 



ÖREBRO Protokoll  
 

  9 (39) 
 

komma till tals och uttrycka sin mening i debatten. Vi har alla fått väljarnas 
förtroende och ansvarar inför dem att vi gör det på ett konstruktivt, seriöst och 
förtroendefullt sätt. Överordnat är ändå vårt uppdrag, att fatta gemensamma 
beslut för Örebroarna. Vi i presidiet är inriktade på att värna och bibehålla 
Kommunfullmäktige som ett beslutskompetent forum. 

När det gäller arbetsfördelning så sköter ni ledamöter politik och debatterande 
medan vi i presidiet tar hand om ordning och struktur. Om alla är överens är 
det ju enkelt att klubba, men det är ju inte jämt. Bara att hålla ordning på era 
beslutsförslag kräver en del, sen ska det ställas propositionsordning så att ni 
slutligen kan fatta beslut även när Kommunfullmäktige är djupt oense. Vi kallar 
det ordning och struktur och vi är taggade.  

Ett fritt och öppet samhälle kräver enligt min mening demokrati. Det kan vara 
nåt att tänka på så här dagen efter FN-dagen. Vi som demokrater och politiker 
har ett ansvar för demokratin. Att låta förslag och motförslag ställas mot 
varandra. Att debattera rakt och ärligt. Att vi inte förtalar och misstänkliggör 
varandra. Sanningen kan ju i många fall vara nog så besvärlig. Min önskan är 
att vi i alla fall lyssnar även på motståndare och tar som utgångspunkt att de 
själva är övertygade om att deras förslag leder till ett bättre samhälle. Även när 
vi tycker att de har fel. På så vis kan vi både värna demokratin och se till att 
den utvecklas.  

Som ordförande leder jag också det Interkulturella och Interreligiösa rådet. 
Det, om något, handlar om att mötas över gränser. Presidiet är också styrgrupp 
för arbetet med Örebros MR-dagar. Så insatserna för demokratin är vidare än 
bara våra möten. 

Vår tidigare ordförande Agneta Blom lärde mig mycket. bland annat att det 
egentligen bara finns två sorters inlägg i Kommunfullmäktige. Antingen 
handlar de om att försöka övertyga motståndaren att de ska ändra sig och rösta 
som jag, eller också handlar de om att förklara varför jag tänker rösta som jag 
gör. Enligt min mening dominerar de senare. Men skulle önska mer av samtal.   

Bästa fullmäktigledamöter, Jag, min nuvarande och kommande kollegor i 
presidiet tackar för det fina förtroende ni ger oss att förvalta uppdraget som 
kommunfullmäktiges presidium kommande mandatperiod. Tack! Låt oss nu 
fortsätta debatten och fatta de där nödvändiga besluten som en växande 
kommunen behöver i en osäker tid.  
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§ 175 Val av ledamöter i Stadsrevisionen och 
Revisionskollegiet för mandatperioden 2023-2026 
Ärendenummer: Ks 1294/2022 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har till uppgift att utse ledamöter i Stadsrevisionen och 
Revisionskollegiet för mandatperioden 2023-2026. Stadsrevisionen består av 15 
ledamöter och Revisionskollegiet av 4 ledamöter. 

Beslutsunderlag 
Sammanställning, 2022-10-24 

Förslag till beslut 
1. Som ledamöter i Stadsrevisionen utses de personer som anges i särskild 
sammanställning, för tiden 1 januari 2023 - 31 december 2026. 

2. Som ledamöter i Revisionskollegiet utses de personer som anges i särskild 
sammanställning, för tiden 1 januari 2023 - 31 december 2026. 

Proposition 
Ordförande Jan Zetterqvist (S) redogör för inkommen sammanställning från 
partierna i Kommunfullmäktige och föreslår att Kommunfullmäktige ska 
besluta enligt sammanställningen. Ordförande finner att Kommunfullmäktige 
beslutar enligt detta. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Som ledamöter i Stadsrevisionen utses de personer som anges i särskild 
sammanställning, för tiden 1 januari 2023 - 31 december 2026. 

2. Som ledamöter i Revisionskollegiet utses de personer som anges i särskild 
sammanställning, för tiden 1 januari 2023 - 31 december 2026. 

§ 176 Entledigande av Kommunstyrelse och val av ny 
Kommunstyrelse för mandatperioden 2022-2026 
Ärendenummer: Ks 1295/2022 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har till uppgift att utse Kommunstyrelse för 
mandatperioden 2022-2026, bestående av 15 ledamöter och 9 ersättare. 

Beslutsunderlag 
Sammanställning, 2022-10-24 
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Förslag till beslut 
1. Ledamöter och ersättare i Kommunstyrelsen som valts av 
Kommunfullmäktige för tiden 24 oktober 2018 - 31 december 2022 
entledigas.  

2. Som ledamöter inklusive ordförande, förste vice ordförande och andre vice 
ordförande i Kommunstyrelsen utses de personer som anges i särskild 
sammanställning, för tiden 25 oktober 2022 - 31 december 2026 eller tills dess 
att Kommunfullmäktige utser ny Kommunstyrelse. 

3. Som ersättare i Kommunstyrelsen utses de personer som anges i särskild 
sammanställning, för tiden 25 oktober 2022 - 31 december 2026 eller tills dess 
att Kommunfullmäktige utser ny Kommunstyrelse. 

Proposition 
Ordförande Jan Zetterqvist (S) redogör för inkommen sammanställning från 
partierna i Kommunfullmäktige och föreslår att Kommunfullmäktige beslutar 
enligt sammanställningen. Ordförande finner att Kommunfullmäktige beslutar 
enligt detta. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Ledamöter och ersättare i Kommunstyrelsen som valts av 
Kommunfullmäktige för tiden 24 oktober 2018 - 31 december 2022 
entledigas.  

2. Som ledamöter inklusive ordförande, förste vice ordförande och andre vice 
ordförande i Kommunstyrelsen utses de personer som anges i särskild 
sammanställning, för tiden 25 oktober 2022 - 31 december 2026 eller tills dess 
att Kommunfullmäktige utser ny Kommunstyrelse. 

3. Som ersättare i Kommunstyrelsen utses de personer som anges i särskild 
sammanställning, för tiden 25 oktober 2022 - 31 december 2026 eller tills dess 
att Kommunfullmäktige utser ny Kommunstyrelse. 

§ 177 Val av kommunalråd 
Ärendenummer: Ks 1296/2022 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har till uppgift att utse Kommunalråd för 
mandatperioden 2022-2026. 

Beslutsunderlag 
Sammanställning, 2022-10-25 
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Förslag till beslut 
1. Till kommunalråd utses de personer som anges i särskild sammanställning. 

2. Kommunfullmäktige har rätt att under löpande mandatperiod, efter initiativ 
från det aktuella kommunalrådets partigrupp i Kommunfullmäktige, återkalla 
ett uppdrag som kommunalråd. 

Proposition 
Ordförande Jan Zetterqvist (S) redogör för inkommen sammanställning från 
partierna i Kommunfullmäktige och föreslår att Kommunfullmäktige beslutar 
enligt sammanställningen. Ordförande finner att Kommunfullmäktige beslutar 
enligt detta. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Till kommunalråd utses de personer som anges i särskild sammanställning. 

2. Kommunfullmäktige har rätt att under löpande mandatperiod, efter initiativ 
från det aktuella kommunalrådets partigrupp i Kommunfullmäktige, återkalla 
ett uppdrag som kommunalråd. 

§ 178 Ordning för inkallande av ersättare 
Ärendenummer: Ks 1297/2022 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har till uppgift att besluta om ersättarnas 
inkallelseordning i styrelsen, nämnder och utsskotten. 

Beslutsunderlag 
Sammanställning, 2022-10-25 

Förslag till beslut 
- Ordning för ersättarnas inträdande i styrelsen, nämnderna och utskotten 
fastställs enligt särskild sammanställning. Ordningen gäller för respektive 
organs mandatperiod. 

Proposition 
Ordförande Jan Zetterqvist (S) redogör för inkommen sammanställning från 
partierna i Kommunfullmäktige och föreslår att Kommunfullmäktige besluta 
enligt förslaget. Ordförande finner att Kommunfullmäktige beslutar enligt 
detta. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

- Ordning för ersättarnas inträdande i styrelsen, nämnderna och utskotten 
fastställs enligt särskild sammanställning. Ordningen gäller för respektive 
organs mandatperiod. 
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§ 179 Enkel fråga från Carola Sunesson (SD) till John 
Johansson (S) om Örebros försämrade näringslivsklimat 
Ärendenummer: Ks 1346/2022 

Ärendebeskrivning 
Carola Sunesson (SD) har inkommit med en enkel fråga till John Johansson (S) 
om Örebros försämrade näringslivsklimat. 

