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Kommunfullmäktige 
 
Datum: 2023-01-24 
Tid: 09:00–16:50 (ajournering § 11, 12:00-13:00) 
Plats: Sessionssalen, Rådhuset 
 
Närvarande ledamöter 
Jan Zetterqvist (S) 
Daniel Granqvist (M) 
Anders Hagström (KD) 
John Johansson (S) §§ 1-14 
Kemal Hoso (S) §§ 1-14 
Jessica Ekerbring (S) §§ 1-14 
Johan Hurtig (S) 
Marie Brorson (S) 
Jonas Håård (S) §§ 1-14 
Pell Uno Larsson (S) 
Ellen Leijen (S) §§ 1-14 
Kent Vallén (S) 
Eva Eriksson (S) 
Per Lilja (S) 
Carina Toro Hartman (S) 
Anna Hedström (S) 
Fisun Yavas (S) 
Zezo Alnaji (S) 
Anders Åhrlin (M) 
Stefan Stark (M) 
Hossein Azeri (M) 
Carina Börjesson (M) 
Maria Haglund (M) 
Emelie Jaxell (M) 
Johan Kumlin (M) 
Maria Hedwall (M) §§ 1-13 
Gunhild Wallin (C) 
Abdulrahman Ibrahim Muhammed (C) 
Anna Ekström (C) 
Anders Olsson (C) 
Helena Ståhl (SD) 
Habib Brini (SD) 
Carola Suneson (SD) 
Daniel Spiik (SD) 
Bo Ammer (SD) 
David Larsson (SD) 
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Sunil Jayasooriya (V) 
Jaber Fawaz (V) 
Martha Wicklund (V) 
Elisabeth Nilesol (V) 
Linn Josefsson (V) 
Karolina Wallström (L) 
Patrik Jämtvall (L) 
Willhelm Sundman (L) 
Azita Iranipour (L) 
Johanna Reimfelt (L) 
Markus Allard (ÖrP) 
Peter Springare (ÖrP) 
Anna Lundberg (ÖrP) 
Adam Heivert Taylor (ÖrP) 
Tuomo Jänkälä (ÖrP) 
Susanne Lindholm (KD) 
Sandra Fröjdenstam (KD) 
Lea Strandberg (MP) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Jenny Thor (S) Ersätter Linda Smedberg (S) 
Mats Sjöström (S) Ersätter Unnur Tryggvadottir Nordell 

(S) 
Inger Karlsson (S) Ersätter Frederick Axewill (S) 
Thomas Börjesson (S) Ersätter Maja Gullberg (S) 
Madelene Vikström (S) Ersätter John Johansson (S) §§ 15-33 
Daniel Ekblad (S) Ersätter Kemal Hoso (S) §§ 15-33 
Per-Erik Andersson (S) Ersätter Jessica Ekerbring (S) §§ 15-33 
Madelene Spinord Semenets (S) Ersätter Jonas Håård (S) §§ 15-33 
Niclas Helander (S) Ersätter Ellen Leijen (S) §§ 15-33 
Håkan Jacobsson (M) Ersätter Lucas Holmberg (M) 
Sara Dicksen (M) Ersätter Christopher Hedbom Rydaeus 

(M) 
Milian Olavssønn Snekkerbakken (M) Ersätter Maria Hedwall (M) §§ 14-33 
Maria Comstedt (C) Ersätter Jimmy Nordengren (C) 
Bjarne Bäckström (SD) Ersätter Abraham Begallo (SD) 
Nadia Abdellah (V) Ersätter Cristian Rehn Janowicz (V) 
Robert Stenberg (ÖrP) Ersätter Adam Heivert Taylor (ÖrP) 
David Gelinder (KD) Ersätter Anna Andersson (KD) 
Marcus Willén Ode (MP) Ersätter Fredrik Persson (MP) 
 
Närvarande ersättare 
Krister Eriksson (M) 
Michael Larsson (SD) 
Christer Johansson (SD) 
Lena Lindén (SD) 
Christina Hermansson Plaçon (V) 
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Gunilla Werme (L) 
Marianne Thyr (L) 
 
Övriga 
Lena Jansson Stadsrevisionen 
Sven Landh Stadsrevisionen 
 
 
 
Paragraf 1–33 
 
 
 
 
Julia Taavela, sekreterare 
 
Digitalt justerat protokoll. 
 
 
 
 
Jan Zetterqvist (S), ordförande 
 
 
 
 
Per Lilja (S), justerare 
 
 
 
 
Anna Lundberg (ÖrP), justerare  
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§ 1 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 Anna 
Lundberg (ÖrP) med Kent Vallén (S) och Sandra Fröjdenstam (KD) som 
ersättare, att jämte ordföranden justera protokollet. Justeringen äger rum den 
31 januari 2023. 

§ 2 Enkel fråga från Anna Andersson (KD) till Carl-Johan 
Wase (M) om kommunen ska möjliggöra för civilsamhället 
att driva härbärgen i Örebro 
Ärendenummer: Ks 223/2023 

Ärendebeskrivning 
Anna Andersson (KD) har inkommit med en enkel fråga till Carl-Johan Wase 
(M) om kommunen ska möjliggöra för civilsamhället att driva härbärgen i 
Örebro. 
 
Frågan anmäldes till Kommunfullmäktiges sammanträde den 24 januari 2023. 

Beslutsunderlag 
Fråga från Anna Andersson (KD) 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar. 
 
- Ärendet bordläggs. 

§ 3 Enkel fråga från Lea Strandberg (MP) till John 
Johansson (S) om diskriminering vid lönesättning 
Ärendenummer: Ks 222/2023 

Ärendebeskrivning 
Lea Strandberg (MP) har inkommit med en enkel fråga till John Johansson (S) 
om diskriminering vid lönesättning. Frågan anmäldes till Kommunfullmäktiges 
sammanträde den 24 januari 2023. 

Beslutsunderlag 
Fråga från Lea Strandberg (MP) 

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

§ 4 Enkel fråga från Azita Iranipour (L) till John Johansson 
om granskning av kommunens arbete mot våld i nära 
relationer 
Ärendenummer: Ks 231/2023 

Ärendebeskrivning 
Azita Iranipour (L) har inkommit med en enkel fråga till John Johansson (S) 
om granskning av kommunens arbete mot våld i nära relationer. 
 
Frågan anmäldes till Kommunfullmäktiges sammanträde den 24 januari 2023. 

Beslutsunderlag 
Fråga från Azita Iranipour (L) 

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

§ 5 Enkel fråga Sunil Jayasooriya (L) till Jessica Ekerbring 
(S) om grundbemanningen inom äldreomsorgen är 
tillräcklig 
Ärendenummer: Ks 230/2023 

Ärendebeskrivning 
Sunil Jayasooriya (V) har inkommit med en enkel fråga till Jessica Ekerbring (S) 
om grundbemanningen inom äldreomsorgen är tillräcklig. 
 
Frågan anmäldes till Kommunfullmäktiges sammanträde den 24 januari 2023. 

Beslutsunderlag 
Fråga från Sunil Jayasooriya (V) 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
1. Frågan får ställas. 
 
2. Frångå ärendet som därmed är färdigbehandlat. 
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§ 6 Interpellation från Johanna Reimfelt (L) till John 
Johansson (S) om när flextrafiken ska återinföras 
Ärendenummer: Ks 1577/2022 

Ärendebeskrivning 
Johanna Reimfelt (L) har inkommit med en interpellation till John Johansson 
(S) om när flextrafiken ska återinföras. Interpellationen anmäldes på 
Kommunfullmäktiges sammanträde den 23 november 2022. Interpellationen 
bordlades på Kommunfullmäktiges sammanträde den 13 december 2022. 

