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Kommunfullmäktige 
 
Datum: 2021-04-20 
Tid: 09:00–17:15 (ajournering § 136, 14:40-14:50 och § 137 15:00-

15.05) 
Plats: Sessionssalen, Rådhuset 
 
Närvarande ledamöter 
Jan Zetterqvist (S) 
Eva Eriksson (S) 
Ulf Södersten (M) 
Kenneth Handberg (S) §§ 122-136 
John Johansson (S) 
Jessica Ekerbring (S) 
Ullis Sandberg (S) 
Kemal Hoso (S) 
Jonas Håård (S) 
Gun Carlestam Lewin (S) 
Per Lilja (S) 
Ida Eklund (S) 
Ameer Sachet (S) 
Fisun Yavas (S) 
Kent Vallén (S) 
Marie Brorson (S) 
Susann Wallin (S) 
Carina Toro Hartman (S) 
Per-Åke Sörman (C) 
Thomas Börjesson (S) 
Anders Olsson (C) 
Elisabeth Malmqvist (C) 
Gunhild Wallin (C) 
Seydou Bahngoura (C) §§ 122-130 
Sara Maxe (KD) 
Anders Hagström (KD) 
Lennart Bondeson (KD) 
Marlene Jörhag (KD) 
Linn Josefsson (V) 
Cecilia Lönn Elgstrand (V) §§ 122-130 
Martha Wicklund (V) 
Anders Åhrlin (M) 
Hossein Azeri (M) 
Johan Kumlin (M) 
Christopher Hedbom Rydaeus (M) 
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Maria Haglund (M) 
Cecilia Askerskär Philipsson (M) 
Maria Hedwall (M) 
Daniel Granqvist (M) §§ 122-141 
Stefan Stark (M) 
Carina Börjesson (M) 
Sigvard Blixt (SD) 
Daniel Spiik (SD) 
Helena Ståhl (SD) 
David Larsson (SD) 
Karolina Wallström (L) 
Marianne Thyr (L) 
Carl Kling (L) §§ 122-130 
Patrik Jämtvall (L) 
Ulrica Solver-Gustavsson (L) §§ 131-171 
Marcus Willén Ode (MP) 
Maria Sääf (MP) 
Markus Allard (ÖrP) 
Peter Springare (ÖrP) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Anna Hedström (S) Ersätter Henrik Nordström (S) 
Frederick Axewill (S) Ersätter Roger Andersson (S) 
Britten Uhlin (S) Ersätter Jennan Hannah (S) 
Allan Armaghan (S) Ersätter Kenneth Handberg (S) §§ 137-

171 
Abdulrahman Ibrahim Muhammed (C) Ersätter Seydou Bahngoura (C) §§ 137-

171 
Jimmy Nordengren (C) Ersätter Linda Larsson (C) 
Annika Tholster (C) Ersätter Seydou Bahngoura (C) §§ 131-

136 
Johan Arenius (KD) Ersätter Sonja Kurt (KD) 
Sunil Jayasooriya (V) Ersätter Murad Artin (V) 
Stefan Nilsson (V) Ersätter Faisa Maxamed (V) 
Matilda Fredriksson (V) Ersätter Cecilia Lönn Elgstrand (V) §§ 

131-171 
Anders Brandén (M) Ersätter Emelie Jaxell (M) 
Markus Lokander (M) Ersätter Daniel Granqvist (M) §§ 142-

171 
Bo Ammer (SD) Ersätter Abraham Begallo (SD) 
Arne Björklund (SD) Ersätter Magnus Ingwall (SD) 
Gunilla Werme (L) Ersätter Ulrica Solver-Gustavsson (L) 

§§ 122-130 och ersätter Carl Kling (L) 
§§ 131-171 

Stina Ståhl (MP) Ersätter Lea Strandberg (MP) 
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Övriga 
Lena Jansson Stadsrevisionen § 128 
 
Paragraf 122–171 
 
 
 
 
Joacim Bock, sekreterare 
 
Digitalt justerat protokoll. 
 
 
 
 
Jan Zetterqvist (S), ordförande §§ 122-127, §§ 131-141, §§ 143-171 
 
 
 
 
Ulf Södersten (M), ordförande §§ 128-130, § 142 
 
 
 
 
Per Lilja (S), justerare 
 
 
 
 
Martha Wicklund (V), justerare  

Digitalt justerat



ÖREBRO Protokoll  

  4 (50) 

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

Ärendebeskrivning 
På förslag av ordförande Jan Zetterqvist (S) uppdras åt Per Lilja (S) och Martha 
Wicklund (V) med Marie Brorson (S) och Sigvard Blixt (SD) som ersättare, att 
jämte ordföranden justera protokollet. Justeringen äger rum den 29 april 2021. 

§ 123 Enkel fråga från Bo Ammer (SD) till Ullis Sandberg (S) 
om klotter i Örebro kommun 
Ärendenummer: Ks 594/2021 

Ärendebeskrivning 
Bo Ammer (SD) har inkommit med en enkel fråga till Ullis Sandberg (S) om 
klotter i Örebro kommun. 

Frågan anmäldes till Kommunfullmäktiges sammanträde den 20 april 2021. 

Beslutsunderlag 
Fråga från Bo Ammer (SD) 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Frågan får ställas. 

2. Frångå ärendet som därmed är färdigbehandlat. 

§ 124 Enkel fråga från Bo Ammer (SD) till Anders Olsson (C) 
om BRT och vattenledningarna på Rudbecksgatan 
Ärendenummer: Ks 595/2021 

Ärendebeskrivning 
Bo Ammer (SD) har inkommit med en enkel fråga till Anders Olsson (C) om 
BRT och vattenledningarna på Rudbecksgatan. 

Frågan anmäldes till Kommunfullmäktiges sammanträde den 20 april 2021. 

Beslutsunderlag 
Fråga från Bo Ammer (SD) 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Frågan får ställas. 

2. Frångå ärendet som därmed är färdigbehandlat. 
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§ 125 Enkel fråga från Anders Brandén (M) till John 
Johansson (S) om fördelning av bidrag till fastighetsägare 
med bostäder för äldre 
Ärendenummer: Ks 587/2021 

Ärendebeskrivning 
Anders Brandén (M) har inkommit med en enkel fråga till John Johansson (S) 
om fördelning av bidrag till fastighetsägare med bostäder för äldre. 

Frågan anmäldes till Kommunfullmäktiges sammanträde den 20 april 2021. 

Beslutsunderlag 
Fråga från Anders Brandén (M) 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Frågan får ställas. 

2. Frångå ärendet som därmed är färdigbehandlat. 

§ 126 Enkel fråga från Martha Wicklund (V) till Lennart 
Bondeson (KD) om Varberga bibliotek kommer att öppna 
igen 
Ärendenummer: Ks 596/2021 

Ärendebeskrivning 
Martha Wicklund (V) har inkommit med en enkel fråga till Lennart 
Bondeson (KD) om Varberga bibliotek kommer att öppna igen. 

Frågan anmäldes till Kommunfullmäktiges sammanträde den 20 april 2021. 

Beslutsunderlag 
Fråga Från Martha Wicklund (V) 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Frågan får ställas. 

2. Frångå ärendet som därmed är färdigbehandlat. 
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§ 127 Enkel fråga från Maria Sääf (MP) till Jimmy 
Nordengren (C) om var koldioxidbudgeten är 
Ärendenummer: Ks 533/2021 

Ärendebeskrivning 
Maria Sääf (MP) har inkommit med en enkel fråga till Jimmy Nordengren (C) 
om var koldioxidbudgeten är. 

Frågan anmäldes till Kommunfullmäktiges sammanträde den 20 april 2021. 

Beslutsunderlag 
Fråga från Maria Sääf (MP) 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Frågan får ställas. 

2. Frångå ärendet som därmed är färdigbehandlat. 

§ 128 Årsredovisning för Örebro kommun 2020 
Ärendenummer: Ks 63/2021 
Handläggare: Johanna Larsson 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen har sammanställt en Årsredovisning för Örebro kommun. 
Sammantaget görs bedömningen att Örebro kommun uppfyller kraven på god 
ekonomisk hushållning både ur verksamhetsperspektivet och det finansiella 
perspektivet. 

Inom samtliga sex målområden är den samlade bedömningen att fortsatt arbete 
krävs för att nå önskat resultat. Inom 3 av de 30 kommunfullmäktigemålen 
visar analyserna och nyckeltalen att utvecklingen går åt rätt håll för att målen 
ska uppnås inom innevarande mandatperiod. Inom 27 av målen är den 
sammantagna bedömningen att insatser genomförs och ger resultat men inte i 
den takt som behövs för att nå målet inom mandatperioden. 

I ÖSB 2020 beslutades det om 45 inriktningar där 9 har genomförts under året. 
Antalet inriktningar som påbörjats är 26 och antalet inriktningar som inte 
påbörjats eller som påbörjats men saknar förutsättningar är 10. 

Kommunkoncernen gör ett resultat på 731 miljoner kronor. I resultatet ingår, 
förutom kommunens resultat, Rådhuskoncernens resultat på 263 mnkr före 
elimineringar i kommunkoncernen. Kommunkoncernens investeringar uppgår 
till 2 320 miljoner kronor. Bolagens investeringar i skattefinansierad 
verksamhet uppgår till 1 701 miljoner kronor vilket är 739 miljoner lägre än 
budgeterat. 

Kommunens resultat uppgår till 579 miljoner kronor. Det är 345 miljoner 
kronor mer än budgeterat. Statens extra tillskott av generella statsbidrag i syfte 
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att kompensera för lägre skatteutvecklingstakt och att stödja kommunen i den 
pågående pandemin, har påverkat det ekonomiska resultatet positivt. 
Investeringarna i kommunens verksamhet uppgår till 619 miljoner kronor 
vilket är 510 miljoner lägre än budgeterat. Samtliga tre finansiella mål och 
balanskravet uppnås. 

