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Kommunfullmäktige 
 
Datum: 2022-12-12 och 2022-12-13 
Tid: 09:00-16:50 och 9:00-17:10 (ajournering § 272 16:10-16:20) 
Plats: Sessionssalen, Rådhuset 
 
Närvarande ledamöter 
Jan Zetterqvist (S) 
Daniel Granqvist (M) 
Håkan Stålbert (KD) 
John Johansson (S) §§ 245-256, del av § 258 
Kemal Hoso (S) §§ 245-272 
Jessica Ekerbring (S) 
Johan Hurtig (S) 
Maja Gullberg (S) 
Marie Brorson (S) 
Unnur Tryggvadottir Nordell (S) 
Jonas Håård (S) 
Linda Smedberg (S) §§ 245-256, del av § 258 
Pell Uno Larsson (S) 
Ellen Leijen (S) 
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) 
Lucas Holmberg (M) §§ 245-257, del av § 258, §§ 259-284 
Hossein Azeri (M) §§ 245-257, del av § 258, §§ 259-284 
Carina Börjesson (M) 
Maria Haglund (M) 
Emelie Jaxell (M) 
Christopher Hedbom Rydaeus (M) §§ 245-256, del av § 258 
Johan Kumlin (M) 
Maria Hedwall (M) §§ 245-257, del av  § 258 
Jimmy Nordengren (C) §§ 245-257, del av § 258 
Abdulrahman Ibrahim Muhammed (C) 
Anna Ekström (C) 
Anders Olsson (C) del av § 258, §§ 259-284 
Habib Brini (SD) 
Carola Suneson (SD) §§ 245-257, del av § 258 
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Daniel Spiik (SD) 
Bo Ammer (SD) 
David Larsson (SD) 
Sunil Jayasooriya (V) 
Jaber Fawaz (V) 
Martha Wicklund (V) §§ 245-257, del av § 258, §§ 259-284 
Elisabeth Nilesol (V) §§ 245-257, del av § 258 
Linn Josefsson (V) 
Karolina Wallström (L) 
Patrik Jämtvall (L) 
Willhelm Sundman (L) §§ 245-256, del av § 258, §§ 259-284 
Azita Iranipour (L) §§ 257, del av § 258 
Johanna Reimfelt (L) §§ 245-258, §§ 259-272 
Markus Allard (ÖrP) 
Peter Springare (ÖrP) §§ 245-256, del av § 258, §§ 259-284 
Anna Lundberg (ÖrP) § 257, del av § 258, §§ 259-284 
Tuomo Jänkälä (ÖrP) 
Susanne Lindholm (KD) 
Anna Andersson (KD) 
Anders Hagström (KD) 
Fredrik Persson (MP) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Inger Carlsson (S) Ersätter John Johansson (S) § 257, del 

av § 258, §§ 259-284 
Madelene Vikström (S) Ersätter Frederick Axewill (S) del av § 

258, §§ 259-284 
Daniel Ekblad (S) Ersätter Linda Smedberg (S) del av § 

258, §§ 259-284 
Per-Erik Andersson (S) Ersätter Frederick Axewill (S) §§ 245-

257, del av § 258 
Madelene Spinord Semenets (S) Ersätter Linda Smedberg § 257, del av 

§ 258 
Ersätter Kemal Hoso (S) §§ 273-284 

Monica Thyresjö (M) Ersätter Stefan Stark §§ 245-257, del av 
§ 258 
Ersätter Christopher Hedbom Rydaeus 
(M) del av § 258, §§ 259-284 

Sara Dicksen (M) Ersätter Christopher Hedbom Rydaeus 
(M) § 257, del av § 258 
Ersätter Stefan Stark (M) del av § 258, 
§§ 259-284 

Milian Olavssønn Snekkerbakken (M) Ersätter Maria Hedwall (M), del av § 
258, §§ 259-284 

Magnus Stålberg (M) Ersätter Hossein Azeri (M) del av § 
258 
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Krister Eriksson (M) Ersätter Lucas Holmberg (M) del av § 
258 

Alexandra Royal (C) Ersätter Jimmy Nordengren (C) del av 
§ 258, §§ 259-284 

Elisabeth Malmqvist (C) Ersätter Gunhild Wallin (C) §§ 247-284 
Maria Comstedt (C) Ersätter Anders Olsson (C) §§ 245-257, 

del av § 258 
Bjarne Bäckström (SD) Ersätter Helena Ståhl (SD) §§ 245-256, 

del av § 258, §§ 259-284 
Michael Larsson (SD) Ersätter Abraham Begallo (SD) 
Christer Johansson (SD) Ersätter Carola Sunesson (SD) del av § 

258, §§ 259-284 
Lena Lindén (SD) Ersätter Helena Ståhl (SD) § 257, del 

av § 258 
Nadia Abdellah (V) Ersätter Cristian Rehn Janowicz (V) 
Peter Ekström (V) Ersätter Martha Wicklund (V) del av § 

258 
Christina Hermansson Plaçon (V) Ersätter Elisabeth Nilesol (V) del av § 

258, §§ 259-284 
Mats-Olof Liljegren (L) Ersätter Azita Iranipour (L) §§ 245-

256, del av § 258 
Ersätter Willhelm Sundman (L) § 257, 
del av § 258 
Ersätter Johanna Reimfelt (L) §§ 273-
284 

Gunilla Werme (L) Ersätter Willhelm Sundman (L) del av 
§ 258 
Ersätter Azita Iranipour (L) del av § 
258, §§ 259-284 

Robert Stenberg (ÖrP) Ersätter Adam Heivert Taylor (ÖrP) 
Glenn Roswall (ÖrP) Ersätter Anna Lundberg (ÖrP) §§ 245-

256, del av § 258 
Ersätter Peter Springare (ÖrP) § 257, 
del av § 258 

Marcus Willén Ode (MP) Ersätter Lea Strandberg (MP) §§ 245-
274 

 
Närvarande ersättare 
Sandra Fröjdenstam (KD) 
 
Övriga 
Margareta Arvidsson Stadsrevisionen, § 249 
Lennart Bondeson (KD) Kulturnämndens ordförande, § 246 

 
 
Paragraf 245–284 
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Joacim Bock, sekreterare 
 
Digitalt justerat protokoll. 
 
 
 
 
Jan Zetterqvist (S), ordförande 
 
 
 
 
Maria Haglund (M), justerare 
 
 
 
 
Karolina Wallström (L), justerare  
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§ 245 Val av protokollsjusterare och bestämmande av tid 
för justering av protokollet 

Ärendebeskrivning 
På förslag av ordförande Jan Zetterqvist (S) uppdras åt Maria Haglund (M) och 
Karolina Wallström (L) med Abdulrahman Ibrahim Muhammed (C) och 
Markus Allard (ÖrP) som ersättare, att jämte ordföranden justera protokollet. 
Justeringen äger rum den 22 december 2022.  

§ 246 Enkel fråga från Martha Wicklund (V) till Lennart 
Bondeson (KD) om Varberga bibliotek kommer att öppnas 
igen 
Ärendenummer: Ks 1517/2022 

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

Frågan anmäldes till Kommunfullmäktiges sammanträde den 23 november 
2022. 

Frågan bordlades av Kommunfullmäktige den 23 november 2022. 

Beslutsunderlag 
Fråga från Martha Wicklund (V) 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Frågan får ställas. 

2. Frångå ärendet som därmed är färdigbehandlat. 

§ 247 Enkel fråga från Susanne Lindholm (KD) till Anders 
Åhrlin (M) om parlamentariska samtal kring att Vivalla inte 
ska anses som ett utsatt område 2027 
Ärendenummer: Ks 1627/2022 

Ärendebeskrivning 
Susanne Lindholm (KD) har inkommit med en enkel fråga till Anders Åhrlin 
(M) om parlamentariska samtal kring att Vivalla inte ska anses som ett utsatt 
område 2027. 

Frågan anmäldes till Kommunfullmäktiges sammanträde den 12-13 december 
november 2022. 

Beslutsunderlag 
Fråga från Susanne Lindholm (KD) 
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Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Frågan får ställas. 

2. Frångå ärendet som därmed är färdigbehandlat. 

§ 248 Enkel fråga från Susanne Lindholm (KD) till Carina 
Toro Hartman (S) om vad kommunledningen vill göra för 
arbetsmiljön för Örebro kommuns socialsekreterare och 
specifikt för socialsekreterarna på socialkontoret i Vivalla 
Ärendenummer: Ks 1628/2022 

Ärendebeskrivning 
Susanne Lindholm (L) har inkommit med en enkel fråga till Carina Toro 
Hartman (S) om vad kommunledningen vill göra för arbetsmiljön för Örebro 
kommuns socialsekreterare och specifikt för socialsekreterarna på 
socialkontoret i Vivalla. 

Frågan anmäldes till Kommunfullmäktiges sammanträde den 12-13 december 
2022. 

Beslutsunderlag 
Fråga från Susanne Lindholm (KD) 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Frågan får ställas. 

2. Frångå ärendet som därmed är färdigbehandlat. 

§ 249 Anmälan av handlingar 
Ärendenummer: Ks 1547/2022 

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

Beslutsunderlag 
Stadsrevisionens granskningsrapport och missiv avseende arbetet mot våld i 
nära relationer, 2022-11-17 

Kommunfullmäktiges behandling 
Stadsrevisionens granskningsrapport föredras av Margareta Arvidsson från 
Stadsrevisionen. 
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Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

- Anmälan läggs till handlingarna.  

§ 250 Förlängning av mandatperioder, 
nämndreglementen och arvodesriktlinjer för 2019-2022 
Ärendenummer: Ks 1316/2022 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-09-22 om ny nämndorganisation för 
Örebro kommun inför mandatperioden 2023-2026. Samtidigt beslutades om 
reviderade nämndreglementen till den nya politiska organisationen. Den nya 
organisationen planerades att införas till årsskiftet. Samtidigt måste 
kommunens olika verksamheter fortsätta fungera som vanligt under 
övergången till den nya nämndorganisationen. För att inte riskera att bland 
annat kritisk myndighetsutövning påverkas måste övergången till den nya 
organisationen ske sömlöst, därför föreslås Kommunfullmäktige om att besluta 
att förlänga mandatperioden för kommunens nämnder en bit in på det nya 
året. Vid ett givet datum kommer de gamla och nya nämnderna att ha 
sammanträden för att avsluta respektive starta upp sin nämnd och dess 
verksamhet. 

I det nuvarande reglementet är det Vuxen- och arbetsmarknadsnämnden som 
är huvudman för den kommunala lantmäterimyndigheten. I de nya, beslutade 
nämnreglementen för 2023-2026 är Bygg- och miljönämnden huvudman för 
den kommunala lantmäterimyndigheten (KLM). Förvaltningsmässigt är dock 
KLM:s verksamhet placerad inom Förvaltningen för utbildning, försörjning 
och arbete (FUFA) sedan oktober 2021. Med detta förslag skulle hela 
Gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningens verksamhet, inklusive KLM, 
samlas i reglementet för Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 6 december 2022. 

Beslutsunderlag 
Nämndreglementen för Örebro kommun 2019-2022 
Nämndreglementen för Örebro kommun 2023-2026 (med föreslagna ändringar 
markerade i rött) 
Riktlinjer för arvoden och ersättningar till förtroendevalda, partigruppsresurser 
och partistöd 2019-2022 
Riktlinjer för arvoden och ersättningar till förtroendevalda, partigruppsresurser 
och partistöd 2023-2026 
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 

1. Innevarande mandatperiod för samtliga nämnder i Örebro kommun, 
Överförmyndaren undantaget, förlängs och ska gälla till och med 2023-01-12. 

2. Nuvarande nämndreglementen för Örebro kommun, antagna av 
Kommunfullmäktige 2014-12-17 och senast reviderade 2022-06-15, ska gälla 
till och med den 2023-01-12. 

3. Uppdragen för nuvarande ledamöter och ersättare i samtliga nämnder i 
Örebro kommun, Överförmyndaren undantaget, förlängs till och med 2023-
01-12. 

4. Nämndreglementen för Örebro kommun mandatperioden 2023-2026, 
antagna av Kommunfullmäktige 2021-09-22 och reviderade 2022-06-15, 
revideras genom att huvudmannaskapet för det kommunala lantmäteriet 
(KLM) flyttas från Bygg- och miljönämnden till Gymnasie- och 
arbetsmarknadsnämnden. Nämndreglementen för Örebro kommun 
mandatperioden 2023-2026 ska gälla från och med 2023-01-12. 

5. Nuvarande riktlinjer för arvoden och ersättningar till förtroendevalda, 
partigruppsresurser och partistöd, antagna av Kommunfullmäktige 2018-06-20 
och reviderade 2019-01-30, ska gälla till och med 2023-01-12. 

6. Riktlinjer för arvoden och ersättningar till förtroendevalda, 
partigruppsresurser och partistöd, antagna av Kommunfullmäktige 2022-05-25, 
ska gälla från och med 2023-01-12. 

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

Linn Josefsson (V) och Martha Wicklund (V) yrkar bifall till Vänsterpartiets 
förslag som innebär att: 

- bifalla beslutspunkt 1-5. 

- avslå beslutspunkt 6 till förmån för att-satserna nedan. 

- arvodet till kommunalråd ska motsvara 90 procent av 
riksdagsledamotsarvodet.     

- arvodet till Kommunstyrelsens ordförande ska motsvara 
riksdagsledamotsarvodet. 

- arvodet till en kommunalt förtroendevald ej överstiger arvodet till 
Kommunstyrelsens ordförande. 

Markus Allrad (ÖrP) yrkar bifall till Örebropartiets förslag som innebär 
följande ändringar i förslaget till arvodesriktlinjer:  

Partistöd 

- Grundstödet sätts till 10 000 kronor istället för 40 000 kronor. 
- Mandatstödet motsvarar 1 PBB per mandat istället för 2 PBB per mandat, 
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upp till maxtaket. 
- Att ett maxtak införs, där inget parti kan erhålla mer än 500 000 kronor i 
partistöd per år. 

Kommunalråd och Polsek-resurser 
- Kommunalrådsarvodet motsvarar 0,5 av riksdagsarvodet. 
- En polsek-tjänst motsvarar 0,95 av kommunalrådsarvodet. 
- Dessa justeringar påverkar i sin tur fasta arvoden i nämnder och 
bolagsstyrelser. 

Gruppledare 
- Varje parti tilldelas varsin gruppledarresurs (som kansliresurs), motsvarande 
0,1 av 
riksdagsarvodet. 
- Gruppledararvodet kan kombineras med kommunalrådsarvode. 

Kommunstyrelsens tre 
- Kommunstyrelsens ordförandes arvode motsvarar 0,65 av riksdagsarvodet. 
- Kommunstyrelsens första och andre vice ordförandes arvode motsvarar 0,6 
av 
riksdagsarvodet. 

Donera till annan verksamhet 
- Partierna har rätt att donera medel från sina rådhusresurser till annan 
verksamhet inom 
kommunen.  

Proposition 
Ordförande Jan Zetterqvist (S) finner att det till beslutspunkterna 1-4 i 
Kommunstyrelsens förslag endast finns ett förslag till beslut, det vill säga 
yrkande om bifall från John Johansson (S) och att Kommunfullmäktige detta. 

Därefter finner ordförande att det till beslutspunkterna 5-6 finns tre förslag till 
beslut, det vill säga Kommunstyrelsens förslag, Örebropartiets förslag och 
Vänsterpartiets förslag. Ordförande föreslår en propositionsordning där 
Kommunstyrelsens förslag utgör huvudförslag och för att utse motförslag till 
huvudförslaget ställs Örebropartiets förslag mot Vänsterpartiets förslag. 
Propositionsordningen godkänns av Kommunfullmäktige.  

Ordförande ställer Örebropartiets förslag mot Vänsterpartiets förslag och 
finner att Kommunfullmäktige beslutar enligt Vänsterpartiets förslag.  

Därefter ställer ordföranden huvudförslaget, det vill säga Kommunstyrelsen 
förslag mot Vänsterpartiets förslag och finner att Kommunfullmäktige beslutar 
enligt Kommunstyrelsens förslag. 
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Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Innevarande mandatperiod för samtliga nämnder i Örebro kommun, 
Överförmyndaren undantaget, förlängs och ska gälla till och med 2023-01-12. 

2. Nuvarande nämndreglementen för Örebro kommun, antagna av 
Kommunfullmäktige 2014-12-17 och senast reviderade 2022-06-15, ska gälla 
till och med den 2023-01-12. 

