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Kommunfullmäktige 
 
Datum: 2021-05-19 
Tid: 09:00–17:45 
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) 
Jonas Håård (S) 
Gun Carlestam Lewin (S) 
Ida Eklund (S) 
Ameer Sachet (S) 
Fisun Yavas (S) 
Kent Vallén (S) §§ 181-208 
Marie Brorson (S) §§ 174-208 
Carina Toro Hartman (S) 
Susann Wallin (S) 
Thomas Börjesson (S) 
Anna Hedström (S) 
Anders Olsson (C) 
Elisabeth Malmqvist (C) §§ 172-189 
Gunhild Wallin (C) §§ 172-180 
Linda Larsson (C) §§ 195-208 
Seydou Bahngoura (C) 
Sara Maxe (KD) 
Anders Hagström (KD) 
Lennart Bondeson (KD) 
Marlene Jörhag (KD) 
Murad Artin (V) 
Linn Josefsson (V) 
Martha Wicklund (V) 
Anders Åhrlin (M) 
Hossein Azeri (M) 
Johan Kumlin (M) 
Christopher Hedbom Rydaeus (M) 
Emelie Jaxell (M) 
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Maria Haglund (M) 
Daniel Granqvist (M) 
Stefan Stark (M) 
Carina Börjesson (M) §§ 172-197, del av § 198 
Abraham Begallo (SD) 
Sigvard Blixt (SD) §§ 172-173 
Daniel Spiik (SD) 
Helena Ståhl (SD) 
David Larsson (SD) 
Karolina Wallström (L) 
Marianne Thyr (L) 
Carl Kling (L) 
Patrik Jämtvall (L) 
Lea Strandberg (MP) 
Maria Sääf (MP) 
Markus Allard (ÖrP) 
Peter Springare (ÖrP) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Frederick Axewill (S) Ersätter Per Lilja (S) 
Britten Uhlin (S) Ersätter Roger Andersson (S) 
Madelene Vikström (S) Ersätter Kent Vallén (S) §§ 172-180 
Inger Carlsson (S) Ersätter Marie Brorson (S) §§ 172-173 

Ersätter Jennan Hannah §§ 176-180 
Jenny Thor (S) Ersätter Jennan Hannah (S) §§ 172-

175, 181-208 
Abdulrahman Ibrahim Muhammed (C) Ersätter Linda Larsson (C) §§ 172-189 

Ersätter Elisabeth Malmqvist (C) §§ 
190-208 

Jimmy Nordengren (C) Ersätter Per-Åke Sörman (C) 
Annika Tholster (C) Ersätter Gunhild Wallin (C) §§ 181-208 
Johan Arenius (KD) Ersätter Sonja Kurt (KD) 
Sunil Jayasooriya (V) Ersätter Cecilia Lönn Elgstrand (V) 
Anders Brandén (M) Ersätter Cecilia Askerskär Philipsson 

(M) 
Markus Lokander (M) Ersätter Carina Börjesson (M) §§ 199-

208 
Bo Ammer (SD) Ersätter Magnus Ingwall (SD) 
Arne Björklund (SD) Ersätter Sigvard Blixt (SD) §§ 174-208 
Gunilla Werme (L) Ersätter Ulrica Solver-Gustavsson (L) 
Stina Ståhl (MP) Ersätter Marcus Willén Ode (MP) 
 
 
Paragraf 172–208 
 
 
 



ÖREBRO Protokoll  
 

  3 (29) 
 

 
Julia Taavela, sekreterare 
 
Digitalt justerat protokoll. 
 
 
 
 
Jan Zetterqvist (S), ordförande 
 
 
 
 
Jonas Håård (S), justerare 
 
 
 
 
David Larsson (SD), justerare 
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§ 172 Val av protokollsjusterare och bestämmande av tid 
för justering av protokollet 

Ärendebeskrivning 
På förslag av ordförande Jan Zetterqvist (S) uppdras åt Jonas Håård (S) 
och David Larsson (SD) med Ida Eklund (S) och Karolina Wallström (L) som 
ersättare, att jämte ordföranden justera protokollet. Justeringen äger rum 
den 26 maj 2021. 

§ 173 Enkel fråga från Martha Wicklund (V) till Jimmy 
Nordegren (C) om hur efterlevs kommunens 
handlingsplan för hbtq-arbete 
Ärendenummer: Ks 715/2021 

Ärendebeskrivning 
Martha Wicklund (V) har inkommit med en enkel fråga till Jimmy Nordengren 
(C) om hur efterlevs kommunens handlingsplan för hbtq-arbete. 

Frågan anmäldes till Kommunfullmäktiges sammanträde den 19 maj 2021. 

Beslutsunderlag 
Fråga från Martha Wicklund (V) 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
1. Frågan får ställas. 
 
2. Frångå ärendet som därmed är färdigbehandlat. 

§ 174 Nedsättning av avgift för upplåtelse av offentlig 
platsmark för uteserveringar inom Örebro kommun 
Ärendenummer: Ks 985/2020 

Ärendebeskrivning 
Örebro kommun har tidigare under både 2020 och 2021 fattat beslut om ett 
antal lättnader riktade mot näringslivet. Bland annat har det fattats beslut att 
möjliggöra för uteserveringar att öppna redan från mitten av mars 2021 samt 
möjlighet att ansöka om uppskov avseende betaltid. Tidigare har det också 
fattats beslut om avgiftsbefrielse för exponering av varor utanför butik för 
2020 och 2021. Nu föreslås ytterligare åtgärder för att underlätta för det lokala 
näringslivet. 
 
Förslaget innebär nedsättning av markupplåtelseavgiften för uteserveringar, 
med 30 kvm avgiftsfri yta. Genom att avgiftsbefria 30 kvm skapas det 
möjlighet för mindre verksamheter att avgiftsfritt etablera en uteservering 
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under förutsättning att det finns erforderligt tillstånd. Verksamheter som har 
större uteserveringar får en reducerande avgift på motsvarande 30 kvm. 
Ovanstående åtgärd kräver en ändring i rådande avgifter för upplåtelse av 
offentlig platsmark, antagna av kommunfullmäktige den 22 oktober 2019. 
 
Åtgärder för nedsättning av avgifter för uteserveringar ryms inte inom 
Tekniska nämndens befintliga ram och förutsätter beslut i Kommunfullmäktige 
om finansiering. Beräkningarna bygger på förväntade intäkter 2021 och 
prognosen är osäker genom att utfallet är beroende av hur många ansökningar 
som kommer in och förhållandet till ansökt uteserveringsyta. Korrekt bild av 
det verkliga intäktsbortfallet för 2021 kommer att visas tidigast till delår 2. 
 
Uppskattad kostnad utifrån förväntade intäkter 2021 ca 1,5 mnkr.  
 