Kommunstyrelsen hanterade ärendet den 13 april och beslutade för egen del: 

- Årsredovisningen överlämnas till revisorerna för granskning. 

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-03-23 
Årsredovisning 2020 Örebro kommun. 
Beslut om utökat stöd i arbetsmiljöarbetet under rådande pandemi, 2020-11-
10, § 198 
Särskilt yttrande från Kommunstyrelsen -  Anders Åhrlin (M) 
Reservation från Kommunstyrelsen - Martha Wicklund (V) 
Revisionsberättelse, 2021-04-15 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen förslag till Kommunfullmäktige: 

1. Årsredovisningen för 2020 godkänns. 

2. Av årets resultat reservera 208 mnkr inom det egna kapitlet för 
resultatutjämningsreserven. 

3. Av årets resultat markera 34,3 miljoner kronor inom det egna kapitalet för 
nya överskott och underskott inom intraprenaderna. 

4. Av årets resultat markera 0,8 miljoner kronor i det egna kapitalet för årets 
negativa resultat inom digital arbetsplats. 
5. Av årets resultat markera 14,964 miljoner kronor i det egna kapitalet för 
utökat stöd i arbetsmiljöarbetet under rådande pandemi. Beslutet ersätter 
tidigare beslut i ärende Ks 1264/2020 om att finansiering sker genom att medel 
flyttas från KS oförutsett till kommungemensamma verksamheter. 

Vid Kommunstyrelsens sammanträde deltog inte Martha Wicklund (V) i 
beslutspunkterna 1-2 och Yngve Alkman (L) i beslutspunkt 1. 

Martha Wicklund (V) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 
 
Därutöver föreslår Kommunfullmäktiges presidium Kommunfullmäktige att 
besluta:   
 
6. I enlighet med Stadsrevisionens revisionsberättelse bevilja ansvarsfrihet för 
Kommunstyrelsen och övriga nämnder samt de enskilda förtroendevalda i 
dessa organ för 2020 års verksamhet. 
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Kommunfullmäktiges behandling 
Stadsrevisionens ordförande Lena Jansson föredrar Stadsrevisionens 
revisionsberättelse. 

Yrkanden 
Kenneth Handberg (S), Marlene Jörhag (KD), Helena Ståhl (SD), Jimmy 
Nordengren (C), John Johansson (S), Lennart Bondeson (KD), Jessica 
Ekerbring (S), Ullis Sandberg (S), Elisabeth Malmqvist (C), Anders Olsson (C), 
Gunhild Wallin (C), Bo Ammer (SD), Seydou Bahngoura (C), Fisun Yavas (S) 
och Anders Hagström (KD) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag. 

Karolina Wallström (L) och Patrik Jämtvall (L) yrkar bifall till beslutspunkterna 
2-5 i Kommunstyrelsens förslag. 

Martha Wicklund (V) yrkar bifall till beslutspunkterna 3-5 i Kommunstyrelsens 
förslag. 

Proposition 
Ordförande Ulf Södersten (M) behandlar först Kommunstyrelsens förslag för 
beslutspunkterna 1-5 och finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 
Kenneth Handbergs (S) m.fl. yrkanden om bifall till Kommunstyrelsens förslag 
och att Kommunfullmäktige beslutar enligt detta. 

Därefter ställer ordföranden Kommunfullmäktiges presidiums förslag om 
beslutspunkt 6 under proposition och finner att Kommunfullmäktige beslutar 
enligt detta. 
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Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Årsredovisningen för 2020 godkänns. 

2. Av årets resultat reservera 208 mnkr inom det egna kapitlet för 
resultatutjämningsreserven. 

3. Av årets resultat markera 34,3 miljoner kronor inom det egna kapitalet för 
nya överskott och underskott inom intraprenaderna. 

4. Av årets resultat markera 0,8 miljoner kronor i det egna kapitalet för årets 
negativa resultat inom digital arbetsplats. 
5. Av årets resultat markera 14,964 miljoner kronor i det egna kapitalet för 
utökat stöd i arbetsmiljöarbetet under rådande pandemi. Beslutet ersätter 
tidigare beslut i ärende Ks 1264/2020 om att finansiering sker genom att medel 
flyttas från KS oförutsett till kommungemensamma verksamheter. 
 
6. I enlighet med Stadsrevisionens revisionsberättelse bevilja ansvarsfrihet för 
Kommunstyrelsen och övriga nämnder samt de enskilda förtroendevalda i 
dessa organ för 2020 års verksamhet. 

För beslutspunkt 6 antecknas att de ledamöter i Kommunfullmäktige, vilka 
också är ledamöter och ersättare i granskade styrelser och nämnder samt övriga 
organ, inte deltar i behandlingen av ärendet vad avser frågan om ansvarsfrihet 
beträffande honom eller henne. 
Karolina Wallström (L), Patrik Jämtvall (L), Carl Kling (L), Marianne Thyr (L) 
och Gunilla Werme (L) deltar inte i beslutspunkt 1. 

Martha Wicklund (V), Sunil Jayasooriya (V), Stefan Nilsson (V), Linn Josefsson 
(V) och Cecilia Lönn Elgstrand (V) deltar inte i beslutspunkterna 1-2. 

Maria Sääf (MP), Marcus Willén Ode (MP) och Stina Ståhl (MP) deltar inte i 
beslutet i sin helhet. 

§ 129 Delegering av kommunens rätt att meddela 
föreskrifter enligt Förordningen (2021:8) om särskilda 
begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen 
covid-19 
Ärendenummer: Ks 519/2021 
Handläggare: Eva Barrera Glader, Therese Östling 

Ärendebeskrivning 
Örebro kommun har möjlighet att med stöd av 8 kap. 1 § förordningen 
(2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen 
covid-19, utfärda föreskrifter om förbud att vistas på särskilt angivna platser. 
Rätten att utfärda föreskrifter utgör normgivningsmakt. Förutsättningarna att 
överlåta normgivningsmakt till nämnd eller styrelsen bedöms med hänsyn både 
till regeringsformen (1974:152), RF, och till kommunallagen (2017:725), KL. 
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RF ger grundlagsskydd för ett antal fri- och rättigheter. I dessa ingår den fria 
rörligheten, 2 kap. 8 § 8 RF. Det ligger därför nära till hands att se 
förbudsförskrifter inom det aktuella området som frågor av principiell 
beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen. Sådana frågor faller 
inom fullmäktiges exklusiva beslutanderätt enligt 5 kap 1 § KL. Fullmäktiges 
ställningstagande till användning av bemyndigandet kan dock förenas med 
villkor som minskar förbudens ingripande karaktär. Det kan handla om att 
förbud bara får gälla under korta perioder och eller på vissa angivna och 
begränsade områden. Det rättsliga utrymmet att överlåta beslutsfattande på 
nämnd eller styrelsen ökar då. 

Ett beslut om tillträdesförbud på en eller flera bestämda platser kan vara 
berättigat för kommunen att fatta i sådant läge där det bedöms vara nödvändigt 
för att kunna undvika trängsel och risk för smittspridning. Med tanke på de 
negativa följderna och svårigheterna som medförs gällande efterlevnad, föreslår 
Centrala staben att Örebro kommun i första hand ska söka andra vägar till att 
minska risken för trängsel i parker, på badplatser och på andra platser där 
trängsel skulle kunna uppstå, och därmed endast i undantagsfall besluta om 
tillträdesförbud. 

Centrala staben har tagit fram förslag på alternativa åtgärder men föreslår också 
att beslutanderätten delegeras så att beslut kan fattas snabbt om det blir 
nödvändigt. 

Ärendet hanterades av Kommunstyrelsen den 13 april och beslutade för egen 
del: 

- Kommunstyrelsen beslutar att inriktningen i Örebro kommun ska vara att 
använda sig av möjligheten till tillträdesförbud, med stöd av 8 kap. 1 § 
förordning 2021:8, så restriktivt som möjligt. 

- Kommunstyrelsen uppdrar till Kommundirektören att komplettera projektet 
Sommaraktiviteter 2021 med kommunikationsinsatser kopplade till Corona på 
det sätt som beskrivs i tjänsteskrivelsen. 

- Kommunstyrelsen ger Kommundirektören i uppdrag att återkomma med en 
kostnadsberäkning för förstärkta kommunikationsinsatser samt utökat uppdrag 
för bevakning.   

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-04-09 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 

1. Kommunfullmäktige delegerar till Kommunstyrelsen, att med stöd av 8 kap. 
1 § förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra 
spridning av sjukdomen covid-19, utfärda föreskrifter om förbud att vistas på 
särskilt angivna platser. 
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2. Kommunfullmäktige beslutar att föreskrift enligt punkt 1 endast får gälla 
under två veckor, med möjlighet för Kommunstyrelsen att besluta att 
föreskriften ska förlängas en gång. 

3. Det område som föreskriften gäller för ska vara ett på karta angivet 
begränsat område. 

4. Beslut om föreskrift ska anmälas till närmast följande Kommunfullmäktige. 

5. Om påtaglig risk för trängsel inte längre föreligger, ska Kommunstyrelsen 
besluta att en föreskrift enligt punkt 1 ska upphävas i förtid. 

Yrkanden 
Kenneth Handberg (S), Karolina Wallström (L), Bo Ammer (SD), Jimmy 
Nordengren (C), Anders Åhrlin (M), Martha Wicklund (V) och Maria Sääf 
(MP) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag. 