3. Uppdragen för nuvarande ledamöter och ersättare i samtliga nämnder i 
Örebro kommun, Överförmyndaren undantaget, förlängs till och med 2023-
01-12. 

4. Nämndreglementen för Örebro kommun mandatperioden 2023-2026, 
antagna av Kommunfullmäktige 2021-09-22 och reviderade 2022-06-15, 
revideras genom att huvudmannaskapet för det kommunala lantmäteriet 
(KLM) flyttas från Bygg- och miljönämnden till Gymnasie- och 
arbetsmarknadsnämnden. Nämndreglementen för Örebro kommun 
mandatperioden 2023-2026 ska gälla från och med 2023-01-12. 

5. Nuvarande riktlinjer för arvoden och ersättningar till förtroendevalda, 
partigruppsresurser och partistöd, antagna av Kommunfullmäktige 2018-06-20 
och reviderade 2019-01-30, ska gälla till och med 2023-01-12. 

6. Riktlinjer för arvoden och ersättningar till förtroendevalda, 
partigruppsresurser och partistöd, antagna av Kommunfullmäktige 2022-05-25, 
ska gälla från och med 2023-01-12. 

Reservationer 
Markus Allard (ÖrP), Peter Springare (ÖrP), Tuomo Jänkälä (ÖrP), Glenn 
Roswall (ÖrP) och Robert Stenberg (ÖrP) reserverar sig skriftligt mot beslutet 
till förmån för bifallsyrkande till Örebropartiets förslag. 

Martha Wicklund (V), Sunil Jayasooriya (V), Faber Fawaz (V), Martha 
Wicklund (V), Elisabeth Nilesol (V) och Linn Josefsson (V) reserverar sig 
skriftligt mot beslutet till förmån för bifallsyrkanden till Vänsterpartiets förslag. 

§ 251 Val av ledamöter och ersättare i nämnder 2023-2026 
Ärendenummer: Ks 1543/2022 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har till uppgift att utse ledamöter och ersättare i Örebro 
kommuns nämnder för mandatperioden 2023-2026.   

Kommunfullmäktige utsåg den 25 oktober 2022 ledamöter och ersättare i 
Kommunstyrelsen, men val till övriga nämnder förrättas den 12-13 december 
2022. 
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Beslutsunderlag 
Bilaga 1 - Sammanställning över ledamöter och ersättare i Örebro kommuns 
nämnder mandatperioden 2023-2026. 

Förslag till beslut 
Valberedningens förslag till Kommunfullmäktige: 

1. Som ledamöter, inklusive ordförande, förste vice ordförande och andre vice 
ordförande i Överförmyndarnämnden utses de personer som anges i bilaga 1 
för tiden 1 januari 2023 - 31 december 2026. 

2. Som ersättare i Överförmyndarnämnden utses de personer som anges i 
bilaga 1 för tiden 1 januari 2023 - 31 december 2026. 

3. Som ledamöter, inklusive ordförande, förste vice ordförande och andre vice 
ordförande i övriga nämnder i Örebro kommun utses de personer som anges i 
bilaga 1 för tiden 12 januari 2023 - 31 december 2026. 

4. Som ersättare i övriga nämnder i Örebro kommun utses de personer som 
anges i bilaga 1 för tiden 12 januari 2023 - 31 december 2026. 

Kommunfullmäktiges behandling 
Ärendet föredras av Valberedningens ordförande Daniel Granqvist (M). 

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

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Som ledamöter, inklusive ordförande, förste vice ordförande och andre vice 
ordförande i Överförmyndarnämnden utses de personer som anges i bilaga 1 
för tiden 1 januari 2023 - 31 december 2026. 

2. Som ersättare i Överförmyndarnämnden utses de personer som anges i 
bilaga 1 för tiden 1 januari 2023 - 31 december 2026. 

3. Som ledamöter, inklusive ordförande, förste vice ordförande och andre vice 
ordförande i övriga nämnder i Örebro kommun utses de personer som anges i 
bilaga 1 för tiden 12 januari 2023 - 31 december 2026. 

4. Som ersättare i övriga nämnder i Örebro kommun utses de personer som 
anges i bilaga 1 för tiden 12 januari 2023 - 31 december 2026. 
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§ 252 Val av ledamöter, suppleanter och ombud i Örebro 
kommuns bolag 2023-2026 
Ärendenummer: Ks 1544/2022 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har till uppgift att utse ledamöter, suppleanter, 
lekmannarevisorer och lekmannarevisorssuppleanter till Örebro kommuns 
bolag för mandatperioden 2023-2026. 

Kommunfullmäktige har till uppgift att utse ombud till respektive bolags 
bolagsstämma.  

Val av lekmannarevisorer och lekmannarevisorssuppleanter till Örebro 
kommuns bolag för mandatperioden 2023-2026 kommer att förrättas av 
Kommunfullmäktige i januari 2023.  

Beslutsunderlag 
Bilaga 2 - Sammanställning över ledamöter, suppleanter och ombud i Örebro 
kommuns bolag för mandatperioden 2023-2026 

Förslag till beslut 
Valberedningens förslag till Kommunfullmäktige: 

1. Ledamöter och suppleanter i samtliga bolag, utom i Biogasbolaget i 
Mellansverige AB, entledigas från och med den 1 januari 2023. 
 
2. Som ledamöter och suppleanter till Biogasbolaget i Mellansverige AB utses 
de personer som anges i bilaga 2 för tiden från och med slutet av årsstämman 
2023 till och med slutet av årsstämman som hålls närmast efter kommande val 
till Kommunfullmäktige. 
 
3. Som ledamöter och suppleanter, till Örebro kommuns övriga bolag utses de 
personer som anges i bilaga 2, för tiden från och med 1 januari 2023 till och 
med slutet av den årsstämma som hålls närmast efter kommande val till 
Kommunfullmäktige.   
 
4. Som ombud till respektive bolags årsstämma utses de personer som anges i 
bilaga 2, för tiden från och med 1 januari 2023 till och med slutet av den 
årsstämma som hålls närmast efter kommande val till Kommunfullmäktige. 

Kommunfullmäktiges behandling 
Ärendet föredras av valberedningens ordförande Daniel Granqvist (M). 

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

1. Ledamöter och suppleanter i samtliga bolag, utom i Biogasbolaget i 
Mellansverige AB, entledigas från och med den 1 januari 2023. 

2. Som ledamöter och suppleanter till Biogasbolaget i Mellansverige AB utses 
de personer som anges i bilaga 2 för tiden från och med slutet av årsstämman 
2023 till och med slutet av årsstämman som hålls närmast efter kommande val 
till Kommunfullmäktige. 

3. Som ledamöter och suppleanter, till Örebro kommuns övriga bolag utses de 
personer som anges i bilaga 2, för tiden från och med 1 januari 2023 till och 
med slutet av den årsstämma som hålls närmast efter kommande val till 
Kommunfullmäktige.  

4. Som ombud till respektive bolags årsstämma utses de personer som anges i 
bilaga 2, för tiden från och med 1 januari 2023 till och med slutet av den 
årsstämma som hålls närmast efter kommande val till Kommunfullmäktige. 

§ 253 Val av ledamöter och ersättare i övriga organ 2023-
2026 
Ärendenummer: Ks 1545/2022 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har till uppgift att utse ledamöter och ersättare i diverse 
organ för mandatperioden 2023-2026. 

Beslutsunderlag 
Bilaga 3 - Sammanställning över ledamöter och ersättare i övriga organ för 
mandatperioden 2023-2026. 

Förslag till beslut 
Valberedningens förslag till Kommunfullmäktige: 

- Som ledamöter och ersättare utses de personer som anges i bilaga 3, för tiden 
1 januari 2023 - 31 december 2026. 

Kommunfullmäktiges behandling 
Ärendet föredras av Valberedningens ordförande Daniel Granqvist (M). 

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

- Som ledamöter och ersättare utses de personer som anges i bilaga 3, för tiden 
1 januari 2023 - 31 december 2026. 

§ 254 Revidering av föreskrifter om avfallshantering i 
Örebro kommun 2023 
Ärendenummer: Ks 1522/2022 

Ärendebeskrivning 
Senaste större översynen och ändringar i föreskrifterna om avfallshantering i 
Örebro kommun gjordes 2015. Därefter har gällande lagstiftning ändrats 
(ändringar i miljöbalken och ny avfallsförordning), riktlinjer för 
renhållningsordning uppdaterats och en ny avfallsplan i kommunen antagits. 

Mindre ändringar och kompletteringar har skett av föreskrifterna varje år sedan 
2016. På grund av ovan nämnda ändringar har avfallsverksamheten valt att 
göra en större översyn av gällande föreskrifter. 

Tekniska nämnden behandlade ärendet den 11 november 2022 och 
Programnämnd samhällsbyggnad den 17 november 2022. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 6 december 2022. 

Beslutsunderlag 
Stadsbyggnads tjänsteskrivelse, 2022-09-28 
Föreskrifter om avfallshantering i Örebro kommun 
Beslut från Tekniska nämnden 2022-11-11, § 205 
Beslut från Programnämnd samhällsbyggnad 2022-11-17, § 128 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 

1. Förslag till föreskrifter om avfallshantering i Örebro kommun antas. 

2. Föreskrifterna ska gälla från och med den 1 januari 2023. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

- Enligt Kommunstyrelsens förslag. 

§ 255 Godkännande av reservationsavtal för försäljning 
avseende del av fastigheten Palmbohult 2:26 
Ärendenummer: Ks 1525/2022 

Ärendebeskrivning 
Dormy Palmbohult AB avser att bygga nytt centrallager för egen verksamhet. 
Priset för markförsäljningen är beräknat till ca 33 miljoner kr. Då 
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köpeskillingen överstiger 25 miljoner skall beslut om reservationsavtal i 
enlighet med gällande reglemente tas av Kommunfullmäktige.  

Programnämnd samhällsbyggnad behandlade ärendet den 17 november 2022. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 6 december 2022 och beslutade för 
egen del: 

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

Beslutsunderlag 
Programnämnd samhällsbyggnads tjänsteskrivelse, 2022-10-17 
Beslut från Programnämnd samhällsbyggnad, 2022-11-17, § 130 
Särskilt yttrande (V) från Programnämnd samhällsbyggnad, 2022-11-17, § 130 
Reservationsavtal avseende del av Palmbohult 2:26. 
Särskilt yttrande (V) - Kommunstyrelsen 2022-12-06 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förlag till Kommunfullmäktige: 

1. Godkänna föreliggande reservationsavtal samt uppdra åt programnämndens 
ordförande att för kommunens del underteckna reservationsavtalet. 

2. Uppdra åt programnämndens ordförande att godkänna justeringar och 
förändringar på situationsplanens och byggnadernas utformning i enlighet med 
avtalet. 

3. Uppdra åt programnämndens ordförande att besluta om förlängning av 
föreliggande reservationsavtal om så är nödvändigt. 

4. Uppdra åt programnämndens ordförande att för kommunens del godkänna 
och underteckna överlåtelseavtal avseende området som reservationsavtalet 
omfattar. 

Yrkanden 
Kemal Hoso (S) och Patrik Jämtvall (L) yrkar bifall till Kommunstyrelsens 
förslag.  

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

Proposition 
Ordförande Jan Zetterqvist (S) finner att det endast finns ett förslag till beslut, 
det vill säga Kemal Hosos (S) med fleras bifallsyrkande till Kommunstyrelsens 
förslag och att Kommunfullmäktige beslutar enligt detta.  

Därefter ställer ordföranden Linn Josefssons (V) yrkande om att få lämna ett 
särskilt yttrande under proposition och finner att Kommunfullmäktige beslutar 
enligt detta 

  



ÖREBRO Protokoll  
 

  16 (50) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsens förlag till Kommunfullmäktige: 

1. Godkänna föreliggande reservationsavtal samt uppdra åt programnämndens 
ordförande att för kommunens del underteckna reservationsavtalet. 

2. Uppdra åt programnämndens ordförande att godkänna justeringar och 
förändringar på situationsplanens och byggnadernas utformning i enlighet med 
avtalet. 

3. Uppdra åt programnämndens ordförande att besluta om förlängning av 
föreliggande reservationsavtal om så är nödvändigt. 

4. Uppdra åt programnämndens ordförande att för kommunens del godkänna 
och underteckna överlåtelseavtal avseende området som reservationsavtalet 
omfattar. 

5. Vänsterpartiet får lämna ett särskilt yttrande till protokollet. 

§ 256 Godkännande av reservationsavtal för försäljning 
avseende fastigheten Palmbohult 2:28 
Ärendenummer: Ks 1526/2022 

Ärendebeskrivning 
Candles Scandinavia (Fastighetsbolaget Doftljusfabriken i Örebro AB) avser att 
bygga lager, logistik och tillverkningsbyggnad för egen verksamhet. Priset för 
markförsäljningen är beräknat till ca 36,5 miljoner kr. Då köpeskillingen 
överstiger 25 miljoner skall beslut om reservationsavtal i 
enlighet med gällande reglemente tas av Kommunfullmäktige. 

Programnämnd samhällsbyggnad behandlade ärendet den 17 november 2022. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 6 december 2022. 

Beslutsunderlag 
Programnämnd samhällsbyggnads tjänsteskrivelse, 2022-10-17 
Beslut från Programnämnd samhällsbyggnad, 2022-11-17, § 131 
Särskilt yttrande från Programnämnd samhällsbyggnad, 2022-11-17, § 131 
Reservationsavtal avseende del av Palmbohult 2:28 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 

1. Godkänna föreliggande reservationsavtal samt uppdra åt programnämndens 
ordförande att för kommunens del underteckna reservationsavtalet. 

2. Uppdra åt programnämndens ordförande att godkänna justeringar och 
förändringar på situationsplanens och byggnadernas utformning i enlighet med 
avtalet. 

3. Uppdra åt programnämndens ordförande att besluta om förlängning av 
föreliggande reservationsavtal om så är nödvändigt. 
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4. Uppdra åt programnämndens ordförande att för kommunens del godkänna 
och underteckna överlåtelseavtal avseende området som reservationsavtalet 
omfattar.  

Yrkanden 
Kemal Hoso (S) och Patrik Jämtvall (L) yrkar bifall till Kommunstyrelsens 
förslag.  

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

Proposition 
Ordförande Jan Zetterqvist (S) finner att det endast finns ett förslag till beslut, 
det vill säga Kemal Hosos (S) med fleras bifallsyrkande till Kommunstyrelsens 
förslag och att Kommunfullmäktige beslutar enligt detta.  

Därefter ställer ordföranden Linn Josefssons (V) yrkande om att få lämna ett 
särskilt yttrande under proposition och finner att Kommunfullmäktige beslutar 
enligt detta 

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 

1. Godkänna föreliggande reservationsavtal samt uppdra åt programnämndens 
ordförande att för kommunens del underteckna reservationsavtalet. 

2. Uppdra åt programnämndens ordförande att godkänna justeringar och 
förändringar på situationsplanens och byggnadernas utformning i enlighet med 
avtalet. 

3. Uppdra åt programnämndens ordförande att besluta om förlängning av 
föreliggande reservationsavtal om så är nödvändigt. 

4. Uppdra åt programnämndens ordförande att för kommunens del godkänna 
och underteckna överlåtelseavtal avseende området som reservationsavtalet 
omfattar.  

5. Vänsterpartiet får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.  

§ 257 Revidering av allmänna lokala ordningsföreskrifter 
för Örebro kommun 
Ärendenummer: Ks 1523/2022 

Ärendebeskrivning 
På uppdrag av Tekniska nämnden har Tekniska förvaltningen tagit fram förslag 
på revidering av de allmänna lokala ordningsföreskrifterna för Örebro. 

Ärendet att revidera de allmänna lokala ordningsföreskrifterna initierades av att 
förvaltningen skulle se över möjligheterna att begränsa alternativt förbjuda 
fyrverkerier. I arbetet med det föreslog förvaltningen att helheten i 
ordningsföreskrifterna skulle ses över vilket också blev uppdraget. 
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De största förslagen till förändring i de nya allmänna ordningsföreskrifterna för 
Örebro är 

• Förändra i lydelsen gällande användningen av pyrotekniska varor 9§ 
• Området för förtäring av alkohol 14§, bilaga B 
• Ambulerande försäljning 15§, bilaga B 
• Borttagande av krav på tillstånd för insamling av pengar 
• Införa tillståndskrav för friflytande mobilitetssystem 

I övrigt är små redaktionella ändringar gjorda, samt att bilaga A har 
uppdaterats. 