Om intäkterna blir lägre än förväntat kan reduceringen innebära en avvikelse 
mot budget trots kompensation. Tekniska nämnden har inte kostnadstäckning 
för reduceringsförslaget. 
 
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 11 maj 2021. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Avgifter för upplåtelse av offentlig platsmark inom Örebro kommun, Tn 
2240/2019, antagen av kommunfullmäktige 22 oktober 2019 
Protokollsutdrag Tn 111/2021 Ordförandebeslut - åtgärder för att underlätta 
för det lokala näringslivet 
Protokollsutdrag Ks 902/2020 Förlängning av beslut gällande avgiftsbefrielse 
för exponering av varor utanför butik 
Reservation från Martha Wicklund (V) 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 
 
- Avgiften för markupplåtelse för uteserveringar under år 2021, sätts ned med 
30 kvadratmeter avgiftsfri yta. 
 
Vid Kommunstyrelsens sammanträde reserverade sig Martha Wicklund (V) 
mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande om att avgiften för uthyrning av 
offentlig platsmark återgår till det belopp som var gällande innan 15 oktober 
2019. 

Yrkande 
Anders Olsson (C), Abraham Begallo (SD), Johan Kumlin (M), Marlene Jörhag 
(KD) och Ullis Sandberg (S) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag. 
 
Linn Josefsson (V) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag med tillägget att 
avgiften för uthyrning av offentlig platsmark återgår till det belopp som var 
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gällande innan 15 oktober 2019. 
 
Markus Allard (ÖrP) yrkar bifall till Linn Josefssons (V) tilläggsyrkande. 
 
Maria Sääf (MP) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag samt Linn 
Josefssons (V) tilläggsyrkande. 
 
Ullis Sandberg (S) yrkar avslag på Linn Josefssons (V) tilläggsyrkande. 

Proposition 
Ordförande Jan Zetterqvist (S) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill 
säga Anders Olssons (C) m.fl. yrkande om bifall till Kommunstyrelsens förslag 
och att Kommunfullmäktige beslutar enligt detta. 
 
Därefter ställer ordföranden Linn Josefssons (V) m.fl. tilläggsyrkande mot Ullis 
Sandbergs (S) yrkande om avslag på tilläggsyrkande och finner att 
Kommunfullmäktige avslår tilläggsyrkandet. 
 
Votering 
Votering begärs och verkställs. 
 
Ja-röst innebär avslag på Linn Josefssons (V) tilläggsyrkande och nej-röst 
innebär bifall till Linn Josefssons (V) tilläggsyrkande. 
 
Ja-röster lämnas av Jan Zetterqvist (S), Eva Eriksson (S), Ulf Södersten (M), 
Kenneth Handberg (S), John Johansson (S), Jessica Ekerbring (S), Ullis 
Sandberg (S), Kemal Hoso (S), Thomas Börjesson (S), Jonas Håård (S), Gun 
Carlestam Lewin (S), Ida Eklund (S), Ameer Sachet (S), Fisun Yavas (S), Anna 
Hedström (S), Marie Brorson (S), Susann Wallin (S), Carina Toro Hartman (S), 
Anders Olsson (C), Elisabeth Malmqvist (C), Gunhild Wallin (C), Seydou 
Bahngoura (C), Sara Maxe (KD), Anders Hagström (KD), Lennart Bondeson 
(KD), Marlene Jörhag (KD), Anders Åhrlin (M), Hossein Azeri (M), Johan 
Kumlin (M), Christopher Hedbom Rydaeus (M), Emelie Jaxell (M), Maria 
Haglund (M), Maria Hedwall (M), Daniel Granqvist (M), Stefan Stark (M), 
Carina Börjesson (M), Abraham Begallo (SD), Daniel Spiik (SD), Helena Ståhl 
(SD), David Larsson (SD), Karolina Wallström (L), Marianne Thyr (L), Carl 
Kling (L), Patrik Jämtvall (L), Frederick Axewill (S), Britten Uhlin (S), 
Madelene Vikström (S), Jenny Thor (S), Abdulrahman Ibrahim Muhammed 
(C), Jimmy Nordengren (C), Johan Arenius (KD), Anders Brandén (M), Bo 
Ammer (SD), Arne Björklund (SD) och Gunilla Werme (L). 
 
Nej-röster lämnas av Murad Artin (V), Linn Josefsson (V), Martha Wicklund 
(V), Maria Sääf (MP), Lea Strandberg (MP), Markus Allard (ÖrP), Peter 
Springare (ÖrP), Sunil Jayasooriya (V), Stefan Nilsson (V) och Stina Ståhl 
(MP). 
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Ordföranden finner att Kommunfullmäktige med resultatet 55 ja-röster och 10 
nej-röster avslår tilläggsyrkandet. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
- Avgiften för markupplåtelse för uteserveringar under år 2021, sätts ned med 
30 kvadratmeter avgiftsfri yta. 

Reservation 
Murad Artin (V), Linn Josefsson (V), Martha Wicklund (V), Sunil Jayasooriya 
(V) och Stefan Nilsson (V) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för 
Linn Josefssons (V) m.fl. tilläggsyrkande. 
 
Maria Sääf (MP), Lea Strandberg (MP), Markus Allard (ÖrP), Peter Springare 
(ÖrP) och Stina Ståhl (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för Linn 
Josefssons (V) m.fl. tilläggsyrkande. 

§ 175 Sammanträdesdatum för Kommunfullmäktige 
Ärendenummer: Ks 713/2020 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige fattade beslut om sammanträdestider för 2021 den 20 
oktober 2020. Beslutet fattades med hänsyn till kommunens nya styrmodell där 
den stora ändringen rent mötesmässigt är att budgetbeslutet ska fattas i juni 
istället för oktober. Därför fattades det beslut om två sammanträdesdagar i juni 
och en sammanträdesdag i oktober. 
 
På grund av de förändrade förutsättningarna till följ av Coronaviruset (Covid-
19) fattade Kommunstyrelsen den 8 december 2020, § 207 beslut om en ny 
tidplan för budgetarbetet 2021. Beslutet innebär att budgetbeslutet ska fattas, 
liksom föregående år i oktober istället för juni. Detta medför att 
Kommunfullmäktige behöver fatta beslut om ytterligare sammanträdesdag 
oktober 2021. 
 
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 11 maj 2021. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-02-16 
Kommunstyrelsens beslut 2020-12-08, § 207 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 
 
- Ytterligare sammanträdesdag med Kommunfullmäktige fastställs till tisdagen 
den 19 oktober 2021 klockan 09.00 - ca 17.00. 
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Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
- Enligt Kommunstyrelsens förslag. 

