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Stora beslut för framtidens Örebro 

Under året har många stora och avgörande beslut för kommunens framtid fattats. Beslut har 

tidigare fattats om att bygga Kulturkvarteret och bygget satte igång hösten 2018. Under året 

fattades också beslut om att Örebroporten ska bygga en Multiscen i anslutning till 

Kulturkvarteret.  

Kommunens översiktsplan har reviderats och Miljöpartiet har bidragit aktivt i arbetet med 

att skärpa hållbarhetsambitionerna i den. Ett nytt åtgärdsprogram för buller har beslutats, 

något som vi reserverade oss mot eftersom vi inte ansåg att målen var tillräckligt högt ställda. 

Ett nytt idrottspolitiskt program och ett kulturpolitiskt program har fastställts under året. 

Kommunen har genomfört en historiskt stor markaffär genom försäljningen av 

Mellringestaden till en privat aktör.  

Inom hemvården har beslut fattats om en reform av LOV:en (Lagen om valfrihetssystem) där 

det inte länge kommer att råda fri etableringsrätt. Istället ska kommunen utforma ett system 

där privata aktörer upphandlas. Ett beslut vi ställde oss bakom, då vi ser att det krävs både 

för att få ordning på ekonomin i hemvården, och för att skapa förutsättningar för verklig 

valfrihet. I debatten om årsredovisningen för 2017 pekade vi särskilt på bristerna i 

arbetsmiljön för våra anställda i kvinnodominerade yrken, på att takten i klimatarbetet måste 

öka om vi ska nå målen, och på de stora bristerna inom SFI-utbildningen och arbetet mot 

skolsegregationen.  

Ännu har vi inte sett resultatet av alla dessa stora beslut, men för oss Miljöpartister så har det 

varit särskilt viktigt att just finnas med och ta ansvar för de riktigt långsiktiga frågorna. Vi har 

inte alla gånger fått precis som vi vill, samtidigt har det varit viktigt att se till att ta ansvar för 

kommunens bästa. Så bidrar vi till att utveckla kommunen och det ska vi vara stolta över! 

Året har givetvis präglats av valrörelsen och valet i september. Det har varit ett intensivt 

politiskt arbete både internt och ut mot väljarna. Vi har genomfört olika kampanjer, både 

själva och tillsammans med språkrör och ministrar som kommit på besök. Ett antal 

studiebesök har gjorts, både i kommunala verksamheter och ute hos företag och 

organisationer. I valrörelsens slutspurt ägnades en stor del av tiden åt olika debatter och att 

möta väljare i valstugan och ute i stadsdelarna.  

Efter valet skedde förhandlingar med andra partier, och efter att det blivit klart att 

Miljöpartiet även kommande mandatperiod sitter i opposition så påbörjades arbetet med att 

ta fram ett grönt budgetförslag för 2019. Det nya handlingsprogrammet Örebro 2030 låg till 

grund för budgeten, och en hel del goda tankar och förslag kunde vi få in i budgeten för att 

provtrycka och lösa finansiering. Ett exempel är vårt förslag att kommunanställda ska få 

möjlighet att lägga en liten del av sin arbetstid varje månad på ideellt engagemang - vilket vi 

menar stärker såväl föreningslivet och sammanhållningen i samhället och även gör 

personalen gott. 

Stort tack för ett ett händelserikt år! 

 

Sara Bronner  och Niclas Persson 

Kommunalråd och språkrör 
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Bemanning 

Kommunalråd under året har varit Sara Bronner och Niclas Persson. Jesper Räftegård 

verkade som arvoderad talesperson för social välfärd under början av året men avslutade sina 

förtroendeuppdrag under våren.  

Pontus Olofsson har arbetat som politisk sekreterare tillsammans med Anneli Weiner som 

avslutade sin anställning under maj månad. Simon Tullstedt har arbetat som valsamordnare. 

Under valrörelsen anställdes också Tariq Mohammad och Emma Alenbrand som valarbetare. 

Emma arbetade sedan vidare under hösten som politisk sekreterare till och med 31 

december. 

 

Arbetet med budget för 2019 

Fullmäktigegruppen arbetade under hösten fram en budget för Örebro kommun 2019 med 

titeln “Ett grönare Örebro”. 