Frågan anmäldes till Kommunfullmäktiges sammanträde den 25 oktober 2022. 

Beslutsunderlag 
Fråga från Carola Sunesson (SD) 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Frågan får ställas. 

2. Frångå ärendet som därmed är färdigbehandlat. 

§ 180 Enkel fråga från Linn Josefsson (V) till John 
Johansson (S) om det är dags för höjning av 
försörjningsstödet 
Ärendenummer: Ks 1354/2022 

Ärendebeskrivning 
Linn Josefsson (V) har inkommit med en enkel fråga till John Johansson (S) 
om det är dags för höjning av försörjningsstödet. 

Frågan anmäldes vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 25 oktober 2022. 

Beslutsunderlag 
Fråga från Linn Josefsson (V) 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Frågan får ställas. 

2. Frångå ärendet som därmed är färdigbehandlat.  
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§ 181 Interpellation från Martha Wicklund (V) till Marie 
Brorson (S) om när personalen befrias från de delade 
turerna 
Ärendenummer: Ks 829/2022 

Ärendebeskrivning 
Martha Wicklund (V) har inkommit med en interpellation till Marie Brorson 
(S) om när befrias personalen från de delade turerna. Interpellationen anmäldes 
på Kommunfullmäktiges sammanträde den 25 maj 2022. Interpellationen 
bordlades på Kommunfullmäktiges sammanträde den 15 juni och den 28 
september 2022. 

Beslutsunderlag 
Interpellation från Martha Wicklund (V) 
Svar från Marie Brorson (S) 

Kommunfullmäktiges behandling 
Martha Wicklund (V), Marie Brorson (S), David Larsson (SD), Sunil 
Jayasooriya (V), Johanna Reimfelt (L), Gunhild Wallin (C), Fisun Yavas (S), 
Karolina Wallström (L) och Emelie Jaxell (M) yttrar sig i 
interpellationsdebatten.  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

- Frångå ärendet, som därmed är färdigbehandlat.  

§ 182 Delårsrapport med prognos 2 2022 - Örebro 
Kommun 
Ärendenummer: Ks 223/2022 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen har sammanställt en delårsrapport till och med den 31 
augusti och en helårsprognos 2 för 2022 för Örebro kommun. Den 
sammantagna bedömningen baserad på prognoserna för Kommunfullmäktiges 
verksamhetsmål och finansiella mål är att Örebro kommun inte uppfyller 
målen av betydelse för god ekonomisk hushållning. Mot bakgrund av 
kommunens stabila ekonomi samt att nämnderna fortsatt bedriver sina 
grunduppdrag med god kvalitet är bedömningen dock att kommunen som 
helhet har en god ekonomisk hushållning. 

Inom samtliga sex målområden är bedömningen att fortsatt arbete krävs för att 
nå målen. Analyserna visar att utvecklingen går åt rätt håll inom 5 av de 33 
Kommunfullmäktigemålen för att uppnås inom mandatperioden. Inom 28 av 
målen är den sam-mantagna bedömningen att vi inte når önskvärda effekter, 
trots utvecklingsarbeten, och bedömningen är att fortsatt arbete krävs för att 
nå målen. 
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När det gäller de finansiella målen visar prognosen på måluppfyllelse inom tre 
av de fyra målen. Målet om en självfinansieringsgrad på 100 procent för 
skattefinansierade investeringar beräknas inte nås. 

Delårsresultatet januari till augusti 2022 uppgår till 322 mnkr. Kommunens 
prognos för helåret bedöms till 129 mnkr, vilket är 180 mnkr lägre än 
budgeterat. Årets prognos i kommunkoncernen uppgår till 389 mnkr efter 
skatter och finansnetto. Nämnderna visar sammantaget en negativ 
budgetavvikelse på 32 mnkr. Verksamhetens nettokostnader prognostiseras att 
uppgå till 96 procent av skatteintäkter, utjämning och generella statsbidrag. 
Den prognostiserade nettokostnadsutvecklingen (5,4 procent) överstiger den 
prognostiserade utvecklingen av skatteintäkter, utjämning och generella 
statsbidrag (4,8 procent). Exkluderas jämförelsestörande poster uppgår årets 
prognos till 566 mnkr. Årets prognos för kommunens balanskravsresultat är 
positiv och uppgår till 633 mnkr. Kommunens investeringar för de 
skattefinansierade verksamheterna prognostiseras till 589 mnkr. De 
taxefinansierade investeringarna prognostiseras till 486 mnkr. Bolagens 
investeringar för skattefinansierad verksamhet väntas uppgå till 561 mnkr. 

I samband med delår 1 beslutade Kommunfullmäktige att ”Samtliga nämnder 
som prognostiserar negativ budgetavvikelse för år 2022 ska besluta om och 
vidta åtgärder för att säkra en långsiktigt hållbar ekonomi. Beslutade och 
vidtagna åtgärder ska redovisas till Kommunstyrelsen i samband med 
delårsrapport med prognos 2.” Följsamheten till detta beslut har delvis varit 
bristande. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 18 oktober 2022 och beslutade för 
egen del: 

- Inför 2023 ges Kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att tydliggöra vilken 
rapportering nämnderna förväntas inkomma med i de fall negativ 
budgetavvikelse prognostiseras. 

- Delårsrapport med prognos 2 2022 överlämnas till revisorerna för 
granskning. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-10-06 
Delårsrapport med prognos 2 2022 Örebro kommun. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 

1. Delårsrapport med prognos 2 för 2022 godkänns. 

2. Samtliga nämnder som redovisar prognostiserat negativ budgetavvikelse för 
år 2022 ska besluta om och vidta åtgärder för att säkra en långsiktigt hållbar 
ekonomi. 

På Kommunstyrelsens sammanträde deltog inte Karolina Wallström (L) i 
beslutet. 
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Martha Wicklund (V) deltog inte i beslutspunkt 2.  

Yrkanden 
John Johansson (S), Susanne Lindholm (KD), Jimmy Nordengren (C), Marie 
Brorson (S), Anders Olsson (C), Bo Ammer (SD), Abdulrahman Ibrahim 
Muhammed (C) och Eva Eriksson (S) yrkar bifall till Kommunstyrelsens 
förslag.  

Martha Wicklund (V) yrkar bifall till beslutspunkt 1 i Kommunstyrelsens 
förslag.  

Proposition 
Ordförande Jan Zetterqvist (S) finner att det endast finns ett förslag till beslut, 
det vill säga bifall till Kommunstyrelsens förslag. Därutöver har Vänsterpartiet 
meddelat att de inte kommer att delta i beslutspunkt 2 i Kommunstyrelsens 
förslag.  

Ordförande ställer beslutspunkt 1 i Kommunstyrelsens förslag under 
proposition och finner att Kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget.  

Ordförande ställer beslutspunkt 2 i Kommunstyrelsens förslag under 
proposition och finner att Kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget.  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Delårsrapport med prognos 2 för 2022 godkänns. 

2. Samtliga nämnder som redovisar prognostiserat negativ budgetavvikelse för 
år 2022 ska besluta om och vidta åtgärder för att säkra en långsiktigt hållbar 
ekonomi. 

Martha Wicklund (V), Linn Josefsson (V), Sunil Jayasooriya (V), Jaber Fawaz 
(V), Elisabeth Nilesol (V) och Nadia Abdellah (V) deltar inte i beslutspunkt 2. 

Karolina Wallström (L), Patrik Jämtvall (L), Willhelm Sundman (L), Mats-Olof 
Liljegren (L), Johanna Reimfelt (L), Lea Strandberg (MP) och Marcus Willén 
Ode (MP) deltar inte i beslutet i helhet. 

§ 183 Redovisning av partistöd år 2021 
Ärendenummer: Ks 705/2022 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har den 30 januari 2019, § 17 beslutat om regler för 
kommunalt partistöd. Reglerna utgår från kommunallagens bestämmelser på 
området, kommunallagen 4 kap 29 – 32 §§. 

Av reglerna för partistöd framgår att partierna årligen ska lämna en skriftlig 
redovisning som visar att partistödet har använts för att stärka partiets ställning 
i den kommunala demokratin. Partistödet är avsett för det lokala partiarbetet 
som riktar sig till kommunmedlemmarna. 
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Samtliga nio partier som var representerade i Kommunfullmäktige under år 
2021 har inkommit med redovisning inom sex månader efter periodens utgång. 