§ 176 Beslut om deltagande på distans på sammanträden 
Ärendenummer: Ks 396/2020 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade den 24 mars 2020 att godkänna deltagande på 
distans i både Kommunfullmäktige och nämnder till och med den 31 december 
2020. Den 17 november beslutade Kommunfullmäktige att förlänga det 
beslutet till den 30 juni 2021. Utifrån att det finns ett fortsatt behov att 
möjliggöra deltagande på distans vid sammanträden föreslås att beslutet 
förlängs till den 31 december 2021. 
 
Enligt kommunallagen (2017:725) 5 kap. 16 § får ledamöter delta i fullmäktiges 
sammanträden på distans om fullmäktige har beslutat om detta. Utöver 
beslutet om deltagande på distans så ska arbetsordningen reglera i vilken 
utsträckning sådant deltagande får ske (5 kap. 72 §). Fullmäktige ska besluta i 
vilken utsträckning ledamöter får delta i en nämnds sammanträden på distans 
(6 kap. 24 §). Inga förändringar föreslås i Kommunfullmäktiges arbetsordning 
eller i Nämndreglemente för Örebro kommun sedan Kommunfullmäktige 
godkände revideringar den 17 november 2020. 
 
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 11 maj 2021 och beslutade för egen 
del att Karolina Wallström får lämna ett särskilt yttrande till protokollet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-04-22 
Arbetsordning för Kommunfullmäktige i Örebro 
Nämndreglemente för Örebro kommun 
Särskilt yttrande från Karolina Wallström (L) 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 
 
1. Kommunfullmäktiges ledamöter får, om särskilda skäl föreligger, delta på 
distans. 
 
2. Kommunstyrelsens, övriga nämnders och samtliga utskottens ledamöter får, 
om särskilda skäl föreligger, delta på distans. 
 
3. Beslutet gäller för den reviderade arbetsordning för Kommunfullmäktige i 
Örebro som antogs den 17 november 2020. 
 
4. Beslutet gäller för det reviderade Nämndreglemente för Örebro kommun 
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som antogs den 17 november 2020. 
 
5. Beslutet gäller till och med den 31 december 2021. 

Yrkande 
Kenneth Handberg (S) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag. 
 
Karolina Wallström (L) 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 Kommunstyrelsen förslag och att Kommunfullmäktige beslutar 
enligt detta. 
 
Därefter ställer ordföranden Karolina Wallströms (L) yrkande om att få lämna 
ett särskilt yttrande till protokollet under proposition och finner att 
Kommunfullmäktige godkänner detta. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
1. Kommunfullmäktiges ledamöter får, om särskilda skäl föreligger, delta på 
distans. 
 
2. Kommunstyrelsens, övriga nämnders och samtliga utskottens ledamöter får, 
om särskilda skäl föreligger, delta på distans. 
 
3. Beslutet gäller för den reviderade arbetsordning för Kommunfullmäktige i 
Örebro som antogs den 17 november 2020. 
 
4. Beslutet gäller för det reviderade Nämndreglemente för Örebro kommun 
som antogs den 17 november 2020. 
 
5. Beslutet gäller till och med den 31 december 2021. 
 
6. Karolina Wallström (L) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet. 

 

 

§ 177 Svar på motion från Sara Bronner (MP) om starta ett 
klimatråd i Örebro kommun 
Ärendenummer: Ks 628/2019 

Ärendebeskrivning 
Sara Bronner (MP) inkom med en motion om att starta ett klimatråd i Örebro 
kommun som anmäldes till Kommunfullmäktige den 27 mars 2019. 
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Sara Bronner (MP) föreslår Kommunfullmäktige att besluta: 

- Att Örebro kommun tar initiativ till att starta ett klimatråd, där kommunen 
tillsammans med ett antal nyckelaktörer i näringsliv och civilsamhälle driver ett 
offensivt och strategiskt klimatarbete med syfte att minska klimatutsläppen. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 10 november 2020. 

Kommunfullmäktige bordlade ärendet den 17 november, den 15 december 
2020, den 26 januari, den 17 februari, den 23 mars och den 20 april 2021. 

Beslutsunderlag 
Sara Bronner (MP), motion om att starta ett klimatråd i Örebro kommun, 
2019-03-27, KF § 87 
Tjänsteskrivelse, 2020-07-01 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 

- Motionen avslås. 

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

Yrkande 
Jimmy Nordengren (C), Maria Hedwall (M), Lennart Bondeson (KD), Bo 
Ammer (SD), Karolina Wallström (L), Johan Kumlin (M) och Ullis Sandberg 
(S) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag. 
 
Maria Sääf (MP), Martha Wicklund (V), Lea Strandberg (MP) och Stina Ståhl 
(MP) yrkar bifall till motionen. 

Proposition 
Ordförande Jan Zetterqvist (S) finner att det finns två förslag till beslut, det vill 
säga Jimmy Nordengren (C) m.fl. yrkande om bifall till Kommunstyrelsens 
förslag respektive Maria Sääf (MP) m.fl. yrkande om bifall till motionen. 
Ordföranden ställer dessa mot varandra och finner att Kommunfullmäktige 
beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
- Motionen avslås. 

Reservation 
Maria Sääf (MP), Lea Strandberg (MP), Stina Ståhl (MP), Martha Wicklund (V), 
Murad Artin (V), Linn Josefsson (V), Stefan Nilsson (V) och Sunil Jayasooriya 
(V) reserverar sig mot beslutet till förmån för Maria Sääfs (MP) m.fl. yrkande 
om att bifalla motionen. 
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§ 178 Svar på motion från Sara Bronner (MP) om att utöka 
antalet drickvattenstationer 
Ärendenummer: Ks 1509/2019 

Ärendebeskrivning 
Miljöpartiets fullmäktigegrupp inkom med en motion om att utöka antalet 
dricksvattenstationer i Örebro kommun som anmäldes till 
Kommunfullmäktige den 26 september 2019. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 19 januari 2021. 

Kommunfullmäktige bordlade ärendet den 26 januari, den 17 februari, den 23 
mars och den 20 april 2021. 

Beslutsunderlag 
Miljöpartiets fullmäktigegrupp, motion om att utöka antalet 
dricksvattenstationer, 2019-09-26 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 

- Motionen avslås. 

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

Yrkande 
Ullis Sandberg (S), Anders Olsson (C), Patrik Jämtvall (L) och Anders 
Hagström (KD) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag. 
 
Linn Josefsson (V), Stina Ståhl (MP), Sunil Jayasooriya (V) och Lea Strandberg 
(MP) yrkar bifall till motionen 

Proposition 
Ordförande Jan Zetterqvist (S) finner att det finns två förslag till beslut, det vill 
säga Ullis Sandberg (S) m.fl. yrkande om bifall till Kommunstyrelsens förslag 
respektive Linn Josefssons (V) m.fl. yrkande om bifall till motionen. 
Ordförande ställer dessa mot varandra och finner att Kommunfullmäktige 
beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

- Motionen avslås. 