Kommunens budgetarbete har legat betydligt senare än vanligt med anledning av valet och 

efterföljande förhandlingar, och budgeten beslutades i december 2018. Det nya politiska 

handlingsprogrammet Örebro 2030 har legat till grund för Miljöpartiets budgetförslag, men 

mycket av det som togs fram i 2018 års budget “Ett Örebro som håller ihop” har också följt 

med till 2019. 

I “Ett grönare Örebro” visar vi vilka prioriteringar och insatser vi skulle göra om vi styrde 

kommunen. Fullmäktigegruppen stakade ut tre fokusområden som kommer att vara särskilt 

angelägna under 2019, dessa var ungas hälsa och livsvillkor, miljö och klimat samt trafik och 

framkomlighet.  

Budgeten kommunicerades genom olika pressaktiviteter samt genom aktivt debatterande i 

sociala medier, och under fullmäktigedebatten. 

 

Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige sammanträdde 10 gånger under året. Miljöpartiets ordinarie ledamöter 

och ersättare har alla deltagit. Utöver kommunfullmäktiges sammanträden har 

fullmäktigegruppen sammanträtt 12 gånger. Två av dessa möten har varit arbetsmöten för 

framtagande av kommunbudget. 

Efter valet tillträdde en ny fullmäktigegrupp som deltog på sitt första fullmäktige den 24 

oktober. Fullmäktigegruppen för kommande mandatperiod består av Sara Bronner, Niclas 

Persson, Lea Strandberg, Maria Sääf och Marcus Willén Ode. 

Flera stora frågor för kommunen har hanterats under året.  

 



 

Fullmäktige fattade också beslut om en sk “portfölj för det växande Örebro”, där 40 miljoner 

kronor reserverades av föregående års resultat för att säkra ett antal investeringar på 

samhällsbyggnadsområdet.  

Det blev ett igångsättningsbeslut av kulturkvarteret, trots att vi i Miljöpartiet varit väldigt 

skeptiska till tidsplaner, riskbedömningar och projektets kostnadskalkyl, och försökt pausa 

projektet för noggrannare utredningar. Efter beslutet fattats har vi som parti beslutat att 

hålla oss ajour och följa projektet noga för att säkerställa att det inte drar iväg 

kostnadsmässigt och att det tjänar verksamhetens behov. Att medborgare ska få möjlighet att 

göra sina röster hörda har varit ett viktigt krav och inspel från oss i Miljöpartiet. Våra krav på 

att involvera barn och unga har lett till att projektet nu har flera medborgardialoger 

planerade, ett perspektiv som inte fanns med från början.  

Ett antal av tidigare inlämnade motioner har debatterats och beslutats om i fullmäktige 

under året. Flera av dem engagerade många andra partier, bl a vår motion om en 

medborgardialog om Medborgarhusets framtid, om kommunens hållbarhetsredovisning, 

studentboenden i anslutning till äldreboenden m fl.  

 

Arbetet i nämnder, styrelser och bolag 

Under 2018 har Miljöpartiets förtroendevalda varit aktiva i kommunens olika beslutande 

organ. Däremot så har aktiviteten i nämnder generellt varit låg med tanke på valåret, särskilt 

under hösten. 

Trots det har aktivt arbete har utförts i nämnderna där vi under året påverkat i och drivit 

många frågor. Här nedan kommer ett axplock: 

Under året har kommunen antagit flera övergripande politiska program. I drifts- och 

programnämnder har miljöpartister bidragit i remissförfarandet på ett aktivt och engagerat 

sätt som gett tydliga gröna avtryck. Vi har bland annat varit drivande i att ta fram ett 

funktionsprogram för skola, förskola och utemiljöer. 

På barn- och utbildningsområdet har vi som vanligt varit aktiva i att bevaka 

jämställdhetsfrågorna. I gymnasienämnden har våra ledamöter drivit på för hållbara 

investeringar i digitalisering. Samtliga driftnämnder har också bevakat remissförfarandet av 

funktionsprogrammet. På programnämndsnivå har vi också drivit på för naturskola och 

certifiering av förskolor enligt “grön flagg”. 