Ärendet behandlades av Tekniska nämnden den 21 oktober 2022 och av 
Programnämnd samhällsbyggnad den 17 november 2022. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 6 december 2022 som beslutade att 
föreslå Kommunfullmäktige att anta Programnämnd samhällsbyggnad förslag 
till ordningsföreskrifter med tillägget att lägga tillbadplatsen Karlslunds 
tegelbad i listan över badplatser i bilaga 3.   

Beslutsunderlag 
Tekniska nämndens tjänsteskrivelse, 2019-02-05 
Förslag till reviderade ordningsföreskrifter för Örebro 
Beslut från Tekniska nämnden 2022-10-21, § 186 
Reservation (SD) från Tekniska nämnden, 2022-10-21, § 186 
Beslut från Programnämnd samhällsbyggnad 2022-11-15, § 127 
Reservation (SD) från Programnämnd samhällsbyggnad, 2022-11-17, § 127 
Reservation (SD) - Kommunstyrelsen 2022-12-06 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 

- Förslag till allmänna lokala ordningsföreskrifter för Örebro kommun antas. 

På Kommunstyrelsens sammanträde reserverade sig Helena Ståhl (SD) och Bo 
Ammer (SD) mot beslutet till förmån för Helenas Ståhls bifallsyrkande till 
Sverigedemokraternas förslag. 

Karolina Wallström (L) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget 
bifallsyrkande till del i Sverigedemokraternas förslag om att alltid kräva tillstånd 
för fyrverkerier. 

Markus Allard (ÖrP) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget 
bifallsyrkande till del i Sverigedemokraternas förslag om tiggerifria zoner 
tiggerifira zoner och förbud mot böneutrop.  

Yrkanden 
Kemal Hoso (S) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.  

Carola Sunesson (SD) och Habib Brini (SD) yrkar bifall till 
Sverigedemokraternas förslag som innebär att: 
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- paragraf om tiggerifria zoner läggs till i de allmänna lokala 
ordningsföreskrifterna. 

- böneutrop läggs till under 13 §. 

-  undantagen i 9 § under påskafton, valborgsmässoafton och nyårsafton tas 
bort och att förtydligande text läggs till om att tillstånd från Polismyndigheten 
alltid krävs för användning av pyrotekniska varor. 

Markus Allard (ÖrP) yrkar bifall till del i Sverigedemokraternas förslag om 
tiggerifira zoner och förbud mot böneutrop.  

Karolina Wallström (L) och Fredrik Persson (MP) yrkar bifall till del i 
Sverigedemokraternas förslag om att alltid kräva tillstånd för fyrverkerier. 

Martha Wicklund (V) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag, samt avslag på 
Sverigedemokraternas förslag. 

Proposition 
Ordförande Jan Zetterqvist (S) föreslår en propositionsordning där först 
Kommunstyrelsens förslag ställs under propositionsordningen, och därefter tar 
Kommunfullmäktige ställning till respektive tilläggsyrkanden i 
Sverigedemokraternas förslag. Kommunstyrelsen godkänner 
propositionsordningen. 

Ordföranden ställer Kommunstyrelsens förslag under proposition och finner 
att Kommunfullmäktige beslutar enligt detta.  

Därefter ställer ordförande Sverigedemokraternas tilläggsyrkande om att en 
paragraf om tiggerifria zoner läggs till i de allmänna lokala 
ordningsföreskrifterna under proposition och finner att Kommunfullmäktige 
avslår detta. 

Därefter ställer ordförande Sverigedemokraternas tilläggsyrkande om att 
böneutrop läggs till under 13 §, under proposition och finner att 
Kommunfullmäktige avslår detta. 

Slutligen ställer ordförande Sverigedemokraternas tilläggsyrkande om att 
undantagen i 9 § under påskafton, valborgsmässoafton och nyårsafton tas bort 
och att förtydligande text läggs till om att tillstånd från Polismyndigheten alltid 
krävs för användning av pyrotekniska varor under proposition och finner att 
Kommunfullmäktige avslår detta. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

- Förslag till allmänna lokala ordningsföreskrifter för Örebro kommun antas. 
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Reservationer 
Bo Ammer (SD), Daniel Spiik (SD), Lena Lindén (SD), Habib Brini (SD), 
Michael Larsson (SD), David Larsson (SD) och Carola Sunesson (SD) 
reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för bifallsyrkanden till 
Sverigedemokraternas förslag. 

Karolina Wallström (L), Patrik Jämtvall (L), Mats-Olof Liljegren (L), Azita 
Iranipour (L), Johanna Reimfelt (L), Fredrik Persson (MP) och Marcus Willén 
Ode (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget bifallsyrkanden till del 
i Sverigedemokraternas förslag om att alltid kräva tillstånd för fyrverkerier. 

Markus Allard (ÖrP), Glenn Roswall (ÖrP), Anna Lundberg (ÖrP), Tuomo 
Jänkälä (ÖrP) och Robert Stenberg (ÖrP) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för eget bifallsyrkanden till del i Sverigedemokraternas förslag om 
tiggerifria zoner tiggerifira zoner och förbud mot böneutrop.  

§ 258 Övergripande strategier med budget för 2023 med 
plan för 2024-2026 
Ärendenummer: Ks 1339/2021 

Ärendebeskrivning 
Förslag till Övergripande strategier och budget 2023 med plan för 2024–2026 
för Örebro kommun, ”Gemensamt ansvar för framtidens Örebro” har tagits 
fram av Socialdemokraterna, Centerpartiet och Moderaterna.   

Kommunfullmäktige har i november beslutat om skattesats för 2023. 
Skattesatsen för allmän kommunalskatt år 2023 har fastställts till 21,35 per 
skattekrona. Skattesatsen är densamma som år 2022. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 6 december 2022 och beslutade för 
egen del: 

- Markus Allard (ÖrP) får lämna en protokollsanteckning. 

Beslutsunderlag 
Skattesats 2023, beslut i Kommunfullmäktige 2022-11-23 
”Gemensamt ansvar för framtidens Örebro” - Kommunledningen i Örebros 
övergripande strategier och budget 2023 med plan för 2024–2026 
Driftbudgetförändringar 
Investeringsprogram 2023–2026 
Avfallstaxa 
Vatten- och avloppstaxa 
Markupplåtelsetaxa 
Taxa för färd- och parkeringstillstånd 
Parkeringsavgifter Conventumgaraget 
Taxor bygglov, strandskyddsdispens, nybyggnadskarta, utstakning och viss 
tillsyn m.m. 
Plantaxa 
Taxa för kommunens offentliga kontroll inom livsmedelsområdet 
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Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen 
Taxa för tillsyn och prövning av tobak, tobaksfria nikotinprodukter och andra 
liknande produkter 
Liberalernas budgetförslag 
Sverigedemokraternas budgetförslag 
Vänsterpartiets budgetförslag 
Kristdemokraternas budgetförslag 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 

1. Övergripande strateger och budget 2023 med plan för 2024–2026 fastställs 
enligt förslaget ”Gemensamt ansvar för framtidens Örebro” 

2. Finansiella mål och verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning för 2023 
fastställs enligt förslaget i budgethandlingen. 

3. Driftbudgetramar för 2023 fastställs enligt förslaget i budgethandlingen. 

4. Investeringsprogrammet för 2023 med plan för 2024–2026 fastställs. 

5. Igångsättningsbeslut beviljas för de investeringsprojekt med start 2023 som 
redovisas med finansiering i investeringsprogrammet. 

6. Nämnderna får i uppdrag att arbeta med effektiviseringar motsvarande 93 
mnkr för 2023. 

7. Kommundirektören får i uppdrag att säkerställa effektiviseringar 
motsvarande 18 mnkr för 2023, för vilka inriktning och väntad effekt redovisas 
till Kommunstyrelsen senast i samband med delårsrapport med prognos 1 
2023. 

8. I Kommunstyrelsens uppdrag ingår att under året, i konsekvens med fattade 
beslut, ombudgetera inom ramen för beslutad budget för verksamhetens 
nettokostnad. 

9. Anta taxa för avfall. Taxan gäller från och med den 1 januari 2023. 

10. Anta vatten- och avloppstaxa. Taxan gäller från och med 1 januari 2023. 

11. Anta avgifter för markupplåtelse i Örebro kommun. Taxan gäller från och 
med 1 januari 2023. 

12. Anta taxa för ärende om undantag från förbud mot trafik med 
motorfordon och förbud mot parkering (färdtillstånd/parkeringstillstånd). 
Taxan gäller från och med den 1 januari 2023. 

13. Anta förslag om att Parkeringsavgiften i Conventumgaraget höjs till 13 
kronor per timma dygnet runt, kl. 0–24. Taxan gäller från och med 1 januari 
2023. 

14. Anta Programnämnd samhällsbyggnads förslag om taxa för bygglov, 
strandskyddsdispens, nybyggnadskarta, utstakning och viss tillsyn mm. Taxan 
gäller från och med den 1 januari 2023. 
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15. Bygg- och miljönämnden får för varje kalenderår besluta om att justera 
avgiftsbeloppen (fasta avgifter och timavgifter) i taxa för bygglov, 
strandskyddsdispens, nybyggnadskarta, utstakning och viss tillsyn m.m., med 
den procentsats som gäller för oktober månad året före avgiftsåret utifrån 
prisindex för kommunal verksamhet, PKV, som finns publicerat på SKR:s 
webbplats. 

16. Anta plantaxa. Taxan gäller från och med den 1 januari 2023. 

17. Anta taxa för kommunens offentliga kontroll inom livsmedelsområdet. 
Taxan gäller från och med den 1 januari 2023. 

18. Anta taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen. Taxan gäller från och 
med den 1 januari 2023. 

19. Anta taxa för tillsyn och prövning av tobak, tobaksfria nikotinprodukter 
och andra liknande produkter. Taxan gäller från och med den 1 januari 2023. 

20. Vård- och omsorgsnämnden får för varje kalenderår besluta om att justera 
avgifter inom vård och omsorg utifrån förändringar i prisbasbelopp och 
omsorgsprisindex (OPI). Avgifter med stöd i socialtjänstlagen får justeras 
utifrån förändringar av prisbasbeloppet. Avgifterna för kost, hemtjänst, 
hemsjukvård, fixartjänst samt avgift för trygghetslarm får justeras utifrån 
förändring av (OPI). 

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

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

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

Martha Wicklund (V) deltog inte i beslutspunkterna 4-5 i Kommunstyrelsens 
beslut. 

Markus Allard (ÖrP) deltog inte i Kommunstyrelsens beslut i sin helhet. 

Yrkanden 
John Johansson (S), Anders Åhrlin (M), Jimmy Nordengren (C) Anna Ekström 
(C), Maja Gullberg (S), Maria Haglund (M), Pell Uno Larsson (S), Emelie Jaxell 
(M), Unnur Tryggvadottir Nordell (S), Christopher Hedbom Rydaeus (M), 
Abdulrahman Ibrahim Muhammed (C), Per-Erik Andersson (S), Elisabeth 
Malmqvist (C), Jonas Håård (S), Johan Kumlin (M), Maria Comstedt (C), Eva 
Eriksson (S), Krister Eriksson (M), Sara Dicksen (M), Maria Hedwall (M) 
Madelene Spinord Semenets (S), Inger Carlsson (S), Marie Brorson (S), 
Hossein Azeri (M), Fisun Yavas (S), Milian Olavsønn Snekkerbakken (M), 
Carina Toro Hartman (S), Anders Olsson (C), Anna Hedström (S), Carina 
Börjesson (M), Per Lilja (S), Ellen Leijen (S), Lucas Holmberg (M), Alexandra 
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Royal (C), Monica Thyresjö (M), Zezo Alnaji (S) och Magnus Stålberg (M) 
yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag. 

Karolina Wallström (L), Johanna Reimfelt (L), Patrik Jämtvall (L), Mats-Olof 
Liljegren (L), Azita Iranipour (L) och Gunilla Werme (L) yrkar bifall till 
Liberalernas budgetförslag för Örebro kommun 2023 som innebär 

- Liberalernas övergripande strategier och budget 2023 - med vision och mål 
att vända på pyramiden för framtiden-, antas tillsammans med 
driftbudgetramar i handlingen. 

- Skattesatsen för allmän kommunalskatt 2023 fastställs till 21,35. 

- Finansiella mål och verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning för 2022 
fastställs i enlighet med förslaget i handlingen. 

- Investeringsprogrammet för 2023 fastställs i enlighet med KS förslaget med 
tillägget: 

- Pausa alla investeringar som inte är nödvändiga samt oavsett storlek kostar 
medarbetares tid eller nya driftskostnader. Inga nya projekteringstimmar ska 
läggas på ej igångsatta men tidigare planerade investeringar. BRT, nytt ridhus i 
Karlslund, vidare exploatering av Karlslund. 

- samt bifall till beslutspunkterna 9, 10, 11, 12, 13,14 ,15, 16, 17, 18, 19 och 20 i 
Kommunstyrelsens förslag.  

Bo Ammer (SD), Carola Sunesson (SD), David Larsson (SD), Habib Brini 
(SD), Daniel Spiik (SD), Bjarne Bäckström (SD) och Michael Larsson (SD) 
yrkar bifall till Sverigedemokraternas budgetförslag för Örebro kommun 2023 
samt bifall till beslutspunkterna 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 och 
20 och avslag på beslutspunkterna 1, 2, 3, 4, 5 och 6 i Kommunstyrelsens 
förslag. 

Martha Wicklund (V), Nadia Abdellah (V), Elisabeth Nilesol (V), Jaber Fawaz 
(V), Linn Josefsson (V), Sunil Jayasooriya (V), Christina Hermansson Placon 
(V) och Peter Ekström (V) yrkar bifall till Vänsterpartiets budgetförslag för 
Örebro kommun 2023 samt avslag på beslutspunkterna 1, 2, 3 och 6, bifall till 
beslutspunkterna 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19 och 20, bifall till 
beslutspunkt 11 förutsatt att avgiften för uthyrning av offentlig platsmak 
återgår till den nivå som var gällande innan 2019-10-15 i enlighet med yrkande 
lagt i Kommunstyrelsen 2021-05-11, bifall till beslutspunkt 14 förutsatt att 
bygglovstaxan för solceller halveras i enlighet med yrkande lagt i 
Programnämnd samhällsbyggnad 2022-10-27 i Kommunstyrelsens förslag.. 

Markus Allard (ÖrP) yrkar bifall till Örebropartiets budgetförslag för Örebro 
kommun 2023, samt på att slopa budgetdebatten efter partiföreträdarnas 
anföranden.  

Susanne Lindholm (KD), Anders Hagström (KD) och Anna Andersson (KD) 
yrkar bifall till Kristdemokraternas budgetförslag för Örebro kommun 2023 
samt avslag på beslutspunkterna 1, 3, 7 och 8 i Kommunstyrelsens förslag. 
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Fredrik Persson (MP) och Marcus Willén Ode (MP) yrkar bifall till 
Miljöpartiets budgetförslag för Örebro kommun 2023.  

Proposition 
Ordförande Jan Zetterqvist (S) ställer efter partiföreträdarnas anföranden 
Markus Allards (ÖrP) yrkande om att slopa budgetdebatten under proposition 
och finner att Kommunfullmäktige avslår yrkandet. Därefter fortsätter 
budgetdebatten. 

Efter avslutad debatt finner ordföranden att det finns sju förslag till beslut, det 
vill säga Kommunstyrelsens förslag samt egna budgetförslag från 
Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet, Liberalerna, Örebropartiet, 
Kristdemokraterna och Miljöpartiet. Ordföranden föreslår en 
propositionsordning där Kommunstyrelsens förslag utses till huvudförslag och 
för att utse ett motförslag till huvudförslaget ställs först Miljöpartiets förslag 
mot Krisdemokraternas förslag, vinnaren av dem ställs sedan mot Liberalernas 
förslag, vinnaren av dem ställs sedan mot Örebropartiets förslag, vinnaren av 
dem ställs sedan mot Vänsterpartiets förslag, vinnaren av dem ställs sedan mot 
Sverigedemokraternas förslag och vinnaren av dem ställs mot slutligen mot 
Kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktige godkänner 
propositionsordningen. 

Ordföranden ställer Kristdemokraternas förslag mot Miljöpartiets förslag och 
finner att Kommunfullmäktige beslutar enligt Kristdemokraternas förslag.  

Därefter ställer ordföranden Kristdemokraternas förslag mot Liberalernas 
förslag och finner att Kommunfullmäktige beslutar enligt Liberalernas förslag.  

Därefter ställer ordföranden Liberalernas förslag mot Örebropartiets förslag 
och finner att Kommunfullmäktige behöver gå till votering för att utse ett 
vinnande förslag. 