Maria Sääf (MP) yrkar på att Miljöpartiet tilldelas insynsplats i 
Kommunstyrelsen under de tillfällen då Kommunstyrelsen behandlar ärenden 
enligt 8 kap. 1 § förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att 
förhindra spridning av sjukdomen covid-19. 

Karolina Wallström (L), Kenneth Handberg (S), Anders Åhrlin (M) och 
Martha Wicklund (V) yrkar avslag på Maria Sääfs (MP) tilläggsyrkande. 

Kommunfullmäktiges behandling 
Ordförande Ulf Södersten (M) beslutar med stöd av Kommunallagens 5 kap. 
57 § 1 st. att inte lägga fram Maria Sääfs (MP) yrkande om att Miljöpartiet 
tilldelas insynsplats i Kommunstyrelsen under de tillfällen då 
Kommunstyrelsen behandlar ärenden enligt 8 kap. 1 § förordningen (2021:8) 
om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19. 
Presidiet bedömer att yrkandet väcker ett nytt ärende. Det innebär också att 
Karolina Wallströms (L) m.fl. avslagsyrkanden till Maria Sääfs (MP) 
tilläggsyrkande inte tas upp. 

Proposition 
Ordförande Ulf Södersten (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill 
säga Kenneth Handbergs (S) m.fl. yrkanden om bifall till Kommunstyrelsens 
förslag och att Kommunfullmäktige beslutar enligt detta. 
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Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Kommunfullmäktige delegerar till Kommunstyrelsen, att med stöd av 8 kap. 
1 § förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra 
spridning av sjukdomen covid-19, utfärda föreskrifter om förbud att vistas på 
särskilt angivna platser. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att föreskrift enligt punkt 1 endast får gälla 
under två veckor, med möjlighet för Kommunstyrelsen att besluta att 
föreskriften ska förlängas en gång. 

3. Det område som föreskriften gäller för ska vara ett på karta angivet 
begränsat område. 

4. Beslut om föreskrift ska anmälas till närmast följande Kommunfullmäktige. 

5. Om påtaglig risk för trängsel inte längre föreligger, ska Kommunstyrelsen 
besluta att en föreskrift enligt punkt 1 ska upphävas i förtid. 

§ 130 Årsredovisning - Nerikes Brandkår 2020 
Ärendenummer: Ks 220/2021 
Handläggare: Johanna Larsson 

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

Nerikes Brandkår redovisar ett överskott på 2,4 mnkr (5,2 mnkr). 
Balanskravsresultatet är 1,9 mnkr (2,5 mnkr). 

Årsredovisningen för 2020 överlämnas till Kommunstyrelsen för 
godkännande. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 13 april. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-03-12 
Årsredovisning 2020 för Nerikes Brandkår 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen förslag till Kommunfullmäktige: 

1. Förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet för verksamheten under år 2020. 

2. Årsredovisningen för Nerikes Brandkår år 2020 läggs med godkännande till 
handlingarna. 
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Yrkande 
Ameer Sachet (S) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag. 

Proposition 
Ordförande Ulf Södersten (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill 
säga Ameer Sachets (S) yrkande om bifall till Kommunstyrelsens förslag och 
att Kommunfullmäktige beslutar enligt detta. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet för verksamheten under år 2020. 

2. Årsredovisningen för Nerikes Brandkår år 2020 läggs med godkännande till 
handlingarna. 
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§ 131 Årsredovisning - Örebro Rådhus AB och 
dotterbolagen 2020 
Ärendenummer: Ks 219/2021 
Handläggare: Krister Frödin 

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

Örebro Rådhus AB äger samtliga aktier i ÖrebroBostäder AB, Örebroporten 
Fastigheter AB, Futurum Fastigheter i Örebro AB, Örebrokompaniet AB och 
Örebro Parkering AB samt 91 % av aktierna i Länsmusiken i Örebro AB, 80 % 
av aktierna i KumBro Utveckling AB, 74,43 % av aktierna i Vätternvatten AB, 
44,95 % av aktierna i Örebro Läns Flygplats AB, 38 % av aktierna i Alfred 
Nobel Science Park AB, 16,67 % av aktierna i Oslo-Stockholm 2.55 AB samt 9 
% av aktierna i Länsteatern i Örebro AB. Dessa aktier har ett bokfört värde på 
totalt 1 829 mnkr i moderbolagets bokslut för 2020 (1 826 mnkr 2019). 

Resultatet för Örebro Rådhus AB är en vinst på 56,7 mnkr efter skatt. Av 
bolagets resultat föreslås bolagsstämman besluta att 47 mnkr delas ut till 
Örebro kommun. Resultatet för hela Örebro Rådhuskoncernen är 263 mnkr 
efter skatt (559 mnkr 2019). 

Kommunstyrelsen hanterade ärendet den 13 april. 

Beslutsunderlag 
Årsredovisning 2020 för Örebro Rådhus AB 
Årsredovisningar 2020 för dotterbolagen, intressebolag och dotterdotterbolag 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 

1. Årsredovisning 2019 för Örebro Rådhus AB och de dotterbolag, 
intressebolag och dotterdotterbolag som ingår i Örebro Rådhus-koncernen 
läggs med godkännande till handlingarna. 

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

- fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall 
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen; 

- disponera bolagens vinster eller förluster enligt de fastställda 
balansräkningarna; 

- bevilja ansvarsfrihet gentemot bolagen för styrelseledamöterna och de 
verkställande direktörerna; samt att 
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- arvode ska utgå till de styrelseledamöter, suppleanter och lekmannarevisorer 
som utsetts av kommunfullmäktige i Örebro i enlighet med av 
kommunfullmäktige i Örebro beslutade bestämmelser om arvoden och 
ersättningar till förtroendevalda samt att arvode till revisor ska utgå enligt 
godkänd räkning. 

Yrkanden 
Kenneth Handberg (S), Martha Wicklund (V), Helena Ståhl (SD), Bo Ammer 
(SD) och Lennart Bondeson (KD) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag. 

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

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Årsredovisning 2019 för Örebro Rådhus AB och de dotterbolag, 
intressebolag och dotterdotterbolag som ingår i Örebro Rådhus-koncernen 
läggs med godkännande till handlingarna. 

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

- fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall 
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen; 

- disponera bolagens vinster eller förluster enligt de fastställda 
balansräkningarna; 

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

- arvode ska utgå till de styrelseledamöter, suppleanter och lekmannarevisorer 
som utsetts av kommunfullmäktige i Örebro i enlighet med av 
kommunfullmäktige i Örebro beslutade bestämmelser om arvoden och 
ersättningar till förtroendevalda samt att arvode till revisor ska utgå enligt 
godkänd räkning. 
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§ 132 Årsredovisning - Örebro läns trädgårdsaktiebolag 
2020 
Ärendenummer: Ks 221/2021 
Handläggare: Krister Frödin 

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

Årets resultat 2020 är 43 027 kronor. 

Bolagets årsredovisning för 2020 överlämnas till Kommunstyrelsen för 
godkännande. 

Kommunstyrelsen hanterade ärendet den 13 april. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-03-24 
Årsredovisning 2020 för Örebro Läns Trädgårdsaktiebolag 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 

1. Lägga Örebro läns trädgårdsaktiebolags årsredovisning för räkenskapsåret 
2020 till handlingarna. 

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

- fastställa resultaträkningen och balansräkningen; 

- disponera bolagens vinster enligt den fastställda balansräkningen; 

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

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

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

- Enligt Kommunstyrelsens förslag. 
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§ 133 Överföring av investeringsanslag och driftsanslag 
avseende intraprenader med mera från 2020 
Ärendenummer: Ks 63/2021 
Handläggare: Johanna Larsson 

Ärendebeskrivning 
I ärendet redovisas förslag till överförda driftresultat för intraprenader, 
överfört resultat för de politiska kanslierna samt överförda investeringsanslag 
från 2020. 

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

För pågående investeringsobjekt föreslås överföring av 250 696 tkr. Det 
aktuella förslaget ryms inom ramen för de finansiella målen när 2021 års 
befintliga budget revideras. Investeringsbudgeten 2021 revideras bland annat 
därför att investeringsanslag och driftskostnadsanslag för samma objekt ska 
matcha varandra. Det beror även på nya direktiv, till exempel anslag för att 
finansiera ett minnesmärke tillägnat Pride. 

Kommunstyrelsen hanterade ärendet den 13 april och beslutade för egen del: 

- Intraprenadernas ackumulerade resultat fastställs till 75 273 tkr. 

- De politiska kansliernas budget är beslutad för en fyraårig mandatperiod och 
överskottet 2020 på totalt 9 882 tkr förs över till 2021. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-03-18 
Drift- och programnämndernas årsberättelser 
Övergripande strategier och budget (ÖSB) 
Nämndernas begäran om överföring av investeringsanslag 
Förslag till reviderad investeringsplan från Programnämnd samhällsbyggnad 
Reservation i Kommunstyrelsen - Martha Wicklund (V) 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 

1. Investeringsanslag på sammanlagt 250 696 tkr överförs från 2020 till 2021 i 
enlighet med kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

2. Investeringsbudgeten 2021 revideras ned med -58 077 tkr och uppgår totalt 
till 1 188 388 tkr i enlighet med kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

Vid Kommunstyrelsens sammanträde reserverade sig Yngve Alkman (L) och 
Martha Wicklund (V) till förmån för egna avslagsyrkanden. 
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Yrkanden 
Kenneth Handberg (S) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag. 

Karolina Wallström (L) yrkar avslag till Kommunstyrelsens förslag med 
hänvisning till Liberalernas budgetförslag för Örebro kommun 2021. 

Markus Allard (ÖrP) yrkar avslag till Kommunstyrelsens förslag med 
hänvisning till Örebropartiets budgetförslag för Örebro kommun 2021. 