Reservation 
Linn Josefsson (V), Martha Wicklund (V), Murad Artin (V), Stefan Nilsson (V), 
Sunil Jayasooriya (V), Maria Sääf (MP), Lea Strandberg (MP) och Stina Ståhl 
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(MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för Linn Josefsson (V) m.fl. 
yrkande om bifall till motionen. 

§ 179 Svar på motion från Daniel Spiik (SD) och Habib Brini 
(SD) om att nyttja MC-platser på vintertid 
Ärendenummer: Ks 972/2015 

Ärendebeskrivning 
Daniel Spiik (SD) och Habib Brini (SD) har inkommit med en motion som 
anmäldes i Kommunfullmäktige den 30 september 2015. 

Motionen innehåller förslag på förändringar av parkeringsregleringen gällande 
parkeringsplatser för motorcyklar (MC-parkeringar) under vintertid. 

Motionärernas förslag är att ändra parkeringsreglering av MC-parkeringar 
under vinterhalvåret och reglera dem så att de gäller alla fordon. Detta för att 
avhjälpa parkeringsbrist samt öka resursutnyttjandet. 

Tekniska förvaltningen som berett ärendet föreslår att motionen avslås. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 19 januari 2021. 

 Kommunfullmäktige bordlade ärendet den 26 januari, den 17 februari, den 23 
mars och den 20 april 2021. 

Beslutsunderlag 
Motion från Daniel Spiik och Habib Brini, båda (SD), om att nyttja MC-platser 
på vintertid, 2015-08-27 
Tjänsteskrivelse, 2020-10-12 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 

- Motionen avslås. 

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

Yrkande 
Ullis Sandberg (S) och Anders Olsson (C) yrkar bifall till Kommunstyrelsens 
förslag. 
 
Daniel Spiik (SD), Markus Allard (ÖrP) och Bo Ammer (SD) yrkar bifall till 
motionen. 

Proposition 
Ordförande Jan Zetterqvist (S) finner att det finns två förslag till beslut, det vill 
säga Ullis Sandberg (S) m.fl. yrkande om bifall till Kommunstyrelsens förslag 
respektive Daniel Spiiks (SD) m.fl. yrkande om bifall till motionen. 
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Ordföranden ställer dessa mot varandra och finner att Kommunfullmäktige 
beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
- Motionen avslås. 

Reservation 
Helena Ståhl (SD), Daniel Spiik (SD), Bo Ammer (SD), Abraham Begallo (SD), 
Arne Björklund (SD), Markus Allard (ÖrP) och Peter Springare (ÖRP) 
reserverar sig mot beslutet till förmån för Daniel Spiiks (SD) m.fl. yrkande om 
bifall till motionen. 

§ 180 Svar på motion från Daniel Granqvist (M) om 
samverkan mellan Tekniska förvaltningen och polisen  
Ärendenummer: Ks 1190/2017 

Ärendebeskrivning 
Daniel Granqvist (M) har inkommit med en motion som anmäldes i 
Kommunfullmäktige den 27 september 2017, § 237. Motionären föreslår att 
Tekniska nämnden får i uppdrag att inleda och upprätthålla ett samarbete med 
Polismyndighetens trafikpolis för samråd kring lokala trafikföreskrifter, 
övervakning av trafikregler och därmed sammanhängande frågor. 

Bedömningen är att motionen är tillgodosedd då Tekniska nämnden redan har 
ett samarbete med Polisen avseende lokala trafikföreskrifter och övervakning 
av dessa. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 19 januari 2021. 

Kommunfullmäktige bordlade ärendet den 26 januari, den 17 februari, den 23 
mars och den 20 april 2021. 

Beslutsunderlag 
Motion från Daniel Granqvist (M) om samarbete mellan Tekniska nämnden 
och trafikpolisen, 2017-09-27 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-09-17 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 

- Motionen är tillgodosedd. 

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

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
- Motionen är tillgodosedd. 

§ 181 Utdelning av det interna miljöpriset 
Ordförande i Kommunstyrelsens utskott för hållbar utveckling Jimmy 
Nordengren (C) delar ut det interna miljöpriset till Tullängsgymnasiets 
skolrestaurang. 

§ 182 Svar på motion från Vänsterpartiet om att utlysa 
klimatnödläge 
Ärendenummer: Ks 1513/2019 

Ärendebeskrivning 
Vänsterpartiets fullmäktigegrupp inkom den 25 september 2019 med en 
motion om att utlysa klimatnödläge i Örebro. 

Vänsterpartiets förslår i sin motion att: 

- Erkänna att vi befinner oss i ett klimatnödläge 

- Erkänna att nödläget kräver massmobilisering och akuta genomgripande 
åtgärder på lokal, regional, nationell och internationell nivå. 

- Erkänna att nödläget varar tills världens nationer säkerställt målet att den 
globala uppvärmningen inte passerar förödande 1,5 grader. 

- Ge kommunen i uppdrag att skyndsamt ta fram en klimatnödlägesplan och 
prioritera planen i kommunens strategiska arbete. 

- Fastställa att kommunen i klimatnödlägesplanen prioritera att påverka andra 
kommuner och högre politiska nivåer att utlysa nödläge. 

- Fastställa att kommunen i klimatnödlägesplanen prioriterar att samarbeta med 
andra kommuner internationellt och nationellt för att bygga upp kompetens 
och ta kompensatoriskt ansvar för en omställning tills högre nivåer tar sitt fulla 
ansvar. 

- Fastställa att kommunen i klimatnödlägesplanen tar på sig att informera alla 
människor som lever och verkar i Örebro kommun om klimatnödläget och 
samverka med lokala aktörer för en skyndsam omställning. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 9 februari 2021. 
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Kommunfullmäktige bordlade ärendet den 17 februari, den 23 mars och den 
20 april 2021. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2020-12-01 
Motion från Vänsterpartiets fullmäktigegrupps om att utlysa klimatnödläge i 
Örebro, 2019-09-25  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 

- Motionen avslås. 

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

Yrkande 
Jimmy Nordengren (C), Lennart Bondeson (KD), Maria Hedwall (M), Daniel 
Granqvist (M), Karolina Wallström (L), Bo Ammer (SD), Helena Ståhl (SD), 
Anders Åhrlin (M), Kenneth Handberg (S), Daniel Spiik (SD), Patrik Jämtvall 
(L), Anders Olsson (C) och Markus Allard (ÖrP) yrkar bifall till 
Kommunstyrelsens förslag. 
 
Martha Wicklund (V), Maria Sääf (MP), Lea Strandberg (MP) och Linn 
Josefsson (V) yrkar bifall till motionen. 