Votering 
Ja-röst innebär bifall till Liberalernas förslag och nej-röst innebär bifall till 
Örebropartiets förslag. 

Ja-röster lämnas av Håkan Stålbert (KD), Karolina Wallström (L), Patrik 
Jämtvall (L), Willhelm Sundman (L), Johanna Reimfelt (L), Susanne Lindholm 
(KD), Anna Andersson (KD) och Anders Hagström (KD). 

Nej-röster lämnas av Markus Allard (ÖrP), Peter Springare (ÖrP), Anna 
Lundberg (ÖrP), Tuomo Jänkälä (ÖrP) och Robert Stenberg (ÖrP).  

Avstår från att rösta gör Jan Zetterqvist (S), Daniel Granqvist (M), Fisun Yavas 
(S), Kemal Hoso (S), Jessica Ekerbring (S), Johan Hurtig (S), Maja Gullberg (S), 
Zezo Alnaji (S), Marie Brorson (S), Unnur Tryggvadottir Nordell (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), Lucas Holmberg (M), Hossein Azeri (M), Carina Börjesson 
(M), Maria Haglund (M), Emelie Jaxell (M), Johan Kumlin (M), Maria Hedwall 
(M), Abdulrahman Ibrahim Muhammed (C), Anna Ekström (C), Anders 
Olsson (C), Habib Brini (SD), Daniel Spiik (SD), Bo Ammer (SD), David 
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Larsson (SD), Sunil Jayasooriya (V), Jaber Fawaz (V), Martha Wicklund (V), 
Linn Josefsson (V), Inger Carlsson (S), Madelene Vikström (S), Daniel Ekblad 
(S), Monica Thyresjö (M), Sara Dicksen (M), Alexandra Royal (C), Elisabeth 
Malmqvist (C), Bjarne Bäckström (SD), Michael Larsson (SD), Nadia Abdellah 
(V), Christina Hermansson Placon (V), Marcus Willén Ode (MP), Fredrik 
Persson (MP) och Christer Johansson (SD). 

Ordföranden finner att Kommunfullmäktige med resultatet 9 ja-röster, 5 nej-
röster och 51 som avstår från att rösta att Kommunfullmäktige beslutar enligt 
Liberalernas förslag.  

Därefter ställer ordföranden Liberalernas förslag mot Vänsterpartiets och 
finner att Kommunfullmäktige beslutar enligt Vänsterpartiets förslag.  

Därefter ställer ordföranden Vänsterpartiet förslag mot Sverigedemokraternas 
förslag och finner att Kommunfullmäktige beslutar enligt 
Sverigedemokraternas förslag.  

Slutligen ställer ordföranden Sverigedemokraternas förslag mot huvudförslaget 
som utgörs av Kommunstyrelsens förslag och finner att Kommunfullmäktige 
beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Övergripande strateger och budget 2023 med plan för 2024–2026 fastställs 
enligt förslaget ”Gemensamt ansvar för framtidens Örebro” 

2. Finansiella mål och verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning för 2023 
fastställs enligt förslaget i budgethandlingen. 

3. Driftbudgetramar för 2023 fastställs enligt förslaget i budgethandlingen. 

4. Investeringsprogrammet för 2023 med plan för 2024–2026 fastställs. 

5. Igångsättningsbeslut beviljas för de investeringsprojekt med start 2023 som 
redovisas med finansiering i investeringsprogrammet. 

6. Nämnderna får i uppdrag att arbeta med effektiviseringar motsvarande 93 
mnkr för 2023. 

7. Kommundirektören får i uppdrag att säkerställa effektiviseringar 
motsvarande 18 mnkr för 2023, för vilka inriktning och väntad effekt redovisas 
till Kommunstyrelsen senast i samband med delårsrapport med prognos 1 
2023. 

8. I Kommunstyrelsens uppdrag ingår att under året, i konsekvens med fattade 
beslut, ombudgetera inom ramen för beslutad budget för verksamhetens 
nettokostnad. 

9. Anta taxa för avfall. Taxan gäller från och med den 1 januari 2023. 

10. Anta vatten- och avloppstaxa. Taxan gäller från och med 1 januari 2023. 
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11. Anta avgifter för markupplåtelse i Örebro kommun. Taxan gäller från och 
med 1 januari 2023. 

12. Anta taxa för ärende om undantag från förbud mot trafik med 
motorfordon och förbud mot parkering (färdtillstånd/parkeringstillstånd). 
Taxan gäller från och med den 1 januari 2023. 

13. Anta förslag om att Parkeringsavgiften i Conventumgaraget höjs till 13 
kronor per timma dygnet runt, kl. 0–24. Taxan gäller från och med 1 januari 
2023. 

14. Anta Programnämnd samhällsbyggnads förslag om taxa för bygglov, 
strandskyddsdispens, nybyggnadskarta, utstakning och viss tillsyn mm. Taxan 
gäller från och med den 1 januari 2023. 

15. Bygg- och miljönämnden får för varje kalenderår besluta om att justera 
avgiftsbeloppen (fasta avgifter och timavgifter) i taxa för bygglov, 
strandskyddsdispens, nybyggnadskarta, utstakning och viss tillsyn m.m., med 
den procentsats som gäller för oktober månad året före avgiftsåret utifrån 
prisindex för kommunal verksamhet, PKV, som finns publicerat på SKR:s 
webbplats. 

16. Anta plantaxa. Taxan gäller från och med den 1 januari 2023. 

17. Anta taxa för kommunens offentliga kontroll inom livsmedelsområdet. 
Taxan gäller från och med den 1 januari 2023. 

18. Anta taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen. Taxan gäller från och 
med den 1 januari 2023. 

19. Anta taxa för tillsyn och prövning av tobak, tobaksfria nikotinprodukter 
och andra liknande produkter. Taxan gäller från och med den 1 januari 2023. 

20. Vård- och omsorgsnämnden får för varje kalenderår besluta om att justera 
avgifter inom vård och omsorg utifrån förändringar i prisbasbelopp och 
omsorgsprisindex (OPI). Avgifter med stöd i socialtjänstlagen får justeras 
utifrån förändringar av prisbasbeloppet. Avgifterna för kost, hemtjänst, 
hemsjukvård, fixartjänst samt avgift för trygghetslarm får justeras utifrån 
förändring av (OPI). 

Martha Wicklund (V), Sunil Jayasooriya (V), Linn Josefsson (V), Nadia 
Abdellah (V), Christina Hermansson Placon (V) och Jaber Fawaz (V) deltar 
inte i beslutspunkterna 4 och 5. 

Reservationer 
Karolina Wallström (L), Patrik Jämtvall (L), Willhelm Sundman (L), Gunilla 
Werme (L) och Johanna Reimfelt (L) reserverar sig skriftlig mot beslutet till 
förmån för bifallsyrkanden till Liberalernas budgetförslag för 2023. 

Bo Ammer (SD), David Larsson (SD), Daniel Spiik (SD), Bjarne Bäckström 
(SD), Michael Larsson (SD), Christer Johansson (SD) och Habib Brini (SD) 
reserverar sig mot beslutet till förmån för bifallsyrkanden till 
Sverigedemokraternas budgetförslag för 2023. 
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Martha Wicklund (V), Sunil Jayasooriya (V), Linn Josefsson (V), Nadia 
Abdellah (V), Christina Hermansson Placon (V) och Jaber Fawaz (V) 
reserverar sig mot beslutet till förmån för bifallsyrkanden till Vänsterpartiets 
budgetförslag för 2023. 

Susanne Lindholm (KD), Håkan Stålbert (KD), Anna Andersson (KD) och 
Anders Hagström (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för 
bifallsyrkanden till Kristdemokraternas budgetförslag för 2023. 

Markus Allard (ÖrP), Peter Springare (ÖrP), Anna Lundberg (ÖrP), Tuomo 
Jänkälä (ÖrP) och Robert Stenberg (ÖrP) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för bifallsyrkande till Örebropartiets budgetförslag för 2023. 

Fredrik Persson (MP) och Marcus Willén Ode (MP) reserverar sig mot beslutet 
till förmån för bifallsyrkanden till Miljöpartiets budgetförslag för 2023. 

§ 259 Låne- och borgensramar för kommunkoncernen för  
år 2023–2025 och avgifter för koncerninterna lån och 
borgen 
Ärendenummer: Ks 1393/2022 

Ärendebeskrivning 
Enligt den koncerngemensamma finanspolicyn ska Kommunfullmäktige 
årligen fastställa en ram för externa lån till kommunkoncernen. Den externa 
låneramen ska inrymma internbankens lån, kommunens egna lån och beslutad 
borgen till de kommunägda bolagen. 

Kommunstyrelsen ska varje år besluta om ramar för koncerninterna lån till de 
kommunala bolagen. 

Kommunstyrelsen ska varje år besluta om storleken på den kortfristiga 
likviditetsportföljen. Den kortfristiga likviditetsportföljen ska täcka kommande 
budgetårs likviditetsbehov utifrån budgeterat kassaflöde. 

Kommunfullmäktige ska fastställa borgensavgift och motsvarande avgift 
(räntetillägg) för koncerninterna lån till bolagen för att neutralisera den 
konkurrensfördel som bolagen får genom kommunalt stöd vid sin finansiering. 
Nivån på avgiften prövas av kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 6 december 2022 och beslutade för 
egen del: 

- Ramen för Örebro kommuns låneskuld fastställs till 21 000,0 miljoner kronor 
för perioden 2023–2025. 

- Koncernintern låneram för Örebrobostäder AB med dotterbolag fastställs 12 
330,0 miljoner kronor för perioden 2023–2025. 

- Koncernintern låneram för Örebroporten fastigheter AB fastställs 3 900,0 
miljoner kronor för perioden 2023–2025. 

- Koncernintern låneram för Futurum fastigheter i Örebro AB fastställs 4 
150,0 miljoner kronor för perioden 2023–2025. 
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- Koncernintern låneram för Kumbro Vind AB fastställs 248,0 miljoner kronor 
för perioden 2023–2025. 

- Koncernintern låneram för Kumbro Stadsnät AB fastställs 168,0 miljoner 
kronor för perioden 2023–2025. 

- Koncernintern låneram för Gustavsviks Resorts AB fastställs 108,3 miljoner 
kronor för perioden 2023–2025. 

- Koncernintern låneram för Vätternvatten AB fastställs 256,8 miljoner kronor 
för perioden 2023–2025. 

- Koncernintern låneram för Örebro Parkering AB fastställs 80,0 miljoner 
kronor för perioden 2023–2025. 

- Nivå på checkkredit inom koncernkontot fastställs till: 8 miljoner kronor för 
Länsmusiken i Örebro AB och till 4 miljoner kronor för Örebrokompaniet 
AB. 

- Storleken på den kortfristiga likviditetportföljen fastställs till 300 miljoner 
kronor vid ingången av år 2023. Den planerade överföringen under år 2022 
från den kortfristiga- till den långfristiga likviditetsportföljen om totalt 710 
mnkr där 460 mnkr kvarstår att överföra genomförs under år 2023. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-11-21 
Avgifter för koncerninterna lån och borgen bilaga 1 
Reservation (SD) - Kommunstyrelsen 2022-12-06 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 

1. Ramen för kommunkoncernens samlade externa låneskuld fastställs till 22 
100,0 miljoner kronor för perioden 2023–2025. 

2. Avgifter för koncerninterna lån och borgen lämnas oförändrade för år 2023 
enligt bilaga 1. 

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

Yrkanden 
Anders Åhrlin (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag. 

Markus Allard (ÖrP) yrkar avslag på ärendet i sin helhet till förmån för 
Örebropartiets budgetförslag för 2023.  

Bo Ammer (SD) yrkar på att ärendet återemitteras till Kommunstyrelsen för att 
räknas om i enlighet med Sverigedemokraternas budgetförslag för 2023 

Anders Åhrlin (M) yrkar avslag på Bo Ammers (SD) återremissyrkande. 
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Proposition 
Ordförande Jan Zetterqvist (S) ställer först Bo Ammers (SD) yrkande om 
återremiss under proposition och finner att Kommunfullmäktige beslutar att 
ärendet ska göras idag. 

Därefter ställer ordföranden Anders Åhrlins (M) bifallsyrkande till 
Kommunstyrelsens förslag mot Markus Allards (ÖrP) avslagsyrkande och 
finner att Kommunfullmäktige beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Ramen för kommunkoncernens samlade externa låneskuld fastställs till 22 
100,0 miljoner kronor för perioden 2023–2025. 

2. Avgifter för koncerninterna lån och borgen lämnas oförändrade för år 2023 
enligt bilaga 1. 

Reservationer 
Bo Ammer (SD), Bjarne Bäckström (SD), Michael Larsson (SD), Christer 
Johansson (SD), Daniel Spiik (SD), Habib Brini (SD) och David Larsson (SD) 
reserverar sig mot beslutet till förmån för Bo Ammers (SD) återremissyrkande.  

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

§ 260 Svar på motion från Patrik Jämtvall (L) om avgifter 
allmän handling 
Ärendenummer: Ks 452/2020 

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

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

Bedömningen är att den senast beslutade versionen av Taxa för utlämnande av 
kopia av allmän handling i Örebro kommun, beslutad av Kommunfullmäktige 
2021-11-17, fastslår att utlämnande av digital handling inte är avgiftsbelagd. 
Vidare framgår att belopp för utlämnande av handling på papper ska justeras 
vid behov för att nivåerna ska följa gällande Avgiftsförordning. Förslaget är 
därför att anse motionen tillgodosedd. 
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Ärendet behandlades av Kommunstyrelsen den 30 augusti 2022. 

Ärendet bordlades på Kommunfullmäktiges sammanträde den 28 september, 
den 25 oktober och den 23 november 2022. 

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

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 

- Motionen anses tillgodosedd. 

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

Yrkanden 
Anders Åhrlin (M), Patrik Jämtvall (L) och Bo Ammer (SD) yrkar bifall till 
Kommunstyrelsens förslag.  

Markus Allard (ÖrP) yrkar bifall till motionen. 

Proposition 
Ordförande Jan Zetterqvist (S) finner att det finns två förslag till beslut, det vill 
säga bifallsyrkanden till Kommunstyrelsens förslag från Anders Åhrlin (M) 
med flera och bifallsyrkande till motionen från Markus Allard (ÖrP). 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att Kommunfullmäktige 
beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

- Motionen anses tillgodosedd. 

Reservationer 
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) bifallsyrkande till motionen. 

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

Ärendebeskrivning 
Helena Ståhl (SD) har inkommit med en motion som anmäldes i 
Kommunfullmäktige den 15 juni 2021, §231. 
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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 
och den 23 november 2022. 

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

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 

- Motionen avslås. 

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

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

- Ärendet bordläggs. 

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

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

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

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

Motionen har remitterats till Programnämnd barn och utbildning för svar. 
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Ärendet behandlades av Kommunstyrelsen den 30 augusti 2022. Ärendet 
bordlades på Kommunfullmäktiges sammanträde den 28 september, 25 
oktober och den 23 november 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 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

- Ärendet bordläggs. 

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

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

Motionen innehåller förslag om att lokalproducerat ska vara normen i Örebro 
kommuns upphandlingar av livsmedel där undantag från denna norm särskilt 
måste motiveras. Vidare föreslår motionärerna att vegetabiliska livsmedel i 
första hand ska köpas in från lokala producenter och i andra hand ifrån vårt 
närområde. Slutligen föreslår motionärerna att animaliska livsmedel endast ska 
köpas in från producenter som uppfyller kraven enligt svenska regler och i 
motsvarande nivå med svensk djurskyddslagstiftning. 

Örebro kommun måste följa lagen om offentlig upphandling (LOU), och att 
det därmed inte finns möjlighet att kontrollera eller styra upphandlingar mot 
lokala producenter. Vidare har Örebro kommun efter upphandling nyligen 
slutit ett nytt livsmedelsavtal, där Örebro Trädgårdshall AB vann 
upphandlingen, vilket kommer innebära att kommunen får god tillgång till 
svenskproducerade artiklar samt i förekommande fall även lokalproducerat. 
Slutligen tillämpar kommunen de högsta kraven som marknaden har att 
erbjuda för upphandling av kött och fågel, samt upphandlar enbart fisk från 
hållbart fiske. Förslaget är därför att avslå motionens första attsats och att anse 
motionens andra och tredje attsats tillgodosedda. 
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Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 18 oktober 2022. Ärendet 
bordlades på Kommunfullmäktiges sammanträde den 25 oktober 2022 och 
den 23 november 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. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

- Ärendet bordläggs. 