Proposition 
Ordförande Jan Zetterqvist (S) finner att det finns tre förslag till beslut, det vill 
säga bifall till Kommunstyrelsens förslag från Kenneth Handberg (S), 
avslagsyrkande Karolina Wallström (L) till förmån för Liberalernas 
budgetförslag för Örebro kommun 2021 och avslagsyrkande från Markus 
Allard (ÖrP) till förmån Örebropartiets budgetförslag för Örebro kommun 
2021. Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att 
Kommunstyrelsen beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Investeringsanslag på sammanlagt 250 696 tkr överförs från 2020 till 2021 i 
enlighet med kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

2. Investeringsbudgeten 2021 revideras ned med -58 077 tkr och uppgår totalt 
till 1 188 388 tkr i enlighet med kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

Linn Josefsson (V), Martha Wicklund (V), Stefan Nilsson (V), Sunil Jayasooriya 
(V) och Matilda Fredriksson (V) deltar inte i beslutet. 

§ 134 Ägarförändring Vätternvatten AB 
Ärendenummer: Ks 152/2021 
Handläggare: Krister Frödin, Rickard Samuelsson 

Ärendebeskrivning 
Laxå Vatten AB har begärt utträde ur Vätternvatten AB enligt gällande 
aktieägaravtal. Parterna har efter ägardialog tagit fram ett förslag till 
aktieöverlåtelseavtal som reglerar övriga aktieägares köp av Laxå Vatten AB:s 
aktier. Priset på aktierna utgörs av aktiernas andel av bolagets aktiekapital. 
Enligt aktieägaravtalet ska en utträdande part ersätta bolaget och kvarvarande 
aktieägare för eventuell skada som utträdet orsakar. Eftersom det inte kan 
påvisas att bolaget eller aktieägarna lider skada till följd av utträdet ska ingen 
ersättning utgå. 

Samtidigt som utträdet sker behöver det befintliga aktieägaravtalet, 
bolagsordningen och ägardirektivet anpassas till de nya ägarförhållandena. 
Parterna har därför efter ägardialog tagit fram ett förslag till tilläggsavtal till 
aktieägaravtalet. Tilläggsavtalet innehåller även en uppdaterad kostnadsbudget 
för Fas 1, som har tagits fram av Vätternvatten AB. I den reviderade budgeten 
bedöms utgifterna för Fas 1 uppgå till 335 mnkr, en ökning med 58 mkr 
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jämfört med den budget som antogs vid bolagsbildningen 2017. Anledningen 
till ökningen är att prognosen för anläggningskostnaden har ökat från 3 315 
mnkr till 4 109 mnkr. 

Den uppdaterade budgeten innebär även att nya borgensbeslut behöver fattas 
av respektive kommun för att finansiera Fas 1, med den fördelning som 
föreskrivs i aktieägaravtalet. Borgensavgiften föreslås vara oförändrad jämfört 
med den som beslutades vid bolagsbildningen. Ramen för kommunkoncernens 
samlade externa låneskuld och den koncerninterna låneramen för 
Vätternvatten AB behöver också höjas. 

Kommunstyrelsen hanterade ärendet den 13 april och beslutade för egen del: 

- Den koncerninterna låneramen för Vätternvatten AB fastställs till 256,8 
miljoner kronor för perioden 2021–2023. 

Beslutsunderlag 
Begäran om utträde av Laxå Vatten AB 2020-11-17 och protokollsutdrag 
kommunfullmäktige Laxå 2020-10-21 
Befintligt aktieägaravtal för Vätternvatten AB 
Tjänsteskrivelse/underlag till styrelsebeslut Vätternvatten AB 2021-01-29 
Styrelseprotokoll Vätternvatten AB 2021-01-29 
Förslag på aktieöverlåtelseavtal 2021-03-02 
Förslag på tilläggsavtal till aktieägaravtal med bilagor (ändrad bolagsordning 
och uppdaterad kostnadsbudget för Fas 1) 2021-03-02 
Förslag till ägardirektiv 2021-03-02 
Ändringsmarkerad bolagsordning och ägardirektiv som visar ändringar jämfört 
med nuvarande dokument 
Reservation i Kommunstyrelsen - Helena Ståhl (SD) 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 

1. Örebro Rådhus AB får i uppdrag att förvärva aktier i Vätternvatten AB från 
Laxå Vatten AB enligt föreslaget aktieöverlåtelseavtal. 

2. Örebro Rådhus AB får i uppdrag att ingå tilläggsavtal till aktieägaravtal enligt 
förslag. 

3. Den ändrade bolagsordningen och ägardirektivet godkänns enligt förslag 
och Örebro kommuns utsedda stämmoombud får i uppdrag att vid 
bolagsstämma i Vätternvatten AB rösta för att anta den ändrade 
bolagsordningen och ägardirektivet. 

4. Vätternvatten AB får i uppdrag att besluta om sådana eventuella mindre 
ändringar i bolagsstämmans beslut som kan erfordras enligt lag för registrering 
av bolagsordningen hos Bolagsverket. 

5. Örebro kommun ingår borgen såsom för egen skuld för Vätternvatten AB:s 
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 256,8 miljoner kronor 
jämte därpå löpande ränta och kostnader. 
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6. Vätternvatten AB ska betala en årlig borgensavgift som fastställs till 0,35 %. 

7. Kostnaderna för förvärvet av aktier enligt punkt 1 finanserias genom Örebro 
Rådhus AB:s befintliga medel. 

8. Ramen för kommunkoncernens samlade externa låneskuld fastställs till 23 
150,0 miljoner kronor för perioden 2021–2023. 

Vid Kommunstyrelsens sammanträde reserverade sig Helena Ståhl (SD) till 
förmån för eget yrkande. 

Yrkanden 
Ullis Sandberg (S) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag. 

Helena Ståhl (SD) och Markus Allard (SD) yrkar bifall till 
Sverigedemokraternas förslag om att beslutspunkterna 1–8 avslås och att 
Örebro kommuns utsedda stämmoombud får i uppdrag att vid bolagsstämma i 
Vätternvatten AB begära och rösta för att avveckla bolaget Vätternvatten AB. 

Ullis Sandberg (S) yrkar avslag till Sverigedemokraternas förslag. 

Proposition 
Ordförande Jan Zetterqvist (S) finner att det finns två förslag till beslut, det vill 
säga bifall till Kommunstyrelsens förslag från Ullis Sandberg (S) och bifall till 
Sverigedemokraternas förslag från Helena Ståhl (SD) och Markus Allard 
(ÖRP). Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att 
Kommunfullmäktige beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag.   
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Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Örebro Rådhus AB får i uppdrag att förvärva aktier i Vätternvatten AB från 
Laxå Vatten AB enligt föreslaget aktieöverlåtelseavtal. 

2. Örebro Rådhus AB får i uppdrag att ingå tilläggsavtal till aktieägaravtal enligt 
förslag. 

3. Den ändrade bolagsordningen och ägardirektivet godkänns enligt förslag 
och Örebro kommuns utsedda stämmoombud får i uppdrag att vid 
bolagsstämma i Vätternvatten AB rösta för att anta den ändrade 
bolagsordningen och ägardirektivet. 

4. Vätternvatten AB får i uppdrag att besluta om sådana eventuella mindre 
ändringar i bolagsstämmans beslut som kan erfordras enligt lag för registrering 
av bolagsordningen hos Bolagsverket. 

5. Örebro kommun ingår borgen såsom för egen skuld för Vätternvatten AB:s 
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 256,8 miljoner kronor 
jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

6. Vätternvatten AB ska betala en årlig borgensavgift som fastställs till 0,35 %. 

7. Kostnaderna för förvärvet av aktier enligt punkt 1 finanserias genom Örebro 
Rådhus AB:s befintliga medel. 

8. Ramen för kommunkoncernens samlade externa låneskuld fastställs till 23 
150,0 miljoner kronor för perioden 2021–2023. 

Reservationer 
Helena Ståhl (SD), Bo Ammer (SD), Arne Björklund (SD), Sigvard Blixt (SD), 
Daniel Spiik (SD), David Larsson (SD), Markus Allard (ÖrP) och Peter 
Springare (ÖrP) reserverar sig mot beslutet till förmån för yrkanden om 
bifall till Sverigedemokraternas förslag. 

§ 135 Ändring av bolagsordningen och aktieägaravtalet 
för Länsmusiken i Örebro AB 
Ärendenummer: Ks 95/2021 
Handläggare: Krister Frödin, Rickard Samuelsson 

Ärendebeskrivning 
Länsmusiken i Örebro AB:s ändamål är att erbjuda invånare i Örebro kommun 
och Örebro län professionell konsertverksamhet av hög konstnärlig kvalitet 
samt vara en resurs för övrig musikverksamhet inom kommunen och länet. 

Bolagets orkester genomför även musikturnéer utomlands vid ca två till tre 
tillfällen per år och har gjort så sedan orkestern bildades 1995. Orkestern spelar 
även i olika delar inom Sverige utanför Örebro län. Dessa musikturnéer är ett 
viktigt inslag i bolagets verksamhet då de bidrar till att stärka orkesterns 
varumärke, marknadsföra Örebro kommun och län samt attrahera kompetens 
av hög kvalité till kammarorkestern. Det bedöms därför vara en viktig 
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förutsättning för att kunna uppfylla bolagets kommunala ändamål och är 
därmed till nytta för kommuninvånarna. Intäkterna täcker i princip de 
merkostnader bolaget har för turnéverksamheten, vilket innebär att 
kostnaderna står väl i proportion till nyttan av verksamheten. Genomförande 
av dessa musikturnéer bedöms därmed vara förenligt med 
lokaliseringsprincipen enligt kommunallagen. 