Beslutsunderlag 
Interpellation från Johanna Reimfelt (L) 
Svar från John Johansson (S) 

Kommunfullmäktiges behandling 
Johanna Reimfelt (L), John Johansson (S), Martha Wicklund (V), Bo Ammer 
(SD), Gunhild Wallin (C), Karolina Wallström (L), Marcus Willén Ode (MP), 
Kemal Hoso (S), Patrik Jämtvall (L) och Markus Allard (ÖrP) yttrar sig i 
interpellationsdebatten.  

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

§ 7 Interpellation från Bo Ammer (SD) till Anders Åhrlin (M) 
om beslutet att inte inrätta visitationszoner 
Ärendenummer: Ks 1578/2022 

Ärendebeskrivning 
Bo Ammer (SD) har inkommit med en interpellation till Anders Åhrlin (M) om 
beslutet att inte inrätta visitationszoner. Interpellationen anmäldes på 
Kommunfullmäktiges sammanträde den 23 november 2022. Interpellationen 
bordlades på Kommunfullmäktiges sammanträde den 13 december 2022. 

Beslutsunderlag 
Interpellation från Bo Ammer (SD) 
Svar från Anders Åhrlin (M) 

Kommunfullmäktiges behandling 
Bo Ammer (SD), Anders Åhrlin (M), Carola Sunesson (SD), Willhelm 
Sundman (L), Sunil Jayasooriya (V), Daniel Spiik (SD), Helena Ståhl (SD), 
Susanne Lindholm (KD), Peter Springare (ÖrP) och David Larsson (SD) yttrar 
sig i interpellationsdebatten. 
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Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
- Frångå ärendet, som därmed är färdigbehandlat. 

§ 8 Interpellation från Carola Sunesson (SD) till John 
Johansson (S) om att främja företagande 
Ärendenummer: Ks 1579/2022 

Ärendebeskrivning 
Carola Sunesson (SD) har inkommit med en interpellation till John Johansson 
(S) om att främja företagande. Interpellationen anmäldes på 
Kommunfullmäktiges sammanträde den 23 november 2022. Interpellationen 
bordlades på Kommunfullmäktiges sammanträde den 13 december 2022. 

Beslutsunderlag 
Fråga från Carola Sunesson (SD) 
Svar från John Johansson (S) 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
- Ärendet bordläggs. 

§ 9 Interpellation från Bo Ammer (SD) till John Johansson 
(S) om hur matens kvalitét säkerställs med ökade 
livsmedelspriser 
Ärendenummer: Ks 1580/2022 

Ärendebeskrivning 
Bo Ammer (SD) har inkommit med en interpellation till John Johansson (S) 
om hur matens kvalitét säkerställs med ökade livsmedelspriser. Interpellationen 
anmäldes på Kommunfullmäktiges sammanträde den 23 november 2022. 
Interpellationen bordlades på Kommunfullmäktiges sammanträde den 13 
december 2022. 

Beslutsunderlag 
Interpellation från Bo Ammer (SD) 
Svar från John Johansson (S) 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
- Ärendet bordläggs. 
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§ 10 Anmälan av handlingar 
Ärendenummer: Ks 292/2023 

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

Beslutsunderlag 
Revisionsrapport - Granskning av hanteringen av orosanmälningar  
Revisionsrapport - Granskning av valnämnden 
Revisionsrapport (Nerikes brandkår) - Granskning av kommunalförbundets 
IT- säkerhet 
Beslut från Lekebergs kommun - Val av ledamöter och ersättare till styrelsen 
för Nerikes Brandkår för mandatperioden 2022-2026 
Beslut från Lekebergs kommun - Val av Revisor till kommunalförbundet 
Nerikes Brandkår för tiden 1 januari 2023 till och med granskningen av 
årsredovisningen för 2027 
Beslut från Lekebergs kommun - Val av Revisor till kommunalförbundet 
Nerikes Brandkår för tiden 1 januari 2019 till och med granskningen av 
årsredovisningen för 2022 (fyllnadsval) 

Kommunfullmäktiges behandling 
Revisionens granskningsrapporter föredras av Lena Jansson från 
Stadsrevisionen. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
- Anmälan läggs till handlingarna 

§ 11 Utökning av verksamhetsområden för vatten och 
avlopp 
Ärendenummer: Ks 1669/2022 

Ärendebeskrivning 
Utifrån gällande vatten och avlopp (VA)-lagstiftning skall Örebro kommun 
återkommande se över och vid behov förändra och utöka 
verksamhetsområden för dricksvatten, spillvatten och dagvatten. Detta behövs 
bland annat för nya och planerade exploateringsområden och för andra 
befintliga bebyggelseområden där det finns behov av kommunal VA-
försörjning. 
 
Verksamhetsområdet utgörs av geografiska områden inom vilka kommunen 
har ansvar att ordna kommunal VA-försörjning för berörda fastigheter och där 
lag (2006:412) om allmänna vattentjänster (LAV) gäller. Inom 
verksamhetsområdet gäller Örebro kommuns VA-taxa och Allmänna 
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bestämmelser (ABVA). Beslut rörande VA-taxa, ABVA och 
verksamhetsområde skall tas av Kommunfullmäktige. Ett beslut om utökat 
verksamhetsområde behövs för att VA-utbyggnaden ska bli verklighet. 
 
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 17 januari och beslutade för egen 
del att Susanne Lindholm (KD) och Bo Ammer (SD) fick lämna in särskilda 
yttranden. 

Beslutsunderlag 
Karta över tillkommande verksamhetsområde samt förteckning över berörda 
fastigheter som påverkas av dessa förändringar 
Tjänsteskrivelse, 2022-10-25 
Särskilt yttrande från Kristdemokraterna, 2023-01-17 
Särskilt yttrande från Sverigedemokraterna, 2023-01-17 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 
 
- Utöka verksamhetsområdena för dricks-, spill- och dagvatten enligt förslag i 
bifogade kartor och fastighetsförteckning. 

Yrkande 
Kemal Hoso (S) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag. 
 
Bo Ammer (SD) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag och att få lämna ett 
särskilt yttrande till protokollet. 
 
Susanne Lindholm (KD) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag och att få 
lämna ett särskilt yttrande till protokollet. 
 
Markus Allard (ÖrP) yrkar att ärendet återremitteras i syfte att inkludera en 
utredning gällande möjligheten att retroaktivt kompensera medborgare som 
drabbats av kommunens klåfingriga VA-utbyggnad, bland annat ska 
ledamöterna som beslutsfattare få information om hur många medborgare som 
varit tvungna att ”betala dubbelt” samt få veta vad det skulle kosta att 
kompensera dessa medborgare för den skada som kommunen åsamkat dem 
genom att brista i sin dialog och kommunikation och att ärendet också ska 
innehålla en uppskattning på hur mycket det skulle kosta att ersätta 
medborgare, som omfattas av ärendets nuvarande föreslagna utbyggnad, i de 
fall då medborgare exempelvis nyligen redan installerat egna anläggningar eller 
lösningar som nu ska ersättas. 
 
Patrik Jämtvall (L) yrkar bifall till Markus Allards (ÖrP) återremissyrkande och 
Susanne Lindholms (KD) särskilda yttrande. 

Ajournering 
Kommunfullmäktige ajournerar sig i samband med lunch för politiska 
överläggningar. 
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Bo Ammer (SD) och Habib Brini (SD) yrkar bifall till Markus Allards (ÖrP) 
återremissyrkande. 
 
Kemal Hoso (S) yrkar på att ärendet ska avgöras idag. 

Proposition 
Ordförande Jan Zetterqvist (S) ställer först Markus Allards (ÖrP) yrkande om 
återremiss under propositions och finner att Kommunfullmäktige beslutar att 
ärendet ska avgöras idag. 
 
Votering 
Votering begärs och verkställs. 
 
Ja-röst innebär bifall till att ärendet avgörs idag och nej-röst innebär bifall till 
att ärendet återremitteras. 
 