Proposition 
Ordförande Jan Zetterqvist (S) finner att det finns två förslag till beslut, det vill 
säga Jimmy Nordengren (C) m.fl. yrkanden om bifall till Kommunstyrelsens 
förslag respektive Martha Wicklund (V) m.fl. yrkanden om bifall till motionen. 
Ordföranden ställer dessa mot varandra och finner att Kommunfullmäktige 
beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag. 

 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

- Motionen avslås. 

Reservation 
Martha Wicklund (V), Linn Josefsson (V), Murad Artin (V), Stefan Nilsson (V), 
Sunil Jayasooriya (V), Maria Sääf (MP), Lea Strandberg (MP) och Stina Ståhl 
(MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för Martha Wicklunds (V) m.fl. 
yrkande om att bifalla motionen. 

§ 183 Svar på motion från Daniel Edström (SD) om mobilt 
sportotek 
Ärendenummer: Ks 415/2016 
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Ärendebeskrivning 
Daniel Edström (SD) inkom med en motion om att införa ett mobilt Sportotek 
som anmäldes till Kommunfullmäktige den 30 mars 2016. 

I motionen föreslår Daniel Edström (SD): 

- ge Kulturnämnden i uppdrag att införa ett mobilt Sportotek tillgängligt för 
stadens barn och unga. 

- undersöka möjligheterna att införa ett system där även förskolor och skolor 
tillåts låna utrustning av Sportoteket. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 16 mars. 

Kommunfullmäktige bordlade ärendet den 23 mars och den 20 april 2021. 

Beslutsunderlag 
Daniel Edström (SD), motion om att införa ett mobilt Sportotek, 2016-03-30 
Programnämnd samhällsbyggnad, beslut, 2016-11-10, § 113, Sam 371/2016 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 

- Motionen är besvarad. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
- Ärendet bordläggs. 

 

 

§ 184 Svar på motion från Johan Åqvist (L) om konstgräs 
på förskolegårdar 
Ärendenummer: Ks 820/2017 

Ärendebeskrivning 
Johan Åqvist (L) har inkommit med en motion till kommunfullmäktige med 
hänvisning till Handlingsplan för giftfria barnverksamheter att användandet av 
konstgräs i förskolornas utemiljö omedelbart skall upphöra samt att på de 
ställen där konstgräs redan idag finns ska det tas bort och ersättas. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 16 mars 2021. 

Kommunfullmäktige bordlade ärendet den 23 mars och den 20 april 2021. 

Beslutsunderlag 
Liberalernas fullmäktigegrupp, motion om att inte ha konstgräs på 
förskolegårdar, 2017-05-24 
Programnämnd barn och utbildning, protokollsutdrag, 2017-12-05, § 208 
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 

- Motionen är tillgodosedd. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
- Ärendet bordläggs. 

§ 185 Svar på motion från Sverigedemokraterna om 
individuell aktivitetspeng till alla  
Ärendenummer: Ks 1279/2015 

Ärendebeskrivning 
Daniel Edström (SD), Jimmy Larsson (SD) och Anna Spiik (SD) inkom den 13 
november 2015 med en motion angående individuell aktivitetspeng till unga. 
Syftet med den individuella aktivitetspengen är att alla unga ska få rätt till 
möjligheten att delta i en kreativ fritidssysselsättning. 

Programnämnd samhällsbyggnad behandlade ärendet på sitt sammanträde den 
2 juni 2016. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 13 april. 
 
Kommunfullmäktige bordlade ärendet den 20 april 2021. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-03-10 
Motion, 2015-11-13 
Beslut programnämnd Samhällsbyggnad (Sam 1002/2015), 2016-06-02 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen förslag till Kommunfullmäktige: 

- Motionen avslås. 

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

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
- Ärendet bordläggs. 
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§ 186 Anmälan av enkla frågor och interpellationer till 
kommande sammanträde 

Ärendebeskrivning 
Bo Ammer (SD) har inkommit med en enkel fråga till Ullis Sandberg (S) om 
ledstråken. 

Beslutsunderlag 
Enkel fråga från Bo Ammer (SD) till Ullis Sandberg (S) om ledstråken, Ks 
759/2021 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
- Frågan får ställas. 

§ 187 Anmälan av motioner 

Ärendebeskrivning 
Daniel Granqvist (M) har inkommit med en motion om försäljning av 
biogasbolaget. 
 
Daniel Granqvist (M) har inkommit med en motion om att införa fler 
vårdhundar och vårdkatter på fler demensboenden. 
 
Helena Ståhl (SD) har inkommit med en motion om en rimlig 
bilparkeringsnorm. 
 
Karolina Wallström (L) har inkommit med en motion om en stängd dörr som 
måste återigen öppnas. 

Beslutsunderlag 
Motion från Daniel Granqvist (M) om försäljning av biogasbolaget, Ks 
769/2021 
Motion från Daniel Granqvist (M) om inför fler vårdhundar och vårdkatter på 
fler demensboenden, Ks 761/2021 
Motion från Helena Ståhl (SD) om en rimlig bilparkeringsnorm, Ks 762/2021 
Motion från Karolina Wallström (L) om en stängd dörr som måste återigen 
öppnas, Ks 763/2021 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
- Remittera motionerna till Kommunstyrelsen. 
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§ 188 Anmälan av handlingar 
Ärendebeskrivning 

Inga handlingar har anmälts till Kommunfullmäktige. 

§ 189 Vissa val m.m. 
Ärendenummer: Ks 696/2021 

Ärendebeskrivning 
Valberedningen har den 19 maj 2021 inkommit med en valhandling. 
Valhandlingen läggs som en bilaga till protokollet. 

Beslutsunderlag 
Valhandling, 2021-05-19 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
- Enligt Valberedningens förslag. 

§ 190 Interpellation från Marcus Willén Ode (MP) till Lennart 
Bondeson (KD) om Kulturkvarteret 
Ärendenummer: Ks 1640/2019 

Ärendebeskrivning 
Marcus Willén Ode (MP) har inkommit med en interpellation till Lennart 
Bondesson (KD) om Kulturkvarteret. Interpellationen anmäldes vid 
Kommunfullmäktiges sammanträde den 22 oktober 2019. Interpellationen 
bordlades på Kommunfullmäktiges sammanträde den 20 november, den 10 
december 2019, den 28 januari, den 26 februari, den 24 mars, den 21 april, den 
20 maj, den 16 juni, den 23 september, den 20 oktober, den 17 november, den 
15 december 2020, den 26 januari, den 17 februari, den 23 mars och den 20 
april 2021. 