Eftersom bolagets bolagsordning inte anger att bolaget kan ägna sig åt 
musikturnéer utanför Örebro län eller utomlands behöver bolagsordningen 
ändras enligt framtaget förslag. Därutöver behöver aktieägaravtalet med den 
andra delägaren uppdateras enligt framtaget förslag. 

Kommunstyrelsen hanterade ärendet den 13 april. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-02-25 
Förslag på bolagsordning 2021-02-25 
Ändringsmarkerad bolagsordning som visar ändringar jämfört med gällande 
bolagsordning 
Ändringsmarkerat aktieägaravtal som visar ändringar jämfört med gällande 
aktieägaravtal 
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2007-04-25 § 58 med beslutsunderlag 
Reservation i Kommunstyrelsen - Martha Wicklund (V) 
Reservation i Kommunstyrelsen - Helena Ståhl (SD) 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 

1. Föreslagen bolagsordning för Länsmusiken i Örebro AB godkänns. 

2. Örebro kommuns stämmoombud får i uppdrag att vid bolagsstämma i 
Länsmusiken i Örebro AB rösta för att anta den nya bolagsordningen och 
sådana eventuella mindre ändringar som kan komma att krävas för registrering 
hos Bolagsverket. 

3. Örebro Rådhus AB får i uppdrag att ingå nytt aktieägaravtal med den andra 
delägaren Region Örebro läns förvaltnings AB i huvudsak enligt förslag. 

4. Beslut enligt p. 1 – 3 ovan förutsätter att regionfullmäktige i Region Örebro 
län godkänner ändringarna i bolagsordningen och aktieägaravtalet. 

Vid Kommunstyrelsen sammanträde reserverade sig Martha Wicklund (V) och 
Helena Ståhl (SD) till förmån för egna yrkanden. 

Yrkanden 
Kenneth Handberg (S), Marcus Wilén Ode (MP), Lennart Bondeson (KD), 
Daniel Granqvist (M) och Karolina Wallström (L) yrkar bifall till 
Kommunstyrelsens förslag. 

Stefan Nilsson (V) yrkar i första hand på att återemittera ärendet och i andra 
bifall till Vänsterpartiets förslag om att ge ansvariga tjänstepersoner i uppdrag 
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att lägga till i bolagsordningen att skattebetalarna inte ska bekosta den 
verksamhet som sker utanför länet. 

Helena Ståhl (SD) och Markus Allard (ÖrP) yrkar bifall till 
Sverigedemokraternas förslag. 

Marcus Wilén Ode (MP) yrkar avslag till Vänsterpartiets förslag om att ge 
ansvariga tjänstepersoner i uppdrag att lägga till i bolagsordningen att 
skattebetalarna inte ska bekosta den verksamhet som sker utanför länet. 

Lennart Bondeson (KD) yrkar avslag på Sverigedemokraternas förslag, 
avslag på Stefan Nilssons (V) yrkande om återremiss samt till Vänsterpartiets 
förslag om att ge ansvariga tjänstepersoner i uppdrag att lägga till i 
bolagsordningen att skattebetalarna inte ska bekosta den verksamhet som sker 
utanför länet.  

Proposition 
Ordförande Jan Zetterqvist (S) ställer först Stefan Nilssons (V) yrkande om 
återremiss under proposition och finner att Kommunfullmäktige beslutar att 
ärendet ska avgöras idag. 

Därefter finner ordföranden att det finns tre förslag till beslut, det vill säga 
Kenneth Handbergs (S) m.fl. yrkande om bifall till Kommunstyrelsen förslag, 
Stefan Nilsons (V) yrkande om bifall till Vänsterpartiets förslag och Helena 
Ståhls (SD) m.fl. yrkande om bifall till Sverigedemokraternas förslag. 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att 
Kommunfullmäktige beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag.  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Föreslagen bolagsordning för Länsmusiken i Örebro AB godkänns. 

2. Örebro kommuns stämmoombud får i uppdrag att vid bolagsstämma i 
Länsmusiken i Örebro AB rösta för att anta den nya bolagsordningen och 
sådana eventuella mindre ändringar som kan komma att krävas för registrering 
hos Bolagsverket. 

3. Örebro Rådhus AB får i uppdrag att ingå nytt aktieägaravtal med den andra 
delägaren Region Örebro läns förvaltnings AB i huvudsak enligt förslag. 

4. Beslut enligt p. 1 – 3 ovan förutsätter att regionfullmäktige i Region Örebro 
län godkänner ändringarna i bolagsordningen och aktieägaravtalet. 

Reservationer 
Helena Ståhl (SD), Bo Ammer (SD), Arne Björklund (SD), Sigvard Blixt (SD), 
Daniel Spiik (SD), David Larsson (SD), Markus Allard (ÖrP) och Peter 
Springare (ÖrP) reserverar sig mot beslutet till förmån för bifallsyrkanden till 
Sverigedemokraternas förslag.  
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Stefan Nilsson (V), Martha Wicklund (V), Linn Josefsson (V), Sunil Jayasooriya 
(V) och Matilda Fredriksson (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för 
Stefan Nilssons (V) bifallsyrkande till Vänsterpartiets förslag.  

§ 136 Ändring av bolagsordningen och aktieägaravtalet 
för Länsteatern i Örebro AB 
Ärendenummer: Ks 96/2021 
Handläggare: Krister Frödin, Rickard Samuelsson 

Ärendebeskrivning 
Länsteatern Örebro AB:s ändamål är enligt gällande bolagsordning att ge 
teaterföreställningar och utveckla teaterverksamheten i Örebro kommun och i 
Örebro län. Det finns idag önskemål om att bolaget även ska kunna erbjuda 
annan scenkonst och bland annat att utveckla dansscenen i länet. Eftersom 
Länsteaterns bolagsordning inte anger att bolaget kan ägna sig åt annan 
scenkonst än teater behöver bolagsordningen ändras enligt framtaget förslag. 
Till följd av detta föreslås även ändringar i aktieägaravtalet med Region Örebro 
län (via helägda dotterbolaget Region Örebro läns förvaltnings AB) samt 
ägardirektivet för bolaget. 

Kommunstyrelsen hanterade ärendet den 13 april. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-03-16 
Förslag på ny bolagsordning Länsteatern i Örebro AB 
Förslag på nytt aktieägaravtal Länsteatern i Örebro AB 
Förslag på nytt ägardirektiv Länsteatern i Örebro AB 
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2007-04-25 § 58 med beslutsunderlag 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 

1. Föreslagen bolagsordning och ägardirektiv för Länsteatern i Örebro AB 
godkänns. 

2. Örebro kommuns stämmoombud får i uppdrag att vid bolagsstämma i 
Länsteatern i Örebro AB rösta för att anta den nya bolagsordningen, 
ägardirektivet och sådana eventuella mindre ändringar som kan komma att 
krävas för registrering av bolagsordningen hos Bolagsverket. 

3. Örebro Rådhus AB får i uppdrag att ingå nytt aktieägaravtal med den andra 
delägaren Region Örebro läns förvaltnings AB i huvudsak enligt förslag. 

4. Beslut enligt p. 1 – 3 ovan förutsätter att regionfullmäktige i Region Örebro 
län godkänner ändringarna i bolagsordningen och aktieägaravtalet. 

Kommunfullmäktiges behandling 
Kommunfullmäktige ajournerar sig 10 minuter för att en ledamot som deltar 
på distans förlorat anslutningen till sammanträdet. 
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Yrkanden 
Kenneth Handberg (S), Lennart Bondeson (KD) och Stefan Nilsson (V) yrkar 
bifall till Kommunstyrelsen förslag. 

Stina Ståhl (MP) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag tillägget att bolaget 
ska marknadsföras under namnet “Länsteatern i Örebro”. 

Bo Ammer (SD) yrkar på att återemittera ärendet. 

Daniel Spiik (SD) yrkar i första hand på att återremittera ärendet, i andra hand 
på att följande justering och tillägg görs i § 2 Bolagets verksamhet och syfte i 
Aktieägaravtalet för Länsteatern i Örebro AB, sista stycket: Verksamheten skall 
produceras av såväl egen fast ensemble som frilansande konstnärer. Bolaget 
skall marknadsföras under namnet Länsteatern i Örebro AB. Att följande 
justering och tillägg görs på punkt 2. Bolagets verksamhet och syfte i 
ägardirektivet för Länsteatern i Örebro AB, andra stycket: Verksamheten skall 
produceras av såväl egen fast ensemble som frilansande konstnärer. Bolaget 
skall marknadsföras under namnet Länsteatern i Örebro AB. I tredje hand 
yrkar Daniel Spiik (SD) bifall till Stina Ståhls (MP) tilläggsyrkande. 

Kenneth Handberg (S), Lennart Bondeson (KD) och Karolina Wallström 
(L) yrkar avslag på Stina Ståhl (MP) tilläggsyrkande och Daniel Spiik (SD) 
andrahandsyrkande. 

Stefan Nilsson (V) och Linn Josefsson (V) yrkar bifall till Stina Ståhls (MP) 
tilläggsyrkande. 

Proposition 
Ordförande Jan Zetterqvist (S) ställer först Bo Ammers m.fl. (SD) yrkande om 
återremiss under proposition och finner att Kommunfullmäktige beslutar att 
ärendet ska avgöras idag. 

Därefter föreslår ordföranden en propositionsordning där först Kenneth 
Handbergs (S) m.fl. bifallsyrkande till Kommunstyrelsens förslag ställs under 
proposition. Sedan ställs Daniel Spiiks (SD) och Stina Ståhls (MP) 
tilläggsyrkande mot varandra. Slutligen ställs det vinnande tilläggsyrkande mot 
avslagsyrkandet till detsamma. Kommunfullmäktige godkänner 
propositionsordningen.  