Ja-röster lämnas av Jan Zetterqvist (S), Daniel Granqvist (M), Anders 
Hagström (KD), John Johansson (S), Fisun Yavas (S), Kemal Hoso (S), Jessica 
Ekerbring (S), Johan Hurtig (S), Zezo Alnaji (S), Marie Brorson (S), Jonas 
Håård (S), Pell Uno Larsson (S), Ellen Leijen (S), Kent Vallén (S), Eva 
Eriksson (S), Per Lilja (S), Carina Toro Hartman (S), Anna Hedström (S), 
Anders Åhrlin (M), Stefan Stark (M), Hossein Azeri (M), Carina Börjesson (M), 
Maria Haglund (M), Emelie Jaxell (M), Johan Kumlin (M), Maria Hedwall (M), 
Gunhild Wallin (C), Abdulrahman Ibrahim Muhammed (C), Anna Ekström 
(C), Anders Olsson (C), Sunil Jayasooriya (V), Jaber Fawaz (V), Martha 
Wicklund (V), Elisabeth Nilesol (V), Linn Josefsson (V), Susanne Lindholm 
(KD), Sandra Fröjdenstam (KD), Lea Strandberg (MP), Jenny Thor (S), Mats 
Sjöström (S), Inger Carlsson (S), Thomas Börjesson (S), Håkan Jacobsson (M), 
Sara Dicksen (M), Maria Comstedt (C), Nadia Abdellah (V), David Gelinder 
(KD) och Marcus Willén Ode (MP). 
 
Nej-röster lämnas av Helena Ståhl (SD), Habib Brini (SD), Carola Sunesson 
(SD), Daniel Spiik (SD), Bo Ammer (SD), David Larsson (SD), Karolina 
Wallström (L), Patrik Jämtvall (L), Willhelm Sundman (L), Azita Iranipour (L), 
Johanna Reimfelt (L), Markus Allard (ÖrP), Peter Springare (ÖrP), Anna 
Lundberg (ÖrP), Tuomo Jänkälä (ÖrP), Bjarne Bäckström (SD) och Robert 
Stenberg (ÖrP). 
 
Ordföranden finner att Kommunfullmäktige med resultatet 48 ja-röster och 17 
nej-röster beslutar att ärendet ska avgöras idag.  
 
Därefter finner ordföranden att det bara finns ett förslag till beslut, det vill 
bifall till Kommunstyrelsens förslag och att Kommunfullmäktige beslutar enligt 
detta. Slutligen ställer ordföranden Susanne Lindholms (KD) och Bo Ammers 
(SD) respektive yrkanden om att få lämna ett särskilt yttrande till protokollet 
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under proposition och finner att Kommunfullmäktige godkänner dessa. 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
1. Utöka verksamhetsområdena för dricks-, spill- och dagvatten enligt förslag i 
bifogade kartor och fastighetsförteckning. 
 
2. Susanne Lindholm (KD) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet. 
 
3. Bo Ammer (SD) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet. 

Reservation 
Markus Allard (ÖrP), Peter Springare (ÖrP), Anna Lundberg (ÖrP), Tuomo 
Jänkälä (ÖrP) och Robert Stenberg (ÖrP) reserverar sig skriftligt mot beslutet 
till förmån för Markus Allards (ÖrP) yrkande. 

§ 12 Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och 
LSS, kvartal 2 2022 
Ärendenummer: Ks 1626/2022 

Ärendebeskrivning 
Programnämnd social välfärd är som beslutande nämnd skyldig att till 
Inspektionen för vård och omsorg samt Kommunfullmäktige kvartalsvis 
rapportera de beslut om bistånd enligt 4 kap 1 § Social-tjänstlagen (SoL) och 9 
§ Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) som inte 
verkställts inom tre månader, eller där avbrott i verkställigheten varat längre än 
tre månader. Syftet med rapporteringen är att kommunen ska ha kännedom 
om dessa ärenden samt kunna planera sina resurser för att kunna verkställa 
insatser inom skälig tid. Programnämnden får för kännedom även information 
om ej verkställda beslut fattade av Socialnämnden. 
 
För första kvartalet 2022 uppgick Programnämnd social välfärds totala antal 
rapporterade beslut till 249 stycken. Av dessa rapporterades 148 som ej 
verkställda och 101 som verkställda. 
 
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 17 januari. 

Beslutsunderlag 
Statistikrapport till Kommunfullmäktige ej verkställda SoL- och LSS-beslut 
rapporterade kvartal 2, 2022 (Pn Sov) 
Statistikrapport till Kommunfullmäktige över ej verkställda SoL-beslut 
rapporterade kvartal 2, 2022 (Socialnämnden) 
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 
 
- Information om Statistikrapport över ej verkställda beslut enligt SoL och LSS 
rapporterade kvartal 2, 2022 läggs till handlingarna. 
 
På Kommunstyrelsens sammanträde reserverade Martha Wicklund (V) mot 
beslutet till förmån för sitt eget yrkande. 
 
Bo Ammer (SD) och Markus Allard (ÖrP) reserverade sig mot beslutet till 
förmån för Bo Ammers (SD) yrkande. 

Yrkande 
Jessica Ekerbring (S) och Gunhild Wallin (C) yrkar bifall till 
Kommunstyrelsens förslag. 
 
Martha Wicklund (V) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag med tillägget 
att Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att ta fram ett förslag på hur 
kommunen ska kunna verkställa gynnande beslut inom rimlig tid. 
 
Bo Ammer (SD) och David Larsson (SD) yrkar bifall till Kommunstyrelsens 
förslag med tillägget att framtida rapporter inkluderar anledning om varför 
individerna fått vänta på verkställande av insats och att skarpt krav ställs på 
ansvarig nämnd så att risk för ansökan av särskild avgift inte riskeras att 
lämnas in av IVO på grund av att personer fått vänta oskäligt länge. 
 
Markus Allard (ÖrP) yrkar bifall till Martha Wicklunds (V) och Bo Ammers 
(SD) tilläggsyrkanden. 
 
Susanne Lindholm (KD) yrkar bifall till Martha Wicklunds (V) tilläggsyrkande. 

Proposition 
Ordförande Jan Zetterqvist finner att det finns tre förslag till beslut, det vill 
säga bifall till Kommunstyrelsens förslag, Martha Wicklunds (V) tilläggsyrkande 
och Bo Ammers (SD) tilläggsyrkande. Ordföranden ställer först 
Kommunstyrelsens förslag under proposition och finner att 
Kommunfullmäktige beslutar enligt detta. Därefter ställer ordföranden Martha 
Wicklunds (V) tilläggsyrkande under proposition och finner att 
Kommunfullmäktige avslår detta. Slutligen ställer ordföranden Bo Ammers 
(SD) tilläggsyrkande under proposition och finner att Kommunfullmäktige 
avslår detta. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
- Information om Statistikrapport över ej verkställda beslut enligt SoL och LSS 
rapporterade kvartal 2, 2022 läggs till handlingarna. 
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Reservation 
Sunil Jayasooriya (V), Jaber Fawaz (V), Martha Wicklund (V), Elisabeth Nilesol 
(V), Linn Josefsson (V) och Nadia Abdellah reserverar sig skriftligt mot 
beslutet till förmån för Martha Wicklunds (V) tilläggsyrkande. 
 
Helena Ståhl (SD), Habib Brini (SD), Carola Sunesson (SD), Daniel Spiik (SD), 
Bo Ammer (SD), David Larsson (SD) och Bjarne Bäckström (SD) reserverar 
sig mot beslutet till förmån för Bo Ammers (SD) tilläggsyrkande. 
 
Markus Allard (ÖrP), Peter Springare (ÖrP), Anna Lundberg (ÖrP), Tuomo 
Jänkälä (ÖrP) och Robert Stenberg (ÖrP) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för Markus Allards (ÖrP) yrkande. 
 
