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Kommunfullmäktige 
 
Datum: 2021-10-19 och 2021-10-20 
Tid: 09:00-17:00 och 09:00-16:30 (ajournering § 276 15:40-16:00) 
Plats: Sessionssalen, Rådhuset 
 
Närvarande ledamöter 
Jan Zetterqvist (S) 
Eva Eriksson (S) 
Ulf Södersten (M) 
John Johansson (S) 
Jessica Ekerbring (S) 
Ullis Sandberg (S) 
Kemal Hoso (S) 
Jonas Håård (S) del av § 267, §§ 268-294 
Gun Carlestam Lewin (S) 
Per Lilja (S) 
Ida Eklund (S) 
Ameer Sachet (S) 
Fisun Yavas (S) 
Marie Brorson (S) 
Carina Toro Hartman (S) 
Susann Wallin (S) 
Roger Andersson (S) 
Anna Hedström (S) 
Frederick Axewill (S) 
Britten Uhlin (S) 
Anders Olsson (C) 
Elisabeth Malmqvist (C) del av § 267, §§ 268-294 
Gunhild Wallin (C) 
Linda Larsson (C) del av § 267, §§ 268-294 
Seydou Bahngoura (C) § 266, del av § 267 
Sara Maxe (KD) 
Lennart Bondeson (KD) 
Marlene Jörhag (KD) 
Linn Josefsson (V) del av 267, §§ 268-294 
Cecilia Lönn Elgstrand (V) § 266, del av § 267, §§ 268-294 
Martha Wicklund (V) 
Anders Åhrlin (M) 
Hossein Azeri (M) 
Johan Kumlin (M) 
Christopher Hedbom Rydaeus (M) § 266, del av § 267 
Emelie Jaxell (M) § 266, del av § 267 
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Maria Haglund (M) 
Cecilia Askerskär Philipsson (M) 
Maria Hedwall (M) 
Daniel Granqvist (M) 
Stefan Stark (M) 
Carina Börjesson (M) del av § 267, §§ 268-294 
Abraham Begallo (SD) 
Sigvard Blixt (SD) del av § 267, §§ 268-294 
Daniel Spiik (SD) 
Helena Ståhl (SD) 
David Larsson (SD) 
Karolina Wallström (L) 
Marianne Thyr (L) 
Carl Kling (L) 
Patrik Jämtvall (L) 
Ulrica Solver-Gustavsson (L) § 266, del av § 267 
Marcus Willén Ode (MP) 
Lea Strandberg (MP) del av § 267, §§ 268-294 
Maria Sääf (MP) 
Markus Allard (ÖrP) 
Peter Springare (ÖrP) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Ingemar Savonen (V) Ersätter Linn Josefsson § 266, del av § 

267  
Ersätter Murad Artin (V) del av § 267 

Eghbal Kamran (M) Ersätter Emelie Jaxell (M) del av § 267, 
§§ 268-294 

Madelene Vikström (S) Ersätter Jonas Håård (S) § 266, del av § 
267 

Inger Carlsson (S) Ersätter Thomas Börjesson (S) 
Jenny Thor (S) Ersätter Kent Vallén (S) 
Abdulrahman Ibrahim Muhammed (C) Ersätter Elisabeth Malmqvist (C) § 266, 

del av § 267  
Ersätter Seydou Bahngoura (C) del av § 
267, §§  268-294 

Annika Tholster (C) Ersätter Linda Larsson (C) § 266, del 
av § 267 

Gunn Öjebrandt (KD) Ersätter Anders Hagström (KD) del av 
§ 267 

Magnus Lagergren (KD) Ersätter Anders Hagström (KD) § 266, 
del av § 267, §§ 268-294 

Sunil Jayasooriya (V) Ersätter Murad Artin (V) § 266, del av 
§ 267, §§ 268-294  
Ersätter Cecilia Lönn Elgstrand (V) del 
av § 267 

Stefan Nilsson (V) Ersätter Faisa Maxamed (V) 
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Anders Brandén (M) Ersätter Carina Börjesson (M) § 266, 
del av § 267  
Ersätter Christopher Hedbom Rydaeus 
(M) del av § 267 

Carl-Johan Wase (M) Ersätter Christopher Hedbom Rydaeus 
(M) del av § 267 

Sara Dicksen (M) Ersätter Carina Börjesson (M) del av § 
267 
Ersätter Cristopher Hedbom Rydaeus 
(M) §§ 268-294 

Bo Ammer (SD) Ersätter Magnus Ingwall (SD) 
Gunilla Werme (L) Ersätter Ulrica Solver Gustavsson (L) 

del av § 267, §§ 268-294 
Pontus Olofsson (MP) Ersätter Lea Strandberg (MP) § 266, 

del av § 267 
 
 
Övriga 
Britta Bjelle Stadsrevisionen 
Lena Jansson Stadsrevisionen 
Bengt Wentzel Stadsrevisionen 
 
Paragraf 266–294 
 
 
 
 
Julia Taavela, sekreterare 
 
Digitalt justerat protokoll. 
 
 
 
 
Jan Zetterqvist (S), ordförande 
 
 
 
 
Kemal Hoso (S), justerare 
 
 
 
 
Marcus Willén Ode (MP), justerare  
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§ 266 Val av protokollsjusterare och bestämmande av tid 
för justering av protokollet 

Ärendebeskrivning 
På förslag av ordförande Jan Zetterqvist (S) uppdras åt Kemal Hoso (S) 
och Marcus Willén Ode (MP) med Carina Toro Hartman (S) och Peter 
Springare (ÖrP) som ersättare, att jämte ordföranden justera protokollet. 
Justeringen äger rum den 27 oktober 2021. 

§ 267 Övergripande strategier och budget 2022 med plan 
för 2023-2024 
Ärendenummer: Ks 1346/2020 

Ärendebeskrivning 
Förslag till Övergripande strategier och budget 2022 med plan för 2023–
2024 för Örebro kommun, ”Ett Örebro för framtiden”, har tagits fram av 
Socialdemokraterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna.   
 
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 12 oktober. 

Beslutsunderlag 
”Ett Örebro för framtiden” – kommunledningen i Örebros övergripande 
strategier och budget 2022 med plan för 2023–2024 
Driftbudgetförändringar 
Investeringsprogram 2022–2025, 2021-09-28 (reviderad 2021-10-20) 
Vatten- och avloppstaxa 
Avfallstaxa 
Föreskrifter om kommunalt avfall 
Moderaternas budgetförslag 
Reservation från Moderaterna 
Sverigedemokraternas budgetförslag 
Vänsterpartiets budgetförslag 
Reservation från Vänsterpartiet 
Liberalernas budgetförslag 
Reservation från Liberalerna 
Miljöpartiets budgetförslag 
Örebropartiets budgetförslag 
MBL protokoll 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 
 
1. Övergripande strateger och budget 2022 med plan för 2023–2024 fastställs 
enligt förslaget ”Ett Örebro för framtiden”.  
 
2. Skattesatsen för allmän kommunalskatt år 2022 fastställs till 21,35. 



ÖREBRO Protokoll  
 

  5 (30) 
 

 
3. Finansiella mål och verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning för 2022 
fastställs enligt förslaget i budgethandlingen. 
 