Ordföranden ställer Kenneth Handbergs (S) m.fl. bifallsyrkande 
till Kommunstyrelsens förslag under proposition och finner att 
Kommunfullmäktige beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag. 

Därefter ställer ordföranden Daniel Spiiks (SD) och Stina Ståhls (MP) 
tilläggsyrkanden mot varandra och finner att Stina Ståhls (MP) tilläggsyrkande 
kommer att ställas mot Kenneth Handbergs (S) m.fl. avslagsyrkande till 
detsamma.  

Slutligen ställer ordföranden Stina Ståhls (MP) tilläggsyrkande mot Kenneth 
Handbergs (S) m.fl. avslagsyrkande och finner att Kommunfullmäktige avslår 
tilläggsyrkande. 
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Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Föreslagen bolagsordning och ägardirektiv för Länsteatern i Örebro AB 
godkänns. 

2. Örebro kommuns stämmoombud får i uppdrag att vid bolagsstämma i 
Länsteatern i Örebro AB rösta för att anta den nya bolagsordningen, 
ägardirektivet och sådana eventuella mindre ändringar som kan komma att 
krävas för registrering av bolagsordningen hos Bolagsverket. 

3. Örebro Rådhus AB får i uppdrag att ingå nytt aktieägaravtal med den andra 
delägaren Region Örebro läns förvaltnings AB i huvudsak enligt förslag. 

4. Beslut enligt p. 1 – 3 ovan förutsätter att regionfullmäktige i Region Örebro 
län godkänner ändringarna i bolagsordningen och aktieägaravtalet. 

Reservationer 
Helena Ståhl (SD), Daniel Spiik (SD), Bo Ammer (SD), Arne Björklund (SD), 
David Larsson (SD) och Sigvard Blixt (SD) reserverar i första hand mot 
beslutet till förmån Bo Ammers (SD) yrkande om återremiss och i andra hand 
skriftligt till förmån för Daniel Spiik (SD) tilläggsyrkande. 

Stina Ståhl (MP), Marcus Willén Ode (MP) och Maria Sääf (MP) reserverar 
skriftligt mot beslutet till förmån för Stina Ståhls (MP) tilläggsyrkande. 

Stefan Nilsson (V), Martha Wicklund (V), Matilda Fredriksson (V), Linn 
Josefsson (V) och Sunil Jayasooriya (V) reserverar sig mot beslutet till förmån 
för Stefan Nilssons (V) bifallsyrkande till Stina Ståhls (MP) tilläggsyrkande. 

§ 137 Försäljning av Hissmontören 3 
Ärendenummer: Ks 429/2021 
Handläggare: Simon Nyqvist 

Ärendebeskrivning 
Stadsbyggnad har tillsammans med Örebroporten och lokala byggherrar 
arbetat fram underlag för ny byggnation av 106 st lägenheter Genom 
föredragning av detta ärende inför kommunstyrelsen skapas legitimitet att ingå 
vidare avtal för att genomföra försäljningen på den idag kommunalägda 
fastigheten Hissmontören 3. 

I slutet av 2011 undertecknades en överenskommelse om utveckling av 
Gustavsviksområdet till förmån för Örebroporten.  Överenskommelsen 
innebär bland annat att Örebro kommun förbinder sig att överlåta mark i 
Gustavsviksområdet för utvecklingen av Gustavsviksområdet. I detta avtal 
framgår att varje försäljning inom området ska godkännas av 
Kommunfullmäktige. 

Programnämnd samhällsbyggnad behandlade ärendet den 9 april. 

Kommunstyrelsen hanterade ärendet den 13 april. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Stadsbyggnad, 2021-03-03 
Beslut från Programnämnd samhällsbyggnad, 2021-04-09, § 56 
Beslut från Kommunfullmäktige, 2011-03-28, § 14 Beslut från 
Kommunfullmäktige, 2011-06-22, § 44 
Reservationsavtal för undertecknande 
Förstudie som visar bebyggelsens utformning 
Trädinventering 
Parkeringsarrende 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 

1. Godkänna föreliggande bebyggelseförslag och reservationsavtal mellan 
Örebro kommun och Gustavsvik Utvecklingsbolag AB. 

2. Uppdra åt Programnämnd samhällsbyggnads ordförande att för Örebro 
kommuns del godkänna och underteckna reservationsavtal och alla 
efterkommande avtal för att försäljningen och projektet skall genomföras. 

Kommunfullmäktiges behandling 
Kommunfullmäktige ajournerar sig 5 minuter för att en ledamot som deltar på 
distans förlorat anslutningen till sammanträdet. 

Yrkanden 
Ullis Sandberg (S) och Patrik Jämtvall (L) yrkar bifall till Kommunstyrelsens 
förslag. 

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

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Godkänna föreliggande bebyggelseförslag och reservationsavtal mellan 
Örebro kommun och Gustavsvik Utvecklingsbolag AB. 

2. Uppdra åt Programnämnd samhällsbyggnads ordförande att för Örebro 
kommuns del godkänna och underteckna reservationsavtal och alla 
efterkommande avtal för att försäljningen och projektet skall genomföras. 
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§ 138 Revidering av Förbundsordning för Finsam Lekeberg 
och Örebro 2021 
Ärendenummer: Ks 323/2021 
Handläggare: Stefan Ask, Erik Ramberg 

Ärendebeskrivning 
Förbundsordning för FINSAM Lekeberg och Örebro har behövt uppdateras, 
och samtliga medlemmar har haft möjlighet att lämna synpunkter. Därefter har 
en arbetsgrupp bestående av representanter från medlemmarna tagit fram ett 
förslag på ny förbundsordning. 

Kommunstyrelsen hanterade ärendet den 13 april. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2020-03-10 
Reviderad förbundsordning för Finsam Lekeberg och Örebro 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 

- Anta reviderad förbundsordning. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

- Enligt Kommunstyrelsens förslag. 

§ 139 Revidering av Landsbygdsprogram för Örebro 
kommun 
Ärendenummer: Ks 1233/2020 
Handläggare: Mikael Ekman 

Ärendebeskrivning 
Landsbygdsnämnden fattade vid nämndens sammanträde i december 2019 
beslut om att genomföra en enklare revidering av landsbygdsprogrammet. En 
parlamentarisk arbetsgrupp fick uppdraget att lägga fram ett förslag till ett 
reviderat program. Detta förslag är nu under beredning. 

Den enklare revideringen består av förändringar i avsnittet: Ansvar och 
uppföljning, en ny omvärldsanalys, en del nya skrivningar och uppdateringar i 
avsnittet: Landsbygden i Örebro. Viktiga förändringar i avsnittet: Ansvar och 
uppföljning, är skrivningen om årlig revidering av programmet. En annan 
viktig förändring är skrivningen om att ”berörda förvaltningar, nämnder och 
kommunala bolag ansvarar arbeta fram årliga handlingsplaner inom respektive 
fokusområde”. Detta är nu ändrat till ”långsiktiga handlingsplaner”. 

Landsbygdsprogrammets fokusområden är, i stort sett, oförändrade. Endast en 
uppdatering har gjorts gällande en gammal skrivning från dåvarande 
Övergripande strategier och budget. 
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Alla bilagor i form av statistik har tagits bort, efter som det snabbt blir 
inaktuellt och i princip inte hör hemma i ett program som ska stå sig över lång 
tid. 

När förslaget, efter beredning, har antagits av Landsbygdsnämnden, ska 
förslaget skickas vidare för behandling i Kommunstyrelsen och för beslut av 
Kommunfullmäktige. 

Ärendet hanterades av Landsbygdsnämnden den 12 oktober 2020. 

Kommunstyrelsen hanterade ärendet den 13 oktober. 

Beslutsunderlag 
Beslut från Landsbygdsnämnden, 2020-10-14, § 158 
Förslag till reviderat landsbygdsprogram 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 

- Reviderat Landsbygdsprogram antas. 

Yrkanden 
Per-Åke Sörman (C), Carina Börjesson (M), Anna Hedström (S), Susann 
Wallin (S), Johan Arénius (KD), Arne Björklund (SD), Karolina Wallström (L), 
Frederick Axewill (S), Marcus Willén Ode (MP), Marlene Jörhag (KD) 
och Sunil Jayasooriya (V) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag. 

Proposition 
Ordförande Jan Zetterqvist (S) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill 
säga bifall till Kommunstyrelsens förslag från Per-Åke Sörman (C) m.fl. och att 
Kommunfullmäktige beslutar enligt detta. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

- Reviderat Landsbygdsprogram antas. 

§ 140 Revidering av Stadsrevisionens reglemente 
Ärendenummer: Ks 1087/2019 
Handläggare: Joacim Bock 

Ärendebeskrivning 
Stadsrevisionen har bedömt att reglementet för Stadsrevisionen är i behov av 
en revidering och har inkommit med ett förslag som Stadsrevisionen beslutade 
om den 23 maj 2019. En revidering av ett reglemente ska beslutas av 
Kommunfullmäktige. 

Stadsrevisionens förslag innehåller ett par mindre justeringar i form av tillägg 
av nya övergripande rubriker – ”Ansvarsområde och uppdrag” samt 
”Rapportering och kommunikation” – men även att den tidigare paragrafen 
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”Granskning av revisorernas ekonomi och förvaltning” (12 §) är struken i sin 
helhet. Paragrafen redogör för att revisorernas räkenskaper och förvaltning 
granskas av den/de som Kommunfullmäktigespresidium utser. Revisorerna ska 
lämna upplysningar och material som begärs för denna granskning. 