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

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

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

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

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

§ 265 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 och den 23 
november 2022. 

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

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 

- Motionen avslås. 



ÖREBRO Protokoll  
 

  35 (50) 
 

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

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

- Ärendet bordläggs. 

§ 266 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 
2022. 

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. 
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Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

- Ärendet bordläggs. 

§ 267 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. 

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

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

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

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

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

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

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 

- Motionen avslås. 

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

Yrkande 
Anders Åhrlin (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag. 

Daniel Spiik (SD) och Markus Allard (ÖrP) yrkar bifall till motionen.  

Proposition 
Ordförande Jan Zetterqvist (S) finner att det finns två förslag till beslut, det vill 
säga bifall till Kommunstyrelsens förslag från Anders Åhrlin, samt bifall till 
motionen från Daniel Spiik (SD) och Markus Allard (ÖrP). Ordförande ställer 
förslagen mot varandra och finner att Kommunfullmäktige beslutar enligt 
Kommunstyrelsens förslag. 
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Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

- Motionen avslås. 

Reservation 
Bo Ammer (SD), Bjarne Bäckström (SD), Michael Larsson (SD), Christer 
Johansson (SD), Daniel Spiik (SD), Habib Brini (SD), David Larsson (SD), 
Markus Allard (ÖrP), Peter Springare (ÖrP), Anna Lundberg (ÖrP), Tuomo 
Jänkälä (ÖrP) och Robert Stenberg (ÖrP) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för bifallsyrkanden till motionen. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



ÖREBRO Protokoll  
 

  40 (50) 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 

- Motionen avslås. 

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

Beslut 
Kommunfullmäktige: 

- Ärendet bordläggs.  

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

Ärendebeskrivning 
Miljöpartiets kommunfullmäktigegrupp har inkommit med en motion som 
anmäldes i Kommunfullmäktige den 23 september 2020, § 216. 

Motionen innehåller ett förslag om att uppdra åt Kommunstyrelsen att årligen 
upprätta en koldioxidbudget för Örebro kommun, med start budgetår 2022. 

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

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

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

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 

- Motionen är tillgodosedd. 

Yrkanden 
Kemal Hoso (S) och Anna Ekström (C) yrkar bifall till Kommunstyrelsens 
förslag.  

Linn Josefsson (V) och Fredrik Persson (MP) yrkar bifall till motionen. 

Markus Allard (ÖrP) yrkar avslag på motionen. 
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Proposition 
Ordförande Jan Zetterqvist (S) föreslår en propositionsordning där 
Kommunstyrelsens förslag utgör huvudförslag och för att utse ett motförslag 
till huvudförslaget ställs först Linn Josefssons (V) med fleras bifallsyrkande till 
motionen mot Markus Allards (ÖrP) avslagsyrkande på motionen. 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att 
Kommunfullmäktige beslutar enligt Linn Josefssons (V) med fleras 
bifallsyrkande. 

Därefter ställer ordföranden Linn Josefssons (V) med fleras bifallsyrkande mot 
Kommunstyrelsens förslag och finner att Kommunfullmäktige beslutar enligt 
Kommunstyrelsens förslag. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

- Motionen är tillgodosedd. 

Reservation 
Martha Wicklund (V), Sunil Jayasooriya (V), Linn Josefsson (V), Jaber Fawaz 
(V), Martha Wicklund (V) och Christina Hermansson Placon (V) reserverar sig 
mot beslutet till förmån för Linn Josefssons (V) bifallsyrkande till motionen. 

Fredrik Persson (MP) och Marcus Willén Ode (MP reserverar sig mot beslutet 
till förmån för Fredrik Perssons (MP) bifallsyrkande till motionen. 

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) avslagsyrkande till motionen.  

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

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

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

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

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

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 

- Motionen är tillgodosedd. 

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

Kommunfullmäktigs behandling 
Kommunfullmäktige ajournerar sig 10 minuter för överläggning. 

Yrkanden 
Marie Brorson (S), Anders Olsson (C), Fisun Yavas (S) och Per Lilja (S) yrkar 
bifall till Kommunstyrelsens förslag. 
 
Sunil Jayasooriya (V), Markus Allard (ÖrP), Martha Wicklund (V) och Linn 
Josefsson (V) yrkar bifall till motionen. 

Fredrik Persson (MP) yrkar bifall till punkterna 1 och 3 i motionen. 

Bo Ammer (SD), David Larsson (SD), Johanna Reimfelt (L) och Habib Brini 
(SD) yrkar bifall till motionens första punkt.  

Proposition 
Ordförande Jan Zetterqvist (S) föreslår en propositionsordning där 
Kommunfullmäktige tar ställning till respektive punkt i motionen.   

Ordföranden ställer motionens första punkt under proposition och finner att 
Kommunfullmäktige beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag. 

Därefter ställer ordförande ställer motionens andra punkt under proposition 
och finner att Kommunfullmäktige beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag. 

Slutligen ställer ordföranden motionens tredjepunkt under proposition och 
finner att Kommunfullmäktige beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

- Motionen är tillgodosedd. 
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Reservationer 
Martha Wicklund (V), Sunil Jayasooriya (V), Linn Josefsson (V), Jaber Fawaz 
(V), Martha Wicklund (V), Christina Hermansson Placon (V), Markus Allard 
(ÖrP), Peter Springare (ÖrP), Anna Lundberg (ÖrP), Tuomo Jänkälä (ÖrP) 
och Robert Stenberg (ÖrP) reserverar sig mot beslutet till förmån för 
bifallsyrkanden till motionen. 

Fredrik Persson (MP) och Marcus Willén Ode (MP) reserverar sig mot beslutet 
till förmån för Fredrik Perssons (MP) bifallsyrkande till motionens första och 
tredje punkt. 

Bo Ammer (SD), Bjarne Bäckström (SD), Michael Larsson (SD), Christer 
Johansson (SD), Daniel Spiik (SD), Habib Brini (SD), David Larsson (SD), 
Karolina Wallström (L), Patrik Jämtvall, Johanna Reimfelt (L), Wilhelm 
Sundman (L) och Gunilla Werme (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för 
bifallsyrkanden till motionens första punkt.  

§ 273 Anmälan av enkla frågor och interpellationer till 
kommande sammanträde 

Ärendebeskrivning 
Inga enkla frågor eller interpellationer har inkommit. 

§ 274 Anmälan av motioner 

Ärendebeskrivning 
Carola Sunesson (SD) har inkommit med en motion om utbildning i 
självförsvar och personlig säkerhet. 
Johanna Reimfelt (L) har inkommit med en motion om att det är dags för en 
tak över huvudet-garanti för alla örebroare.  
Johanna Reimfelt (L) har inkommit med en motion om att öka det 
förebyggande arbetet genom en utökning av stödet till civilsamhället. 

Beslutsunderlag 
Motion från Carola Sunesson (SD) om utbildning i självförsvar och personlig 
säkerhet, Ks 1673/2022 
Motion från Johanna Reimfelt (L) om att det är dags för en tak över huvudet-
garanti för alla örebroare, Ks 1674/2022 
Motion från Johanna Reimfelt (L) om att öka det förebyggande arbetet genom 
en utökning av stödet till civilsamhället, Ks 1675/2022 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

- Motionerna remitteras till Kommunstyrelsen.  
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§ 275 Vissa val m.m. 
Ärendenummer: Ks 1631/2022 

Ärendebeskrivning 
Valberedningen har den 9 december 2022 inkommit med en valhandling. 

Valhandlingen läggs som en bilaga till protokollet.  

Beslutsunderlag 
Valhandling, 2022-12-09 

Kommunfullmäktiges behandling 
Ärendet föredras av Valberedningens ordförande Daniel Granqvist (M). 

Yrkanden 
Sunil Jayasooriya (V) yrkar på att Linn Josefsson (V) utses till 2:e vice 
ordförande i Kommunfullmäktige för tiden 1 januari 2023 - 14 oktober 2026. 

Proposition 
Ordförande Jan Zetterqvist (S) finner att det till uppdraget som andre vice 
ordförande i Kommunfullmäktige finns två förslag till beslut, det vill säga 
Valberedningens förslag om att utse Anders Hagström (KD) och Sunil 
Jayasooriyas (V) yrkande om att utse Linn Josefsson (V). 

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

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

Rösträknarna Maria Haglund (M) och Karolina Wallström (L) finner att antalet 
röstsedlar uppgår till 64 stycken. Samtliga valsedlar är giltiga. 

Med 22 röster för Anders Hagström (KD), 6 röster för Linn Josefsson (V) och 
36 blanka röster finner ordförande att Kommunfullmäktige beslutar att utse 
Anders Hagström (KD) till andre vice ordförande i Kommunfullmäktige. 

Därefter ställer ordförande valberedningens övriga förslag under proposition 
och finner att Kommunfullmäktige beslutar enligt dessa. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Utse Anders Hagström (KD) till ny andre vice ordförande i 
Kommunfullmäktige efter Håkan Stålbert (KD). Valet gäller fr.o.m. den 1 
januari 2023 t.o.m. den 14 oktober 2026. 

2. I övrigt besluta enligt Valberedningens förslag.  
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§ 276 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 
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. 

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

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

- Ärendet bordläggs.  

§ 277 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. 
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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 
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 sitt eget bifallsyrkande. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

- Ärendet bordläggs.  

§ 278 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. 
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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.  

§ 279 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. 

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 
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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.  

§ 280 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 
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 
2022. 



ÖREBRO Protokoll  
 

  49 (50) 
 

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 sitt eget bifallsyrkande. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

- Ärendet bordläggs.  

§ 281 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. 

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

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

- Ärendet bordläggs. 

§ 282 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. 
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Beslutsunderlag 
Interpellation från Bo Ammer (SD) 
Svar från Anders Åhrlin (M) 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

- Ärendet bordläggs. 

§ 283 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 Anders Åhrlin 
(M) om att främja företagande. Interpellationen anmäldes på 
Kommunfullmäktiges sammanträde den 23 november 2022. 

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

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

- Ärendet bordläggs. 

§ 284 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 Anders Åhrlin (M) om 
hur matens kvalitét säkerställs med ökade livsmedelspriser. Interpellationen 
anmäldes på Kommunfullmäktiges sammanträde den 23 november 2022. 

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

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

- Ärendet bordläggs. 



 

                                                                                              BILAGA 1 
 
 
Nämnder  
 
 
 
 
Valnämnden  
 
9 ledamöter, 5 ersättare  
(1 ledamot per parti som är representerat i Kommunfullmäktige).  
 
 
Uppdragstyp Namn Parti 
Ordförande Eva Ströman S 
1:e vice ordförande Krister Tornberg M 
2:e vice ordförande Jerker Lindgren L 
Ledamot Charlotte Edberger C 
Ledamot Anna Eklund MP 
Ledamot Leif Persson SD 
Ledamot Gunn Öjebrandt KD 
Ledamot Cecilia Lönn Elgstrand V 
Ledamot Peter Springare ÖrP 
   
Ersättare Linus Haraldsson S 
Ersättare Daniel Granqvist M 
Ersättare Cecilia Hermansson C 
Ersättare David Larsson SD 
Ersättare Barbro Klaeson L 

 
 
 
 
  



 
 
 
 
Markplanerings- och exploateringsnämnden  
 
15 ledamöter, 9 ersättare 
 
 
Uppdragstyp Namn Parti 
Ordförande Kemal Hoso S 
1:e vice ordförande  Maria Haglund M 
2:e vice ordförande Helena Ståhl SD 
Ledamot  Gun Carlestam Lewin S 
Ledamot Frederick Axewill S 
Ledamot Madelene Vikström S 
Ledamot Gösta Eriksson S 
Ledamot Carina Börjesson M 
Ledamot  Peter Vestberg M 
Ledamot  Per Evenhamre C 
Ledamot Carola Sunesson SD 
Ledamot Tommy Sjöstrand L 
Ledamot David Gelinder KD 
Ledamot Linn Josefsson V 
Ledamot  Markus Allard ÖrP 
   
Ersättare  Ariel Thamasebi S 
Ersättare  Max Klarvik S 
Ersättare  Mats Westerdahl M 
Ersättare  Bo Tivell M 
Ersättare  Björn Ingemarsson C 
Ersättare Lea Strandberg MP 
Ersättare Annica Lennermark L 
Ersättare Inga-Lill Bergensten KD 
Ersättare Joel Nilesol V 

  



 
 
 
 
Bygg- och miljönämnden  
 
15 ledamöter, 9 ersättare 
 
 
Uppdragstyp Namn Parti 
Ordförande            Anders Olsson C 
1:e vice ordförande  Anna Hedström S 
2:e vice ordförande  Patrik Jämtvall L 
Ledamot Per Lilja S 
Ledamot Maria Lilja S 
Ledamot  Mats Grandin S 
Ledamot  Siv Lord S 
Ledamot Ann-Britt Stålblad M 
Ledamot  Lucas Holmberg M 
Ledamot Tomas Runnkvist M 
Ledamot Leif Persson SD 
Ledamot Berith Tedsjö Winkler L 
Ledamot Lennart Bondeson KD 
Ledamot  Lisbeth Lund V 
Ledamot  Markus Allard ÖrP 
   
Ersättare  Fredrik Thano S 
Ersättare  Linda Linder S 
Ersättare  Tobias Munkvold M 
Ersättare  Markus Andersson M 
Ersättare  Marita Andersson C 
Ersättare  Sten Lang MP 
Ersättare Michael Larsson SD 
Ersättare Elias Hallman KD 
Ersättare Fredrik Kearey V 

  



 
 
 
Teknik- och servicenämnden 
 
15 ledamöter, 9 ersättare 
 
 
Uppdragstyp Namn Parti 
Ordförande  Johan Kumlin M 
1:e vice ordförande  Ellen Leijen S 
2:e vice ordförande  Anders Hagström KD 
Ledamot  Håkan Andersson S 
Ledamot  Ann-Charlotte Gustafsson S 
Ledamot  Sven-Peter Sörenson S 
Ledamot  Fisun Yavas S 
Ledamot  Stefan Stark M 
Ledamot Rolf Schrötter M 
Ledamot  Torbjörn Axelsson C 
Ledamot  Bo Ammer SD 
Ledamot Kristin Ryhed L 
Ledamot Ernst Folkesson KD 
Ledamot Sunil Jayasooriya V 
Ledamot Tuomo Jänkälä ÖrP 
   
Ersättare  Lisa Lilja S 
Ersättare  Lars-Ove Nyquist S 
Ersättare   Agneta Blomqvist S 
Ersättare  Krister Eriksson M 
Ersättare Nils O Edwertz C 
Ersättare Fredrik Persson MP 
Ersättare Habib Brini SD 
Ersättare Christian Hagenvik L 
Ersättare Magnus Överengen V 

  



 
 
 
 
Kultur- och fritidsnämnden 
 
15 ledamöter, 9 ersättare 
 
 
Uppdragstyp Namn Parti 
Ordförande      Madeleine Spinord Semenets S 
1:e vice ordförande  Alexandra Royal C 
2:e vice ordförande Sandra Fröjdenstam  KD 
Ledamot  Anton Johansson S 
Ledamot   Maja Gullberg S 
Ledamot  Per-Erik Andersson S 
Ledamot  Katarina Bååth S 
Ledamot Monica Thyresjö M 
Ledamot Gun Kornblad M 
Ledamot Oscar Lundmark M 
Ledamot Habib Brini SD 
Ledamot Urban Olsson L 
Ledamot Ulf Wilnerzon KD 
Ledamot  Nadia Abdellah V 
Ledamot  Glenn Roswall ÖrP 
   
Ersättare  Henry Pettersson S 
Ersättare  Lena Ryö S 
Ersättare  Hanna Altunkaynak S 
Ersättare  Ulf Södersten M 
Ersättare  Marianne Hamp M 
Ersättare  Kamran Kabinejad C 
Ersättare  Alexsandra Ludvigsson SD 
Ersättare  Anna Grevillius L 
Ersättare Peter Ekström V 

 
  



 
 
 
 
Socialnämnden  
 
17 ledamöter, 11 ersättare 
 
 
Uppdragstyp Namn Parti 
Ordförande            Carl-Johan Wase M 
1:e vice ordförande   Carina Toro Hartman S 
2:e vice ordförande Erik Sjöberg L 
Ledamot  Bo Fredriksson S 
Ledamot  Carola Johansson S 
Ledamot  Alexander Berggren S 
Ledamot  Caroline Åkesson S 
Ledamot Ameer Sachet S 
Ledamot Monica Skålberg M 
Ledamot Peter Andersson M 
Ledamot Anabel Falkenström C 
Ledamot Gunnar Bystedt C 
Ledamot David Larsson SD 
Ledamot Helen Berglind SD 
Ledamot Elenor Sollerman KD 
Ledamot Ewa Lindén V 