Storleken på partistödet regleras i Riktlinjer för arvoden och ersättningar till 
förtroendevalda, partigruppsresurser och partistöd mandatperioden 2019-2022. 
Partistödet består av ett grundstöd, som uppgår till om 40 000 kronor per parti 
och år, samt ett mandatstöd, som uppgår till 2 x prisbasbeloppet per mandat 
och år. Kommunalt partistöd för år 2023 ska utbetalas till samtliga nio partier i 
Kommunfullmäktige. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 18 oktober 2022. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-09-21 
Redovisningar från Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna, 
Moderaterna, Miljöpartiet, Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna, 
Vänsterpartiet och Örebropartiet 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 

1. Redovisning av lokalt partistöd för 2021 från Centerpartiet, 
Kristdemokraterna, Liberalerna, Miljöpartiet, Moderaterna, 
Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet och Örebropartiet 
läggs till handlingarna. 

2. Kommunalt partistöd för år 2023 utbetalas till samtliga nio partier 
representerade i kommunfullmäktige. 

3. Redovisning av kommunalt partistöd för år 2023 ska ske i enlighet med 
bilaga 2, § 4, i Riktlinjer för arvoden och ersättningar till förtroendevalda, 
partigruppsresurser och partistöd mandatperioden 2019–2022, senast 
reviderade av Kommunfullmäktige den 30 januari 2019, § 17. 

Yrkande 
Martha Wicklund (V) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag. 

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

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Redovisning av lokalt partistöd för 2021 från Centerpartiet, 
Kristdemokraterna, Liberalerna, Miljöpartiet, Moderaterna, 
Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet och Örebropartiet 
läggs till handlingarna. 
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2. Kommunalt partistöd för år 2023 utbetalas till samtliga nio partier 
representerade i kommunfullmäktige. 

3. Redovisning av kommunalt partistöd för år 2023 ska ske i enlighet med 
bilaga 2, § 4, i Riktlinjer för arvoden och ersättningar till förtroendevalda, 
partigruppsresurser och partistöd mandatperioden 2019–2022, senast 
reviderade av Kommunfullmäktige den 30 januari 2019, § 17. 

§ 184 Redovisning av obesvarade motioner 
Ärendenummer: Ks 1199/2022 

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 den 18 oktober 2022 och beslutade för 
egen del: 

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-10-04 
Sammanställning av obesvarade motioner, 2022-10-04 
Särskilt yttrande (V) från Kommunstyrelsen 2022-10-18, § 194 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 

- Anmälan läggs till handlingarna. 

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

Kommunfullmäktiges behandling 
Anders Åhrlin (M) meddelar för Moderaternas fullmäktigegrupp att 
Moderaterna drar tillbaka motionerna: 

- Motion om att utbetalning av lön till kommunens anställda ska ske den 
25:e varje månad, Ks 653/2021. 

- Motion om förväntanskontrakt, Ks 294/2021. 
- Reglera fyrverkerianvändningen i Örebro kommun, Ks 133/2016. 
- Inför samhällskunskap för nyanlända, Ks 1537/2016. 
- Flytta felaktigt uppställda bilar i Örebro kommun, Ks 891/2017. 
- Motion om att kolla belastningsregistret på ny hemtjänstpersonal, Ks 

1417/2017. 
- Motion om stärk arbetslinjen i Örebro, Ks 1003/2019. 
- Motion om att återinföra valfriheten inom hemtjänsten, Ks 1176/2019 
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- Motion om att införa karriärtjänster, Ks 1763/2019. 
- Motion om skyddet för personuppgifter, Ks 158/2020. 
- Motion om att revidera kommunens regler för inköp av konst, Ks 

450/2020. 
- Motion om att redovisa hela lönekostnaden för anställda i Örebro 

kommun, Ks 451/2020. 
- Motion om Veteranminnesplats i Örebro kommun, Ks 1124/2020. 
- Motion om attraktiv sjöstad, Ks 175/2020. 
- Motion om stärk arbetslinjen i Örebro kommun, Ks 1476/2020. 
- Motion om att det arbetsmarknadspolitiska ansvaret måste öka, Ks 

210/2021. 
- Motion om att utöka utmaningsrätten i Örebro kommun, Ks 211/2021 
- Motion om att skapa en interaktiv brottskarta över Örebro kommun, 

Ks 652/2021. 
- Motion om inför fler vårdhundar och vårdkatter på fler 

demensboenden, Ks 761/2021. 
- Motion om försäljning av biogasbolaget, Ks 760/2021. 

Helena Ståhl (SD) meddelar för Sverigedemokraternas fullmäktigegrupp att 
Sverigedemokraterna dra tillbaka motionen Välfärd före flygplats, Ks 342/2017 

Karolina Wallström (L) meddelar för Liberalernas fullmäktigegrupps räkning 
att Liberalerna drar tillbaka motion om att stärka elevhälsan under pandemin, 
Ks 339/2021. 

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

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

Proposition 
Ordförande Jan Zetterqvist (S) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill 
säga bifall till Kommunstyrelsens förslag från John Johansson (S) m.fl. och att 
Kommunstyrelsen beslutar enligt detta. 

Därefter ställer ordförande Martha Wicklunds (V) yrkande om att få lämna ett 
särskilt yttrande till protokollet under proposition och finner att 
Kommunfullmäktige beslutar enligt detta. 

Slutligen konstaterar ordförande att motionerna följande motioner avskrivs: 

- Motion om att utbetalning av lön till kommunens anställda ska ske den 
25:e varje månad, Ks 653/2021. 

- Motion om förväntanskontrakt, Ks 294/2021. 
- Reglera fyrverkerianvändningen i Örebro kommun, Ks 133/2016. 
- Inför samhällskunskap för nyanlända, Ks 1537/2016. 
- Flytta felaktigt uppställda bilar i Örebro kommun, Ks 891/2017. 
- Motion om att kolla belastningsregistret på ny hemtjänstpersonal, Ks 

1417/2017. 
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- Motion om stärk arbetslinjen i Örebro, Ks 1003/2019. 
- Motion om att återinföra valfriheten inom hemtjänsten, Ks 1176/2019 
- Motion om att införa karriärtjänster, Ks 1763/2019. 
- Motion om skyddet för personuppgifter, Ks 158/2020. 
- Motion om att revidera kommunens regler för inköp av konst, Ks 

450/2020. 
- Motion om att redovisa hela lönekostnaden för anställda i Örebro 

kommun, Ks 451/2020. 
- Motion om Veteranminnesplats i Örebro kommun, Ks 1124/2020. 
- Motion om attraktiv sjöstad, Ks 175/2020. 
- Motion om stärk arbetslinjen i Örebro kommun, Ks 1476/2020. 
- Motion om att det arbetsmarknadspolitiska ansvaret måste öka, Ks 

210/2021. 
- Motion om att utöka utmaningsrätten i Örebro kommun, Ks 211/2021 
- Motion om att skapa en interaktiv brottskarta över Örebro kommun, 

Ks 652/2021. 
- Motion om inför fler vårdhundar och vårdkatter på fler 

demensboenden, Ks 761/2021. 
- Motion om försäljning av biogasbolaget, Ks 760/2021. 
- Välfärd före flygplats, Ks 342/2017 
- Motion om att stärka elevhälsan under pandemin, Ks 339/2021. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

- Anmälan läggs till handlingarna. 

Helena Ståhl (SD), Bo Ammer (SD), Habib Brini (SD), Michael Larsson (SD), 
Carola Sunesson (SD), David Larsson (SD) och Bjarne Bäckström (SD) deltar 
inte i beslutet. 

§ 185 Revidering av Biblioteksplan för Örebro kommun 
Ärendenummer: Ks 1109/2022 

Ärendebeskrivning 
Biblioteksplanen är ett politiskt kommunövergripande styrdokument för 
biblioteksverksamhet med kommunal huvudman och regleras i bibliotekslagen. 

Det förslag till revidering som tagits fram är en mindre uppdatering och 
modernisering av 2017 års plan med avsikten att ett nytt uppdrag ska tas fram 
för en mer genomgripande revidering i nästa steg. 

En remissversion av reviderad biblioteksplan har skickats för påsyn av övriga 
nämnder i Örebro kommun. Det samlade resultatet av remissvaren är att den 
reviderade biblioteksplanen tillstyrks av samtliga åtta svarande nämnder. Det 
har inkommit några förslag till ändringar i texten som beaktats och i några fall 
ändrats i biblioteksplanen. 