Kommunstyrelseförvaltningens uppfattning är att en paragraf som reglerar 
granskning av revisorernas egna räkenskaper och förvaltning ska finnas med i 
Stadsrevisionens reglemente. Sveriges kommuner och Regioner (SKR) har som 
stöd till kommunernas revisorer tagit fram en grund till reglemente. SKR:s 
förslag innehåller en paragraf som reglerar granskningen av revisorernas 
ekonomi och förvaltning. Efter samråd med Stadsrevisionens ordförande har 
paragrafen lagts till i Kommunstyrelsens förlag till beslut (§ 12). 

Ärendet har åter aktualiserats då Stadsrevisionen med anledning av 
coronapandemin vill möjliggöra deltagande på distans för revisionens 
ledamöter. Detta tillåter inte nuvarande reglemente. 

Kommunstyrelsen hanterade ärendet den 13 april. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag från Stadsrevisionen, 2019-05-23 
Förslag till reviderat reglemente för Stadsrevisionen, 2019-04-25 
Kommunstyrelseförvaltningens reviderade förslag till reglemente, 2021-03-19 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 

- Kommunstyrelseförvaltningens förslag till reviderat reglemente för 
Stadsrevisionen antas. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

- Enligt Kommunstyrelsens förslag. 

§ 141 Redovisning av motioner som inte är färdigberedda 
april 2021 
Ärendenummer: Ks 260/2021 
Handläggare: Joacim Bock 

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 hanterade ärendet den 13 april. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-03-19 
Sammanställning av obesvarade motioner, 2021-03-24 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 

- Anmälan läggs till handlingarna. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

- Enligt Kommunstyrelsens förslag. 

§ 142 Svar på motion från Stefan Stark (M) om trygghet 
och studiero på Örebros gymnasieskolor 
Ärendenummer: Ks 557/2017 

Ärendebeskrivning 
Stefan Stark (M), har inkommit med en motion som anmäldes i 
Kommunfullmäktige den 13 mars, 2017. Motionen innehåller ett förslag om att 
kommunen utreder möjligheten att anställa två ordningsvakter som ronderar 
på de kommunala gymnasieskolorna i centrala Örebro för att hantera de 
ordningsproblem som finns, samt se till att obehöriga inte kommer in i 
skolornas lokaler och matsalar. Bedömningen är att motionens syfte redan är 
tillgodosedd inom den kommunala verksamheten. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 13 oktober 2020. 

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2020-08-14 
Motion från Stefan Stark (M), 2017-03-13 
Beslut från Programnämnd barn och utbildning, 2020-09-03. § 158 
Reservation från Moderaterna i Programnämnd barn och utbildning 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 

- Motionen är tillgodosedd. 

Vid Kommunstyrelsens sammanträde reserverade sig Anders Åhrlin (M) och 
Helena Ståhl (SD) till förmån för sina respektive bifallsyrkanden till motionen. 
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Yrkanden 
Marlene Jörhag (KD), Elisabeth Malmqvist (C), Kent Vallén (S), John 
Johansson (S) och Jessica Ekerbring (S) yrkar bifall till Kommunstyrelsens 
förslag. 

Stefan Stark (M), Helena Ståhl (SD), Sigvard Blixt (SD), Maria Haglund (M), 
Maria Hedwall (M), Markus Allard (ÖrP) och Christopher Hedbom Rydaeus 
(M) yrkar bifall till motionen. 

Proposition 
Ordförande Ulf Södersten (M) finner att det finns två förslag till beslut, det vill 
säga yrkande om bifall till Kommunstyrelsens förslag från Marlene Jörhag 
(KD) m.fl. och Stefan Starks (M) m.fl. bifallsyrkande till motionen. Ordförande 
ställer förslagen mot varandra och finner att Kommunfullmäktige beslutar 
enligt Kommunstyrelsens förslag. 

Votering 
Votering begärs och verkställs. Ja-röst innebär bifall till Kommunstyrelsens 
förslag och nej-röst innebär bifall till motionen. 

Ja-röster lämnas av Jan Zetterqvist (S), Eva Eriksson (S), John Johansson (S), 
Jessica Ekerbring (S), Ullis Sandberg (S), Kemal Hoso (S), Thomas Börjesson 
(S), Jonas Håård (S), Gun Carlestam Lewin (S), Per Lilja (S), Ida Eklund (S), 
Ameer Sachet (S), Fisun Yavas (S), Kent Vallén (S), Marie Brorson (S), Susann 
Wallin (S), Carina Toro Hartman (S), Per–Åke Sörman (C), Anders Olsson (C), 
Elisabeth Malmqvist (C), Gunhild Wallin (C), Sara Maxe (KD), Anders 
Hagström (KD), Lennart Bondeson (KD), Marlene Jörhag (KD), Linn 
Josefsson (V), Martha Wicklund (V), Ulrica Solver–Gustavsson (L), Marcus 
Willen Ode (MP), Maria Sääf (MP), Anna Hedström (S), Frederick Axewill (S), 
Britten Uhlin (S), Allan Armaghan (S), Abdulrahman Ibrahim Muhammed (C), 
Jimmy Nordengren (C), Johan Arenius (KD), Sunil Jayasooriya (V), Stefan 
Nilsson (V), Matilda Fredriksson (V) och Stina Ståhl (MP). 

Nej-röster lämnas av Ulf Södersten (M), Anders Åhrlin (M), Hossein Azeri 
(M), Johan Kumlin (M), Christopher Hedbom Rydaeus (M), Maria Haglund 
(M), Cecilia Askerskär Philipsson (M), Maria Hedwall (M), Stefan Stark (M), 
Carina Börjesson (M), Sigvard Blixt (SD), Daniel Spiik (SD), Helena Ståhl 
(SD), David Larsson (SD), Markus Allard (ÖrP), Peter Springare (ÖrP), 
Anders Brandén (M), Markus Lokander (M), Bo Ammer (SD) och Arne 
Björklund (SD). 

Avstår från att rösta gör Karolina Wallström (L), Marianne Thyr (L), Patrik 
Jämtvall (L) och Gunilla Werme (L). 

Ordföranden finner att Kommunfullmäktige med resultatet 41 ja-röster, 20 
nej-röster och 4 som avstår från att rösta beslutar enligt Kommunstyrelsens 
förslag. 
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Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

- Motionen är tillgodosedd. 

Reservationer 
Ulf Södersten (M), Anders Åhrlin (M), Hossein Azeri (M), Johan Kumlin (M), 
Christopher Hedbom Rydaeus (M), Maria Haglund (M), Cecilia Askerskär 
Philipsson (M), Maria Hedwall (M), Stefan Stark (M), Carina Börjesson 
(M), Anders Brandén (M), Markus Lokander (M), Sigvard Blixt (SD), Daniel 
Spiik (SD), Helena Ståhl (SD), David Larsson (SD), Bo Ammer (SD), Arne 
Björklund (SD), Markus Allard (ÖrP) och Peter Springare (ÖrP) reserverar sig 
mot beslutet till förmån för yrkanden om bifall till motionen. 

§ 143 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. 

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 och den 23 mars 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. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

- Ärendet bordläggs. 
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§ 144 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 och den 
23 mars 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. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

- Ärendet bordläggs. 

§ 145 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 och den 
23 mars 2021. 
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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. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

- Ärendet bordläggs. 

§ 146 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 och den 
23 mars 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. 
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Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

- Ärendet bordläggs. 

§ 147 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, den 17 februari och den 
23 mars 2021. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2020-12-01 
Motion från Vänsterpartiets fullmäktigegrupps om att utlysa klimatnödläge i 
Örebro, 2019-09-25  
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 

- Motionen avslås. 

På Kommunstyrelsens sammanträde reserverade sig Martha Wicklund (V) för 
eget yrkande om bifall till motionen. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

- Ärendet bordläggs. 

§ 148 Svar på motion från Daniel Edström (SD) om mobilt 
sportotek 
Ärendenummer: Ks 415/2016 

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. 

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. 
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§ 149 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. 

Beslutsunderlag 
Liberalernas fullmäktigegrupp, motion om att inte ha konstgräs på 
förskolegårdar, 2017-05-24 
Programnämnd barn och utbildning, protokollsutdrag, 2017-12-05, § 208 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 

- Motionen är tillgodosedd. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

- Ärendet bordläggs. 

§ 150 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 hanterade ärendet den 13 april. 

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

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

- Ärendet bordläggs. 

§ 151 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 och den 23 mars 2021. 

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

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

- Ärendet bordläggs. 

§ 152 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 och den 23 mars 2021. 
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Beslutsunderlag 
Interpellation från Linn Josefsson (V) 
Svar från Ullis Sandberg (S) 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

- Ärendet bordläggs. 

§ 153 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 och den 
23 mars 2021. 

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

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

- Ärendet bordläggs. 

§ 154 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 och den 23 mars 2021. 
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Beslutsunderlag 
Interpellation från Magnus Riseby (L) 
Svar från Marlene Jörhag (KD) 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

- Ärendet bordläggs. 

§ 155 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 och den 23 mars 2021. 

Beslutsunderlag 
Interpellation från Daniel Granqvist (M) 
Svar från Ullis Sandberg (S) 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

- Ärendet bordläggs. 

§ 156 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 och den 23 mars 2021. 

Beslutsunderlag 
Interpellation från Bo Ammer (SD) 
Svar från Ullis Sandberg (S) 
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Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

- Ärendet bordläggs. 

§ 157 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 
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 och den 23 mars 2021. 

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

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

- Ärendet bordläggs. 

§ 158 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 och den 
23 mars 2021. 

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

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

- Ärendet bordläggs. 
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§ 159 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 

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 och den 23 
mars 2021. 

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

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

- Ärendet bordläggs. 

§ 160 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 och den 23 
mars 2021. 

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

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

- Ärendet bordläggs. 