Susanne Lindholm (KD), Sandra Fröjdenstam (KD) och David Gelinder (KD) 
reserverar sig mot beslutet till förmån för Susanne Lindholms (KD) yrkande. 

§ 13 Svar på motion från Helena Ståhl (SD) om att ingen 
form av positiv särbehandling ska förekomma inom 
kommunens verksamheter 
Ärendenummer: Ks 867/2021 

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

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

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

Ärendet behandlades av Kommunstyrelsen den 30 augusti 2022. 

Ärendet bordlades av Kommunfullmäktiges den 28 september, den 25 
oktober, den 23 november och den 13 december 2022. 

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

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 

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

Yrkande 
John Johansson (S), Elisabeth Nilesol (V), Anders Olsson (C), Karolina 
Wallström (L), Lea Strandberg (MP) och Sandra Fröjdenstam (KD) yrkar bifall 
till Kommunstyrelsens förslag. 
 
Helena Ståhl (SD), David Larsson (SD), Markus Allard (ÖrP) och Daniel Spiik 
(SD) yrkar bifall till motionen. 

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

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

- Motionen avslås. 

Reservation 
Helena Ståhl (SD), Habib Brini (SD), Carola Sunesson (SD), Daniel Spiik (SD), 
Bo Ammer (SD), David Larsson (SD) och Bjarne Bäckström (SD) reserverar 
sig mot beslutet till förmån för Helena Ståhls (SD) m.fl. yrkande. 
 
Markus Allard (ÖrP), Peter Springare (ÖrP), Anna Lundberg (ÖrP), Tuomo 
Jänkälä (ÖrP) och Robert Stenberg (ÖrP) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för Markus Allards (ÖrP) yrkande. 

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

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

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

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

Motionen har remitterats till Programnämnd barn och utbildning för svar. 

Ärendet behandlades av Kommunstyrelsen den 30 augusti 2022. Ärendet 
bordlades på Kommunfullmäktiges sammanträde den 28 september, 25 
oktober, den 23 november och den 13 december 2022. 

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

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 

- Motionen anses besvarad. 

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

Yrkande 
Maria Haglund (M) och Anna Ekström (C) yrkar bifall till Kommunstyrelsens 
förslag. 
 
Marcus Willén Ode (MP), Johanna Reimfelt (L), Habib Brini (SD), Martha 
Wicklund (V), Carola Sunesson (SD) och Willhelm Sundman (L) yrkar bifall till 
motionen. 

Proposition 
Ordförande Jan Zetterqvist (S) finner att det finns två förslag till beslut, det vill 
säga bifall till Kommunstyrelsens förslag respektive Marcus Willén Ode (MP) 
m.fl. yrkande om bifall till motionen. Ordföranden ställer dessa 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), Daniel Granqvist (M), Anders 
Hagström (KD), John Johansson (S), Fisun Yavas (S), Kemal Hoso (S), Jessica 
Ekerbring (S), Johan Hurtig (S), Zezo Alnaji (S), Marie Brorson (S), Jonas 
Håård (S), Pell Uno Larsson (S), Ellen Leijen (S), Kent Vallén (S), Eva 
Eriksson (S), Per Lilja (S), Carina Toro Hartman (S), Anna Hedström (S), 
Anders Åhrlin (M),Stefan Stark (M), Hossein Azeri (M), Carina Börjesson (M), 
Maria Haglund (M), Emelie Jaxell (M), Johan Kumlin (M), Gunhild Wallin (C), 
Abdulrahman Ibrahim Muhammed (C), Anna Ekström (C), Anders Olsson 
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(C), Markus Allard (ÖrP), Peter Springare (ÖrP), Anna Lundberg (ÖrP), 
Tuomo Jänkälä (ÖrP), Susanne Lindholm (KD), Sandra Fröjdenstam (KD), 
Jenny Thor (S), Mats Sjöström (S), Inger Carlsson (S), Thomas Börjesson (S), 
Håkan Jacobsson (M), Sara Dicksen (M), Milian Olavssønn Snekkerbakken 
(M), Maria Comstedt (C), Robert Stenberg (ÖrP) och David Gelinder (KD). 
 
Nej-röster lämnas av Helena Ståhl (SD), Habib Brini (SD), Carola Sunesson 
(SD), Daniel Spiik (SD), Bo Ammer (SD), David Larsson (SD), Sunil 
Jayasooriya (V), Jaber Fawaz (V), Martha Wicklund (V), Elisabeth Nilesol (V), 
Linn Josefsson (V), Karolina Wallström (L), Patrik Jämtvall (L), Willhelm 
Sundman (L), Johanna Reimfelt (L), Lea Strandberg (MP), Bjarne Bäckström 
(SD), Nadia Abdellah (V) och Marcus Willén Ode (MP). 
 
Ordföranden finner att Kommunfullmäktige med resultatet 45 ja-röster, 19 
nej-röster och 1 frånvarande ledamot beslutar enligt Kommunstyrelsens 
förslag.   

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

- Motionen anses besvarad. 

Reservation 
Helena Ståhl (SD), Habib Brini (SD), Carola Sunesson (SD), Daniel Spiik (SD), 
Bo Ammer (SD), David Larsson (SD) och Bjarne Bäckström (SD) reserverar 
sig mot beslutet till förmån för Habib Brinis (SD) och Carola Sunessons (SD) 
yrkanden. 
 
Sunil Jayasooriya (V), Jaber Fawaz (V), Martha Wicklund (V), Elisabeth Nilesol 
(V), Linn Josefsson (V) och Nadia Abdellah (V) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för Martha Wicklunds (V) yrkande. 
 
Karolina Wallström (L), Patrik Jämtvall (L), Willhelm Sundman (L) och 
Johanna Reimfelt (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för Johanna 
Reimfelts (L) och Willhelm Sundmans (L) yrkanden.  
 
Lea Strandberg (MP) och Marcus Willén Ode (MP) reserverar sig mot beslutet 
till förmån för Marcus Willén Odes (MP) yrkande. 

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

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

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 18 oktober 2022. Ärendet 
bordlades på Kommunfullmäktiges sammanträde den 25 oktober, den 23 
november och den 13 december 2022. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-06-16 
Motion från Helena Ståhl (SD) och Daniel Spiik (SD) om mer lokalproducerat 
i Örebro kommun, 2021-10-20 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 

1. Avslå motionens första attsats. 

2. Anse motionens andra och tredje attsats tillgodosedd. 

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

Yrkande 
Anna Ekström (C) och Carina Börjesson (M) yrkar bifall till 
Kommunstyrelsens förslag 
 
Helena Ståhl (SD), Carola Sunesson (SD), Daniel Spiik (SD), Markus Allard 
(ÖrP) och David Larsson (SD) yrkar bifall till motionen. 
 
Karolina Wallström (L) yrkar avslag på att-sats 1 i motionen och bifall till att-
sats 2 och 3 i motionen. 
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Proposition 
Ordförande Jan Zetterqvist (S) finner att det finns två förslag till beslutspunkt 
1, det vill säga bifall till Kommunstyrelsens förslag respektive Helena Ståhls 
(SD) m.fl. yrkanden om bifall till motionen. Ordföranden ställer dessa mot 
varandra och finner att Kommunfullmäktige beslutar enligt Kommunstyrelsens 
förslag. 
 
Därefter finner ordföranden att det finns två förslag till beslutspunkterna 2 och 
3, det vill säga bifall till Kommunstyrelsens förslag respektive Helena Ståhls 
(SD) m.fl. yrkanden om bifall till motionen. Ordföranden ställer dessa mot 
varandra och finner att Kommunfullmäktige beslutar enligt Kommunstyrelsens 
förslag. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Avslå motionens första attsats. 