Ledamot Peter Springare ÖrP 

   
Ersättare  Elin Brorson S 
Ersättare  Jan-Eric Norman S 
Ersättare  Matilda Brikell  S 
Ersättare Mats Bengtsson S 
Ersättare Elsa Lappalainen M 
Ersättare Stefan Almgren M 
Ersättare Annbrith Wiman C 
Ersättare Alexsandra Ludvigsson SD 
Ersättare Carina Johansson L 
Ersättare Belinda Andersson KD 

Ersättare Jaber Fawaz V 

 
  



 
 
 
 
Vård- och omsorgsnämnden  
 
17 ledamöter, 11 ersättare 
 
 
Uppdragstyp Namn Parti 
Ordförande   Mattias Ottosson S 
1:e vice ordförande  Anna-Karin Kumlin M 
2:e vice ordförande Johanna Reimfelt L 
Ledamot Margareta Jansson S 
Ledamot Johan Hurtig S 
Ledamot  Ann-Marie Wulfstrand Byhlin S 
Ledamot  Pell Uno Larsson S 
Ledamot Ann-Katrin Jondelius M 
Ledamot Milian Snekkerbakken M 
Ledamot Anette Karlsson M 
Ledamot Jessika Edetun Falk C 
Ledamot Fehret Hatic C 
Ledamot  Gunilla Fredriksson SD 
Ledamot  Sadeta Hatic SD 
Ledamot  Christina Håkansson KD 
Ledamot Louise Ornell V 

Ledamot Peter Springare ÖrP 

   
Ersättare  Anita Ivarsson S 
Ersättare  Dan Dahlén S 
Ersättare  Margareta Gunhamre S 
Ersättare  Evariste Nkuriekyie  S 
Ersättare  Yvonne Käll M 
Ersättare  Stig Westlén M 
Ersättare Margareta Ekström C 
Ersättare Lena Lindén SD 
Ersättare Christer Johansson L 
Ersättare Febro Oktay KD 

Ersättare Ingemar Savonen V 

  



 
 
 
 
Funktionsstödsnämnden  
 
15 ledamöter, 9 ersättare 
 
 
Uppdragstyp Namn Parti 
Ordförande  Gunhild Wallin C 
1:e vice ordförande  Daniel Ekblad S 
2:e vice ordförande  Georg Barsom KD 
Ledamot  Elvy Wennerström S 
Ledamot  Per-Ola Skarviken S 
Ledamot  Sandra Öberg S 
Ledamot  Karl-Gustav Granberg S 
Ledamot Hossein Azeri M 
Ledamot Katrin Edqvist M 
Ledamot Yvonne Käll M 
Ledamot Patrik Holmström SD 
Ledamot Pia Delin L 
Ledamot Ava Bahboudi KD 
Ledamot Christina Hermansson Placon V 
Ledamot  Anna Lundberg ÖrP 
   
Ersättare Kerstin Persson S 
Ersättare  Magnus Edvinsson S 
Ersättare  Marie Georgsson S 
Ersättare Lennart Carlsson M 
Ersättare Ewy Eriksson M 
Ersättare Maria Rönnbäck C 
Ersättare Johan Otterström SD 
Ersättare Anders Karlsson L 
Ersättare Lasse S Lorentzon V 

  



 
 
 
 
Överförmyndarnämnden  
 
7 ledamöter, 3 ersättare 
 
 
Uppdragstyp Namn Parti 
Ordförande Ulf Södersten M 
1:e vice ordförande  Tina Fingal Swens C 
2:e vice ordförande David Larsson SD 
Ledamot  Britten Uhlin S 
Ledamot  Allan Armaghan S 
Ledamot  Marianne Thor S 
Ledamot  Blenda Wallman L 
   
Ersättare  Håkan Schultz  S 
Ersättare  Eghbal Kamran M 
Ersättare   Jonas Levin KD 

  



 
 
 
 
Gymnasie-och arbetsmarknadsnämnden  
 
17 ledamöter, 11 ersättare 
 
 
Uppdragstyp Namn Parti 
Ordförande  Christopher Hedbom Rydaeus M 
1:e vice ordförande  Marie Brorson S 
2:e vice ordförande  Susanne Lindholm KD 
Ledamot  Kent Vallén S 
Ledamot  Eva Chrapkowska S 
Ledamot   Zezo Alnaji S 
Ledamot   Inger Westerberg S 
Ledamot  Antti Ahtiainen S 
Ledamot  Madelene Ljungström M 
Ledamot Magnus Stålberg M 
Ledamot Abdulrahman Ibrahim Muhammed C 
Ledamot Peter Johansson C 
Ledamot Jan Murman SD 
Ledamot Christer Johansson SD 
Ledamot Faisa Maxamed V 
Ledamot Gunilla Werme L 

Ledamot Markus Allard ÖrP 

   
Ersättare  Suzanne Gynnhammar S 
Ersättare  Karl-Bertil Persson S 
Ersättare   Denana Redzic Holmberg S 
Ersättare  Lars Norling S 
Ersättare   Ingegerd Flock-Andersson M 
Ersättare  Yvette Hedenberg Strand M 
Ersättare  Fateme Barikzay C 
Ersättare Krister Rickardsson SD 
Ersättare Levi Rönnberg L 
Ersättare Andreas Strömberg KD 

Ersättare Mats Dalsbro V 

  



 
 
 
 
Grundskolenämnden  
 
15 ledamöter, 9 ersättare 
 
 
 
Uppdragstyp Namn Parti 
Ordförande  Jonas Håård S 
1:e vice ordförande  Emelie Jaxell M 
2:e vice ordförande Mats-Olof Liljegren L 
Ledamot  Anna Windal S 
Ledamot  Thomas Börjesson S 
Ledamot  Inger Blückert S 
Ledamot  Magnus Talbäck S 
Ledamot Mattias Eonsuu M 
Ledamot Maria Hedwall M 
Ledamot Elisabeth Malmqvist C 
Ledamot Margret Brini SD 
Ledamot  Lena Hansson L 
Ledamot  Kasper Avenbrand KD 
Ledamot  Christer Håkansson V 
Ledamot Robert Stenberg ÖrP 
   
Ersättare  Matilda Jansson S 
Ersättare  Nisvet Okanovic S 
Ersättare  Gunilla Neogard  S 
Ersättare  Samuel Andersson M 
Ersättare  Gjohn-Marko Berisha M 
Ersättare  Cecilia Svedin C 
Ersättare  Bo Ammer SD 
Ersättare Jesper Nordström KD 
Ersättare Elisabeth Nilesol V 

  



 
 
 
 
Förskolenämnden  
 
15 ledamöter, 9 ersättare 
 
 
Uppdragstyp Namn Parti 
Ordförande            Sara Dicksen M 
1:e vice ordförande   Unnur Tryggvadottir Nordell S 
2:e vice ordförande Joakim Sjögren SD 
Ledamot  Niclas Helander S 
Ledamot  Inger Carlsson S 
Ledamot  Tomas Sandberg S 
Ledamot Isabelle Nerelius S 
Ledamot George Afram M 
Ledamot Maud N Ottosson M 
Ledamot Maria Lindgren C 
Ledamot Elisabeth Fält SD 
Ledamot Adam Furustam L 
Ledamot  Paula Säker KD 
Ledamot  Birgitta Karlsson-Feldgrill V 
Ledamot  Robert Stenberg ÖrP 
   
Ersättare  Azra Hadzifienic S 
Ersättare  Miicke Nordin S 
Ersättare  Birgitta Nilsson S 
Ersättare  Markus Rolf M 
Ersättare  Elisabeth Sundström M 
Ersättare  Per Arenö C 
Ersättare Louice Bäckman Johansson L 
Ersättare Monica Lindström KD 
Ersättare Elin Terenius V 

 



     BILAGA 2 
 
 
Bolag  
 
 
Örebro Rådhus AB  
  
7 ledamöter, 3 suppleanter 
 
 
Uppdragstyp Namn Parti 
Ledamot, ordförande Anders Åhrlin M 
Ledamot John Johansson S 
Ledamot Jessica Ekerbring S 
Ledamot Mats Sjöström  S 
Ledamot Jimmy Nordengren C 
Ledamot Helena Ståhl  SD 
Ledamot Susanne Lindholm KD 
   
Suppleant Eva Eriksson S 
Suppleant Christopher Hedbom Rydaeus M 
Suppleant Karolina Wallström L 
   

Stämmombud Daniel Granqvist  M 
Stämmombud, 
ersättare 

Anders Hagström KD 

Stämmombud, 
ersättare 

Pernilla Wikström Pehrson - 

 
  



 
 
 
Alfred Nobel Science Park AB 
  
1 opolitisk ledamot, 1 opolitisk suppleant 
 
 
 
Uppdragstyp Namn Parti 
Opolitisk ledamot, 
ordförande 

Göran Dahlén - 

Opolitisk suppleant Krister Frödin - 
   
Stämmombud Daniel Granqvist M 
Stämmombud, 
ersättare 

Anders Hagström KD 

Stämmombud, 
ersättare 

Peter Larsson - 

 
  



 
 
 
Futurum fastigheter i Örebro AB 
 
7 ledamöter, 3 suppleanter  
 
 
Uppdragstyp Namn Parti 
Ledamot, ordförande Maria Haglund M 
Ledamot, 1:e vice 
ordförande 

Jenny Thor S 

Ledamot, 2:e vice 
ordförande 

Marianne Thyr L 

Ledamot Leif Landén S 
Ledamot Jimmy Nordengren C 
Ledamot Marcus Willén Ode MP 
Ledamot Joakim Sjögren  SD 
   
Suppleant Bodil Svensson S 
Suppleant Mattias Eonsuu M 
Suppleant Elisabeth Sverreson KD 
   
Stämmombud Daniel Granqvist M 
Stämmombud, 
ersättare 

Anders Hagström KD 

Stämmombud, 
ersättare 

Peter Larsson - 

 
  



 
 
 
Kumbro Utveckling AB  
 
6 ledamöter, 3 suppleanter från Örebro kommun 
 
 
Uppdragstyp Namn Parti 
Ledamot Abdulrahman Ibrahim Muhammed C 
Ledamot Per Lilja S 
Ledamot Eva Jonsson S 
Ledamot Axel Roos M 
Ledamot Joakim Sjögren SD 
Ledamot Georg Barsom KD 
   
Suppleant Parivash Ranjbar S 
Suppleant Hossein Azeri M 
Suppleant Leif Krüger L 
   
Stämmombud Daniel Granqvist M 
Stämmombud, 
ersättare 

Anders Hagström KD 

Stämmombud, 
ersättare 

Peter Larsson - 

 
 
 
 
  



 
 
 
Biogasbolaget i Mellansverige AB  
 
2 ledamöter, 1 suppleant från Örebro kommun 
 
 
Uppdragstyp Namn Parti 
Ledamot Jimmy Nordengren C 
Ledamot Rickard Axdorff M 
   
Suppleant Per Lilja S 
   
Stämmombud Daniel Granqvist M 
Stämmombud, 
ersättare 

Anders Hagström KD 

Stämmombud, 
ersättare 

Peter Larsson - 

 
OBS! Tillträder först efter årsstämman 2023 
 
 



 
 
 
Kumbro Stadsnät AB 
 
6 ledamöter, 3 suppleanter från Örebro kommun 
 
 
Uppdragstyp Namn Parti 
Ledamot Abdulrahman Ibrahim Muhammed C 
Ledamot Per Lilja S 
Ledamot Eva Jonsson S 
Ledamot Axel Roos M 
Ledamot Joakim Sjögren SD 
Ledamot Georg Barsom KD 
   
Suppleant Parivash Ranjbar S 
Suppleant Hossein Azeri M 
Suppleant Leif Krüger L 
   
Stämmombud Daniel Granqvist M 
Stämmombud, 
ersättare 

Anders Hagström KD 

Stämmombud, 
ersättare 

Peter Larsson - 

 

  



 

 
 
 
Kumbro vind AB 
 
6 ledamöter, 3 suppleanter från Örebro kommun 
  
Uppdragstyp Namn Parti 
Ledamot Abdulrahman Ibrahim Muhammed C 
Ledamot Per Lilja S 
Ledamot Eva Jonsson S 
Ledamot Axel Roos M 
Ledamot Joakim Sjögren SD 
Ledamot Georg Barsom KD 
   
Suppleant Parivash Ranjbar S 
Suppleant Hossein Azeri M 
Suppleant Leif Krüger L 
   
Stämmombud Daniel Granqvist M 
Stämmombud, 
ersättare 

Anders Hagström KD 

Stämmombud, 
ersättare 

Peter Larsson - 

 
 
 
 



 
 
 
Stadsnät i Kumla AB 
 
2 opolitiska ledamöter, 1 opolitisk suppleant från Örebro kommun 
 
Uppdragstyp Namn Parti 
Opolitisk ledamot Peter Lilja - 
Opolitisk ledamot Linda Kanto - 
   
Opolitisk suppleant Amanda Lagerqvist - 
   
Stämmombud Daniel Granqvist M 
Stämmombud, 
ersättare 

Anders Hagström KD 

Stämmombud, 
ersättare 

Peter Larsson - 

 
 
 



 
 
 
Länsmusiken i Örebro AB  
 
7 ledamöter, 3 suppleanter från Örebro kommun 
 
  
Uppdragstyp Namn Parti 
Ledamot Eva Eriksson S 
Ledamot Gunnar Lidén S 
Ledamot Emil Chandorkar M 
Ledamot Sercan Eren M 
Ledamot Håkan Larsson C 
Ledamot Jennifer Troeng Johansson KD 
Ledamot Börje Ström L 
   
Suppleant Laila Johansson  S 
Suppleant Ann-Britt Stålblad M 
Suppleant Bjarne Bäckström  SD 
   
Stämmombud Daniel Granqvist M 
Stämmombud, 
ersättare 

Anders Hagström KD 

Stämmombud, 
ersättare 

Peter Larsson - 

  



 
 
 
Länsteatern i Örebro AB  
   
2 ledamöter, 2 suppleanter från Örebro kommun 
   
  
Uppdragstyp Namn Parti 
Ledamot Per-Erik Andersson  S 
Ledamot Kerstin Cederström L 
   
Suppleant Anna Heder C 
Suppleant Birger Qvarnström SD 
   
Stämmombud Daniel Granqvist M 
Stämmombud, 
ersättare 

Anders Hagström KD 

Stämmombud, 
ersättare 

Peter Larsson - 

 
  



 
 
 
Oslo Stockholm 2.55 AB 
  
3 ledamöter varav en opolitisk, 1 suppleant från Örebro kommun 
 
 
Uppdragstyp Namn Parti 
Opolitisk ledamot, 
ordförande 

Torbjörn Sunesson - 

Ledamot John Johansson  S 
Ledamot Hans Eklind KD 
   
Suppleant Katarina Tolgfors M 
   
Stämmombud Daniel Granqvist M 
Stämmombud, 
ersättare 

Anders Hagström KD 

Stämmombud, 
ersättare 

Peter Larsson - 

 
 
 
  



 
 
 
Örebro parkering AB 
  
3 ledamöter, 3 suppleanter 
 
 
Uppdragstyp Namn Parti 
Ledamot, ordförande Elisabeth Malmqvist C 
Ledamot Britt Öhman S 
Ledamot Habib Brini SD 
   
Suppleant Magnus Hedwall  M 
Suppleant Ali Osman Isaak S 
Suppleant Michael Barsom KD 
   
Stämmombud Daniel Granqvist M 
Stämmombud, 
ersättare 

Anders Hagström KD 

Stämmombud, 
ersättare 

Peter Larsson - 

 

 

  



 
 
 
Vätternvatten AB 
  
2 ledamöter, 1 suppleant från Örebro kommun 
 
 
Uppdragstyp Namn Parti 
Ledamot Irén Lejegren S 
Ledamot Peter Ahlstrand L 
   
Suppleant Göran Wallenius M 
   
Stämmombud Daniel Granqvist M 
Stämmombud, 
ersättare 

Anders Hagström KD 

Stämmombud, 
ersättare 

Peter Larsson - 

 

 

  



 
 
 
Örebro Läns Flygplats AB 
  
3 ledamöter varav en opolitisk, 1 opolitisk suppleant från Örebro kommun 
 
 
Uppdragstyp Namn Parti 
Ledamot Johan Kumlin M 
Ledamot Joakim Sjögren SD 
Opolitisk ledamot Thomas Hallmén - 
   