Digitalt justerat



ÖREBRO Protokoll  

  45 (50) 

§ 161 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 och den 23 
mars 2021. 

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

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

- Ärendet bordläggs. 

§ 162 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 och den 23 mars 2021. 

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

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

- Ärendet bordläggs. 
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§ 163 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 och den 23 mars 2021. 

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

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

- Ärendet bordläggs. 

§ 164 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 och den 23 
mars 2021. 

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

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

- Ärendet bordläggs. 
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§ 165 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 och den 23 
mars 2021. 

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

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

- Ärendet bordläggs. 

§ 166 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 och den 23 
mars 2021. 

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

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

- Ärendet bordläggs. 
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§ 167 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 

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

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

- Ärendet bordläggs. 

§ 168 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 

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

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

- Ärendet bordläggs. 
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§ 169 Anmälan av enkla frågor och interpellationer till 
kommande sammanträde 

Ärendebeskrivning 
Christopher Hedbom Rydaeus (M) har inkommit med en interpellation till 
Jessica Ekerbring (S) om att Utanförskapet riskerar välfärden. 

Beslutsunderlag 
Interpellation från Christopher Hedbom Rydaeus (M) till Jessica Ekerbring (S) 
om att utanförskapet riskerar välfärden, Ks 651/2021. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

- Interpellationen får ställas. 

§ 170 Anmälan av motioner 

Ärendebeskrivning 
Christopher Hedbom Rydaeus (M) har inkommit med en motion om att skapa 
en interaktiv brottskarta över Örebro kommun. 

Christopher Hedbom Rydaeus (M) har inkommit med en motion om att 
utbetalning av lön till kommunens anställda ska ske den 25:e varje månad. 

Markus Allard (ÖrP) och Peter Springare (ÖrP) har inkommit med en motion 
om att Örebroarna ska få folkomrösta om BRT. 

Beslutsunderlag 
Motion från Christopher Hedbom Rydaeus (M) om att skapa en interaktiv 
brottskarta över Örebro kommun, Ks 652/2021 
Motion från Christopher Hedbom Rydaeus (M) om att utbetalning av lön till 
kommunens anställda ska ske den 25:e varje månad, Ks 653/2021 
Motion från Markus Allard (ÖrP) och Peter Springare (ÖrP) om att 
Örebroarna ska få folkomrösta om BRT, Ks 654/2021 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

- Remittera motionerna till Kommunstyrelsen. 
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§ 171 Vissa val m.m. 
Ärendenummer: Ks 585/2021 

Ärendebeskrivning 
Valberedningen har den 20 april inkommit med en valhandling. Valhandlingen 
läggs som en bilaga till protokollet. 

Beslutsunderlag 
Valhandling, 2021-04-20 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

- Enligt Valberedningens förslag.
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  Yrkande – Ändring av bolagsordningen och aktieägaravtalet för Länsteatern i Örebro AB 

 
 

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

Yrkande Kommunfullmäktige 
Ärende 11: Ändring av bolagsordningen och aktieägaravtalet för Länsteatern i Örebro AB 
Ärendenummer: KS 96/2021 
Datum: 2021-04-20 

 

Bolaget skall marknadsföras som Länsteatern i Örebro AB 

Länsteatern i Örebro AB är precis som namnet hintar om, en länsteater. Det vill säga en teater som finansieras 
av hela länet och där Region Örebro län också är majoritetsägare med 91 procent och Örebro kommun 
minoritetsägare med resterande 9 procent av aktierna. I sin kommunikation utåt har Länsteatern valt att 
marknadsföra sig som ”Örebro Teater” och det är även så de kallar sig på sin hemsida. Det handlar alltså inte 
om någon enstaka marknadsföring där man valt detta namn, utan är så man just nu väljer att kommunicera 
och presentera sig. Detta är något som många i vårt län reagerat starkt kring, förståeligt nog. I Länsteatern i 
Örebro AB:s styrelse var det faktiskt endast Sverigedemokraterna som protesterade mot detta inofficiella 
namnbyte. I Region Örebro läns Regionstyrelse valde dock Miljöpartiet att lämna ett yrkande i detta ärende, 
med kravet att bolaget ska marknadsföras som Länsteatern i Örebro AB. Detta yrkande valde 
Sverigedemokraterna, Moderaterna, Liberalerna och Vänsterpartiet att stödja. 

Sverigedemokraterna ställer sig självklart bakom detta yrkande även i Örebro kommun och får anta att tidigare 
nämnda partier endast missat att själva göra detta yrkande också i kommunen. Därför korrigerar 
Sverigedemokraterna denna lilla miss genom att helt enkelt föra fram samma yrkande i kommunen, så att vi 
alla kan visa på en konsekvent linje inom bägge instanser. 
 

Med hänvisning till ovanstående yrkar jag: 

- Att följande justering och tillägg görs i § 2 Bolagets verksamhet och syfte i Aktieägaravtalet för Länsteatern i Örebro AB, sista 
stycket:  
 
Verksamheten skall produceras av såväl egen fast ensemble som frilansande konstnärer. Bolaget skall marknadsföras 
under namnet Länsteatern i Örebro AB.  
 

- Att följande justering och tillägg görs på punkt 2. Bolagets verksamhet och syfte i Ägardirektivet för Länsteatern i Örebro AB, 
andra stycket: 
 
Verksamheten skall produceras av såväl egen fast ensemble som frilansande konstnärer. Bolaget skall marknadsföras 
under namnet Länsteatern i Örebro AB. 

 

Om yrkandet faller gäller ovanstående som reservation. 

 

 

 

 

 

För Sverigedemokraterna i Kommunfullmäktige: 

Daniel Spiik (SD) 
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Yrkande
Ärende: Nytt ägardirektiv - Länsteatern i Örebro AB 2021
Ärendenummer: Ks 96/2021

Det är viktigt för medborgarna att känna ägande av sin länsteater, att den är till för dem. De

internationella kontakterna måste vara underordnade de egna medborgarna dvs ägarna. I det

här fallet är det Region Örebro län som är huvudägare och då ska marknadsföringen avbilda det.

Yrkande till kommunstyrelsens förslag till beslut:

- att bolaget ska marknadsföras under namnet “Länsteatern i Örebro”.

Om yrkandet faller ska detta ses som en reservation till förmån för ovanstående förslag.

Maria Sääf, ledamot i kommunfullmäktige

Miljöpartiet de gröna i Örebro kommun
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 2021-04-20 Ks 585/2021 

 

 

    Kommunfullmäktige 
 

 

Vissa val m.m. 

 
Nedanstående personer har begärt entledigande från angivna uppdrag: 
 
 
 
Stefan Almgren (C), Ks 343/2021 Ledamot i Socialnämnden 
  
Carl Henrik Nordström (S), Ks 605/2021 Ledamot i Kommunfullmäktige 
 
Catrin Strömvall (S), Ks 602/2021 Ledamot i Fritidsnämnden 
 
Marian Abdulkadir Ahmed, Ks 610/2021 Ersättare i Socialnämnden 
 
Linda Smedberg (S), Ks 335/2021 Ledamot i Kommunstyrelsen 

 
Anna Johansson (opol) Ledamot i Stadsnät i Kumla AB 
 
Anna Karlberg (opol) Suppleant i Stadsnät i Kumla AB 

 
 
 
  

Kommunfullmäktige föreslås besluta följande: 
 
1. Begärda entlediganden beviljas. 

 
2. Hos Länsstyrelsen begära att ny ledamot efter Carl Henrik Nordström (S) utses 

till Kommunfullmäktige genom ny sammanräkning. 
 

3. Utse Anabel Falkenström (C), tidigare ersättare, till ny ledamot i Socialnämnden 
efter Stefan Almgren (C). 

 
4. Utse Daniel Ryttar (C) till ny ersättare i Socialnämnden efter Anabel Falkenström 

(C). 
 

5. Per-Ove Karlsson (S), tidigare ersättare, till ny ledamot i Fritidsnämnden efter 
Catrin Strömvall (S). 

 
6. Utse Aneta Glusniewska (S) till ny ersättare i Fritidsnämnden efter Per-Ove 

Karlsson (S). Aneta Glusniewska (S) går in som sista ersättare. 
 

7. Utse Caroline Åkesson (S) till ny ersättare i Socialnämnden efter Marian 
Abdulkadir Ahmed (S). Caroline Åkesson (S) går in som sista ersättare. 



 2021-04-20 Ks 585/2021 

 
 

8. Utse Nabil Mouchi (S), tidigare ersättare, till ny ledamot i Kommunstyrelsen efter 
Linda Smedberg (S). 

 
9. Utse Marie Brorson (S) till ny ersättare i Kommunstyrelsen efter Nabil Mouchi 

(S). Marie Brorson (S) går in som sista ersättare. 
 

10. Utse Annelie Persson (opol) till ny ledamot i Stadsnät i Kumla AB efter Anna 
Johansson (opol). Valet avser tiden t.o.m. slutet av den ordinarie årsstämma som 
hålls närmast efter kommande val till Kommunfullmäktige. 
 

11. Utse Linda Kanto (opol) till ny suppleant i Stadsnät i Kumla AB efter Anna 
Karlberg (opol). Valet avser tiden t.o.m. slutet av den ordinarie årsstämma som 
hålls närmast efter kommande val till Kommunfullmäktige. 
 

12. Till handlingarna läggs inkommet protokoll, vari länsstyrelsen den 16 april 2021 
beslutat utse Thomas Börjesson (S) till ledamot i Kommunfullmäktige efter 
Linda Smedberg (S). Per-Erik Andersson (S) utses till ny ersättare. 
 

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

 
 
För valberedningen 
 
 
Eva Eriksson 
Ordförande   Julia Taavela 
    Sekreterare  
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