2. Anse motionens andra och tredje attsats tillgodosedd. 

Reservation 
Helena Ståhl (SD), Habib Brini (SD), Carola Sunesson (SD), Daniel Spiik (SD), 
Bo Ammer (SD), David Larsson (SD) och Bjarne Bäckström (SD) reserverar 
sig mot beslutet till förmån för Helena Ståhls (SD) m.fl. yrkande. 
 
Markus Allard (ÖrP), Peter Springare (ÖrP), Anna Lundberg (ÖrP), Tuomo 
Jänkälä (ÖrP) och Robert Stenberg (ÖrP) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för Markus Allards (ÖrP) yrkande. 

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

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

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

Bedömningen är att medborgarvittnen är en komplicerad och kostsam 
verksamhet och att det finns andra, mer effektiva insatser som kan skapa större 
tillit till polisen. Organisationen kring medborgarvittnen i Göteborg har 
identifierat stora brister och det finns önskemål om att genomföra en större 
utredning kring om, och i så fall hur, medborgarvittnen ska fortsätta användas i 
kommunen. Vidare har Örebro kommunfullmäktige den 2021-09-22 samt 
2022-05-25 fattat beslut om ny nämndorganisation och 2022-05-25 om 
arvodesreglemente för mandatperioden 2023-2026. Förslaget är därför att 
motionen avslås.  
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Kommunstyrelsen behandlade ärendet 18 oktober 2022. Ärendet bordlades på 
Kommunfullmäktiges sammanträde den 25 oktober, den 23 november och den 
13 december 2022. 

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

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 

- Motionen avslås. 

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

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
- Ärendet bordläggs. 

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

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

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

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 18 oktober 2022. Ärendet 
bordlades på Kommunfullmäktiges sammanträde den 25 oktober, den 23 
november och den 13 december 2022. 

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

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 

- Motionen avslås. 

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

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
- Ärendet bordläggs. 

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

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

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

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

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 18 oktober. Ärendet bordlades på 
Kommunfullmäktiges sammanträde den 25 oktober, den 23 november och den 
13 december 2022. 

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

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 

- Motionen avslås. 

På Kommunstyrelsens sammanträde reserverade sig Martha Wicklund (V) mot 
beslutet till förmån för eget yrkande. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
- Ärendet bordläggs. 

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

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

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

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

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 18 oktober 2022. Ärendet 
bordlades på Kommunfullmäktiges sammanträde den 25 oktober, den 23 
november och den 13 december 2022. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-06-13 
Motion från Helena Ståhl (SD) och David Larsson (SD) om en neutral 
klädpolicy för Örebro kommuns anställda, 2021-09-22 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 

- Motionen avslås. 

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

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
- Ärendet bordläggs. 

§ 20 Svar på motion från Miljöpartiet om att inkludera 
Markbacken i Partnerskap Örebro 
Ärendenummer: Ks 536/2021 

Ärendebeskrivning 
Miljöpartiet de gröna (MP) har inkommit med en motion som anmäldes i 
Kommunfullmäktige den 23 mars 2021, § 119. 
 
Motionen innehåller förslag om att inkludera Markbacken i Partnerskap 
Örebro, att anställa en platschef för Partnerskap Markbacken/Baronbackarna 
samt att finansiera detta med kommunstyrelsens utrymme för oförutsedda 
behov för innevarande år och att det därefter sker en permanent förstärkning 
av partnerskapets finansiering. 
 
Bedömningen är att det långsiktiga arbetet som Partnerskap Örebro genomför 
organiseras bäst i nuvarande form. Verksamheten har arbetat hårt för att 
komma dit där den är idag. Det kan finnas en risk med att bli en för stor 
verksamhet. En utökning av stadsdelar skulle kräva mycket tid och kraft, och 
riskerar leda till en svällande verksamhet där allt fler önskar vara med. Det kan 
i sin tur leda till att verksamheten blir instabil och att det långsiktiga arbetet blir 
alltmer kortsiktigt. Det finns redan idag goda förutsättningar för ett nära 
samarbete med Markbacken såväl som med andra stadsdelar i kommunen. 
Partnerskap Örebro är även tillgängligt som bollplank och stöd utifrån 
efterfrågan och behov. Förslaget är därför att motionen avslås. 
 
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 15 november 2022. 

Ärendet bordlades på Kommunfullmäktiges sammanträde den 23 november 
och den 13 december 2022. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-05-23 
Motion från Miljöpartiet de gröna (MP) om att inkludera Markbacken i 
Partnerskap Örebro, 2021-03-23 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 

- Motionen avslås. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
- Ärendet bordläggs. 

§ 21 Svar på motion från Karolina Wallström (L) om 
vaccinationskrav för anställda inom vård och omsorg 
Ärendenummer: Ks 1133/2021 

Ärendebeskrivning 
Karolina Wallström (L) har inkommit med en motion som anmäldes i 
Kommunfullmäktige den 22 september 2021, § 255. 

Motionen innehåller ett förslag om att Örebro kommun ska utreda möjligheter 
för arbetsgivaren att införa vaccinationskrav i nära kontakt med äldre och 
sköra individer samt andra insatser för att minska smittspridningen. 

Vård- och omsorgsförvaltningen utredde frågan om vaccinationskrav för 
medarbetare under hösten 2021 och en gemensam riskanalys av frågan 
genomfördes av Vård- och omsorgsförvaltningen och Förvaltningen för 
sociala insatser i februari 2022. Båda förvaltningarna har även genomfört andra 
insatser för att minska smittspridningen. Bedömningen är därför att motionen 
är tillgodosedd. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 15 november 2022. 

Ärendet bordlades på Kommunfullmäktiges sammanträde den 23 november 
och den 13 december 2022. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-04-05 
Motion från Karolina Wallström (L) om vaccinationskrav för anställda inom 
vård och omsorg, 2021-09-23. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 

- Motionen är tillgodosedd. 
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På Kommunstyrelsens sammanträde reserverade sig Karolina Wallström (L) 
mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
- Ärendet bordläggs. 

§ 22 Svar på motion från Johan Åqvist (L) om att införa 
extern granskning av alla verksamheter inom vård och 
omsorg i Örebro kommun 
Ärendenummer: Ks 191/2018 

Ärendebeskrivning 
Johan Åqvist (L) har inkommit med en motion som anmäldes i 
Kommunfullmäktige den 31 januari 2018, §26. 

Motionen innehåller ett förslag om att Örebro kommun ska upphandla en 
extern granskning av verksamheterna inom vård och omsorg. 

Bedömningen är att Enheten för uppföljning, som hör till 
myndighetsavdelningen, är en annan granskande myndighet som genomför 
opartiska uppföljningar av både externa och interna verksamheter inom vård 
och omsorg. Förslaget är därför att motionen avslås. 

Motionen har remitterats till Programnämnd social välfärd för svar. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 15 november 2022. 

Ärendet bordlades på Kommunfullmäktiges sammanträde den 23 november 
och den 13 december 2022. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-04-14 
Motion från Johan Åqvist (L) om att införa extern granskning av alla 
verksamheter inom vård och omsorg i Örebro kommun, 2018-01-31 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:  

- Motionen avslås.  

På Kommunstyrelsens sammanträde reserverade sig Karolina Wallström (L) 
mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
- Ärendet bordläggs. 
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§ 23 Svar på motion från Vänsterpartiet om att göra 
Kvinnerstaområdet till ett center för  miljö, klimat och 
gröna näringar 
Ärendenummer: Ks 1507/2019 

Ärendebeskrivning 
Vänsterpartiets fullmäktigegrupp inkom med en motion den 25 september 
2019 om att göra Kvinnerstaområdet till ett center för miljö, klimat och gröna 
näringar. 

Vänsterpartiets fullmäktigegrupp föreslår: 

- Att den utredning som ska göras av Kvinnerstaområdets utveckling ska 
fokusera på hur området kan bli ett centrum för utbildning och arbete inom 
gröna näringar, inklusive integration för att ta tillvara kompetens. 