I fritidsnämnden fortsatte arbetet med ett nytt idrottspolitiskt program som antogs i 

fullmäktige under hösten. Våra representanter i nämnden har varit aktiva i framtagandet av 

programmet och särskilt bevakat jämställdhetsfrågor, vilket lämnat tydliga avtryck i 

slutdokumentet. I landsbygdsnämnden har vi som vanligt varit aktiva och på ett konstruktivt 

sätt bidragit till bra beslut kring bostadsbyggande och infrastruktur. På samma sätt har våra 

ledamöter i kulturnämnden varit fortsatt aktiva i arbetet med det kulturpolitiska programmet 

som slutfördes under våren. 

I Programnämnd Samhällsbyggnad har Miljöpartiet har under året bland annat fått igenom 

en skarpare formulering i den nya trädpolicyn och drivit på frågorna om ekodukter över 

motorvägen, avlopp i kretslopp, sommargator och byggande av hyresrätter i villaområden. 

Sara har också varit delaktig i styrgruppen för ny översiktsplan. 

 



 

I byggnadsnämnden har vi jobbat hårt för att bevara och tillskapa träd och annan 

grönstruktur vid exploateringar. I ett Örebro som växer snabbt är det ett perspektiv som lätt 

tappas bort av andra partier. 

I Programnämnd Samhällsbyggnad och kommunstyrelsen har slutarbetet med den nya 

översiktplanen varit intensivt. MP har bidragit med viktiga perspektiv som gett avtryck även 

om vi hade velat gå längre i skrivningar kring exempelvis trygga trafikmiljöer, grönstruktur, 

buller och värnandet av jordbruksmark. 

 

Utbildning och utveckling av förtroendevalda 

Miljöpartiets engagerade förtroendevalda har representerat vår politik på ett förtjänstfullt 

sätt i nämnder, parlamentariska grupper och bolag under året.  

I början av februari höll vi kick-off för förtroendevalda och varje månad under vårterminen 

har vi arrangerat lokala förtroenderåd där alla förtroendevalda kunnat samlas och diskutera 

politik. Vi har också bjudit in externa gäster till våra förtroenderåd vid olika tillfällen för att 

inhämta kunskap. 

Vidare har förtroendevalda och kommunalråd gjort studiebesök i såväl kommunala som 

externa verksamheter. Det är ett viktigt sätt för att skapa relationer och bygga kunskap. 

Förtroendevalda har också erbjudits att delta vid ett antal konferenser.   

Under Almedalsveckan gjorde vi det möjligt för förtroendevalda att bo tillsammans för att 

kunna delta under seminarier och debatter. Det uppskattades av de som var med. 

Kommunalrådet Sara Bronner deltog som representant för Miljöpartiet i 3 olika 

paneldebatter under Almedalsveckan.  

Under hösten höll rådhuskansliet en utbildning för förtroendevalda vid två olika tillfällen. 

Utbildningen riktade sig till nya förtroendevalda och tog upp allt från partiets organisation, 

kommunens politiska organisation och hur det praktiskt går till i nämnder och bolag.  

12 maj deltog de politiska sekreterarna vid en utbildnings- och nätverksträff i riksdagen som 

MP Riks anordnade. 

 

Externa aktiviteter 

Om arbetet i nämnder och bolag varit något lugnare under 2018 så har de externa 

aktiviteterna varit desto mer intensiva. Det beror såklart på valrörelsen. Vi kommer här att 

redogöra främst för de utåtriktade aktiviteter som skett under våren 2018 som rådhuskansliet 

varit huvudansvariga för och som skett innan valrörelsen startat med full kraft. Resten av 

aktiviteterna i valrörelsen har varit underställda valledningsgruppen och sammanfattas i en 

separat utvärdering. 

Under två veckor februari utlokaliserade vi rådhuskansliet till Örebro Universitet där vi satt i 

Alfred Nobel Science Parks lokaler. Under två veckan höll vi möte med ett antal aktörer på 

universitetet som Studentkåren, rektor, m.fl. Vi gjorde också en rad utåtriktade aktiviteter. Vi 

bjöd in Maria Ferm för att prata om arbetet med ensamkommandelagen, ett seminarium som 

 



 

besöktes av ett flertal studenter - många från Utrikespolitiska föreningen. Vi genomförde 

också ett par kampanjer på campus där vi pratade med studenter och bjöd på kaffe.  

Torsdag den 14 februari anordnade vi en samtalskväll på Örebro universitet om #metoo där 

vi bjudit in ett antal deltagare till ett panelsamtal. Kvällen blev en av Miljöpartiets mest 

välbesökta någonsin.  