Ärendet hanterades av Kulturnämnden den 23 maj 2022 och av 
Programnämnd samhällsbyggnad den 1 september 2022. 
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Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 18 oktober 2022 och beslutade för 
egen del: 

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-05-04 
Remissversion, Örebro kommuns biblioteksplan 2021 
Biblioteksplan 2017 
Uppdragsdirektiv, biblioteksplan 
Beslut från Kulturnämnden 2022-05-23, § 69 
Beslut från Programnämnd samhällsbyggnad 2022-09-01, § 69 
Särskilt yttrande (V) från Programnämnd samhällsbyggnad 2022-09-01, § 69 
Reservation (SD) från Kommunstyrelsen 2022-10-18, § 190 
Särskilt yttrande (V) från Kommunstyrelsen 2022-10-18, § 190 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 

- Anta reviderad biblioteksplan för Örebro kommun. 

På Kommunstyrelsens sammanträde reserverade sig Helena Ståhl (SD) mot 
beslutet. 

Yrkanden 
Maria Haglund (M), Mats-Olof-Liljegren (L) och Hossein Azeri (M) yrkar bifall 
till Kommunstyrelsens förslag.  

Linn Josefsson (V) yrkar på att får lämna ett särskilt yttrande till protokollet. 

Carola Sunesson (SD), Markus Allard (ÖrP) och Bo Ammer (SD) yrkar bifall 
till Sverigedemokraternas förslag som innebär: 

- Att följande skrivelse på sida 11 stryks: "och för personer som har annat 
modersmål än svenska" 

- Att följande skrivelse på sida 11 stryks:" Antalet språk som 
bibliotekspersonalen behärskar ska öka." 

- Att införa följande skrivelse på lämpligt ställe i biblioteksplanen: " 
Biblioteksservicen ska i så liten utsträckning som möjligt anpassas till andra 
språk än svenska, engelska och minoritetsspråken, och då först efter en 
berättigad behovsanalys." 

- Att införa följande skrivelse på lämpligt ställe i biblioteksplanen: "Kommunen 
ska ägna särskild uppmärksamhet åt att lyfta fram det lokala kulturarvet." 

Maria Haglund (M) yrkar avslag på Sverigedemokraternas förslag.  

Proposition 
Ordförande Jan Zetterqvist (S) föreslår en propositionsordning där yrkanden 
om bifall till Kommunstyrelsens förslag och yrkanden om bifall till 
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Sverigedemokraternas förslag ställs mot varandra i sin helhet. 
Propositionsordningen godkänns av Kommunfullmäktige.  

Ordförande ställer Kommunstyrelsens förslag mot Sverigedemokraternas 
förslag och finner att Kommunfullmäktige beslutar enligt Kommunstyrelsens 
förslag.  

Slutligen ställer ordföranden Linn Josefssons (V) yrkande om att få lämna ett 
särskilt yttrande till protokollet under propositions och finner att 
Kommunfullmäktige beslutar enligt yrkande. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Anta reviderad biblioteksplan för Örebro kommun. 

2. Linn Josefsson (V) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet. 

Reservationer 
Helena Ståhl (SD), Carola Sunesson (SD), Bo Ammer (SD), Michael Larsson 
(SD), Bjarne Bäckström (SD), Habib Brini (SD), David Larsson (SD), Markus 
Allard (ÖrP), Peter Springare (ÖrP), Adam Heivert Taylor (ÖrP), Anna 
Lundberg (ÖrP) och Tuomo Jänkälä (ÖrP) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för bifallsyrkanden till Sverigedemokraternas förslag. 

§ 186 Svar på motion från Miljöpartiet om Örebro mot 
kärnvapen 
Ärendenummer: Ks 1128/2020 

Ärendebeskrivning 
Miljöpartiet de gröna har inkommit med en motion som anmäldes i 
Kommunfullmäktige den 23 september, 2020, § 216. 

Motionen innehåller ett förslag om att Örebro kommun ska ansluta sig till den 
internationella kampanjen ICAN Cities Appeal samt att Örebro kommun ska 
uppmana Sveriges regering att ratificera FN:s konvention som förbjuder 
kärnvapen. 

Bedömningen är att motionens intentioner inte är förenliga med den 
kommunala kompetensen. Förslaget är därför att motionen avslås. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet på sitt sammanträde den 17 maj 2022. 

Ärendet bordlades av Kommunfullmäktige den 25 maj, den 15 juni och den 28 
september 2022. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-03-25 
Motion från Miljöpartiet de gröna (MP) om Örebro mot kärnvapen, 2020-09-
23 
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 

- Motionen avslås. 

Yrkanden 
John Johansson (S) och Markus Allard (ÖrP) yrkar bifall till 
Kommunstyrelsens förslag.  

Lea Strandberg (MP) yrkar bifall till motionen.  

Linn Josefsson (V) yrkar bifall till motionens första att-sats.  

Proposition 
Ordförande Jan Zetterqvist (S) föreslår en propositionsordning där 
Kommunfullmäktige tar ställning till respektive beslutspunkt i motionen. 
Propositionsordningen godkänns av Kommunfullmäktige. 

Ordförande ställer John Johanssons (S) med fleras yrkande om bifall till 
Kommunstyrelsens förslag, det vill säga avslag till motionens första att-sats 
mot Linn Josefssons (V) med fleras bifallsyrkande och finner att 
Kommunfullmäktige beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag. 

Därefter ställer ordförande John Johanssons (S) med fleras yrkande om bifall 
till Kommunstyrelsens förslag, det vill säga avslag till motionens andra att-sats 
mot Lea Strandbergs (MP) bifallsyrkande till motionen och finner att 
Kommunfullmäktige beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

- Motionen avslås. 

Reservationer 
Lea Strandberg (MP) och Marcus Willén Ode (MP) reserverar sig mot beslutet 
till förmån för Lea Strandbergs (MP) bifallsyrkande till motionen. 

Linn Josefsson (V), Martha Wicklund (V), Sunil Jayasooriya (V), Nadia 
Abdellah (V), Jaber Fawaz (V) och Elisabeth Nilesol (V) reserverar sig mot 
beslutet till förmån för Linn Josefssons (V) bifallsyrkande till motionens första 
att-sats. 

§ 187 Svar på motion från Vänsterpartiet och Miljöpartiet 
om att inför modellen "Sluta skjut" i Örebro 
Ärendenummer: Ks 538/2021 

Ärendebeskrivning 
Vänsterpartiet och Miljöpartiet har lämnat in en motion om att införa modellen 
”Sluta skjut” i Örebro. ”Sluta skjut” eller GVI (gruppvåldsintervention) som 
modellen egentligen heter är ett samarbete mellan Polisen, Kriminalvården, 
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kommunen och engagerade medborgare och syftet är att minska skjutningar 
och andra grova våldsbrott. 

Under andra halvan av år 2021 påbörjades diskussioner om att Örebro 
kommun skulle införa GVI och den 5 november tog kommunstyrelsens 
utskott för socialt förebyggande arbete beslut om att Örebro kommun ska 
delta i implementeringen av GVI som metod tillsammans med Polisen och 
Kriminalvården. 

I och med detta är bedömningen att det som efterfrågas i motionen är 
tillgodosett. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet på sitt sammanträde den 7 juni och 
beslutade för egen del att Martha Wicklund (V) får lämna ett särskilt yttrande 
till protokollet 

Ärendet bordlades av Kommunfullmäktiges den 15 juni och den 28 september 
2022. 

Beslutsunderlag 
Motion om att införa modellen ”Sluta skjut” i Örebro, daterad 2021-03-23,  KS 
535/2021 
Svar på motion, 2022-03-25 
Särskilt yttrande från Martha Wicklund (V), Kommunstyrelsen 2022-06-07 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 

- Motionen anses vara tillgodosedd. 

Yrkanden 
Marie Brorson (S) och John Johansson (S) yrkar bifall till Kommunstyrelsens 
förslag. 

Sunil Jayasooriya (V), Martha Wicklund (V) och Lea Strandberg (MP) yrkar 
bifall till motionen.  

Peter Springare (ÖrP) yrkar avslag på motionen.  

Proposition 
Ordförande Jan Zetterqvist (S) föreslår en propositionsordning där 
Kommunstyrelsens förslag om att anses motionen tillgodosedd utses till 
huvudförslag och för att utse ett motförslag till huvudförslaget ställs Sunil 
Jayasooriyas (V) med fleras bifallsyrkande till motionen mot Peter Springares 
(ÖrP) avslagsyrkande till motionen. Propositionsordningen godkänns av 
Kommunfullmäktige. 

Ordföranden ställer Sunil Jayasooriyas (V) med fleras bifallsyrkande mot Peter 
Springares (ÖrP) avslagsyrkande och finner att Kommunfullmäktige beslutar 
enligt Sunil Jayasooriyas (V) bifallsyrkande. 
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Därefter ställer ordföranden Kommunstyrelsens förslag mot Sunil Jayasooriyas 
(V) bifallsyrkandeyrkande och finner att Kommunfullmäktige beslutar enligt 
Kommunstyrelsens förslag om att anse motionen tillgodosedd.  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

- Motionen anses vara tillgodosedd. 