- Att i det fall det är komplicerat att utreda ovanstående inom ramen för 
pågående utredning, så ska en separat utredning göras. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 15 november 2022. 

Ärendet bordlades på Kommunfullmäktiges sammanträde den 23 november 
2022. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-08-01 
Vänsterpartiets fullmäktigegrupps motion om att göra Kvinnerstaområdet till 
ett center för miljö, klimat och gröna näringar, 2019-09-25 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 

- Motionen är tillgodosedd. 

På Kommunstyrelsens sammanträde reserverade sig Martha Wicklund (V) mot 
beslutet till förmån för eget yrkande. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
- Ärendet bordläggs. 

§ 24 Svar på motion från Sara Bronner (MP) om att införa 
bilfria zoner kring Örebros skolor och förskolor 
Ärendenummer: Ks 1512/2019 

Ärendebeskrivning 
Sara Bronner (MP) har inkommit med en motion som anmäldes i 
Kommunfullmäktige den 25 september 2019, § 212. 
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Motionen innehåller förslag om att införa bilfria zoner vid Örebros skolor och 
förskolor samt att ta fram riktlinjer för bilfria zoner. 

Ärendet har remitterats till Programnämnd samhällsbyggnad, Programnämnd 
barn och utbildning samt Kommunstyrelseförvaltningen för yttrande. 

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen är att motionen 
avslås. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 15 november 2022. 

Ärendet bordlades på Kommunfullmäktiges sammanträde den 23 november 
och den 13 december 2022. 

Beslutsunderlag 
Motion från Sara Bronner (MP) om att införa bilfria zoner kring Örebros 
skolor och förskolor, 2019-09-25 
Protokollsutdrag Programnämnd samhällsbyggnad 2021-09-03 § 126 
Protokollsutdrag Programnämnd barn och utbildning 2022-09-02 § 119 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 

- Motionen avslås. 

På Kommunstyrelsens sammanträde reserverade sig Martha Wicklund (V) mot 
beslutet till förmån för eget yrkande. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
- Ärendet bordläggs. 

§ 25 Svar på motion från Karolina Wallström (L) om öppen 
ingång centrum mot hot och våld  
Ärendenummer: Ks 763/2021 

Ärendebeskrivning 
Karolina Wallström (L) inkom med en motion om att återigen starta upp 
Öppen Ingång. Motionen anmäldes till kommunfullmäktige den 19 maj 2021 
och remitterades till Programnämnd social välfärd. 

Karolina Wallström (L) föreslår i sin motion att: 

1. Att återigen starta upp Örebro Ingång. Med möjlighet till att boka 5 
samtal utan anmälan med en person som lyssnar och har kompetens. 

2. Öppna dörren under vissa tider, ge möjlighet att bara komma in utan 
att boka samtal. 

3. Centrum mot våld i nära relationer utökas med en barnkurator. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 15 november 2022. 
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Ärendet bordlades på Kommunfullmäktiges sammanträde den 23 november 
2022. 

Beslutsunderlag 
Liberalernas motion om en stängd dörr som måste återigen öppnas, 2021-05-
19 
Tjänsteskrivelse, 2022-06-21 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 

 - Motionen anses tillgodosedd. 

På Kommunstyrelsens sammanträde reserverade sig Karolina Wallström (L) 
mot beslutet till förmån för sitt eget bifallsyrkande. 

Helena Ståhl (SD) och Bo Ammer (SD) reserverade sig mot beslutet till 
förmån för Helena Ståhl (SD) bifallsyrkande. 

Martha Wicklund (V) reserverade sig mot beslutet till förmån för sitt eget 
yrkande. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
- Ärendet bordläggs. 

§ 26 Svar på motion från Vänsterpartiet om att motverka 
diskriminering och rasism på arbetet 
Ärendenummer: Ks 555/2022 

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

Motionen innehåller förslag om att genomföra försök med anonymiserade 
jobbansökningar i de tjänster som kommunen utlyser, att medarbetarenkäten 
ska förändras så att den tar upp frågor om trakasserier, diskriminering, hot och 
rasism enligt motionens intentioner samt att införa ett strategiskt 
förändringsarbete utifrån vad som framkommer i enkäten och av försöket med 
anonymiserade jobbansökningar. 

Bedömningen är att kompetensbaserad rekrytering, vilken Örebro kommun 
arbetar utifrån vid rekryteringar, är ett ändamålsenligt och välfungerande 
arbetssätt som kommunen bör fortsätta rekrytera utifrån. Vidare finns 
möjlighet att genomföra separata enkäter med fokus på kränkande behandling 
och diskriminering, vilket Örebro kommun gjort vid ett flertal tillfällen. 
Slutligen arbetar kommunen strategiskt med förändringsarbete utifrån 
resultaten från medarbetarenkäten. Förslaget är därför att motionens första 
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attsats avslås, att motionens andra attsats är besvarad och att motionens tredje 
attsats avslås. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 15 november 2022. 

Ärendet bordlades på Kommunfullmäktiges sammanträde den 23 november 
och den 13 december 2022. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-08-16 
Motion från Vänsterpartiet (V) om att motverka diskriminering och rasism på 
arbetet, 2022-03-30 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 

1. Motionens första attsats avslås. 

2. Motionens andra attsats är besvarad. 

3. Motionens tredje attsats avslås. 

På Kommunstyrelsens sammanträde reserverade sig Martha Wicklund (V) mot 
beslutet till förmån för eget yrkande. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
- Ärendet bordläggs. 

§ 27 Svar på motion från Helena Ståhl (SD) och David 
Larsson (SD) om att avsluta samarbetet med Fairtrade 
Ärendenummer: Ks 868/2021 

Ärendebeskrivning 
Helena Ståhl (SD) och David Larsson (SD) om att avsluta samarbetet med 
Fairtrade. 
 
Motionärerna föreslår i sin motion om att avsluta samarbetet med Fairtrade: 
 
- Örebro kommun avvecklar sitt engagemang i Fairtrade. Kommunen ska i 
fortsättningen inte vara Fairtrade-diplomerad. 
 
- Att eventuella krav på inköp av Fairtrade-märkta varor tas bort. 
 
Motionen anmäldes till Kommunfullmäktige den 15 juni 2021. 
 
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 17 januari. 
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Beslutsunderlag 
Helena Ståhls (SD) och David Larssons motion om att avsluta samarbetet med 
Fairtrade. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 
 
- Motionen avslås. 
 
På Kommunstyrelsens sammanträde reserverade sig Bo Ammer (SD) och 
Markus Allard (ÖrP) mot beslutet till förmån för sina bifallsyrkanden till 
motionen. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
- Ärendet bordläggs. 

§ 28 Svar på motion från Markus Allard (ÖrP) och Peter 
Springare (ÖrP) om att särredovisa vad ni betalat 
medierna 
Ärendenummer: Ks 1261/2022 

Ärendebeskrivning 
Markus Allard (ÖrP) och Peter Springare (ÖrP) har inkommit med en motion 
som anmäldes till Kommunfullmäktige den 28 september 2022, §167. 
 
Motionen innehåller ett förslag om att partierna i samband med 
partistödsredovisningen uppger hur mycket pengar man gett till medier, samt 
till vilka medier. 
 
Bedömningen är att reglerna för kommunalt partistöd i Örebro kommun, 
tillsammans med den av Kommunstyrelseförvaltningen tillhandahållna mall för 
redovisning av partistöd är tillräckliga för att partierna på ett transparent sätt 
ska synliggöra för kommunens invånare hur respektive parti har använt sig av 
partistödet. Förslaget är därför att motionen avslås. 
 
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 17 januari. 