4. Driftbudgetramar för 2022 fastställs enligt förslaget i budgethandlingen. 
 
5. Investeringsprogrammet för 2022 med plan för 2023–2025 fastställs. 
 
6. Igångsättningsbeslut beviljas för de investeringsprojekt med start 2022 som 
redovisas med finansiering i investeringsprogrammet. 
 
7. I kommunstyrelsens uppdrag ingår att under året, i konsekvens med fattade 
beslut, ombudgetera inom ramen för beslutat budget för verksamhetens 
nettokostnad. 
 
8. I kommunstyrelsens uppdrag ingår att fatta beslut om ombudgetering 
gällande den volympottsfinansierade investeringsbudgeten inom 
programområde samhällsbyggnad (i syfte att öka genomförandegraden). 
 
9. Anta Örebro kommuns vatten- och avloppstaxa. Taxan gäller från och med 
1 januari 2022. 
 
10. Anta Örebro kommuns taxa för avfall. Taxan gäller från och med den 1 
januari 2022. 
 
11. Anta Örebro kommuns reviderade föreskrifter om kommunalt avfall. 
Föreskrifterna ska gälla från och med den 1 januari 2022. 
 
Vid Kommunstyrelsens sammanträde reserverade sig Anders Åhrlin (M), Maria 
Haglund (M), Johan Kumlin (M) och Cecilia Askerskär Philipsson (M) mot 
beslutet till förmån för Anders Åhrlins (M) yrkande om att bifalla 
Moderaternas förslag till budget. 

Karolina Wallström (L) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget 
yrkande om att bifalla Liberalernas förslag till budget. 

Martha Wicklund (V) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget yrkande 
om att bifalla Vänsterpartiets förslag till budget. 

Helena Ståhl (SD) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget yrkande om 
att bifalla Sverigedemokraternas förslag till budget. 

Kommunfullmäktiges behandling 
John Johansson (S) föredrar en revidering som har gjorts i bilaga 2 
”Investeringsprogram 2022-2025” då ett summeringsfel upptäckts i tabellen 
”Driftkostnadskonsekvenserna av kommunens investeringsbudget”. Tabellen 
har uppdaterats med korrekt summering så att gasverksamhetens 
driftkostnadskonsekvenser om 735 tkr ingår i summeringarna. 
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Yrkande 
John Johansson (S), Jimmy Nordengren (C), Marlene Jörhag (KD), Fisun 
Yavas (S), Anders Olsson (C), Lennart Bondeson (KD), Jessica Ekerbring (S), 
Sara Maxe (KD), Elisabeth Malmqvist (C), Magnus Lagergren (KD), 
Abdulrahman Ibrahim Muhammed (C), Susann Wallin (S), Inger Carlsson (S), 
Carina Toro Hartman (S), Marie Brorson (S), Gunhild Wallin (C), Johan 
Arenius (KD), Frederick Axewill (S), Annika Tholster (C), Britten Uhlin (S), 
Gunn Öjebrandt (KD), Ullis Sandberg (S), Linda Larsson (C), Jonas Håård (S), 
Anna Hedström (S), Gun Carlestam Lewin (S), Kemal Hoso (S) och Ida 
Eklund (S) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag med föredragen 
revidering i Investeringsprogram 2022–2025. 

Anders Åhrlin (M), Maria Haglund (M), Cecilia Askerskär Philipsson (M), 
Daniel Granqvist (M), Christopher Hedbom Rydaeus (M), Stefan Stark (M), 
Sara Dicksen (M), Emelie Jaxell (M), Anders Brandén (M), Carina Börjesson 
(M), Carl-Johan Wase (M), Hossein Azeri (M), Johan Kumlin (M) och Maria 
Hedwall (M) yrkar bifall till Moderaternas förslag till budget för 2022 samt 
avslag på beslutspunkterna avslag på beslutspunkterna 1, 3, 4, 5 och 6 i 
Kommunstyrelsens förslag. 

Helena Ståhl (SD), Bo Ammer (SD), Daniel Spiik (SD), David Larsson (SD), 
Abraham Begallo (SD) och Bo Ammer (SD) yrkar bifall till 
Sverigedemokraternas förslag till budget för 2022 samt avslag på 
beslutspunkterna 1, 2, 4, 5 och 6 i Kommunstyrelsens förslag. 

Martha Wicklund (V), Stefan Nilsson (V), Sunil Jayasooriya (V), Cecilia Lönn 
Elgstrand (V), Ingemar Savonen (V) och Linn Josefsson (V) yrkar bifall till 
Vänsterpartiets förslag till budget för 2022, avslag på beslutspunkterna 1 och 
4 i Kommunstyrelsens förslag samt bifall till beslutspunkterna 2, 3 och 7-11 i 
Kommunstyrelsens förslag. 

Karolina Wallström (L), Patrik Jämtvall (L), Ulrica Solver-Gustavsson (L), 
Gunilla Werme (L), Marianne Thyr (L) och Carl Kling (L) yrkar bifall 
till Liberalernas förslag till budget för 2022 samt avslag på beslutspunkterna 1, 
3, 4, 5 och 6 i Kommunstyrelsens förslag. 

Maria Sääf (MP), Marcus Willén Ode (MP), Lea Strandberg (MP) och Pontus 
Olofsson (MP) yrkar bifall till Miljöpartiets förslag till budget för 2022, avslag 
på beslutspunkterna 1, 3-6 i Kommunstyrelsens förslag samt bifall till 
beslutspunkterna 2 och 7-11 i Kommunstyrelsens förslag. 

Markus Allard (ÖrP) och Peter Springare (ÖrP) yrkar bifall 
till Örebropartiets förslag till budget för 2022. 

Proposition 
Ordförande Jan Zetterqvist (S) finner att det finns sju förslag till beslut, det vill 
säga Kommunstyrelsens förslag samt egna budgetförslag från Moderaterna, 
Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet, Liberalerna, Miljöpartiet och 
Örebropartiet. Ordföranden redovisar en propositionsordning där respektive 
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förslag till beslut hanteras ett i taget genom acklamation. Kommunfullmäktige 
godkänner propositionsordningen. 

Ordföranden ställer respektive förslag till beslut under proposition och finner 
att Kommunfullmäktige beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
1. Övergripande strateger och budget 2022 med plan för 2023–2024 fastställs 
enligt förslaget ”Ett Örebro för framtiden”.  
 
2. Skattesatsen för allmän kommunalskatt år 2022 fastställs till 21,35. 
 
3. Finansiella mål och verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning för 2022 
fastställs enligt förslaget i budgethandlingen. 
 
4. Driftbudgetramar för 2022 fastställs enligt förslaget i budgethandlingen. 
 
5. Investeringsprogrammet för 2022 med plan för 2023–2025 fastställs. 
 
6. Igångsättningsbeslut beviljas för de investeringsprojekt med start 2022 som 
redovisas med finansiering i investeringsprogrammet. 
 
7. I kommunstyrelsens uppdrag ingår att under året, i konsekvens med fattade 
beslut, ombudgetera inom ramen för beslutat budget för verksamhetens 
nettokostnad. 
 
8. I kommunstyrelsens uppdrag ingår att fatta beslut om ombudgetering 
gällande den volympottsfinansierade investeringsbudgeten inom 
programområde samhällsbyggnad (i syfte att öka genomförandegraden). 
 