Reservationer 
Linn Josefsson (V), Martha Wicklund (V), Sunil Jayasooriya (V), Nadia 
Abdellah (V), Jaber Fawaz (V), Elisabeth Nilesol (V), Lea Strandberg (MP) och 
Marcus Willén Ode (MP) reserverar sig skriftlig mot beslutet till förmån för 
yrkanden om bifall till motionen. 

Peter Springare (ÖrP), Markus Allard (ÖrP), Tuomo Jänkälä (ÖrP), Anna 
Lundberg (ÖrP) och Adam Heivert Taylor (ÖrP) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för Peter Springares (ÖrP) avslagsyrkande till motionen. 

§ 188 Svar på motion från Miljöpartiet och Vänsterpartiet 
om fossilfri reklam 
Ärendenummer: Ks 534/2021 

Ärendebeskrivning 
Vänsterpartiet och Miljöpartiets fullmäktigegrupper inkom med en motion om 
att förbjuda reklam för företag inom kol, - olja- och gasutvinning samt 
flygresor på stadens reklamtavlor som anmäldes till Kommunfullmäktige den 
23 mars 2021. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet på sitt sammanträde den 7 juni. 

Ärendet bordlades av Kommunfullmäktiges den 28 september 2022. 

Beslutsunderlag 
Vänsterpartiets och Miljöpartiets motion om fossilfri reklam 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-03-23 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 

- Motionen avslås. 

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

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

- Ärendet bordläggs.  
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§ 189 Svar på motion från Christopher Hedbom Rydaeus 
(M) om att utbetalning av lön till kommunens anställda 
ska ske den 25:e varje månad 
Ärendenummer: Ks 653/2021 

Ärendebeskrivning 
Christopher Hedbom Rydaeus (M), har inkommit med en motion som 
anmäldes i Kommunfullmäktige den 20 april 2021 §170. 

Motionen innehåller ett förslag om att utbetalning av lön till kommunens 
anställda ska ske den 25:e varje månad. 

Bedömningen är att ett byte av datum för löneutbetalning inte är möjligt i 
nuläget. Detta då det avtal Örebro kommun har med Swedbank gällande 
löneutbetalningar fastslår 27:e som utbetalningsdag samt inte lämnar utrymme 
för optioner. Vidare har Örebro kommun en lång tradition av att genomföra 
löneutbetalningar till kommunens anställda den 27:e varje månad, och det finns 
inga incitament för att verka för en förändring. Förslaget är därför att 
motionen avslås. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet på sitt sammanträde den 7 juni. 

Ärendet bordlades av Kommunfullmäktiges den 15 juni och den 28 september 
2022. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-04-26 
Motion från Christopher Hedbom Rydaeus (M) om att utbetalning av lön till 
kommunens anställda ska ske den 25:e varje månad, 2021-04-20 
Reservation från Moderaterna, Kommunstyrelsen 2022-06-07 

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 om att bifalla motionen 

Kommunfullmäktigs behandling 
Motionen har dragits tillbaka.  
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§ 190 Svar på motion från Patrik Jämtvall (L) om avgifter 
allmän handling 
Ärendenummer: Ks 452/2020 

Ärendebeskrivning 
Patrik Jämtvall (L) har inkommit med en motion som anmäldes i 
Kommunfullmäktige den 24 mars 2020, §75 

Motionen innehåller ett förslag om att Örebro Kommunfullmäktige ska 
upphäva Örebro Kommunfullmäktiges beslut 19850116 §8 och därmed 
avgiftsbefria utlämnande av handling som sker elektroniskt i pdf eller Word-
format och som skickas via e-post till frågande part gällande allmän handling i 
enlighet med 15§ Avgiftsförordningen. Därtill föreslår motionären att 
kommunen i skälig mån tar ut avgift mot gällande lagstiftning vid utlämnande 
av handling på papper distribuerat av kommunen enligt §15 
Avgiftsförordningen. 

Bedömningen är att den senast beslutade versionen av Taxa för utlämnande av 
kopia av allmän handling i Örebro kommun, beslutad av Kommunfullmäktige 
2021-11-17, fastslår att utlämnande av digital handling inte är avgiftsbelagd. 
Vidare framgår att belopp för utlämnande av handling på papper ska justeras 
vid behov för att nivåerna ska följa gällande Avgiftsförordning. Förslaget är 
därför att anse motionen tillgodosedd. 

Ärendet behandlades av Kommunstyrelsen den 30 augusti 2022. 

Ärendet bordlades av Kommunfullmäktiges den 28 september 2022. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-05-10 
Motion från Patrik Jämtvall (L) om avgifter allmän handling, 2020-03-24 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 

- Motionen anses tillgodosedd. 

På Kommunstyrelsens sammanträde reserverade sig Karolina Wallström (L) 
och Helena Ståhl (SD) mot beslutet till förmån för sina respektive 
bifallsyrkanden till motionen. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

- Ärendet bordläggs.  
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§ 191 Svar på motion från Helena Ståhl (SD) om att ingen 
form av positiv särbehandling ska förekomma inkom 
kommunens verksamheter 
Ärendenummer: Ks 867/2021 

Ärendebeskrivning 
Helena Ståhl (SD) har inkommit med en motion som anmäldes i 
Kommunfullmäktige den 15 juni 2021, §231. 

Motionen innehåller ett förslag om att Örebro kommun inte ska syssla med 
positiv särbehandling. 

Bedömningen är att positiv särbehandling sällan används i Örebro kommun, 
eftersom kommunens rekrytering utgår från kompetensbaserade 
rekryteringsprocesser. Positiv särbehandling är dock lagstadgat, och kan i vissa 
fall vara nödvändigt för att stärka jämställdheten på en arbetsplats. Förslaget är 
därför att motionen avslås. 

Ärendet behandlades av Kommunstyrelsen den 30 augusti 2022. 

Ärendet bordlades av Kommunfullmäktiges den 28 september 2022. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-06-02 
Motion från Helena Ståhl (SD) om att ingen form av positiv särbehandling ska 
förekomma inom kommunens verksamheter, 2021-06-15 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 

- Motionen avslås. 

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

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

- Ärendet bordläggs.  

§ 192 Svar på motion från Magnus Riseby (L) om att stärka 
elevhälsan under pandemin 
Ärendenummer: Ks 339/2021 

Ärendebeskrivning 
Magnus Riseby (L), har inkommit med en motion som anmäldes i 
Kommunfullmäktige den 17 februari 2021, §82. 

Motionen innehåller förslag om att ge Kommunfullmäktige i uppdrag åt 
gymnasie- och grundskolenämnderna att kartlägga elevernas psykosociala 
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mående, studiesituation och måluppfyllelse. Vidare föreslår motionären att 
Kommunfullmäktige avsätter nödvändiga resurser för att stärka elevhälsans 
arbete. Förslagen föreslås finansieras med medlen från ”Skolmiljarden”. 

Bedömningen är att motionens syfte tillgodoses inom Örebro kommuns 
verksamheter. Förslaget är därför att motionen anses tillgodosedd. 

Motionen har remitterats till Programnämnd barn och utbildning för svar. 

Ärendet behandlades av Kommunstyrelsen den 30 augusti 2022. 

Ärendet bordlades av Kommunfullmäktiges den 28 september 2022. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-04-08 
Motion från Magnus Riseby (L), om att stärka elevhälsan under pandemin, 
2021-02-17 
Beslut från Programnämnd barn och utbildning 2022-06-03, § 104 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 

- Motionen anses tillgodosedd. 

På Kommunstyrelsens sammanträde deltog inte Karolina Wallström (L) och 
Helena Ståhl (SD) i beslutet. 

Kommunfullmäktiges behandling 
Motionen har dragits tillbaka. 

§ 193 Svar på motion från Maria Haglund (M) om att införa 
förväntanskontrakt 
Ärendenummer: Ks 294/2021 

Ärendebeskrivning 
Maria Haglund (M), har inkommit med en motion som anmäldes i 
Kommunfullmäktige den 17 februari 2021, §82. 

Motionen innehåller ett förslag om att ge Kommunstyrelseförvaltningen i 
uppdrag att ta fram ett förslag på Förväntanskontrakt för Örebros kommunala 
grundskolor, grundsärskolor, gymnasieskolor och gymnasiesärskolor. 