Beslutsunderlag 
Motion från Markus Allard (ÖrP) och Peter Springare (ÖrP) om att 
särredovisa vad ni betalat medierna, 2022-09-28 
Tjänsteskrivelse 2022-11-15 
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 
 
- Motionen avslås. 
 
På Kommunstyrelsens sammanträde reserverade sig Markus Allard (ÖrP) och 
Bo Ammer (SD) mot beslutet till förmån för sina bifallsyrkanden till motionen. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
- Ärendet bordläggs. 

§ 29 Svar på motion från Karolina Wallström (L) om utdrag 
ur belastningsregistret vid anställning i äldreomsorgen och 
LSS-boende 
Ärendenummer: Ks 212/2021 

Ärendebeskrivning 
Karolina Wallström (L) har inkommit med en motion som anmäldes i 
Kommunfullmäktige den 26 januari 2021, § 41. 
 
Motionen innehåller ett förslag om att Örebro kommun ska utforma rutiner 
för att nyanställning inom vård och omsorg, LSS boende samt 
Dagligverksamhet innefattar uppvisning ur belastningsregistret. 
 
Bedömningen är att Örebro kommun redan infört rutiner för utdrag ur 
belastningsregister för Vård- och omsorgsförvaltningen och Förvaltningen för 
sociala insatser, vilka börjar gälla från och med 1 oktober 2022. Rutinen 
omfattar de som jobbar nära omsorgstagare, servicemottagare, hyresgäster och 
boende i deras hem, och kommer gälla för nyrekryteringar av 
tillsvidareanställda såväl som tidsbegränsade anställningar. Personer som ska 
utföra uppdrag, praktik eller motsvarande ska även de lämna utdrag för 
belastningsregistret. Rutinen omfattar också de privata utförarna som utför 
arbete inom kommunen utifrån LOU och LOV. Förslaget är därför att 
motionen anses tillgodosedd. 
 
Motionen har remitterats till Programnämnd social välfärd. 
 
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 17 januari. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-06-28 
Motion från Karolina Wallström (L) om utdrag ur belastningsregistret vid 
anställning i äldreomsorgen och LSS-boende 
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 
 
- Motionen anses tillgodosedd. 
 
På Kommunstyrelsens sammanträde reserverade sig Karolina Wallström (L), 
Susanne Lindholm (KD) och Markus Allard (ÖrP) mot beslutet till förmån 
sina bifallsyrkanden till motionen. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
- Ärendet bordläggs. 

§ 30 Svar på motion från Bo Ammer (SD) och Helena Ståhl 
(SD) om biologisk mångfald i Örebro 
Ärendenummer: Ks 1347/2021 

Ärendebeskrivning 
Bo Ammer (SD) och Helena Ståhl (SD) har inkommit med en motion som 
anmäldes i Kommunfullmäktige den 17 november 2021, § 316. 
 
Motionen innehåller förslag om att Örebro kommun tar fram förslag över 
områden längs cykelvägar, promenadstråk och andra liknande vägar samt 
bullervallar, eller överallt där det kan vara lämpligt att ”förstärka fjärilens 
landskap” för ett säkerställande av den biologiska mångfalden. Motionärerna 
föreslår även att Örebro kommun fastställer ett minimimål i % av kommunens 
grönytor som skall ingå i fjärilens landskap för säkerställande av den biologiska 
mångfalden. 
 
Bedömningen är att Örebro kommun redan har en väl genomarbetad plan för 
var- och hur kommunen bäst arbetar vidare med fjärilens landskap, samt att ett 
procentmål inte är det mest effektiva verktyget för att säkerställa den biologiska 
mångfalden. Förslaget är därför att motionens första attsats anses tillgodosedd 
och att motionens andra attsats avslås. 
 
Motionen har remitterats till Programnämnd samhällsbyggnad. 
 
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 17 januari. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-08-02 
Motion från Bo Ammer (SD) och Helena Ståhl (SD) om biologisk mångfald i 
Örebro kommun, 2021-11-17 
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 
 
1. Motionens första attsats anses tillgodosedd. 
 
2. Motionens andra attsats avslås. 
 
På Kommunstyrelsen sammanträde reserverade sig Bo Ammer (SD) mot 
beslutet till förmån för sitt bifallsyrkande till motionen. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
- Ärendet bordläggs. 

§ 31 Anmälan av enkla frågor och interpellationer till 
kommande sammanträde 

Ärendebeskrivning 
Följande enkla frågor och interpellationer har anmälts till Kommunfullmäktige: 
 
Enkel fråga från Carola Sunesson (SD) till John Johansson (S) om att utvärdera 
satsningar i Vivalla och riskklassade områden i Örebro, Ks 297/2023 
 
Interpellation från Susanne Lindholm (KD) till John Johansson (S) om vilka 
strategier majoriteten har för näringslivsklimatet, Ks 298/2023 
 
Interpellation från Fredrik Persson (MP) till Kemal Hoso (S) om skydd av 
mark och vatten, Ks 299/2023 

Beslutsunderlag 
Enkel fråga från Carola Sunesson (SD) till John Johansson (S) om att utvärdera 
satsningar i Vivalla och riskklassade områden i Örebro, Ks 297/2023 
Interpellation från Susanne Lindholm (KD) till John Johansson (S) om vilka 
strategier majoriteten har för näringslivsklimatet, Ks 298/2023 
Interpellation från Fredrik Persson (MP) till Kemal Hoso (S) om skydd av 
mark och vatten, Ks 299/2023 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
- Den enkla frågan och interpellationerna får ställas. 
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§ 32 Anmälan av motioner 

Ärendebeskrivning 
Följande motioner har anmälts till Kommunfullmäktige: 
Motion från Anna Andersson (KD) om inför pratbänkar, Ks 301/2023 
Motion från Lea Strandberg (MP) och Fredrik Persson (MP) om 
energiförsörjningsplan, 302/2023 
Motion från Sandra Fröjdenstam (KD) om att Örebro kommun bör upphöra 
som utförare av service, Ks 303/2023 
Motion från Bo Ammer (SD) och Helena Ståhl (SD) om att återuppliva 
Rådhusets julkalender, Ks 304/2023 

Beslutsunderlag 
Motion från Anna Andersson (KD) om inför pratbänkar, Ks 301/2023 
Motion från Lea Strandberg (MP) och Fredrik Persson (MP) om 
energiförsörjningsplan, 302/2023 
Motion från Sandra Fröjdenstam (KD) om att Örebro kommun bör upphöra 
som utförare av service, Ks 303/2023 
Motion från Bo Ammer (SD) och Helena Ståhl (SD) om att återuppliva 
Rådhusets julkalender, Ks 304/2023 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
- Remittera motionerna till Kommunstyrelsen. 

§ 33 Vissa val m.m. 
Ärendenummer: Ks 228/2023 

Ärendebeskrivning 
Valberedningen har den 24 januari inkommit med en valhandling. 
Valhandlingen läggs som en bilaga till protokollet.  

Beslutsunderlag 
Valhandling, 2023-01-24 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
- Enligt Valberedningens förslag. 



Kommunfullmäktige  
24 januari 2023 

 

 

 

Yrkande till Kommunfullmäktige:  

Gör om ärendet i syfte att utreda 
kompensation! 
 

Kommunikation och dialog är inte Örebro kommuns starka sida. När det gäller VA-området så har 

örebroare tidigare råkat illa ut när kommunen ska bygga ut VA. Vissa har fått vänta länge på en 

lösning, andra har skaffat egna anläggningar för att kort därefter överraskas av att kommunen ska 

dra ut sitt kommunala VA till fastigheten – varmed man blivit tvungen att betala.  

Här kan kommunen sköta sitt uppdrag bättre. 

Örebropartiet instämmer i Sverigedemokraternas och Kristdemokraternas ”yttranden”, men vi väljer 

att istället för att bara uttrycka en åsikt också komma med ett konkret förslag på hur kommunen kan 

agera. Vi vill ju nämligen att politiken ska landa i just konkreta lösningar snarare än bara tomma 

åsiktsyttringar.  