9. Anta Örebro kommuns vatten- och avloppstaxa. Taxan gäller från och med 
1 januari 2022. 
 
10. Anta Örebro kommuns taxa för avfall. Taxan gäller från och med den 1 
januari 2022. 
 
11. Anta Örebro kommuns reviderade föreskrifter om kommunalt avfall. 
Föreskrifterna ska gälla från och med den 1 januari 2022. 

Reservation 
Anders Åhrlin (M), Ulf Södersten (M), Carina Börjesson (M), Cecilia Askerskär 
Philipsson (M), Daniel Granqvist (M), Hossein Azeri (SD), Johan Kumlin (M), 
Maria Haglund (M), Maria Hedwall (M), Stefan Stark, Eghbal Kamran (M) och 
Sara Dicksen (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för Anders Åhrlin 
m.fl. (M) yrkanden. 
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Helena Ståhl (SD), Abraham Begallo (SD), Daniel Spiik (SD), David Larsson 
(SD), Sigvard Blixt (SD) och Bo Ammer (SD) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för Helena Ståhls m.fl. (SD) yrkanden. 
 
Karolina Wallström (L), Carl Kling (L), Marianne Thyr (L), Patrik Jämtvall (L) 
och Gunilla Werme (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för Karolina 
Wallströms m.fl. (L) yrkanden. 
 
Lea Strandberg (MP), Marcus Willén Ode (MP) och Maria Sääf (MP) reserverar 
sig mot beslutet till förmån för Maria Sääfs m.fl. (MP) yrkanden. 

Martha Wicklund (V), Cecilia Lönn Elgstrand (V), Linn Josefsson (V), Stefan 
Nilsson (V) och Sunil Jayasooriya (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för 
Martha Wicklunds (V) m.fl. yrkanden. 
 
Markus Allard (ÖrP) och Peter Springare (ÖrP) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för Markus Allards m.fl. (ÖrP) yrkanden. 

§ 268 Ägardirektiv för Alfred Nobel Science Park 
Ärendenummer: Ks 1007/2021 

Ärendebeskrivning 
Örebro kommun äger genom Örebro Rådhus AB 520 aktier, vilket motsvarar 
52 % av aktierna i Alfred Nobel Science Park AB (”Bolaget”). Övriga delägare 
är Region Örebro läns förvaltnings AB med 288 aktier (28,8 %) och Örebro 
universitet Holding AB med 192 aktier (19,2 %). 
 
Bolaget är en av aktörerna i länets Innovationsstödsystem tillsammans med 
Inkubera, ORU Holding och ALMI Mälardalen. En översyn av 
Innovationsstödsystemet pågår som bland annat har påvisat ett behov av ett 
tydligare uppdrag för Alfred Nobel Science Park. Med anledning av den 
översynen och de förändrade ekonomiska förutsättningarna för Bolaget har ett 
förslag till nytt ägardirektiv tagits fram. 
 
De viktigaste skillnaderna jämfört med det nuvarande ägardirektivet är: 

• Tydliggöra Bolagets roll i länets Innovationsstödsystem. 
• Betona Bolagets mäklande roll och att Bolaget ska bidra med kunskap 

kring marknadsanalys, metodstöd och nätverk. 
• Hänvisa till prioriterade inriktningar och applikationsområden i Region 

Örebro läns Innovationsstrategi samt till Örebro universitets 
prioriterade styrkeområden istället för att peka ut specifika 
profilområden. 

• Ger inte bolaget i uppdrag att själva skapa och driva mötesplats/er utan 
pekar på samverkan med andra. 

• Betonar systemtänk och samverkan med övriga aktörer i 
innovationsstödsystemet. 
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Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 12 oktober. 

Beslutsunderlag 
Gällande ägardirektiv, fastställda av bolagsstämman 2021-07-05 
Förslag till nytt ägardirektiv, 2021-08-25 
Tjänsteskrivelse, 2021-08-26 
Reservation från Martha Wicklund (V) 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 
 
1. Kommunfullmäktige godkänner förslag till ägardirektiv. 
 
2. Örebro Rådhus AB får i uppdrag att vid bolagsstämma i Alfred Nobel 
Science Park AB rösta för att anta ägardirektivet. 
 
3. Ovanstående beslutspunkter gäller under förutsättning att regionfullmäktige 
i Region Örebro län och Örebro universitet fattar motsvarande beslut. 
 
Vid Kommunstyrelsens sammanträde reserverade sig Martha Wicklund (V) 
mot beslutet till förmån för eget yrkande att ärendet återremitteras och lämnas 
till Jämställdhetsdelegationen för synpunkter innan det kommer upp för beslut 
i Kommunstyrelsen. 

Yrkande 
John Johansson (S) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag. 
 
Martha Wicklund (V) yrkar att ärendet återremitteras med motiveringen att det 
ska lämnas till Jämställdhetsdelegationen för synpunkter innan det kommer 
upp för beslut i Kommunstyrelsen. 
 
Anders Åhrlin (M) yrkar att ärendet ska avgöras idag samt bifall till 
Kommunstyrelsens förslag. 
 
John Johansson (S) yrkar bifall till Anders Åhrlins (M) yrkande om att ärendet 
ska avgöras idag. 

Proposition 
Ordförande Jan Zetterqvist (S) ställer först Martha Wicklunds (V) yrkande om 
återremiss under proposition och finner att Kommunfullmäktige beslutar att 
ärendet ska avgöras idag.  
 
Därefter finner ordföranden att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 
bifall till Kommunstyrelsens förslag och att Kommunfullmäktige beslutar enligt 
detta. 
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Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
1. Kommunfullmäktige godkänner förslag till ägardirektiv. 
 
2. Örebro Rådhus AB får i uppdrag att vid bolagsstämma i Alfred Nobel 
Science Park AB rösta för att anta ägardirektivet. 
 
3. Ovanstående beslutspunkter gäller under förutsättning att regionfullmäktige 
i Region Örebro län och Örebro universitet fattar motsvarande beslut. 

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

§ 269 Ombudgeteringar och tilläggsanslag 
Ärendenummer: Ks 48/2021 

Ärendebeskrivning 
Ärendet innefattar ombudgetering av skatteintäkter och generella bidrag, 
ombudgeteringar mellan nämnder och kommunstyrelsen samt tilläggsanslag för 
kostnadsökningar. 
 
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 12 oktober. Kommunstyrelsen 
beslutade för egen del om beslutspunkterna 3-5: 
 
3. Tilläggsanslag beviljas med totalt 17 455 tkr enligt 
kommunstyrelseförvaltningens förslag. 
4. Finansiering av tilläggsanslagen sker ur kommunstyrelsens utrymme för 
oförutsedda behov med 1 000 tkr, ur politiskt utrymme ospecificerat med 
1 490 tkr samt ur kommunstyrelsens utrymme för kompensation av 
investeringar med 14 965 tkr. 
5. Ombudgeteringar om 17 187 tkr beviljas enligt 
kommunstyrelseförvaltningens förslag. 
 
Vid Kommunstyrelsens sammanträde reserverade sig Karolina Wallström (L) 
mot beslutspunkt 5 till förmån för eget avslagsyrkande. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-09-28 
Reservation från Karolina Wallström (L) 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 
 
1. Kommunens budgeterade skatteintäkter och generella statsbidrag höjs med 
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75 mnkr, från 9 361 mnkr till 9 436 mnkr. 
 