Bedömningen är att kommunens grund- gymnasie- grundsär- och 
gymnasiesärskolor arbetar aktivt för att ha en stark samverkan mellan skola, 
vårdnadshavare och elev. Därtill innebär Förväntanskontrakt ett inkräktande 
på det ansvar som enligt Skollagen tillfaller rektorerna på respektive skola. 
Slutligen är förslaget inte heller forskningsbaserat eller baserat på beprövad 
erfarenhet, vilket all utbildning ska grundas på. Förslaget är därför att 
motionen avslås. 

Motionen har remitterats till Programnämnd barn och utbildning för svar. 
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Ärendet behandlades av Kommunstyrelsen den 30 augusti 2022. 

Ärendet bordlades av Kommunfullmäktiges den 28 september 2022. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-05-05 
Motion från Maria Haglund (M) om att införa Förväntanskontrakt, 2021-02-17 
Beslut från Programnämnd barn och utbildning 2022-06-03, § 105 
Reservation (M) - Programnämnd barn och utbildning 2022-06-03, § 105 

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) skriftligt mot beslutet till förmån för Anders Åhrlins 
(M) bifallsyrkande till motionen. 

Helena Ståhl (SD) och Karolina Wallström (L) reserverade sig mot beslutet till 
förmån för egna bifallsyrkanden till motionen.  

Kommunfullmäktiges behandling 
Motionen har dragits tillbaka. 

§ 194 Svar på motion från Marcus Willén Ode (MP) om att 
göra kulturarvet Örebrokällan tillgängligt 
Ärendenummer: Ks 864/2021 

Ärendebeskrivning 
Marcus Willén Ode (MP) har inkommit med en motion som anmäldes i 
Kommunfullmäktige den 14 juni 2021, §231. 

Motionen innehåller ett förslag om att initiera kulturarvsprojektet 
Örebrokällan, att uppdra åt Örebro stadsarkiv och förvaltningarna för grund- 
och gymnasieskola att utarbeta en projektplan samt att avsätta erforderliga 
medel, enligt förslag från Kommunstyrelseförvaltningen. 

Bedömningen är att ett digitaliseringsprojekt för att göra Örebro kommuns 
kulturarv tillgängligt för skolelever och allmänhet är intressant och något att 
sträva mot i framtiden. Men då stora delar av Stadsarkivet ännu inte har 
digitaliserats är det ett för stort och dyrt projekt att påbörja i detta läge. 
Förslaget är därför att motionen anses besvarad. 

Motionen har remitterats till Programnämnd barn och utbildning för svar. 

Ärendet behandlades av Kommunstyrelsen den 30 augusti 2022. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-05-10 
Motion från Marcus Willén Ode (MP) om att göra kulturarvet Örebrokällan 
tillgängligt, 2021-06-14 
Beslut från Programnämnd barn och utbildning 2022-06-03, § 106 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 

- Motionen anses besvarad. 

På Kommunstyrelsens sammanträde reserverade sig Helena Ståhl (SD) mot 
beslutet till förmån för eget bifallsyrkande till motionen 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

- Ärendet bordläggs.  

§ 195 Svar på motion från Daniel Spiik (SD) och Bo Ammer 
(SD) om att halvera mandatstödet vid uträkning av 
partistödet 
Ärendenummer: Ks 1218/2021 

Ärendebeskrivning 
Daniel Spiik (S) och Bo Ammer (SD) har inkommit med en motion som 
anmäldes i Kommunfullmäktige den 20 oktober 2021, § 292. 

Motionen innehåller ett förslag om att halvera mandatstödet vid uträkning av 
partistöd genom att minska från 2 x prisbasbelopp till att istället ligga på 1 x 
prisbasbelopp per mandat och år. 

Örebro Kommunfullmäktige fattade 2022-05-25 beslut om Riktlinjer för 
arvoden och ersättningar till förtroendevalda, partigruppsresurser och partistöd 
mandatperioden 2023-2026. Riktlinjerna är framtagna efter 
partiföreträdarträffar dit samtliga av Kommunfullmäktiges partier var inbjudna, 
och är antagna med en bred majoritet. Förslaget är därför att motionen avslås 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 18 oktober 2022. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-06-10 
Motion från Daniel Spiik (SD) och Bo Ammer (SD) om att halvera 
mandatstödet vid uträkning av partistödet, 2021-10-20 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 

- Motionen avslås. 
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På Kommunstyrelsens sammanträde reserverade sig Helena Ståhl (SD) mot 
beslutet. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

- Ärendet bordläggs.  

§ 196 Svar på motion från Helena Ståhl (SD) och Daniel 
Spiik (SD) om mer lokalproducerat i Örebro kommun 
Ärendenummer: Ks 1219/2021 

Ärendebeskrivning 
Helena Ståhl (SD) och Daniel Spiik (SD) har inkommit med en motion som 
anmäldes i Kommunfullmäktige den 20 oktober 2021, § 292. 
 
Motionen innehåller förslag om att lokalproducerat ska vara normen i Örebro 
kommuns upphandlingar av livsmedel där undantag från denna norm särskilt 
måste motiveras. Vidare föreslår motionärerna att vegetabiliska livsmedel i 
första hand ska köpas in från lokala producenter och i andra hand ifrån vårt 
närområde. Slutligen föreslår motionärerna att animaliska livsmedel endast ska 
köpas in från producenter som uppfyller kraven enligt svenska regler och i 
motsvarande nivå med svensk djurskyddslagstiftning. 
 
Örebro kommun måste följa lagen om offentlig upphandling (LOU), och att 
det därmed inte finns möjlighet att kontrollera eller styra upphandlingar mot 
lokala producenter. Vidare har Örebro kommun efter upphandling nyligen 
slutit ett nytt livsmedelsavtal, där Örebro Trädgårdshall AB vann 
upphandlingen, vilket kommer innebära att kommunen får god tillgång till 
svenskproducerade artiklar samt i förekommande fall även lokalproducerat. 
Slutligen tillämpar kommunen de högsta kraven som marknaden har att 
erbjuda för upphandling av kött och fågel, samt upphandlar enbart fisk från 
hållbart fiske. Förslaget är därför att avslå motionens första attsats och att anse 
motionens andra och tredje attsats tillgodosedda. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 18 oktober 2022. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-06-16 
Motion från Helena Ståhl (SD) och Daniel Spiik (SD) om mer lokalproducerat 
i Örebro kommun, 2021-10-20 
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 

1. Avslå motionens första attsats. 

2. Anse motionens andra och tredje attsats tillgodosedd. 

På Kommunstyrelsens sammanträde reserverade sig Helena Ståhl (SD) mot 
beslutet. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

- Ärendet bordläggs.  

§ 197 Svar på motion från Niclas Persson (MP) om att utse 
medborgarvittnen 
Ärendenummer: Ks 836/2020 

Ärendebeskrivning 
Niclas Persson (MP), har inkommit med en motion som anmäldes i 
Kommunfullmäktige den 16 juni 2020, §181. 

Motionen innehåller ett förslag om att Örebro kommun ska införa 
medborgarvittnen. 

Bedömningen är att medborgarvittnen är en komplicerad och kostsam 
verksamhet och att det finns andra, mer effektiva insatser som kan skapa större 
tillit till polisen. Organisationen kring medborgarvittnen i Göteborg har 
identifierat stora brister och det finns önskemål om att genomföra en större 
utredning kring om, och i så fall hur, medborgarvittnen ska fortsätta användas i 
kommunen. Vidare har Örebro kommunfullmäktige den 2021-09-22 samt 
2022-05-25 fattat beslut om ny nämndorganisation och 2022-05-25 om 
arvodesreglemente för mandatperioden 2023-2026. Förslaget är därför att 
motionen avslås.  

Kommunstyrelsen behandlade ärendet 18 oktober 2022. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-06-08 
Motion från Niclas Persson (MP) om att utse medborgarvittnen 
Reservation (SD) på Kommunstyrelsen 2022-10-18, 197 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 

- Motionen avslås. 

På Kommunstyrelsens sammanträde reserverade sig Helena Ståhl (SD) mot 
beslutet.  
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Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

- Ärendet bordläggs.  

§ 198 Svar på motion från Martha Wicklund (V) m.fl. om 
ställ krav på kommunala bolag 
Ärendenummer: Ks 556/2022 

Ärendebeskrivning 
Martha Wicklund (V), Sunil Jayasooriya (V), Cecilia Lönn Elgstrand (V), Linn 
Josefsson (V) och Ingemar Savonen (V) har inkommit med en motion som 
anmäldes i Kommunfullmäktige den 30 mars 2022, § 51. 