Vi yrkar därför att: 

- Ärendet återremitteras i syfte att inkludera en utredning gällande möjligheten att retroaktivt 

kompensera medborgare som drabbats av kommunen klåfingriga VA-utbyggnad, bland annat 

ska vi som beslutsfattare få information om hur många medborgare som varit tvungna att 

”betala dubbelt” samt få veta vad det skulle kosta att kompensera dessa medborgare för den 

skada som vi åsamkat dem genom att brista i vår dialog och kommunikation. 

- Att ärendet också ska innehålla en uppskattning på hur mycket det skulle kosta att ersätta 

medborgare, som omfattas av ärendets nuvarande föreslagna utbyggnad, i de fall då 

medborgare exempelvis nyligen redan installerat egna anläggningar eller lösningar som nu 

ska ersättas.  

Syftet är att alltså att kunna få fram ett underlag så att vi politiker ska kunna fatta beslut om 

eventuell kompensation för drabbade medborgare.  

 

Om yrkandet faller gäller det som vår reservation 

Markus Allard för 

Örebropartiets fullmäktigegrupp 

 

Digitalt justerat



KRISTDEMOKRATERNA www.kristdemokraterna.se

Yttrande
Datum: 2023-01-17
Ärende: Utökning av verksamhetsområden för vatten och avlopp
Ärendenummer: KS 1669/2022

SÄKRA GOD KOMMUNIKATION MED MEDBORGARE

Kristdemokraterna värnar god dialog med medborgare och vill därför säkra upp att förvaltningen och tjänstepersoner 
har en god dialog med de fastighets- och markägare som berörs då verksamheten för vatten och avlopp utökas.

Jag känner till personer som först fått besked om att kommunalt vatten och avlopp ska inrättas och att de inte har 
något val att anslutas. I berört fall drog det ut på tiden så att fastighetsägaren var tvungen att själv bekosta sin 
anläggning för några hundra tusen kronor. När kommunen väl var färdig med sin process togs ingen hänsyn till detta 
och kravet på några hundra tusen ytterligare kom för tvångsanslutning till kommunens nät.

Detta skapade ett stort missnöje varpå bilden av servicen från kommunen befläckats och dessutom spridits.

SUSANNE LINDHOLM
Kristdemokraterna i Örebro

Digitalt justerat



  
  Särskilt yttrande – Översyn av verksamhetsområde för vatten och avlopp 2022 

 
 

 
 

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

Särskilt yttrande 
Ärende: Översyn av verksamhetsområde för vatten och avlopp 2022 
Ärendenummer: KS 1669/2022 
Datum: 2023-01-17 

 

Visa hänsyn till privata vattenanläggningar 
Sverigedemokraterna ställer sig i grunden bakom beslutet då kommunen ska upprätthålla det ansvar som 
föreskrivs i lag. Det problem vi eventuellt ser är dock kopplat till att dessa områden inte tidigare har ingått under 
kommunens försorg kopplat till VA. I och med detta finns flertalet lokala lösningar, där man privat fått lägga 
höga summor i investeringar för egna lösningar när kommunalt VA inte varit tillgängligt. Vid tidpunkt för 
genomförande vill vi att kommunen tar hänsyn till de privata fastighetsägarnas befintliga miljögodkända 
anläggningar och även att man är generös med dispens för att inte tvinga på kommunalt VA, eller onödiga 
ökade kostnader, till fastigheter som sedan tidigare har egna tillräckliga lösningar. 

 

 

För Sverigedemokraterna i Kommunstyrelsen: 

 

Bo Ammer (SD) 
Ledamot  

 

 

Digitalt justerat



Datum: 2023-01-24 Tilläggsyrkande 
Kommunfullmäktige 

8. Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS, 
kvartal 2 2022

För Vänsterpartiet är hälsa, trygghet och välmående hos personer med 
funktionsnedsättning något som prioriteras och värderas högt. Det är 
Örebro kommuns uppgift att se alla människors olika förutsättningar och 
säkerställa att deras behov tillgodoses. 

Vi har under längre tid sett och påtalat den oroväckande utvecklingen 
där personer med extra behov drabbas. Vid upprepade tillfällen ser vi 
allvarliga resursbrister gällande personlig assistans, daglig verksamhet 
och bostad med särskild service. Detta är något som är kommunens 
lagstadgade skyldighet att tillhandahålla, trots det görs inte tillräckligt för 
att lösa problemet. 

Med anledning av att många tvingas vänta på verkställande av beslut, 
och där vissa individer fått vänta över 2 000 dagar, finns det all 
anledning för Örebro kommun att agera.

Med hänvisning till ovan yrkar Vänsterpartiet:

Att bifalla beslutspunkt 1-2.

Att Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att ta fram ett 
förslag på hur kommunen ska kunna verkställa gynnande 
beslut inom rimlig tid.

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

För Vänsterpartiet

Martha Wicklund (V)

Digitalt justerat



 2023-01-24 Ks 228/2023 
 

 
    Kommunfullmäktige 

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

  
     
Emelie Toro Hartman (S), Ks 194/2023  Ersättare i Kommunfullmäktige 
 
Levi Rönnberg (L), Ks 229/2023 Ersättare i Gymnasie- och 

arbetsmarknadsnämnden 
 
Katrin Edqvist (M), Ks 46/2023 Ledamot i Funktionsstödsnämnden 
 
David Larsson (SD), Ks 195/2023 Ersättare i Samordningsförbundet 

Finsam Lekeberg och Örebro 
 
Joakim Sjögren (SD), 234/2023 Ledamot i Örebro Läns Flygplats AB 

 
 

Kommunfullmäktige föreslås besluta följande: 
 
1. Begärda entlediganden beviljas.  

 
2. Begära hos Länsstyrelsen att ny ersättare efter Emelie Toro Hartman (S) utses till 

Kommunfullmäktige genom ny sammanräkning. 
 

3. Utse Kerstin Cederström (L) till ny ersättare i Gymnasie- och 
arbetsmarknadsnämnden efter Levi Rönnberg (L).  

 
4. Utse Christina Gullberg (M) till ny ledamot i Funktionsstödsnämnden efter 

Katrin Edqvist (M).  
 

5. Utse Johan Otterström (SD) till ny ersättare i Samordningsförbundet Finsam 
Lekeberg och Örebro efter David Larsson (SD). 

 
6. Utse Lasse S Lorentzon (V) till begravningsförrättare.  

 
7. Utse Cristian Rehn Janowicz (V) till begravningsförrättare.  

 
8. Utse Martha Wicklund (V) till begravningsförrättare.  

 
9. Utse Christer Johansson (SD) till ny ledamot i Örebro Läns Flygplats AB. Valet 

avser tiden t.o.m. slutet av den ordinarie bolagsstämma som hålls närmast efter 
att val till Kommunfullmäktige hölls. 
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10. Till handlingarna läggs inkommet protokoll, vari Länsstyrelsen den 11 januari 
2023 beslutat utse Sandra Fröjdenstam (KD), tidigare ersättare, till ny ledamot i 
Kommunfullmäktige efter Håkan Stålbert (KD) (Ks 1565/2022). Paula Säker 
(KD) utses till ny ersättare. 

 
11. Till handlingarna läggs inkommet protokoll, vari Länsstyrelsen den 11 januari 

2023 beslutat utse Marianne Thyr (L) till ny ersättare i Kommunfullmäktige efter 
Lars Modig (L) (Ks 1632/2022). 

 
12. Valet under punkt 3-8 avser tiden t.o.m. 31 december år 2026. 

 
 
För valberedningen 
 
 
Daniel Granqvist 
Ordförande 
     Joacim Bock 
      Sekreterare 
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