2. Tilläggsanslag för 2021 finansierade genom ökad budget för skatter och 
generella statsbidrag beviljas med totalt 75 000 tkr enligt 
kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

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

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

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
1. Kommunens budgeterade skatteintäkter och generella statsbidrag höjs med 
75 mnkr, från 9 361 mnkr till 9 436 mnkr. 
 
2. Tilläggsanslag för 2021 finansierade genom ökad budget för skatter och 
generella statsbidrag beviljas med totalt 75 000 tkr enligt 
kommunstyrelseförvaltningens förslag. 
 
Maria Sääf (MP), Lea Strandberg (MP) och Marcus Willén Ode (MP) deltar inte 
i beslutet. 

§ 270 Delårsrapport med prognos 2 2021 Örebro kommun 
Ärendenummer: Ks 1134/2021 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen har sammanställt en delårsrapport till och med den 31 
augusti och en helårsprognos 2 för 2021 för Örebro kommun. Inom samtliga 
sex målområden är bedömningen att fortsatt arbete krävs för att nå målen. 
Analyserna visar att utvecklingen går åt rätt håll inom 5 av de 33 
Kommunfullmäktigemålen för att uppnås inom planperioden. Inom 28 av 
målen är den sammantagna bedömningen att vi inte når önskvärda effekter, 
trots utvecklingsarbeten, och bedömningen är att fortsatt arbete krävs för att 
nå målen. 
 
Prognosen visar på måluppfyllelse inom samtliga fyra finansiella mål. 
 
Mot bakgrund av att samtliga finansiella mål enligt prognos kommer att 
uppfyllas och att nämnderna klarar sina grunduppdrag med god kvalitet görs 
den sammantagna bedömningen att målen för god ekonomisk hushållning 
uppfylls, trots att fortsatt arbete krävs avseende verksamhetsmålen. 
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Delårsresultatet januari till augusti 2021 uppgår till 972 mnkr. Kommunens 
prognos för helåret bedöms till 658 mnkr, vilket är 405 mnkr mer än 
budgeterat. Under 2021 beräknas 73 mnkr tas i anspråk ur reserveringar inom 
eget kapital för specifika ändamål. Nämnderna visar sammantaget en negativ 
budgetavvikelse på 55 mnkr. Verksamhetens nettokostnader prognostiseras att 
uppgå till 98 procent av skatteintäkter, utjämning och generella statsbidrag. 
Den prognostiserade nettokostnadsutvecklingen (5,6 procent) överstiger dock 
den prognostiserade utvecklingen av skatteintäkter, utjämning och generella 
statsbidrag (3,5 procent). Exkluderas jämförelsestörande poster uppgår årets 
prognos till 271 mnkr. Årets prognos för kommunens balanskravsresultat är 
positiv och uppgår till 394 mnkr. Kommunens investeringar för de 
skattefinansierade verksamheterna prognostiseras till 562 mnkr. De 
taxefinansierade investeringarna prognostiseras till 389 mnkr. Bolagens 
investeringar för skattefinansierad verksamhet väntas uppgå till 789 mnkr. 
 
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 12 oktober. Kommunstyrelsen 
beslutade för egen del att delårsrapport med prognos 2 2021 överlämnas till 
revisorerna för granskning och att Anders Åhrlin (M) får lämna ett särskilt 
yttrande till protokollet. 

Beslutsunderlag 
Delårsrapport med prognos 2 2021 Örebro kommun 2021-10-01 
Revisorernas bedömning av delårsrapport 2021 
Granskning av delårsbokslut 2021 
Särskilt yttrande från Anders Åhrlin (M) 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 
 
1. Delårsrapport med prognos 2 för 2021 godkänns. 
 
2. Samtliga nämnder som redovisar prognostiserat underskott för år 2021 ska 
besluta om åtgärder för att klara att bedriva verksamheten inom beslutade 
budgetramar. Hänsyn ska dock tas till årets ekonomiska effekter av den 
pågående pandemin. 

Kommunfullmäktiges behandling 
Lena Jansson, Stadsrevisionens ordförande föredrar revisionens granskning av 
delårsrapporten. 

Yrkande 
John Johansson (S), Jimmy Nordengren (C), Gunhild Wallin (C), Fisun Yavas 
(S), Helena Ståhl (SD), Maria Haglund (M), Abdulrahman Ibrahim Muhammed 
(C), Carina Toro Hartman (S), Anders Olsson och Ullis Sandberg (S) yrkar 
bifall till Kommunstyrelsens förslag. 
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Anders Åhrlin ((M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag samt att få lämna 
ett särskilt yttrande till protokollet. 

Proposition 
Ordförande Jan Zetterqvist (S) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill 
säga bifall till Kommunstyrelsens förslag och att Kommunfullmäktige beslutar 
enligt detta. 
 
Därefter ställer ordföranden Anders Åhrlins (M) yrkande om att få lämna ett 
särskilt yttrande till protokollet under proposition och finner att 
Kommunfullmäktige godkänner detta. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
1. Delårsrapport med prognos 2 för 2021 godkänns. 
 
2. Samtliga nämnder som redovisar prognostiserat underskott för år 2021 ska 
besluta om åtgärder för att klara att bedriva verksamheten inom beslutade 
budgetramar. Hänsyn ska dock tas till årets ekonomiska effekter av den 
pågående pandemin. 
 
3. Anders Åhrlin (M) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet. 
 
Cecilia Lönn Elgstrand (V), Linn Josefsson (V), Stefan Nilsson (V), Sunil 
Jayasooriya (V), Lea Strandberg (MP), Marcus Willén Ode (MP) och Maria Sääf 
(MP), Karolina Wallström (L), Carl Kling (L), Marianne Thyr (L), Patrik 
Jämtvall (L) och Gunilla Werme (L) deltar inte i beslutet. 

§ 271 Enkel fråga från Lea Strandberg (MP) till Marlene 
Jörhag (KD) om döva får vara delaktiga i den 
demokratiska processen 
Ärendenummer: Ks 1190/2021 

Ärendebeskrivning 
Lea Strandberg (MP) har inkommit med en enkel fråga till Marlene Jörhag 
(KD) om döva får vara delaktiga i den demokratiska processen 

Frågan anmäldes till Kommunfullmäktiges sammanträde den 19 och 20 
oktober 2021. 

Beslutsunderlag 
Fråga från Lea Strandberg (MP) 
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Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
1. Frågan får ställas. 
 
2. Frångå ärendet som därmed är färdigbehandlat. 

§ 272 Valdistriktsindelning 
Ärendenummer: Ks 984/2021 

Ärendebeskrivning 
I samband med allmänna val är en kommun uppdelad i valkretsar och 
valdistrikt där distrikten är den minsta enheten och närmast väljaren. Inför 
varje val ska Kommunfullmäktige enligt vallagen senast i oktober månad innan 
ett valår besluta angående valdistrikt med namn och beteckningar.   
 
I och med att Örebro kommun växer behöver även antalet valdistrikt utökas 
inför valet till riksdag, kommun och landsting 2022. 
 
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 12 oktober. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-08-20 
Kartbilaga 
Lista med valdistriktsnamn och beteckningar 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 
 
- Valdistriktsindelningen inför valåret 2022 antas. 