Beslutsunderlag 
Interpellation från Marcus Willén Ode (MP) 
Svar från Lennart Bondeson (KD) 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
- Ärendet bordläggs. 
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§ 191 Interpellation från Linn Josefsson (V) till Ullis 
Sandberg (S) om rörelsehindrade ska isoleras under 
vintern 
Ärendenummer: Ks 1756/2019 

Ärendebeskrivning 
Linn Josefsson (V) har inkommit med en interpellation till Ullis Sandberg (S) 
om rörelsehindrade ska isoleras under vintern. Interpellationen anmäldes på 
Kommunfullmäktiges sammanträde den 20 november 2019. Interpellationen 
bordlades på Kommunfullmäktiges sammanträde den 10 december 2019, den 
28 januari, den 26 februari, den 24 mars, den 21 april, den 20 maj, den 16 juni, 
den 20 oktober, den 17 november, den  15 december 2020, den 26 januari, den 
17 februari, den 23 mars och den 20 april 2021. 

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

Nämndens behandling 
Linn Josefsson (V), Ullis Sandberg (S) och Anders Olsson (C) yttrar sig i 
interpellationsdebatten. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
- Frångå ärendet, som därmed är färdigbehandlat. 

§ 192 Interpellation från Cecilia Askerskär Philipsson (M) till 
John Johansson (S) om att motverka segregation 
Ärendenummer: Ks 164/2020 

Ärendebeskrivning 
Cecilia Askerskär Philipsson (M) har inkommit med en interpellation till John 
Johansson (S) om att motverka segregation. Interpellationen anmäldes på 
Kommunfullmäktiges sammanträde den 28 januari 2020.  Interpellationen 
bordlades på Kommunfullmäktiges sammanträde den 26 februari, den 24 mars, 
den 21 april, den 20 maj, den 16 juni, den 23 september, den 20 oktober, den 
17 november, den 15 december 2020, den 26 januari, den 17 februari, den 23 
mars och den 20 april 2021. 

Beslutsunderlag 
Interpellation från Cecilia Askerskär Philipsson (M) 
Svar från John Johansson (S) 
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Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
- Ärendet bordläggs. 

§ 193 Interpellation från Magnus Riseby (L) till Marlene 
Jörhag (KD) om fungerande studie- och yrkesvägledning i 
Örebro kommuns grundskolor 
Ärendenummer: Ks 165/2020 

Ärendebeskrivning 
Magnus Riseby (L) har inkommit med en interpellation till Marlene Jörhag 
(KD) om fungerade studie- och yrkesvägledning i Örebro kommuns 
grundskolor. Interpellationen anmäldes på Kommunfullmäktiges sammanträde 
den 28 januari 2020. Interpellationen bordlades på Kommunfullmäktiges 
sammanträde den 26 februari, den 24 mars, den 21 april, den 20 maj, den 16 
juni, den 23 september, den 20 oktober, den 17 november, den 15 december 
2020, den 26 januari, den 17 februari, den 23 mars och den 20 april 2021. 

Beslutsunderlag 
Interpellation från Magnus Riseby (L) 
Svar från Marlene Jörhag (KD) 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
- Ärendet bordläggs. 

§ 194 Interpellation från Daniel Granqvist (M) till Ullis 
Sandberg (S) om ekonomin för trafiksäkerhetsfrämjande 
åtgärder 
Ärendenummer: Ks 166/2020 

Ärendebeskrivning 
Daniel Granqvist (M) har inkommit med en interpellation till Ullis Sandberg 
(S) om ekonomin för trafiksäkerhetsfrämjande åtgärder. Interpellationen 
anmäldes på Kommunfullmäktiges sammanträde den 28 januari 2020. 
Interpellationen bordlades på Kommunfullmäktiges sammanträde den 26 
februari, den 24 mars, den 21 april, den 20 maj, den 16 juni, den 23 september, 
den 20 oktober, den 17 november, den 15 december 2020, den 26 januari, den 
17 februari, den 23 mars och den 20 april 2021. 

Beslutsunderlag 
Interpellation från Daniel Granqvist (M) 
Svar från Ullis Sandberg (S) 
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Nämndens behandling 
Daniel Granqvist (M), Ullis Sandberg (S) och Maria Hedwall (M) yttrar sig i 
interpellationsdebatten. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
- Frångå ärendet, som därmed är färdigbehandlat. 

§ 195 Interpellation från Bo Ammer (SD) till Ullis Sandberg 
(S) om luftföroreningarna 
Ärendenummer: Ks 167/2020 

Ärendebeskrivning 
Bo Ammer (SD) har inkommit med en interpellation till Ullis Sandberg (S) om 
luftföroreningarna. Interpellationen anmäldes på Kommunfullmäktiges 
sammanträde den 28 januari 2020. Interpellationen bordlades på 
Kommunfullmäktiges sammanträde den 26 februari, den 24 mars, den 21 april, 
den 20 maj, den 16 juni, den 23 september, den 20 oktober, den 17 november, 
den 15 december 2020, den 26 januari, den 17 februari, den 23 mars och den 
20 april 2021. 

Beslutsunderlag 
Interpellation från Bo Ammer (SD) 
Svar från Ullis Sandberg (S) 

Nämndens behandling 
Bo Ammer (SD), Ullis Sandberg (S), Johan Kumlin (M), Patrik Jämtvall (L) 
och Anders Olsson (C) yttrar sig i interpellationsdebatten. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
- Frångå ärendet, som därmed är färdigbehandlat. 

 

 

§ 196 Interpellation från Bo Ammer (SD) till Ullis Sandberg 
(S) om ledstråken 
Ärendenummer: Ks 168/2020 

Ärendebeskrivning 
Bo Ammer (SD) har inkommit med en interpellation till Ullis Sandberg (S) om 
ledstråken. Interpellationen anmäldes på Kommunfullmäktiges sammanträde 
den 28 januari 2020. Interpellationen bordlades på Kommunfullmäktiges 
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sammanträde den 26 februari, den 24 mars, den 21 april, den 20 maj, den 16 
juni, den 23 september, den 20 oktober, den 17 november, den 15 december 
2020, den 26 januari, den 17 februari, den 23 mars och den 20 april 2021. 

Beslutsunderlag 
Interpellation från Bo Ammer (SD) 
Svar från Ullis Sandberg (S) 

Nämndens behandling 
Bo Ammer (SD), Ullis Sandberg (S), Anders Olsson (C) och David Larsson 
(SD) yttrar sig i interpellationsdebatten. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
- Frångå ärendet, som därmed är färdigbehandlat. 

§ 197 Interpellation från Cecilia Askerskär Philipsson (M) till 
John Johansson (S) om att öka tryggheten för Örebroarna 
Ärendenummer: Ks 321/2020 

Ärendebeskrivning 
Cecilia Askerskär Philipsson (M) har inkommit med en interpellation till John 
Johansson (S) om att öka tryggheten för Örebroarna. Interpellationen 
anmäldes på Kommunfullmäktiges sammanträde den 26 februari 2020. 
Interpellationen bordlades på Kommunfullmäktiges sammanträde den 24 mars, 
den 21 april, den 20 maj, den 16 juni, den 23 september, den 20 oktober, den 
17 november, den 15 december 2020, den 26 januari, den 17 februari, den 23 
mars och den 20 april 2021. 