Motionen innehåller förslag om att Örebro kommun, via förändring i 
ägardirektiven, säkerställer att företag inklusive underleverantörer som de 
kommunala bolagen ingår avtal med följer rådande lagar och regler. Vidare 
föreslår motionärerna att Örebro kommun, via ägardirektiven, säkerställer att 
företag inklusive underleverantörer som de kommunala bolagen ingår avtal 
med har kollektivavtal eller kollektivavtalsliknande avtal. Slutligen föreslår 
motionärerna en utredning om ett eventuellt införande av Oslomodellen eller 
liknande för de kommunala bolagen samt att föra in detta i ägardirektiven. 
 
Bedömningen är att kommunen bör undvika att ställa krav på att kommunens 
bolag ska ha mer detaljerade riktlinjer för vilka krav som ska ställas i olika 
upphandlingar. Bolagen agerar inom ramarna för ÖSBn, Program för hållbar 
utveckling, Upphandlings- och inköpspolicy samt LOU, vilket ska innebära att 
upphandlingarna går rättssäkert till. Det finns i enlighet med LOU möjlighet att 
ställa särskilda krav på bland annat kollektivavtal, såväl som en mekanik med 
obligatorisk uteslutning av leverantörer och entreprenörer vid konstaterad 
brottslighet. Slutligen bör bolagens inte ställa krav på andelen anställda hos 
leverantörer i upphandling, då detta riskerar att diskvalificera mindre 
entreprenörer, samt kan innebära oproportionerligt negativ effekt på 
konkurrensen, vilket strider med vad som är tillåtet enligt LOU. Förslaget är 
därför att motionen avslås. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 18 oktober 2022. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-06-27 
Motion från Vänsterpartiet (V) om ställ krav på kommunala bolag, 2022-03-30 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 

- Motionen avslås. 

På Kommunstyrelsens sammanträde reserverade sig Martha Wicklund (V) och 
Helena Ståhl (SD) mot beslutet. 
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Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

- Ärendet bordläggs.  

§ 199 Svar på motion från Martha Wicklund (V) m.fl. om att 
förändra ägarstrukturen av Örebro Airport 
Ärendenummer: Ks 1764/2019 

Ärendebeskrivning 
Martha Wicklund (V), Murad Artin (V), Cecilia Lönn Elgstrand (V), Linn 
Josefsson (V) och Falsa Maxamed (V) har inkommit med en motion som 
anmäldes i Kommunfullmäktige den 20 november 2019, § 258. 

Motionen innehåller ett förslag om att ge kommunstyrelseförvaltningen 
tillsammans med ägarna av flygplatsen i uppdrag att utreda frågan om ett 
förstatligande eller en försäljning alternativt avveckling av flygplatsen. 

Bedömningen är att flygplatsen är en stor och viktig arbetsgivare, och ett 
avvecklande av flygplatsen skulle ge negativa effekter på både 
logistikverksamheten i länet och för ett stort antal arbetstillfällen. Örebro 
Airport är en av de största aktörerna för logistikverksamhet. Flygplatsen 
arbetar aktivt för att minska sin klimatpåverkan och är Sveriges andra fossilfria 
flygplats. Flygplatsen genererar även en samhällsvinst om 375 miljoner kronor 
årligen, vilket är av betydande storlek för både Örebro kommun och regionen. 
Vidare har Region Örebro län tidigare utrett frågan om ägarskap, och varken 
Swedavia AB eller stora privata aktörer i länet är beredda att gå in som ägare. 
Slutligen har flygplatsen därtill ett viktigt samhällsuppdrag som 
beredskapsflygplats. Förslaget är därför att motionen avslås. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 18 oktober. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-06-07 
Motion från Vänsterpartiet om att förändra ägarstrukturen av Örebro Airport, 
2019-11-20 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 

- Motionen avslås. 

På Kommunstyrelsens sammanträde reserverade sig Martha Wicklund (V) mot 
beslutet. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

- Ärendet bordläggs.  
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§ 200 Svar på motion från Daniel Spiik (SD) och Daniel 
Edström (SD) om välfärd före flygplats 
Ärendenummer: Ks 342/2017 

Ärendebeskrivning 
Daniel Spiik (SD) och Daniel Edström (SD) har inkommit med en motion som 
anmäldes i Kommunfullmäktige den 15 februari 2017, § 42. 

Motionen innehåller ett förslag om att Örebro kommun ska verka för ett 
avyttrande av sina ägodelar i Örebro Airport AB. 

Bedömningen är att Örebro Airport AB är en viktig aktör för kommunen såväl 
som för länet. Flygplatsen är den fjärde största fraktflygplatsen i Sverige, och 
genom den geografiska placeringen med närhet till Hallsberg och järnvägen 
minimeras logistikkedjans miljöpåverkan i Mellansverige. Flygplatsen är även 
en stor arbetsgivare. Region Örebro län har undersökt frågan om ändringar av 
ägandet, men varken Swedavia AB eller stora aktörer i länet har velat gå in som 
ägare. Ett avyttrande av Örebro kommuns ägarandelar i Örebro Airport hade 
därför med stor sannolikhet inneburit att flygplatsen inte kan fortsätta bedrivas 
i dagens utsträckning, vilket hade lett till att en stor andel arbetstillfällen och 
många miljoner till samhällsnyttan försvinner. Dessutom hade miljöpåverkan 
riskerats öka om fraktflygen behöver byta flygplats. Förslaget är därför att 
motionen avslås. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 18 oktober 2022. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-06-02 
Motion från Daniel Spiik (SD) och Daniel Edström (SD) om välfärd före 
flygplats, 2017-02-15 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 

- Motionen avslås. 

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

Kommunfullmäktiges behandling 
Motionen har dragits tillbaka.  

§ 201 Svar på motion från Miljöpartiet om att Örebro bör 
upprätta en koldioxidbudget 
Ärendenummer: Ks 1127/2020 

Ärendebeskrivning 
Miljöpartiets kommunfullmäktigegrupp har inkommit med en motion som 
anmäldes i Kommunfullmäktige den 23 september 2020, § 216. 
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Motionen innehåller ett förslag om att uppdra åt Kommunstyrelsen att årligen 
upprätta en koldioxidbudget för Örebro kommun, med start budgetår 2022. 

Bedömningen är att motionen ska anses tillgodosedd då 
Kommunstyrelseförvaltningen på uppdrag av Kommunstyrelsens utskott för 
hållbar utveckling tog fram en koldioxidbudget för Örebro kommun under 
hösten 2021 och kommer att följa upp budgeten årligen 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 18 oktober 2022. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-06-15 
Motion från Miljöpartiet om att Örebro kommun bör upprätta en 
koldioxidbudget, 2020-09-20 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 

- Motionen är tillgodosedd. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

- Ärendet bordläggs.  

§ 202 Svar på motion från Martha Wicklund (V) m.fl. - så 
blir vi Sveriges bästa arbetsgivare 
Ärendenummer: Ks 1359/2020 

Ärendebeskrivning 
Martha Wicklund (V), Sunil Jayasooriya (V) och Stefan Nilsson (V) har 
inkommit med en motion som anmäldes i Kommunfullmäktige den 17 
november 2020, § 280. 

Motionen innehåller tre förslag som syftar till att förbättra arbetsvillkoren för 
medarbetare inom vård och omsorg. Dels föreslår motionärerna att ansvarig 
chef inom vård- och omsorgsförvaltningen ska få i uppdrag att komma med ett 
förslag om hur de delade turerna i medarbetarnas scheman kan tas bort. Dels 
föreslår motionärerna att möjligheten att arbeta heltid ska förbättras genom att 
alla nya tillsvidaretjänster som utannonseras inom vård och omsorg ska vara 
heltidstjänster och att ansvarig chef inom vård- och omsorgsförvaltningen ska 
få i uppdrag att se över hur personal som ofrivilligt jobbar deltid kan erbjudas 
heltidstjänster. 
 
Bedömningen är att motionen ska anses tillgodosedd då arbete pågår inom alla 
de områden som motionens förslag berör. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 18 oktober 2022. 
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Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-06-15 
Motion från Martha Wicklund (V), Sunil Jayasooriya (V) och Stefan Nilsson 
(V) - Så blir vi Sverige bästa arbetsgivare, 2020-11-17 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 

- Motionen är tillgodosedd. 

På Kommunstyrelsens sammanträde reserverade sig Martha Wicklund (V) och 
Helena Ståhl (SD) mot beslutet. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

- Ärendet bordläggs.  

§ 203 Svar på motion från Helena Ståhl (SD) och David 
Larsson (SD) om en neutral klädpolicy för Örebro 
kommuns anställda 
Ärendenummer: Ks 1131/2021 

Ärendebeskrivning 
Helena Ståhl (SD) och David Larsson (SD) har inkommit med en motion som 
anmäldes till Kommunfullmäktige den 22 september 2021, § 255. 