Yrkande 
John Johansson (S) och Marcus Willén Ode (MP) yrkar bifall till 
Kommunstyrelsens förslag.  

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

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
- Valdistriktsindelningen inför valåret 2022 antas. 
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§ 273 Redovisning av partistöd 2020 
Ärendenummer: Ks 779/2021 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har den 30 januari 2019, § 17 beslutat om regler för 
kommunalt partistöd. Reglerna utgår från kommunallagens bestämmelser på 
området, kommunallagen 4 kap 29 – 32 §§. 
 
Av reglerna för partistöd framgår att partierna årligen ska lämna en skriftlig 
redovisning som visar att partistödet har använts för att stärka partiets ställning 
i den kommunala demokratin. Partistödet är avsett för det lokala partiarbetet 
som riktar sig till kommunmedlemmarna. 
 
Redovisningen ska avse perioden 1 januari–31 december och ges in till 
fullmäktige senast sex månader efter redovisningsperiodens utgång. En av 
mottagaren utsedd särskild granskare ska granska om redovisningen ger en 
rättvisande bild av hur mottagaren har använt partistödet. Granskarens rapport 
över granskningen ska bifogas redovisningen. 
 
Reglerna är avsedda att göra beslutsfattandet, utbetalningarna och 
uppföljningen av det lokala partistödet mer transparent. Lagstiftningen 
innehåller relativt detaljerade krav på redovisning och granskning av hur 
partistödets används - men avsikten är inte att handläggningen av det årliga 
beslutet om utbetalning ska innefatta en materiell prövning av hur ett enskilt 
parti faktiskt brukat sitt partistöd. Genom den årliga hanteringen får partierna 
ett ansvar för att själva redovisa användningen av stödet - i former partiet 
väljer. Reglerna bidrar till att synliggöra partiernas överväganden så att de blir 
tillgängliga för medborgarna inom ramen för den offentlighet som är naturligt 
förknippad med att ett ärende läggs på fullmäktiges bord. 
 
Mot bakgrund av ovanstående kan inte kommunen besluta hur redovisningen 
närmare ska ske, utan endast lämna en rekommendation på hur det kan ske. 
 
Samtliga nio partier som var representerade i Kommunfullmäktige under år 
2020 har inkommit med redovisning inom sex månader efter periodens utgång. 
 
Storleken på partistödet regleras i Riktlinjer för arvoden och ersättningar till 
förtroendevalda, partigruppsresurser och partistöd mandatperioden 2019-2022. 
Partistödet består av ett grundstöd, som uppgår till om 40 000 kronor per parti 
och år, samt ett mandatstöd, som uppgår till 2 x prisbasbeloppet per mandat 
och år. 
 
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 12 oktober. 
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Beslutsunderlag 
Redovisningar från Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna, 
Moderaterna, Miljöpartiet, Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna, 
Vänsterpartiet och Örebropartiet 
Tjänsteskrivelse, 2021-09-03 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 
 
1. Redovisning av lokalt partistöd för 2020 från Centerpartiet, 
Kristdemokraterna, Liberalerna, Miljöpartiet, Moderaterna, 
Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet och Örebropartiet 
läggs till handlingarna. 
 
2. Kommunalt partistöd för år 2022 utbetalas till samtliga nio partier 
representerade i Kommunfullmäktige.  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
- Enligt Kommunstyrelsens förslag. 

§ 274 Revidering av Vuxenutbildnings- och 
arbetsmarknadsnämndens reglemente 
Ärendenummer: Ks 608/2018 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktiges beslutade den 28 januari 2020 om revidering av 
nämndreglemente för Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
gällande organisationsändringar för dödsbohandläggning. 
 
När reglemente reviderades och ansvaret för dödsbohandläggningen fördes 
över från Socialnämnden till Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
blev det ett fel i det reglementet som Kommunfullmäktige beslutade om. Det 
som skulle ha föreslagits som en ny paragraf blev istället ett stycke under 
paragraf 1 som reglerar den kommunala vuxenutbildningen. 
 
Förslaget är att stycket ”Att i vissa situationer ordna gravsättning enligt 5 kap 2 
§ begravningslagen” blir en ny paragraf 10 i Vuxenutbildnings- och 
arbetsmarknadsnämndens reglemente. 
 
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 12 oktober. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-10-05 
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 
 
- Reglementet för Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ändras så 
att stycket ”att i vissa situationer ordna gravsättning enligt 5 kap 2 § 
begravningslagen” blir en ny paragraf 10 i nämndens reglemente. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
- Enligt Kommunstyrelsens förslag. 

§ 275 Sammanträdestider för Kommunfullmäktige 2022 
Ärendenummer: Ks 874/2021 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat förslag till sammanträdestider för 
år 2022. Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige behandlar alltid ärenden 
samma månad. Detta för att minska ordinarie tid för ärenden mellan 
Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige samtidigt som att det ska finnas 
förutsättningar för att hantera ärendena på ett korrekt och rättssäkert sätt. Vid 
planeringen av sammanträdestider har det hänsyn tagits till bland annat 
ekonomiprocesserna och styrmodell. 
 
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 12 oktober. Kommunstyrelsen 
beslutade för egen del om beslutspunkterna 1-6. 
 
1. Ordinarie beslutssammanträden med Kommunstyrelsen ska under år 2022 
hållas tisdagar klockan 14.15 den 18 januari, 8 februari, 22 mars, 5 april, 17 maj, 
7 juni, 30 augusti, 20 september, 18 oktober, 15 november och den 6 december 
med beredningssammanträden tisdagar klockan 09.00-12.00 den 11 januari, 1 
februari, 15 mars, 29 mars, 10 maj, 31 maj, 23 augusti, 13 september, 11 
oktober, 8 november och den 29 november. 
2. Kommunstyrelsens utskott för hållbar utveckling rekommenderas att under 
år 2022 förlägga sina sammanträden tisdagar kl. 09.00-10.30 den 18 januari, 8 
februari, 22 mars, 5 april, 17 maj, 7 juni, 30 augusti, 20 september, 18 oktober, 
15 november och den 6 december. 
3. Kommunstyrelsens ekonomiberedningsutskott rekommenderas att under 
2022 förlägga sina sammanträden tisdagar 10.30-12.00 den 18 januari, 8 
februari, 22 mars, 5 april, 17 maj, 7 juni, 30 augusti, 20 september, 18 oktober, 
15 november och den 6 december 
4. Kommunstyrelsens utskott för socialt förebyggande arbete rekommenderas 
att under år 2022 förlägga sina sammanträden tisdagar klockan 14.00-17.00 den 
11 januari, 1 februari, 15 mars, 29 mars, 10 maj, 31 maj, 23 augusti, 13 
september, 11 oktober, 8 november och den 29 november. 
5. Programnämnderna rekommenderas att under år 2021 förlägga sina 
sammanträden till veckorna 2, 5, 9, 12, 17, 21, 35, 39, 43, 46 och 50. 
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Programnämnderna rekommenderas att under år 2022 undvika att förlägga 
mötestider som krockar med Kommunstyrelsens och Kommunfullmäktiges 
sammanträden, samt undvika att förlägga mötestider på onsdagar. 
6. Driftsnämnderna rekommenderas att under år 2022 förlägga sina 
sammanträden till veckorna 3, 7, 11, 16, 20, 34, 38, 42, 45 och 49. 
Driftsnämnderna rekommenderas att under år 2022 undvika att förlägga 
mötestider som krockar med Kommunstyrelsens och Kommunfullmäktiges 
sammanträden samt undvika att förlägga mötestider på onsdagar. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-09-28 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 
 
- Ordinarie sammanträden med Kommunfullmäktige ska under år 2022 hållas 
klockan 09.00- ca 17.00 tisdagen 25 januari, onsdag 16 februari, onsdag 30 
mars, onsdag 27 april, onsdag 25 maj, onsdag 15 juni, onsdag 28 september, 
tisdag 25 oktober, onsdag 23 november och måndag-tisdag 12-13 december. 
Tid för eventuella extra sammanträden reserveras till onsdag 8 mars och 
onsdag 24 augusti, klockan 09.00- ca 17.00. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
- Enligt Kommunstyrelsens förslag. 