Beslutsunderlag 
Interpellation från Cecilia Askerskär Philipsson (M) 
Svar från John Johansson (S) 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
- Ärendet bordläggs. 

§ 198 Interpellation från Patrik Jämtvall (L) till Kenneth 
Handberg (S) om hur bevakar vi att demokrati och 
öppenhet försvaras av alla inom kommunen 
Ärendenummer: Ks 837/2020 
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Ärendebeskrivning 
Patrik Jämtvall (L) har inkommit med en interpellation till Kenneth 
Handberg (S) om hur bevakar vi att demokrati och öppenhet försvaras av alla 
inom kommunen. Interpellationen anmäldes på Kommunfullmäktiges 
sammanträde den 16 juni 2020. Interpellationen bordlades på 
Kommunfullmäktiges sammanträde den 23 september, den 20 oktober, den 17 
november, den 15 december 2020, den 26 januari, den 17 februari, den 23 mars 
och den 20 april 2021. 

Beslutsunderlag 
Interpellation från Patrik Jämtvall (L) 
Svar från Kenneth Handberg (S) 

Nämndens behandling 
Patrik Jämtvall (L), Kenneth Handberg (S), Anders Olsson (C), Daniel 
Granqvist (M), Bo Ammer (SD), David Larsson (SD), Markus Allard (ÖrP), 
Kenneth Handberg (S), Karolina Wallström (L) och John Johansson (S) yttrar 
sig i interpellationsdebatten. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
- Frångå ärendet, som därmed är färdigbehandlat. 

§ 199 Interpellation från Daniel Granqvist (M) till Kenneth 
Handberg (S) om ersättning för avstängda vägar 
Ärendenummer: Ks 1122/2020 

Ärendebeskrivning 
Daniel Granqvist (M) har inkommit med en interpellation till Kenneth 
Handberg (S) om ersättning för avstängda vägar. Interpellationen anmäldes på 
Kommunfullmäktiges sammanträde den 23 september 2020. Interpellationen 
bordlades på Kommunfullmäktiges sammanträde den 20 oktober, den 17 
november, den 15 december 2020, den 26 januari, den 17 februari, den 23 mars 
och den 20 april 2021. 

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

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
- Ärendet bordläggs. 
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§ 200 Interpellation från Anders Åhrlin (M) till Ullis Sandberg 
(S) om att Örebro är en hamnstad 
Ärendenummer: Ks 1123/2020 

Ärendebeskrivning 
Anders Åhrlin (M) har inkommit med en interpellation till Ullis Sandberg (S) 
om att öka tryggheten för Örebroarna. Interpellationen anmäldes på 
Kommunfullmäktiges sammanträde den 23 september 2020. Interpellationen 
bordlades på Kommunfullmäktiges sammanträde den 20 oktober, den 17 
november, den 15 december 2020, den 26 januari, den 17 februari, den 23 mars 
och den 20 april 2021. 

Beslutsunderlag 
Interpellation från Anders Åhrlin (M) 
Svar från Ullis Sandberg (S) 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
- Ärendet bordläggs. 

§ 201 Interpellation från Johan Kumlin (M) till Ullis 
Sandberg (S) om livs- och parkeringspusslet 
Ärendenummer: Ks 1474/2020 

Ärendebeskrivning 
Johan Kumlin (M) har inkommit med en interpellation till Ullis Sandberg (S) 
om livs- och parkeringspusslet. Interpellationen anmäldes på 
Kommunfullmäktiges sammanträde den 15 december 2020. Interpellationen 
bordlades på Kommunfullmäktiges sammanträde den 26 januari, den 17 
februari, den 23 mars och den 20 april 2021. 

Beslutsunderlag 
Interpellation från Johan Kumlin (M) 
Svar från Ullis Sandberg (S) 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
- Ärendet bordläggs. 
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§ 202 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 och den 20 april 2021. 

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

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
- Ärendet bordläggs. 

§ 203 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 
och den 20 april 2021. 

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

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
- Ärendet bordläggs. 
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§ 204 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 
och den 20 april 2021. 

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

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
- Ärendet bordläggs. 

§ 205 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 
och den 20 april 2021. 

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

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
- Ärendet bordläggs. 
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§ 206 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 2021. 

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

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
- Ärendet bordläggs. 

§ 207 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 
2021. 

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

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
- Ärendet bordläggs. 
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§ 208 Interpellation från Christopher Hedbom Rydaeus (M) 
till Jessica Ekerbring (S) om att utanförskapet riskerar 
välfärden 
Ärendenummer: Ks 651/2021 

Ärendebeskrivning 
Christopher Hedbom Rydaeus (M) har inkommit med en interpellation 
till Jessica Ekerbring (S) om att utanförskapet riskerar 
välfärden. Interpellationen anmäldes på Kommunfullmäktiges sammanträde 
den 20 april 2021. 

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

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
- Ärendet bordläggs. 



Datum: 2021‐05‐19  Yrkande  

Kommunfullmäktige 

  

 
 
4. Nedsättning av avgift för upplåtelse av offentlig platsmark för 
uteserveringar inom Örebro kommun 
 

Vänsterpartiet hänvisar till tidigare yrkande, lagt på Kommunstyrelsen 2019‐
10‐15, 2020‐09‐15 samt 2021‐05‐11, då vi yrkade på att inte höja avgifterna för 
uthyrning av offentlig plats i Örebro kommun. Vårt ställningstagande grundade 
sig i att vi ansåg att höjningen skulle drabba en grupp småföretagare, som 
redan innan Coronapandemin bröt ut, har haft svårt att överleva. 

Vi ställer oss därför positiva till förslaget om nedsättning av 
markupplåtelseavgiften för uteserveringar, med 30 kvm avgiftsfri yta. Utöver 
detta vi vill se en permanent återgång till den avgift som var gällande innan 
beslutet om höjningen av avgiften för uthyrning av offentlig platsmark togs i 
Kommunstyrelsen 2019‐10‐15.    

 

Med hänvisning till ovan yrkar Vänsterpartiet: 

 

Att   bifalla punkt 1‐2. 

 

Att  avgiften för uthyrning av offentlig platsmark återgår till det 

belopp som var gällande innan 2019‐10‐15.  