Opolitisk suppleant Göran Dahlén - 
   
Stämmombud Daniel Granqvist M 
Stämmombud, 
ersättare 

Anders Hagström KD 

Stämmombud, 
ersättare 

Peter Larsson - 

 
  



 
 
 
Örebrokompaniet AB   

 
7 ledamöter varav 4 opolitiska, 2 politiska suppleanter 
 
Uppdragstyp Namn Parti 
Ledamot Jessica Ekerbring S 
Ledamot Alexander Walltin M 
Ledamot Karolina Wallström L 
Opolitisk ledamot Björn Åqvist - 
Opolitisk ledamot Kristina Eklöf - 
Opolitisk ledamot Marie Brodin - 
Opolitisk ledamot Niklas Molinder - 
   
Suppleant Jimmy Nordengren C 
Suppleant Claes Nelander KD 
   
Stämmombud Daniel Granqvist M 
Stämmombud, 
ersättare 

Anders Hagström KD 

Stämmombud, 
ersättare 

Peter Larsson - 

 
  



 
 
 
Örebrobostäder AB 
 
7 ledamöter, 3 suppleanter 
 
Uppdragstyp Namn Parti 
Ledamot, ordförande Mats Sjöström S 
Ledamot, 1:e vice 
ordförande 

Håkan Jacobsson  M 

Ledamot, 2:e vice 
ordförande 

Helena Ståhl SD 

Ledamot Emelie Toro Hartman S 
Ledamot Emelie Jaxell M 
Ledamot Maria Comstedt C 
Ledamot Yngve Alkman L 
   
Suppleant David Samuelsson S 
Suppleant Sara Ishak M 
Suppleant Thord Andersson KD 
   
Stämmombud Daniel Granqvist M 
Stämmombud, 
ersättare 

Anders Hagström KD 

Stämmombud, 
ersättare 

Peter Larsson - 

 
  



 
 
 
Västerporten Fastigheter i Örebro AB  
  
5 ledamöter, 3 suppleanter 
 
 
Uppdragstyp Namn Parti 
Ledamot, ordförande Eva-Lena Jansson S 
Ledamot Yusuf Abdow S 
Ledamot Håkan Jacobsson M 
Ledamot Maria Comstedt C 
Ledamot Mats Hammarlund L 
   
Suppleant Linda Smedberg S 
Suppleant George Afram M 
Suppleant Calle Andersson SD 
   
Stämmombud Daniel Granqvist M 
Stämmombud, 
ersättare 

Anders Hagström KD 

Stämmombud, 
ersättare 

Peter Larsson - 

 
  



 
 
 
ÖBO Omsorgsfastigheter AB  
  
7 ledamöter, 3 suppleanter 
 
 
Uppdragstyp Namn Parti 
Ledamot Mats Sjöström S 
Ledamot Håkan Jacobsson  M 
Ledamot Helena Ståhl SD 
Ledamot Emelie Toro Hartman S 
Ledamot Emelie Jaxell M 
Ledamot Maria Comstedt C 
Ledamot Yngve Alkman L 
   
Suppleant David Samuelsson S 
Suppleant Sara Ishak M 
Suppleant Thord Andersson KD 
   
Stämmombud Daniel Granqvist M 
Stämmombud, 
ersättare 

Anders Hagström KD 

Stämmombud, 
ersättare 

Peter Larsson - 

 
  



 
 
 
ÖBO Husaren AB 
  
3 opolitiska ledamöter 
 
 
Uppdragstyp Namn Parti 
Opolitisk ledamot Ulf Rohlén - 
Opolitisk ledamot Carl-Johan Baatz - 
Opolitisk ledamot Oliver Hagvall - 
   

Stämmombud Ulf Rohlén - 
 
  



 
 
 
Örebroporten Fastigheter AB  
  
7 ledamöter, 3 suppleanter 
 
 
Uppdragstyp Namn Parti 
Ledamot, ordförande Anders Åhrlin  M 
Ledamot, 1:e vice 
ordförande 

Jonas Karlsson  S 

Ledamot, 2:e vice 
ordförande 

Efwa Nilsson KD 

Ledamot Elisabeth Karlsson Zuaw S 
Ledamot Mårten Blomqvist S 
Ledamot Cecilia Hermansson  C 
Ledamot Lars Modig L 
   
Suppleant Jennie Jensen S 
Suppleant Johan Kumlin M 
Suppleant Christer Johansson SD 
   
Stämmombud Daniel Granqvist M 
Stämmombud, 
ersättare 

Anders Hagström KD 

Stämmombud, 
ersättare 

Peter Larsson - 

 
  



 
 
 
Örebroporten Förvaltning AB 
  
7 ledamöter, 3 suppleanter 
 
 
Uppdragstyp Namn Parti 
Ledamot Anders Åhrlin  M 
Ledamot Jonas Karlsson  S 
Ledamot Efwa Nilsson KD 
Ledamot Elisabeth Karlsson Zuaw S 
Ledamot Mårten Blomqvist S 
Ledamot Cecilia Hermansson  C 
Ledamot Lars Modig L 
   
Suppleant Jennie Jensen S 
Suppleant Johan Kumlin M 
Suppleant Christer Johansson SD 
   
Stämmombud Daniel Granqvist M 
Stämmombud, 
ersättare 

Anders Hagström KD 

Stämmombud, 
ersättare 

Peter Larsson - 

 
 
  



 
 
Örebroporten Holding AB  

 
7 ledamöter, 3 suppleanter 
 
 
Uppdragstyp Namn Parti 
Ledamot, ordförande Anders Åhrlin  M 
Ledamot, 1:e vice 
ordförande 

Jonas Karlsson  S 

Ledamot, 2:e vice 
ordförande 

Efwa Nilsson KD 

Ledamot Elisabeth Karlsson Zuaw S 
Ledamot Mårten Blomqvist S 
Ledamot Cecilia Hermansson  C 
Ledamot Lars Modig L 
   
Suppleant Jennie Jensen S 
Suppleant Johan Kumlin M 
Suppleant Christer Johansson SD 
   
Stämmombud Daniel Granqvist M 
Stämmombud, 
ersättare 

Anders Hagström KD 

Stämmombud, 
ersättare 

Peter Larsson - 

 
  



 
 
 
Gustavsvik Resorts AB  
 
3 ledamöter, 2 suppleanter 
 
Uppdragstyp Namn Parti 
Ledamot Magnus Persson S 
Ledamot Anders Åhrlin M 
Ledamot Claes Rosdahl L 
   
Suppleant Cecilia Svedin  C 
Suppleant Efwa Nilsson KD 
   
Stämmombud Daniel Granqvist M 
Stämmombud, 
ersättare 

Anders Hagström KD 

Stämmombud, 
ersättare 

Peter Larsson - 

  



 
 
 
ÖBO Holding AB  
 
3 opolitiska ledamöter 
 
Uppdragstyp Namn Parti 
Opolitisk ledamot Ulf Rohlén - 
Opolitisk ledamot Carl-Johan Baatz - 
Opolitisk ledamot Karin Nordmark - 
   
Stämmombud Daniel Granqvist M 
Stämmombud, 
ersättare 

Anders Hagström KD 

Stämmombud, 
ersättare 

Peter Larsson - 

 
  



 
 
 
Marieberg Utvecklings AB 
 
2 opolitiska ledamöter, 2 opolitiska suppleanter 
 
 
Uppdragstyp Namn Parti 
Opolitisk ledamot Jeanette Berggren - 
Opolitisk ledamot Birgitta Gustafsson - 
   
Opolitisk suppleant Susanne Odelberg-Johnson - 
Opolitisk suppleant Christina Krönert Lind - 
   
Stämmombud Daniel Granqvist M 
Stämmombud, 
ersättare 

Anders Hagström KD 

Stämmombud, 
ersättare 

Peter Larsson - 

 
 
 
  



 
 
 
Törsjö logistik AB 
  
2 opolitiska ledamöter, 2 opolitiska suppleanter från Örebro kommun 
 
 
Uppdragstyp Namn Parti 
Opolitisk ledamot Jeanette Berggren - 
Opolitisk ledamot Birgitta Gustafsson - 
   
Opolitisk suppleant Susanne Odelberg-Johnson - 
Opolitisk suppleant Christina Krönert Lind - 
   
Stämmombud Daniel Granqvist M 
Stämmombud, 
ersättare 

Anders Hagström KD 

Stämmombud, 
ersättare 

Peter Larsson - 

 
 
  



 
 
 
Örebro läns Trädgårdsaktiebolag 
  
6 ledamöter varav en opolitisk från Örebro kommun 
 
 
Uppdragstyp Namn Parti 
Ledamot Anders Gunnarsson C 
Ledamot Margareta Johansson  S 
Ledamot Marianne Hamp M 
Ledamot Zarah Anell L 
Ledamot Maria Landh KD 
Opolitisk ledamot Magnus Carlberg - 
   
Stämmombud Daniel Granqvist M 
Stämmombud, 
ersättare 

Anders Hagström KD 

Stämmombud, 
ersättare 

Peter Larsson - 

  



 

Övriga stämmoombud  
 
 

1. Som ombud till bolagsstämma för Frotorp Vind AB utses i följande 
ordning: Peter Lilja (-), Daniel Granqvist (M) samt Anders Hagström 
(KD). Valet gäller till och med den 31 december 2026. 

 
2. Som ombud till bolagsstämma för Nodena AB utses i följande 

ordning: Peter Lilja (-). Valet gäller till och med den 31 december 
2026. 

 
3. Som ombud till bolagsstämma för Gustavsvik Utvecklingsbolag AB 

utses i följande ordning: Daniel Granqvist (M), Anders Hagström 
(KD) samt Peter Larsson (-). Valet gäller till och med den 31 
december 2026. 
 

4. Som ombud till bolagsstämma för Kikapu i Örebro AB utses i 
följande ordning: Daniel Granqvist (M), Anders Hagström (KD) 
samt Peter Larsson (-). Valet gäller till och med den 31 december 
2026. 
 

5. Som ombud till bolagsstämma för Örebroläktaren AB utses i följande 
ordning: Jeanette Berggren (-), Daniel Granqvist (M) samt Anders 
Hagström (KD). Valet gäller till och med den 31 december 2026. 
 

6. Som ombud till bolagsstämma för Region Örebro Innovation utses i 
följande ordning: Daniel Granqvist (M) samt Anders Hagström 
(KD). Valet gäller till och med den 31 december 2026. 
 

7. Som ombud till bolagsstämma för Bixia Gryningsvind AB utses i 
följande ordning: Ulf Rohlén (-). Valet gäller till och med den 31 
december 2026. 

 



   
 

   
 

         BILAGA 3 
 
 
Övriga organ 
 
 
 
Kommunalförbundet Nerikes Brandkår  
 
3 ledamöter, 3 ersättare utses av Örebro kommun. 
Ledamöter och ersättare utses bland Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare. 
 
  
Uppdragstyp Namn Parti 
Ledamot        Fisun Yavas S 
Ledamot Krister Eriksson M 
Ledamot Azita Iranipour L 
   
Ersättare Inger Carlsson S 
Ersättare Jimmy Nordengren C 
Ersättare David Gelinder KD 

  



   
 

   
 

 

 
 
 
Gemensam Nämnd för företagshälsovård, tolk- och översättarservice 
 
2 ledamöter, 2 ersättare utses av Örebro kommun. 
 
  
Uppdragstyp Namn Parti 
Vice ordförande     Kenneth Malm C 
Ledamot  Silvia Assi S 
   
Ersättare  Eva Hesse Almqvist M 
Ersättare  Maria Belik L 

  



   
 

   
 

 

 
 
 
Samordningsförbundet Finsam i Örebro  
 
1 ledamot, 1 ersättare utses av Örebro kommun. 
 
Ledamöter och ersättare utses bland Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare. 
 
  
Uppdragstyp Namn Parti 
Ledamot     Christopher Hedbom Rydaeus M 
   
Ersättare  David Larsson SD 

  



   
 

   
 

 
 
 
 
Mälardalsrådet  
 
3 ledamöter, 3 ersättare utses av Örebro kommun. 
 
  
Uppdragstyp Namn Parti 
Ledamot     John Johansson S 
Ledamot Anders Åhrlin M 
Ledamot  Helena Ståhl SD 
   
Ersättare Kemal Hoso S 
Ersättare Jimmy Nordengren C 
Ersättare Susanne Lindholm KD 

 

  



   
 

   
 

 
 
 
 
Borgerliga begravningsförrättare 
 
Ospecificerat antal 
 
Uppdragstyp Namn Parti 
Begravningsförrättare Pell Uno Larsson S 
Begravningsförrättare Carola Johansson S 
Begravningsförrättare Gunnar Lidén S 
Begravningsförrättare Shahla Ojagh S 
Begravningsförrättare Catarina Reinestam Nelander  M 
Begravningsförrättare Lars-Erik Frid M 
Begravningsförrättare Fredrik Idevall L 
Begravningsförrättare Lars Thornberg - 

 

  



   
 

   
 

 

 
 
 
God man vid fastighetsbildning - tätortsförhållanden 
  
4 gode män 

Uppdragstyp Namn Parti 
God man Allan Armaghan S 
God man Håkan Jacobsson M 
God man Abdulrahman Ibrahim Muhammed C 
God man Sven-Erik Sahlén KD 

  



   
 

   
 

 
 
 
God man vid fastighetsbildning - jord- och skogsbruksfrågor 
 
4 gode män 

Uppdragstyp Namn Parti 
God man Ingegerd Oberg S 
God man Carina Börjesson M 
God man Krister Tornberg M 
God man Anders Olsson C 

  



   
 

   
 

 
 
 
Hundraåriga Stiftelsen  
 
4 ledamöter utses av Örebro kommun 
 
Uppdragstyp Namn Parti 
Ledamot Inger Carlsson S 
Ledamot Ulf Södersten M 
Ledamot Jimmy Nordengren C 
Ledamot Michael Larsson SD 

  



   
 

   
 

 
 
 
Stiftelsen Jeremiasfonden  
 
1 ledamot utses av Örebro kommun 
 

Uppdragstyp Namn Parti 
Ledamot Eva Eriksson S 

  



   
 

   
 

 
 
 
 
Rotehållare i Västmanlands besparingsfond  
 
1 ledamot och 2 ersättare utses av Örebro kommun 
 
Uppdragstyp Namn Parti 
Ledamot Christina Gransten C 
   
Ersättare Håkan Gransten C 
Ersättare   

  



   
 

   
 

 
 
 
 
Sundbergska donationsfonden  
 
1 ledamot utses av Örebro kommun 
 
Uppdragstyp Namn Parti 
Ledamot Kent Vallén S 
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    Kommunfullmäktige 

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

  
     
Lars Modig (L), Ks 1632/2022  Ersättare i Kommunfullmäktige 
 
Håkan Stålbert (KD), Ks 1565/2022 Ledamot och 2:e vice ordförande i 

Kommunfullmäktige (fr.o.m. 1 januari 
2023) 

 
 

Kommunfullmäktige föreslås besluta följande: 
 
1. Begärda entlediganden beviljas.  

 
2. Begära hos Länsstyrelsen att ny ersättare efter Lars Modig (L) utses till 

Kommunfullmäktige genom ny sammanräkning. 
 

3. Begära hos Länsstyrelsen att ny ledamot efter Håkan Stålbert (KD) utses till 
Kommunfullmäktige genom ny sammanräkning den 1 januari 2023. 
 

4. Utse Anders Hagström (KD) till ny andre vice ordförande i Kommunfullmäktige 
efter Håkan Stålbert (KD). Valet gäller fr.o.m. den 1 januari 2023 t.o.m. den 14 
oktober 2026. 

 
5. Utse Karolina Wallström (L) till kommunalråd med en tjänstgöringsgrad på 100 

procent. Valet avser tiden fr.o.m. den 1 januari 2023 t.o.m. 31 december 2026. 
 

6. Utse John Johansson (S) till ledamot i Region Örebro Innovation AB. Valet avser 
tiden t.o.m. 30 juni 2023. 
 

7. Utse Daniel Granqvist (M) som ombud till bolagsstämma för Region Örebro 
Innovation AB. Valet avser tiden t.o.m. 30 juni 2023. 
 

8. Utse Anders Hagström (KD) som ersättande ombud till bolagsstämma för 
Region Örebro Innovation AB. Valet avser tiden t.o.m. 30 juni 2023. 
 