§ 276 Redovisning av obesvarade motioner 
Ärendenummer: Ks 1071/2021 

Ärendebeskrivning 
Enligt kommunallagen 5 kap. 35 § ska en motion beredas så, att fullmäktige 
kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väcktes. Om beredningen 
inte kan avslutas inom denna tid ska detta, och vad som har kommit fram vid 
beredningen, anmälas till fullmäktige inom samma tid. 
 
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat en förteckning över motioner som 
inte är slutligt färdigberedda. 
 
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 12 oktober. 

Beslutsunderlag 
Sammanställning av obesvarade motioner, 2021-10-29 
Tjänsteskrivelse, 2021-10-13 
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 
 
- Anmälan läggs till handlingarna. 
 
Vid Kommunstyrelsens sammanträde reserverade sig Helena Ståhl (SD) mot 
beslutet till förmån för eget yrkande om att ärendet återremitteras för 
att förteckningen inte uppfyller Kommunallagens krav. 

Yrkande 
Helena Ståhl (SD) yrkar att ärendet återremitteras, och återkommer till 
sammanträdet i december, för att ta fram en lista som representerar vad som 
framkommit under beredningen av motionerna samt hur en rutin för att ta 
ställning till huruvida motionen ska avskrivas från vidare handläggning i 
anslutning till denna redovisning ska se ut.  
 
Markus Allard (ÖrP), Karolina Wallström (L) och Anders Åhrlin 
(M) yrkar bifall till Helena Ståhls (SD) yrkande. 
 
Ajournering 
Kommunfullmäktige ajournerar sig 20 minuter för överläggning. 

Proposition 
Ordförande Jan Zetterqvist (S) ställer först Helena Ståhls (SD) yrkande om 
återremiss under proposition och finner att Kommunfullmäktige beslutar att 
ärendet ska återremitteras. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
- Ärendet återremitteras, och återkommer till sammanträdet i december, för att 
ta fram en lista som representerar vad som framkommit under beredningen av 
motionerna samt hur en rutin för att ta ställning till huruvida motionen ska 
avskrivas från vidare handläggning i anslutning till denna redovisning ska se ut. 
 
Martha Wicklund (V), Cecilia Lönn Elgstrand (V), Linn Josefsson (V), Stefan 
Nilsson (V), Sunil Jayasooriya (V), Lea Strandberg (MP), Marcus Willén Ode 
(MP) och Maria Sääf (MP) deltar inte i beslutet. 

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

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

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

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

Programnämnd social välfärd behandlade ärendet den 4 mars 2021. 
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 14 september 2021. 
 
Kommunfullmäktige bordlade motionen vid sitt sammanträde den 22 
september. 

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

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 

- Motionen avslås. 

På Kommunstyrelsens sammanträde reserverade sig Anders Åhrlin (M), Maria 
Haglund (M), Johan Kumlin (M) och Cecilia Askerskär Philipsson (M) mot 
beslutet till förmån för Anders Åhrlins (M) yrkande. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
- Ärendet bordläggs. 

§ 278 Svar på motion från Marcus Willén Ode (MP) om att 
låta sextonåringar rösta 
Ärendenummer: Ks 1658/2019 

Ärendebeskrivning 
Marcus Willén Ode (MP) inkom med en motion den 22 oktober 2019 om att 
låta sextonåringar rösta i valet till Kommunfullmäktige 2022. 
 
Motionären föreslår att: 
 
1. Örebro kommun hemställer hos regeringen om att bli testkommun för en 
rösträttsålder på sexton år inför valet till kommunfullmäktige 2022. 
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2. Örebro kommun hemställer hos regeringen om sänt valbarhetsålder till 
sexton år för kommunfullmäktige och andra kommunala förtroendeuppdrag. 
 
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 12 oktober. 

Beslutsunderlag 
Marcus Willéns (MP) motion om att låta sextonåringar rösta, 2019-10-22 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 
 
- Motionen avslås. 
 
Vid Kommunstyrelsens sammanträde reserverade sig Martha Wicklund (V) 
mot beslutet till förmån för eget yrkande om att bifalla motionen.  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
- Ärendet bordläggs. 

§ 279 Svar på motion från Murad Artin (V) om att vidga 
relationerna med omvärlden 
Ärendenummer: Ks 821/2013 

Ärendebeskrivning 
Murad Artin (V) inkom med en motion med rubriken ”Vidga relationerna med 
omvärlden” som anmäldes till Kommunfullmäktige den 15 augusti 2013. 
 
I motionen föreslår motionärerna kommunfullmäktige: 
 
1. Att ge kommunledningskontoret i uppdrag att utarbeta en ansökan för 
deltagande i projektet Kommunalt Partnerskap med inriktning mot ett eller 
flera utvecklingsländer. 
 
2. Att ge kommunledningskontoret i uppdrag att finna en lämplig kommun i 
mellanöstern att etablera ett vänortssamarbete med. 
 
Ärendet behandlades av Kommunstyrelsen den 18 mars 2014. 
 
Ärendet bordlades vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 23 april, 21 maj 
och den 18 juni 2014. 
 
Ärendet återremitterades vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 24 
november 2014 med motiveringen att ge kommunstyrelseförvaltningen att 
utreda inom vilka länder Örebro kommun ska ingå ett Kommunalt 
Partnerskap. 
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Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 12 oktober. 

Beslutsunderlag 
Vänsterpartiets fullmäktigegrupp om att vidga relationerna med omvärlden, 
2013-08-15 
Tjänsteskrivelse, 2021-09-01 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 
 
- Motionen avslås. 
 
Vid Kommunstyrelsens sammanträde reserverade sig Martha Wicklund (V) 
mot beslutet till förmån för eget yrkande om att bifalla motionens första 
förslag. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
- Ärendet bordläggs. 

§ 280 Svar på motion från Sara Bronner (MP) om att införa 
30 km/h som bashastighet i Örebro 
Ärendenummer: Ks 801/2016 

Ärendebeskrivning 
Sara Richert (MP) har inkommit med en motion som anmäldes i 
Kommunfullmäktige den 15 juni 2016, § 218. 

Motionen innehåller förslag om att 

1. den generella hastighetsbegränsningen i Örebro tätort sänks från 
bashastigheten 50 km/h till 30 km/h, samt 

2. andra insatser som kompletterar hastighetsbegränsningen genomförs när det 
gäller trafik- och stadsmiljön i syfte att få ned hastigheten på Örebros gator och 
vägar. 

Programnämnd samhällsbyggnad föreslår att motionen avslås. 
 