   

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

 

 

 

För Vänsterpartiet 

Martha Wicklund (V) 
 

 

 

 

 

 



  

SÄRSKILT YTTRANDE 

  

Kommunstyrelsen 

2021-05-11 
 
 

Ärende 15 distanssammanträden i kommunfullmäktige 

Liberalerna vill till föreslaget bifallsyrkande förorda att, om FHM och vårt lokala 
smittskydd beslutar att större sammankomster än 8 personer kan tillåtas ska hela, 
halva eller fler tillåtas vara med i person på kommunfullmäktige.  

Liberalerna tycker inte att kommunfullmäktige fungerat tillräckligt bra digitalt. 
Individuell teknik och nätanslutning kan inte eller har till varit tillfredsställande. Det 
vilket betyder att varje ord och yttrande inte kommit fram. Ej heller har närvaro till 
100% kunnat säkerhetsställas. 

 

 

 

Karolina Wallström  Yngve Alkman 
Liberalerna i Örebro kommun 
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    Kommunfullmäktige 
 

 
Vissa val m.m. 
 
Nedanstående personer har begärt entledigande från angivna uppdrag: 
 
 
Katarina Folkeson (MP), Ks 666/2021 Kommunalråd (från och med 2021-

09-01) 
Ledamot i Programnämnd barn och 
utbildning (från och med 2021-09-01) 

 
Magnus Riseby (L) , Ks 724/2021 Ersättare i Kommunfullmäktige 

Ledamot i Kommunfullmäktiges 
valberedning 
Presidieledamot i Programnämnd 
barn och utbildning 

 
Gunilla Werme (L), Ks 725/2021 Ersättare i Programnämnd barn och 

utbildning 
 
 
Anna Otterström (L), Ks 727/2021 Ledamot i Förskolenämnden 
 
Mats Einestam (L), KS 728/2021 Ersättare i Förskolenämnden 
 
Carin Melin (L), Ks 726/2021 Ledamot i Stadsrevisionen 
 
Sergej Salnikov (SD), Ks 166/2021 Revisorssuppleant i Örebrobostäder 

AB 
 Revisorssuppleant i ÖBO 

Omsorgsfastigheter AB 
 Revisorssuppleant i ÖBO Husaren 

AB 
 Revisorssuppleant i Västerporten 

Fastigheter i Örebro AB 
 
Jennan Hannah (S), Ks 628/2021 Ledamot i Kommunfullmäktige 
 
Tom Axelryd (opol) Styrelsesuppleant i Törsjö Logistik AB 
 Styrelsesuppleant i Mariebergs 

utvecklings AB 
Styrelsesuppleant i Gustavsvik 
Utvecklingsbolag AB 
Styrelsesuppleant i Kikapu i Örebro 
AB 
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Kommunfullmäktige föreslås besluta följande: 
 
1. Begärda entlediganden beviljas. 

 
2. Hos Länsstyrelsen begära att ny ersättare efter Magnus Riseby (L) utses till 

Kommunfullmäktige genom ny sammanräkning. 
 

3. Hos Länsstyrelsen begära att ny ledamot efter Jennan Hannah (S) utses till 
Kommunfullmäktige genom ny sammanräkning. 
 

4. Utse Marianne Thyr (L) till ny ledamot i Kommunfullmäktiges valberedning efter 
Magnus Riseby (L). 

 
5. Utse Gunilla Werme (L), tidigare ersättare, till ny presidieledamot i 

Programnämnd barn och utbildning efter Magnus Riseby (L). 
 

6. Utse Kerstin Cederström (L) till ny ersättare i Programnämnd barn och 
utbildning efter Gunilla Werme (L). 

 
7. Utse Mats Einestam (L), tidigare ersättare, till ny ledamot i Förskolenämnden 

efter Anna Otterström (L). 
 

8. Utse Tyra Brodin (L) till ny ersättare i Förskolenämnden efter Mats Einestam (L). 
 

9. Utse Bo Arne Karlsson (L) till ny ledamot i Stadsrevisionen efter Carin Melin (L). 
 

10. Utse Nils Gunnarsson (SD) till ny revisorssuppleant i Örebrobostäder AB efter 
Sergej Salnikov (SD). Valet avser tiden t.o.m. slutet av den ordinarie årsstämma 
som hålls närmast efter kommande val till Kommunfullmäktige. 

 
11. Utse Nils Gunnarsson (SD) till ny revisorssuppleant i ÖBO Omsorgsfastigheter 

AB efter Sergej Salnikov (SD). Valet avser tiden t.o.m. slutet av den ordinarie 
årsstämma som hålls närmast efter kommande val till Kommunfullmäktige. 

 
12. Utse Nils Gunnarsson (SD) till ny revisorssuppleant i ÖBO Husaren AB efter 

Sergej Salnikov (SD). Valet avser tiden t.o.m. slutet av den ordinarie årsstämma 
som hålls närmast efter kommande val till Kommunfullmäktige. 
 

13. Utse Nils Gunnarsson (SD), till ny revisorssuppleant i Västerporten Fastigheter i 
Örebro AB efter Sergej Salnikov (SD). Valet avser tiden t.o.m. slutet av den 
ordinarie årsstämma som hålls närmast efter kommande val till 
Kommunfullmäktige. 

 
14. Utse Christina Krönert Lind (opol), till ny styrelsesuppleant i Törsjö Logistik AB 

efter Tom Axelryd (opol). Valet avser tiden t.o.m. slutet av den ordinarie 
årsstämma som hålls närmast efter kommande val till Kommunfullmäktige. 
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15. Utse Christina Krönert Lind (opol), till ny styrelsesuppleant i Marieberg 
Utvecklings AB efter Tom Axelryd (opol). Valet avser tiden t.o.m. slutet av den 
ordinarie årsstämma som hålls närmast efter kommande val till 
Kommunfullmäktige. 
 

16. Utse Christina Krönert Lind (opol), till ny styrelsesuppleant i Gustavsviks 
Utvecklingsbolag AB efter Tom Axelryd (opol). Valet avser tiden t.o.m. slutet av 
den ordinarie årsstämma som hålls närmast efter kommande val till 
Kommunfullmäktige. 

 
17. Utse Christina Krönert Lind (opol), till ny styrelsesuppleant i Kikapu i Örebro 

AB efter Tom Axelryd (opol). Valet avser tiden t.o.m. slutet av den ordinarie 
årsstämma som hålls närmast efter kommande val till Kommunfullmäktige. 

 
18. Till handlingarna läggs inkommet protokoll, vari Länsstyrelsen den 4 maj 2021 

beslutat utse Anna Hedström (S) till ledamot i Kommunfullmäktige efter Carl-
Henrik Nordström (S). Margareta Jansson (S) utses till ny ersättare. 
 

19. Valen under punkterna 4-9 avser tiden t.o.m. 31 december år 2022. 
 

 
 
För valberedningen 
 
 
Eva Eriksson 
Ordförande   Joacim Bock 
    Sekreterare  
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