9. Utse Gunilla Fredriksson (SD) till ny nämndeman i Tingsrätten efter Sergej 
Salnikov (SD) som har entledigats (Ks 724/2022). Valet avser tiden t.o.m. den 31 
december 2023. 
 

10. Utse Marlene Jörhag (KD) till ny nämndeman i Tingsrätten. Valet avser tiden 
t.o.m. den 31 december 2023. 
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11. Utse Fredrick Beckmann (L) till ny nämndeman i Tingsrätten. Valet avser tiden 
t.o.m. den 31 december 2023. 

 
12. Till handlingarna läggs inkommet protokoll, vari Länsstyrelsen den 7 december 

2022 beslutat utse Anders Hagström (KD), tidigare ersättare, till ny ledamot i 
Kommunfullmäktige efter Georg Barsom (KD) (Ks 1532/2022). David Gelinder 
(KD) utses till ny ersättare. 
 

13. Till handlingarna läggs inkommet protokoll, vari Länsstyrelsen den 7 december 
2022 beslutat utse Lars Modig (L) till ny ersättare i Kommunfullmäktige efter 
Marie Brodin (L) (Ks 1533/2022).  

 
 

 
 
 

 
För valberedningen 
 
 
Daniel Granqvist 
Ordförande 
     Julia Taavela 
      Sekreterare 



Kommunfullmäktige 25 maj 2022 

 

 

 

 

Yrkande till Kommunfullmäktige:  

Ta ner politiken på jorden igen! 
Örebropartiet är det parti som går längst gällande förslagen om hur man kan spara in på partier och 

politiker.    

 

Vi yrkar på följande ändringar i förslaget till arvodesriktlinjer:   

Partistöd 

- Grundstödet sätts till 10 000 kronor istället för 40 000 kronor. 

- Mandatstödet motsvarar 1 PBB per mandat istället för 2 PBB per mandat, upp till maxtaket.  

- Att ett maxtak införs, där inget parti kan erhålla mer än 500 000 kronor i partistöd per år.  

Kommunalråd och Polsek-resurser 

- Kommunalrådsarvodet motsvarar 0,5 av riksdagsarvodet. 

- En polsek-tjänst motsvarar 0,95 av kommunalrådsarvodet. 

- Dessa justeringar påverkar i sin tur fasta arvoden i nämnder och bolagsstyrelser. 

Gruppledare 

- Varje parti tilldelas varsin gruppledarresurs (som kansliresurs), motsvarande 0,1 av 

riksdagsarvodet.  

- Gruppledararvodet kan kombineras med kommunalrådsarvode.  

Kommunstyrelsens tre  

- Kommunstyrelsens ordförandes arvode motsvarar 0,65 av riksdagsarvodet.  

- Kommunstyrelsens första och andre vice ordförandes arvode motsvarar 0,6 av 

riksdagsarvodet.  

Donera till annan verksamhet 

- Partierna har rätt att donera medel från sina rådhusresurser till annan verksamhet inom 

kommunen.  

 

Ifall yrkandet faller gäller det som vår reservation 

Markus Allard 

Peter Springare 



Datum: 2022-12-12 Ändringsyrkande  
Kommunfullmäktige  

 
 
8. Förlängning av mandatperioder, nämndreglementen och 
arvodesriktlinjer för 2019-2022  
 
 
Fritidspolitiker utgör en del av grunden i den lokala demokratin. De är 
en förutsättning för att beslut fattas så nära medborgarna som 
möjligt och att Örebroarna får demokratisk insyn i verksamheterna.  
 
Vi i Vänsterpartiet anser däremot att ingen ska bli politiker för att 
tjäna mycket pengar. Nivåerna för heltidspolitiker, det vill säga 
kommunstyrelsens ordförande och samtliga kommunalråd, är 
orimligt höga. Kommunens personal och verksamheter förväntas 
ofta spara in och effektivisera, vi anser därför att det är rimligt att 
även den politiska verksamheten ska kopplas till dessa besparingar. 
 
Kommunalrådens arvode i Örebro kommun är kopplat till 
riksdagsarvodet, vi driver därför framför allt arvodesfrågan på 
riksdagsnivå. Vi tycker att det ska vara liknande förutsättningar för 
politiker på alla nivåer, både i kommuner, regioner och i riksdagen. I 
samband med vårt budgetförslag till Örebro kommun föreslår vi dock 
sänkta arvoden för heltidspolitiker. För Örebro kommun skulle det 
innebära en besparing om 5 miljoner kronor under 2023. 
 
Om styrande partier menar allvar med att de vill sänka 
politikerkostnader utan att skära ner antalet fritidspolitiker 
ytterligare borde styret överväga att sänka kommunalrådsarvodena 
som grund för övriga ersättningar och arvoden. 

   
 
Med hänvisning till ovan yrkar Vänsterpartiet: 

 
Att bifalla beslutspunkt 1-5.  
 
Att avslå beslutspunkt 6 till förmån för att-satserna nedan.  
 
Att arvodet till kommunalråd ska motsvara 90% av 

riksdagsledamotsarvodet.  
 
Att arvodet till Kommunstyrelsens ordförande ska motsvara 

riksdagsledamotsarvodet.  
 
Att arvodet till en kommunalt förtroendevald ej överstiger 

arvodet till Kommunstyrelsens ordförande. 
 

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

 
 
Martha Wicklund 

Vänsterpartiet 
 



Datum: 2022-12-06 Särskilt yttrande 
Kommunstyrelsen 

16. Godkännande av reservationsavtal för försäljning avseende del 
av fastigheten Palmbohult 2:26 
 
Reservationsavtal för Palmbohult 2:26 och 2:28 gäller mark som har 
varit odlingsmark och nu ska användas för verksamheter.  
Vänsterpartiet värnar om odlingsbar mark och anser att det är ett 
generellt problem att så mycket odlingsbar mark i Örebro kommun 
och i Sverige bebyggs. Det kan försvåra framtida 
livsmedelförsörjning och göra kommunen mer beroende av import.  

 
Ibland kan det behöva göras svåra avvägningar mellan olika 
samhällsintressen. Lagstiftningen är dock tydlig med att man alltid 
måste pröva om det finns alternativ mark som går att använda före 
odlingsmark kan bli aktuell. 
  
För Palmbohult gäller en detaljplan som beslutades 2016, Den 
detaljplanen innebär en rätt att bygga verksamheter för mindre 
industri, lager med mera på platsen. Eftersom detaljplanen ger rätt 
att bygga på platsen så kommer Vänsterpartiet inte att invända mot 
avtalet, men vi kommer att fortsätta lyfta odlingsmarkens betydelse i 
all framtida planläggning.  
 
 
 
   
Martha Wicklund 
Vänsterpartiet 



Datum: 2022-12-12 Särskilt yttrande 
Kommunfullmäktige 

16. Godkännande av reservationsavtal för försäljning avseende del 
av fastigheten Palmbohult 2:28 
 
Reservationsavtal för Palmbohult 2:26 och 2:28 gäller mark som har 
varit odlingsmark och nu ska användas för verksamheter.  
Vänsterpartiet värnar om odlingsbar mark och anser att det är ett 
generellt problem att så mycket odlingsbar mark i Örebro kommun 
och i Sverige bebyggs. Det kan försvåra framtida 
livsmedelförsörjning och göra kommunen mer beroende av import.  

 
Ibland kan det behöva göras svåra avvägningar mellan olika 
samhällsintressen. Lagstiftningen är dock tydlig med att man alltid 
måste pröva om det finns alternativ mark som går att använda före 
odlingsmark kan bli aktuell. 
  
För Palmbohult gäller en detaljplan som beslutades 2016, Den 
detaljplanen innebär en rätt att bygga verksamheter för mindre 
industri, lager med mera på platsen. Eftersom detaljplanen ger rätt 
att bygga på platsen så kommer Vänsterpartiet inte att invända mot 
avtalet, men vi kommer att fortsätta lyfta odlingsmarkens betydelse i 
all framtida planläggning.  
 
 
 
   
Martha Wicklund 
Vänsterpartiet 



  
  Yrkande – Revidering av allmänna lokala ordningsföreskrifter 

 
 

 
 

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

Yrkande 
Ärende: Revidering av allmänna lokala ordningsföreskrifter 
Ärendenummer: KS 1523/2022 
Datum: 2022-12-06 

 

Högre krav i ordningsföreskrifterna 
Sverigedemokraterna har tidigare föreslagit att tiggerifria zoner och förbud mot böneutrop ska föras in i de lokala 
ordningsföreskrifterna. I en liggande motion föreslår Sverigedemokraterna även att tillstånd alltid skall krävas för fyrverkerier 
och pyroteknik. 

 

Tiggerifria zoner 

Det har sedan länge funnits en stor opinion för tiggeriförbud. Enligt Inizios undersökning som publicerades den 5 september 
2017 är det bara sju procent av de tillfrågade som tycker att tiggeri ska tillåtas fritt. Hela 57 procent vill ha ett förbud. I enlighet 
med Tidöavtalet ska ett nationellt tiggeriförbud utredas där utredningen ska lägga fram ett författningsförslag som innebär 
tiggeriförbud i Sverige. Tills detta är beslutat på nationell nivå vill Sverigedemokraterna att Örebro kommun beslutar om ett 
lokalt tiggeriförbud. 

 

Förbud mot böneutrop 

Ett påtvingat utrop på främmande språk i tätbebyggt område riskerar att störa människor i sina bostadsområden och få 
många svenskar att söka sig bort. Det strider samtidigt mot religionsfriheten där personer med annan religiös eller icke religiös 
tro påtvingas budskap kopplat till religionen Islam. Dessutom riskerar det att skapa otrygghet för de grupper som flytt 
muslimska länder präglade av islamistiskt våldsstyre och spä på motsättningarna i samhället. 

 

Kräv alltid tillstånd för fyrverkerier 

Kommunen kan inte reglera försäljningen av pyroteknik, men vi kan i ordningsstadgorna försöka begränsa så pass att primärt 
seriösa aktörer, som är villiga att ansöka om tillstånd, köper in och skjuter av fyrverkerier. Ett sådant förfarande underlättar 
även för polisen att snabbare identifiera om någon skjuter fyrverkerier olovligt eller ej. Detta skulle även kunna begränsa 
antalet smällar som sker under högtider. Har kommunen en tydlig inställning kring att tillstånd alltid krävs, så ökar det 
incitamenten till försäljarna av pyroteknik att åtminstone fråga köparen om denne har ett beviljat tillstånd från Polisen. 

 

Med hänvisning till ovanstående yrkar vi: 

 Att paragraf om tiggerifria zoner läggs till i de allmänna lokala ordningsföreskrifterna. 
 Att böneutrop läggs till under 13 §. 
 Att undantagen i 9 § under påskafton, valborgsmässoafton och nyårsafton tas bort och att förtydligande text 

läggs till om att tillstånd från Polismyndigheten alltid krävs för användning av pyrotekniska varor. 

 

Om yrkandet faller gäller ovanstående som reservation. 

 

 

För Sverigedemokraterna i Kommunstyrelsen: 

 
Helena Ståhl (SD)  Bo Ammer (SD) 
Ledamot  Ledamot 

 



Datum: 2022-12-12 Yrkande  
Kommunfullmäktige  

 
 
12. Övergripande strategier med budget för 2023 med plan för 
2024–2026 
 
Vänsterpartiet har lämnat ett eget budgetalternativ avseende 2023. I 
Vänsterpartiets budgetalternativ Ett Örebro För Alla 2023 gör vi 
andra ekonomiska prioriteringar och ställningstaganden än styrande 
partier. Till skillnad mot styrande partier så föreslår vi inga 
nedskärningar inom välfärden.  
 
Vi har en fullt finansierad budget med primärt fokus att ta tillbaka och 
bygga upp den eftersatta och privatiserade välfärden i kommunen. 
Detta finansieras bland annat genom ett sänkt överskottsmål, 
avskaffandet av LOV och LOU, slopat stöd till Örebro Airport samt 
minskade konsultkostnader och sänkta arvoden för heltidspolitiker. 
 
 
Med hänvisning till ovan yrkar Vänsterpartiet: 
 
 
Att avslå beslutspunkt 1-3 och 6 till förmån för vårt eget 

budgetalternativ. 
 
Att bifalla beslutspunkt 7-10, 12-13 och 15-20. 
 
Att bifalla beslutspunkt 11 förutsatt att avgiften för uthyrning av 

offentlig platsmark återgår till den nivå som var gällande innan 
2019-10-15 i enlighet med yrkande lagt i Kommunstyrelsen 
2021-05-11 (Ks 985/2020).  

 
Att  bifalla beslutspunkt 14 förutsatt att bygglovstaxan för 

solceller halveras i enlighet med yrkande lagt i Programnämnd 
samhällsbyggnad 2022-10-27 (Bn 367/2022). 

 
Att  ej delta i beslut avseende beslutspunkt 4-5. 
 
 
 
I händelse av att yrkandet faller ska detta betraktas som en reservation. 
  
 
 
För Vänsterpartiet 
Martha Wicklund (V) 
 



 

YRKANDE / RESERVATION 
 
                                                     
KOMMUNSTYRELSEN 
2022-12-06 
Ärende: Ks 1339/2022 
 
 
 
Övergripande strategier och budget för 2022                                         
med plan för 2023-2024 med investeringsbudget. 
 
Örebro kommun står inför lågkonjunktur precis som alla andra. Vi går in i 2023 med dåliga 
ingångsvärden, i vissa fall med riktigt stora underskott. Välfärden, skola och omsorg gör alla ett 
prognoistiserat underskott. Den höga kostnadsutveckling springer definitivt fortare än  
intäktsutvecklingen och omvärldens sitution påverkar inte bara Sveriges utan också Örebro. 
 
God ekonomisk hushållning kräver att vi tar krafttag och ställer om både organisation, 
administration och styrkedjor samt inte inleder onödiga investeringar. 
 
Liberalernas satsningar ligger i att inte göra besparingar på medarbetare längst fram mot 
medborgarna samt första ledets chefer och dess närmsta administrativa personal. Liberalerna 
ser behov av effektiviseringar i alla verksamheter men i i skola och omsorg görs fler riktade 
satsningar än effektviseringar, som också begränsas till administration, styrkedja och 
organisation och främst i central förvaltning. 
 
Redan till 2020 såg vi behovet av en helt ny organistion och målstyrning. Vi räknade om 
ramarna helt så välfärden skulle säkras först och allt över lagstadgat och direkt nödvändigt 
skulle pausas eller avvecklas. Vi fortsätter med målet att lägga ett Liberalt alternativ med 
behovsanpassade ramar samt vända på pyramiden. Vi förenklar och tydliggör organisationen 
så alla i Örebro kommun vet vad som görs och av vem. Vi slutar med dubbelarbete och 
onödigt adminstrativt arbete.   
 
Örebro kommuns politiska organsiation har minskats med 16%. Det vore rimligt att följa beslutet 
att också minska förvaltningsorganisation.  Liberalerna anger målet att minska med 1,6% dvs 
200 personer är rimligt som första steg. Liberalerna vill att beslut tas så att vi når en mer mer 
slimmad effektiv men också kvalitativ organisation. Vi räknar 2023 med att nå en tredjedel.  
 
Som oppositionsparti är det viktigt att visa ett alternativ till både resursfördelning och styrning. 
Men vi måste förhålla oss både till rådande omständigheter, även om vi inte direkt skapat 
dem, samtidigt som vi tar avstånd från styrandes gjorda satsningar och på vissa saker helt olika 
synsätt på hur Örebro kommun kan utvecklas. 
 
 
 



 

 
 

 

 
Förslag till beslut  
1) Liberalernas övergripande strategier och budget 2023 - med vision och mål att vända på 

pyramiden för framtiden-, antas tillsammans med driftbudgetramar i handlingen. 
2) Skattesatsen för allmän kommunalskatt 2023 fastställs till 21,35. 
3) Finansiella mål och verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning för 2022 fastställs i 

enlighet med förslaget i handlingen. 
4) Investeringsprogrammet för 2023 fastställs  i enlighet med KS förslaget med tillägget: 

- Pausa alla investeringar som inte är nödvändiga samt oavsett storlkek kostar 
medarbetares tid eller nya driftskostnader. Inga nya projekteringstimmar ska läggas på 
ej ingångsatta men tidigare planerade investeringar. BRT, nytt ridhus i Karslund, vidare 
exploatering av Karlslund.  

 
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige 

 
Faller Liberalernas yrkande på avslag så är detta yrkande tillika en reservation 
 
 
Örebro 2023-12-06 
 
 
Karolina Wallström  (L) 
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