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 12 oktober. Kommunstyrelsen 
beslutade för egen del att Martha Wicklund (V) får lämna ett särskilt yttrande 
till protokollet. 

Beslutsunderlag 
Motion från Sara Richert (MP) om att införa 30 km/h som bashastighet i 
Örebro 
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-06-02 
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 
 
- Motionen avslås. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
- Ärendet bordläggs. 

§ 281 Svar på motion från Daniel Granqvist (M) om 
inventering av vägmärken och lokala trafikföreskrifter  
Ärendenummer: Ks 892/2017 

Ärendebeskrivning 
Daniel Granqvist (M) har inkommit med en motion som anmäldes i 
Kommunfullmäktige den 14 juni 2017, § 180. 
 
Motionen innehåller förslag om att ge Tekniska förvaltningen i uppdrag att 
inventera vägmärken och lokala trafikföreskrifter i kommunen, och att med 
kompletterande vägmärken och lokala trafikföreskrifter underlätta för alla 
trafikanter i enlighet med det som sägs i motionen. 
 
Bedömningen är att motionens syfte inte kan tillgodoses i dagsläget då 
Tekniska förvaltningen saknar resurser för att genomföra inventeringen och 
åtgärda de brister som finns. Förslaget från Tekniska förvaltningens 
var därmed att motionen ska anses besvarad. Programnämnd 
samhällsbyggnads förslag till Kommunstyrelsen är att motionen ska bifallas. 
 
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 12 oktober. 

Beslutsunderlag 
Motion från Daniel Granqvist (M) om inventering av vägmärken och lokala 
trafikföreskrifter, 2017-06-14 
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-08-02 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 

- Motionen bifalles. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
- Ärendet bordläggs. 
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§ 282 Svar på motion från Marcus Willén Ode (MP) om 
namngivning av Kulturkvarterets torg  
Ärendenummer: Ks 1424/2017 

Ärendebeskrivning 
Marcus Willén Ode (MP) har inkommit med en motion som anmäldes i 
Kommunfullmäktige den 13 december 2017, § 319. Motionen innehåller ett 
förslag om att Kulturkvarterets torg ska få namnet "Katarina Taikons torg". 

Byggnadsnämndens namnberedningskommitté fick under våren 2021 i 
uppdrag från kommunalrådsberedningen att namnsätta Kulturkvarterets torg. 
Byggnadsnämnden beslutade den 21 juni 2021, § 104, att namnge 
Kulturkvarterets torg till "Kulturgården", enligt förslag från kommittén. 

Att hedra minnet av Katarina Taikon och hennes författarskap kan, i enlighet 
med tidigare lämnat motionssvar om att anlägga en staty av Katarina Taikon, 
2015-09-30 (Ks 1106/2015), göras som en del av en offentlig plats. 

Kommunstyrelseförvaltningens förslag är att motionen avslås. 
 
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 12 oktober. Kommunstyrelsen 
beslutade för egen del att Martha Wicklund (V) får lämna ett särskilt yttrande 
till protokollet. 

Beslutsunderlag 
Motion från Marcus Willén Ode (MP) om namngivning av Kulturkvarterets 
torg 
Stadsbyggnads tjänsteskrivelse, 2021-04-30 (Bn 163/2021) 
Protokollsutdrag från Byggnadsnämnden 2021-06-21, § 104 (Bn 163/2021) 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-06-23 
Särskilt yttrande från Martha Wicklund (V) 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 
 
- Motionen avslås. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
- Ärendet bordläggs. 
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§ 283 Interpellation från Lea Strandberg (MP) till Jimmy 
Nordengren (C) om när kommer döva medborgare i 
Örebro ges möjlighet att känna sig delaktiga i kommunen 
Ärendenummer: Ks 207/2021 

Ärendebeskrivning 
Lea Strandberg (MP) har inkommit med en interpellation till Jimmy 
Nordengren (C) om när kommer döva medborgare i Örebro ges möjlighet att 
känna sig delaktiga i kommunen. Interpellationen anmäldes på 
Kommunfullmäktiges sammanträde den 26 januari 2021. Interpellationen 
bordlades på Kommunfullmäktiges sammanträde den 17 februari, den 23 mars, 
den 20 april, den 19 maj, den 15 juni och den 22 september 2021. 

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

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
- Ärendet bordläggs. 

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

Ärendebeskrivning 
Martha Wicklund (V) har inkommit med en interpellation till Kenneth 
Handberg (S) om vad styret vill med ÖBO. Interpellationen anmäldes på 
Kommunfullmäktiges sammanträde den 26 januari 2021. Interpellationen 
bordlades på Kommunfullmäktiges sammanträde den 17 februari, den 23 mars, 
den 20 april, den 19 maj, den 15 juni och den 22 september 2021. 

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

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

Ärendebeskrivning 
Linn Josefsson (V) har inkommit med en interpellation till Ullis Sandberg (S) 
om hur det gr med träbyggandet. Interpellationen anmäldes på 
Kommunfullmäktiges sammanträde den 26 januari 2021. Interpellationen 
bordlades på Kommunfullmäktiges sammanträde den 17 februari, den 23 mars, 
den 20 april, den 19 maj, den 15 juni och den 22 september 2021. 

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

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
- Ärendet bordläggs. 

§ 286 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, den 19 maj den 15 juni och den 22 september 2021. 

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

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
- Ärendet bordläggs. 
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§ 287 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, 
den 19 maj, den 15 juni och den 22 september 2021. 

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

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
- Ärendet bordläggs. 

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

Ärendebeskrivning 
Christopher Hedbom Rydaeus (M) har inkommit med en interpellation 
till Jessica Ekerbring (S) om att utanförskapet riskerar 
välfärden. Interpellationen anmäldes på Kommunfullmäktiges sammanträde 
den 20 april 2021. Interpellationen bordlades på Kommunfullmäktiges 
sammanträde den 19 maj, den 15 juni och den 22 september 2021. 

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

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

Ärendebeskrivning 
Martha Wicklund (V) har inkommit med en interpellation till Kenneth 
Handberg (S) om ökad trängsel med marknadshyror. Interpellationen anmäldes 
på Kommunfullmäktiges sammanträde den 14-15 juni 2021. Interpellationen 
bordlades på Kommunfullmäktiges sammanträde den 22 september 2021. 

Beslutsunderlag 
Interpellation från Martha Wicklund (V) 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
- Ärendet bordläggs. 

§ 290 Interpellation från Helena Ståhl (SD) till Ullis Sandberg 
(S) om när parkeringshusen blir trygga 
Ärendenummer: Ks 1129/2021 

Ärendebeskrivning 
Helena Ståhl (SD) har inkommit med en interpellation till Ullis Sandberg (S) 
om när parkeringshusen blir trygga. Interpellationen anmäldes på 
Kommunfullmäktiges sammanträde den 22 september 2021. 

Beslutsunderlag 
Interpellation från Helena Ståhl (SD) 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
- Ärendet bordläggs. 

§ 291 Anmälan av enkla frågor och interpellationer till 
kommande sammanträde 

Ärendebeskrivning 
Christopher Hedbom Rydaeus (M) harr inkommit med en interpellation till 
John Johansson (S) om att Socialdemokraterna nedprioriterar demokratin. 
 