Motionen innehåller ett förslag om att ge Kommunstyrelsen i uppdrag att 
utreda hur EU-domstolens beslut skapar möjligheten för Örebro kommun att 
införa en neutral klädpolicy vars syfte är att minska religiösa, kulturella och 
politiska konflikter i mötet mellan Örebros invånare och Örebro kommuns 
verksamhet. 

Bedömningen är att en klädpolicy enligt motionärernas intentioner kan 
innebära indirekt diskriminering enligt 1 kap. 4 § 2 pt. diskrimineringslagen. 
Förslaget är därför att motionen avslås. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 18 oktober 2022. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-06-13 
Motion från Helena Ståhl (SD) och David Larsson (SD) om en neutral 
klädpolicy för Örebro kommuns anställda, 2021-09-22 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 

- Motionen avslås. 

På Kommunstyrelsens sammanträde reserverade sig Helena Ståhl (SD) mot 
beslutet.  
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Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

- Ärendet bordläggs.  

§ 204 Anmälan av enkla frågor och interpellationer till 
kommande sammanträde 

Ärendebeskrivning 
Inga enkla frågor eller interpellationer har anmälts.  

§ 205 Anmälan av motioner 

Ärendebeskrivning 
Inga enkla motioner har anmälts.  

§ 206 Anmälan av handlingar 

Ärendebeskrivning 
Inga handlingar har anmälts.  

§ 207 Vissa val m.m. 
Ärendenummer: Ks 1364/2022 

Ärendebeskrivning 
Valberedningen har den 25 oktober 2022 inkommit med en valhandling. 

Valhandlingen läggs som en bilaga till protokollet.  

Beslutsunderlag 
Valhandling, 2022-10-25 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

- Enligt Valberedningens förslag. 



Datum: 2022-10-25 Särskilt yttrande 
Kommunfullmäktige 

14. Redovisning av obesvarade motioner 
 
För partier i opposition är möjligheten att lägga motioner till 
Kommunfullmäktige ett viktigt verktyg. Ur en demokratisk synpunkt 
är det sunt att även de partier som inte ingår i styret kan lyfta de 
frågor som de anser viktiga för invånare i kommunen. Vänsterpartiet 
har ett stort antal motioner som lämnats in till Kommunfullmäktige 
men som ännu inte behandlats. Flertalet av dessa motioner lämnades 
in redan under föregående mandatperiod, dvs. 2014-2018.  
 
Att motioner lagda av oppositionen tillåts ligga obehandlade under så 
lång tid bryter inte bara mot kommunallagen, det är också ett 
allvarligt demokratiproblem. Vi har tidigare yrkat på att det tydligt ska 
framgå en deadline på när inlämnade motioner som senast ska tas 
upp för beslut i Kommunfullmäktige. Med detta yttrande vill vi påtala 
detta ännu en gång.  
   
 
 
 
Martha Wicklund 
Vänsterpartiet 



Datum: 2022-10-25 Särskilt yttrande 
Kommunfullmäktige 

15. Revidering av Biblioteksplan för Örebro kommun 
 
Biblioteken har en viktig roll för språkutveckling, folkbildning och 
demokrati. Vänsterpartiet vill ha en återöppning av biblioteken i 
Varberga och Baronbackarna – det är en viktig satsning för våra 
barns framtid. Kommunen måste också säkerställa att det finns ett 
välutrustat bibliotek med en bibliotekarie i anslutning till varje 
grundskola.   
 
Det förslag till revidering av biblioteksplan som tagits fram är en 
mindre uppdatering och en mer genomgripande revidering ska göras 
framöver. I det här läget kommer Vänsterpartiet därför inte att 
invända mot revideringen. När Biblioteksplanen ska göras om i 
grunden så behöver biblioteken i Varberga och Baronbackarna 
prioriteras. Kommunen måste också ha strategier för skolbiblioteken. 
Arbetet med en sådan biblioteksplan måste starta i närtid.     
 
 
 
Martha Wicklund 
Vänsterpartiet 



Datum: 2022-10-25 Yrkande 
Kommunfullmäktige 

17. Svar på motion från Vänsterpartiet och Miljöpartiet om att 
införa modellen ”Sluta skjut” i Örebro 
 
För partier i opposition är möjligheten att lägga motioner till 
Kommunfullmäktige ett viktigt verktyg. Ur en demokratisk synpunkt 
är det sunt att även de partier som inte ingår i den styrande 
minoriteten kan lyfta de frågor som de anser viktiga för invånare i 
kommunen. Vänsterpartiet har ett stort antal motioner som lämnats 
in till Kommunfullmäktige men som ännu inte behandlats. Flertalet av 
dessa motioner lämnades in redan under föregående mandatperiod, 
dvs. 2014-2018.  
 
Att motioner lagda av oppositionen tillåts ligga obehandlade under så 
lång tid bryter inte bara mot kommunallagen, det är också ett 
allvarligt demokratiproblem. Vi har tidigare yrkat på att det tydligt ska 
framgå en deadline på när inlämnade motioner som senast ska tas 
upp för beslut i Kommunfullmäktige. Vi vill även, likt tidigare, uttrycka 
en stark kritik mot att styrande partier tycks göra allt i sin makt för att 
slippa ge oppositionen erkännande för de förslag som läggs och 
sedan genomförs i kommunen.  
 
I motionssvaret går att läsa att diskussioner om att införa Sluta Skjut 
(även kallar gruppvåldsintervention, förkortat GVI) inleddes under 
andra halvan av 2021. Beslut om att införa GVI togs den 5 november 
samma år. Detta var lång tid efter att motionen hade lämnats in. Trots 
att motionen är införd helt i enlighet med förslaget från 
Vänsterpartiet och Miljöpartiet så föreslår kommunledningen att 
motionen anses vara tillgodosedd. Vänsterpartiet, Miljöpartiet och en 
stor del av örebroarna ser dock att detta endast är styrande partiers 
sätt att ta åt sig äran för förslag som kommer från oppositionen.   
 
 
Med hänvisning till ovan yrkar Vänsterpartiet: 
 
Att bifalla Vänsterpartiet och Miljöpartiets motion om att 

införa ”Sluta skjut” i Örebro 
  
 
I händelse av att yrkandet faller ska detta betraktas som en reservation. 
 
 
Martha Wicklund 
Vänsterpartiet 



 2022-10-25 Ks 1364/2022 
 

 
    Kommunfullmäktige 

 
Vissa val m.m. 
 
Nedanstående personer har begärt entledigande från angivna uppdrag: 

  
     
Ullis Sandberg (S), Ks 1312/2022 Ledamot i Kommunfullmäktige 
 
Nabil Mouchi (S), Ks 1366/2022 Ledamot i Kommunfullmäktige 

 
Nadja Awad (V), Ks 1339/2022 Ersättare i Kommunfullmäktige 
 
Carl Kling (L), Ks 1365/2022 Ersättare i Kommunfullmäktige 

 
Helena Viking (V), Ks 1264/2022 Ledamot i Miljönämnden 
 
Peter Persson (ÖrP), Ks 1373/2022 Ledamot i Kommunfullmäktige 
 
Niclas Schmidt (ÖrP), Ks 1374/2022 Ersättare i Kommunfullmäktige 

 
 

Kommunfullmäktige föreslås besluta följande: 
 
1. Begärda entlediganden beviljas.  

 
2. Begära hos Länsstyrelsen att ny ledamot efter Ullis Sandberg (S) utses till 

Kommunfullmäktige genom ny sammanräkning. 
 

3. Begära hos Länsstyrelsen att ny ledamot efter Nabil Mouchi (S) utses till 
Kommunfullmäktige genom ny sammanräkning. 
 

4. Begära hos Länsstyrelsen att ny ersättare efter Nadja Awad (V) utses till 
Kommunfullmäktige genom ny sammanräkning. 
 

5. Begära hos Länsstyrelsen att ny ersättare efter Carl Kling (L) utses till 
Kommunfullmäktige genom ny sammanräkning. 
 

6. Begära hos Länsstyrelsen att ny ledamot efter Peter Persson (ÖrP) utses till 
Kommunfullmäktige genom ny sammanräkning. 

 
7. Begära hos Länsstyrelsen att ny ersättare efter Niclas Schmidt (ÖrP) utses till 

Kommunfullmäktige genom ny sammanräkning. 
 

8. Utse Farima Shabanzadeh (V) till ny ledamot i Miljönämnden efter Helena 
Viking (V). 

 



 2022-10-25 Ks 1364/2022 
 

9. Valet under punkt 8 avser tiden t.o.m. 31 december år 2022. 
 
 

 
 
För valberedningen 
 
 
Daniel Granqvist 
Ordförande 
     Joacim Bock 
      Sekreterare 
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