Gunilla Werme (L) har inkommit med en enkel fråga till Marlene Jörhag (KD) 
om hållbara och säkra miljöer i skola och förskola. 
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Beslutsunderlag 
Interpellation från Christopher Hedbom Rydaeus (M) till John Johansson (S) 
om att Socialdemokraterna nedprioriterar demokratin, Ks 1212/2021 
Enkel fråga från Gunilla Werme (L) till Marlene Jörhag (KD) om hållbara och 
säkra miljöer i skola och förskola, 1239/2021 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
- Interpellationen och enkla frågan får ställas. 

§ 292 Anmälan av motioner 

Ärendebeskrivning 
Helena Ståhl (SD) och Daniel Spiik (SD) har inkommit med en motion om 
mer lokalproducerat i Örebro kommun. 

Daniel Spiik (SD) och Bo Ammer (SD) har inkommit med en motion om att 
halvera mandatstödet vid uträkning av partistödet. 

Beslutsunderlag 
Motion från Helena Ståhl (SD) och Daniel Spiik (SD) om mer lokalproducerat 
i Örebro kommun, Ks 1219/2021 
Motion från Daniel Spiik (SD) och Bo Ammer (SD) om att halvera 
mandatstödet vid uträkning av partistödet, Ks 1218/2021 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
- Remittera motionerna till Kommunstyrelsen. 

§ 293 Anmälan av handlingar 
Ärendenummer: Ks 909/2021 

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

Beslutsunderlag 
Skrivelse om vindkraftverk 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
- Anmälan läggs till handlingarna 
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§ 294 Vissa val m.m. 
Ärendenummer: Ks 1199/2021 

Ärendebeskrivning 
Valberedningen har den 20 oktober 2021 inkommit med en valhandling. 
Valhandlingen läggs som en bilaga till protokollet. 

Beslutsunderlag 
Valhandling, 2021-10-20 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
- Enligt Valberedningens förslag. 



 

 

 

 

       Kommunfullmäktige 
Ärendenummer: Ks 1134 /2021                                                      Örebro kommun 
”Delårsrapport med prognos 2 2021, Örebro kommun”                20 oktober 2021
  
  
 
 
 
Örebro behöver stå bättre rustat  

Örebro kommun befinner sig, trots ett stort överskott på sista raden, i ett fortsatt tufft 
ekonomiskt läge och har gjort så under en lång tid. Det stora överskottet beror på en 
förbättrad skatteprognos, börsens positiva utvecklig och stora exploateringsintäkter. 
Däremot lyckas inte den politiska ledningen med Socialdemokraterna i spetsen att hålla 
budgeten i driftsnämnderna. År efter år ser vi att kommunens välfärd inte kara sig med 
de pengar de fått sig tilldelade och i denna prognos hamnar de på ett underskott på 55 
miljoner. 

Budgetdisciplinen i kommunen som helhet behöver förbättras men särskilt i 
driftsnämnderna. God budgetdisciplin skapar goda långsiktiga förutsättningar för våra 
verksamheter att lyckas med sina uppdrag vilket Moderaterna har påtalat under flera år.  

Delårsrapporten påvisar ett ännu större misslyckande med att uppnå alla de 
målsättningar och inrikningar som satts upp för verksamheten.  Av 33 KF-mål är endast 
5 på god väg och av 50 inriktningar har endast 10 genomförts. Det är tydligt att 
kommunledningen misslyckas med styrningen av kommunen vilket får till följd att 
kommunledningen misslyckas med sina kärnuppgifter. 

Då delårsrapporten är ett dokument som beskriver utfallet hittills under året väljer vi att 
bifalla förslaget till beslut.  

 

För Moderaternas grupp i kommunfullmäktige 

 

Anders Åhrlin (M) 
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    Kommunfullmäktige 
 

 
Vissa val m.m. 
 
Nedanstående personer har begärt entledigande från angivna uppdrag: 
 
 
 
 
Helen Engholm (V), Ks 1192/2021 Ledamot i Tekniska nämnden 
 
Per-Åke Wilen (V), Ks 1191/2021 Ersättare i Grundskolenämnden 
 
Danilo Barrera Glader (V), Ks 1067/2021 Ersättare i Vuxenutbildnings- och 

arbetsmarknadsnämnden 
 
Sonia Kira (L), Ks 1210/2021 Ledamot i Vuxenutbildnings- och 

arbetsmarknadsnämnden 
 
Marie Brorson (S), Ks 1211/2021  Ordförande i Fritidsnämnden 
 Ledamot i Programnämnd 

samhällsbyggnad 
 
Jennie Ulestig (M), Ks 1213/2021 Ledamot i Förskolenämnden 
 
Florencia Lopez M, Ks 1217/2021 Ersättare i Hemvårdsnämnden 

 
 
 
  

Kommunfullmäktige föreslås besluta följande: 
 
1. Begärda entlediganden beviljas.  

 
2. Utse Sunil Jayasooriya (V), tidigare ersättare, till ny ledamot i Tekniska nämnden 

efter Helen Engholm (V). 
 

3. Utse Erik Puhakka Löf (V) till ny ersättare i Tekniska nämnden efter Sunil 
Jayasooriya (V). 
 

4. Utse Lars-Göran Hildor (V) till ny ersättare i Grundskolenämnden efter Per-Åke 
Wilen (V). 
 

5. Utse Mats Dalsbro (V) till ny ersättare i Vuxenutbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden efter Danilo Barrera Glader (V). 
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6. Utse Mats Einestam (L) till ny ledamot i Vuxenutbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden efter Sonia Kira (L). 
 

7. Utse Jonas Håård (S) till ny ordförande i Fritidsnämnden efter Marie Brorson (S). 
 

8. Utse Anna Hedström (S), tidigare ersättare, till ny ledamot i Programnämnd 
samhällsbyggnad efter Marie Brorson (S). 
 

9. Utse Jonas Håård (S) till ny ersättare i Programnämnd samhällsbyggnad efter 
Anna Hedström (S). 
 

10. Utse Marie Brorson (S), tidigare ersättare, till ledamot i Kommunstyrelsen där (S) 
har en vakant plats. 
 

11. Utse Carina Toro Hartman (S) till ny ersättare i Kommunstyrelsen efter Marie 
Brorson (S). Carina Toro Hartman (S) går in som sista ersättare. 
 

12. Utse Anna-Karin Öholm (M), tidigare ersättare, till ny ledamot i 
Förskolenämnden efter Jennie Ulestig (M). 
 

13. Utse Rasmus Rönnberg (M) till ny ersättare i Hemvårdsnämnden efter Florencia 
Lopez (M). 
 

14. Till handlingarna läggs inkommet protokoll, vari länsstyrelsen den 5 oktober 
2021 beslutat utse Britten Uhlin (S), tidigare ersättare, till ny ledamot i 
Kommunfullmäktige efter Kenneth Handberg (S). Maja Gullberg (S) utses till ny 
ersättare. 
 

15. Till handlingarna läggs inkommet protokoll, vari länsstyrelsen den 5 oktober 
2021 beslutat utse Ingemar Savonen (V) till ny ersättare i Kommunfullmäktige 
efter Matilda Fredriksson (V).  
 

16. Valen under punkterna 2-13 avser tiden t.o.m. 31 december år 2022. 
 

För valberedningen 
 
 
Eva Eriksson 
   Julia Taavela 
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