I slutet av veckan höll vi ett lanseringsseminarium för vårt nya kommunpolitiska 

handlingsprogram Örebro 2030. Vi bjöd in press, medlemmar, studenter och andra 

intresserade till kårhuset på campus där vi presenterade Örebro 2030 och 

finansmarknadsminister Per Bolund höll ett föredrag om cirkulär ekonomi. Evenemanget 

blev både välbesökt och uppskattat. Efter lanseringen anordnade vi två studiebesök för Per 

Bolund med stab, först på en naturguidning i Rynningeviken och sedan hos Kommuninvest. 

7 mars hade vi besök av vice statsminister och biståndminister Isabella Lövin och demokrati- 

och kulturminister Alice Bah Kuhnke. Under dagen koordinerades en rad studiebesök och på 

kvällen anordnades en samtalskväll med ministrarna på medborgarhuset som var väldigt 

lyckad och välbesökt (runt 70 gäster). 

Under Earth Hour, 24 mars genomfördes även en kampanj på stan där vi delade ut 

stearinljus och pratade med Örebroare om klimatfrågan. 

11 april hade vi Besök av Karolina Skog. Vi anordnade med anledning av detta en rad 

studiebesök och en cykelkampanj på Stortorget dit ett antal cyklande örebroare kom för att 

prata cykelpolitik och ge förslag på förbättringar i Örebros cykelinfrastruktur.  

Även Biologiska mångfaldens dag den 22 maj uppmärksammades genom en kampanj på 

Stortorget där vi hade tagit dit en bikupa och en biodlare som svarade på frågor om bin och 

biologisk mångfald.  

Den 22 augusti deltog vi i Prideparaden och organiserade kampanjandet i Pride Park 

(Stadsparken) tillsammans med föreningen. Arrangemanget var mycket lyckat. Kultur- och 

demokratiminister Alice Bah Kuhnke deltog i tåget och var även den som invigde hela festen 

på scenen. 

I december gjorde de politiska sekreterarna en studieresa till Stockholm där de bl a besökte 

rikskansliet på Pustegränd, och riksdagsledamot och gruppledare Jonas Eriksson. 

 

Örebro 2030 - Nytt kommunpolitiskt handlingsprogram 

Under 2017 påbörjades arbetet med att ta fram ett nytt kommunpolitiskt handlingsprogram 

för MP Örebro. Handlingsprogrammet tar utgår från FN:s globala hållbarhetsmål Agenda 

2030 och ger lokala lösningar på samtliga målområden. Propositionen som arbetades fram av 

rådhuskansliet under 2017 års sista veckor klubbades på medlemsmötet i januari 2018. 

Örebro 2030 låg till grund för vår valrörelse och all politisk kommunikation som gjordes.  

 

 

 

 



 

Valrörelsen 

Under sommaren och fram till valet var rådhusets resurser mer eller mindre helt allokerade 

till valrörelsen. En utförlig utvärdering av den har tagits fram separat och vi redogör inte mer 

här än att hänvisa till den. 

 

Kommunikation 

2018 har förstås präglats av valrörelse och våra kommunikationsinsatser har på ett naturligt 

sätt intensifierats inför detta. Under våren testades mycket av det delar av valplanen som 

rörde kommunikation och PR. Vår närvaro i sociala medier ökade och vår satsning på rörliga 

medier fortsatte. Bland annat har Instagram ökat i betydelse och vi har utvecklat allt mer 

effektiv metodik för riktad annonsering i sociala medier. 

Vi har fortsatt att skriva debattartiklar debattartiklar som publicerats hos NA och Örebroarn. 

Dessa har vi sedan delat och spridit. Vi har också gjort ett flertal olika pressutspel som 

resulterat i artiklar och inslag i såväl TV som radio. Inte minst i näringslivsfrågor, där Sara 

Bronner flera gånger varit debattgäst hos P4 Örebro som representant för oppositionen. Även 

i andra medier har vi fått stort genomslag för politik i bland annat samhällsbyggnadsfrågor. 

NA:s politikerbloggar har också visat sig ha stor räckvidd och fler än en gång har blogginlägg 

där lett till redaktionellt utrymme. 

Vi har också använt våra externa aktiviteter som kommunikationsfönster för vår politik. Till 

exempel vår lansering av Örebro 2030 gav stort genomslag. Det är tydligt att just kampanjer 

och evenemang har fungerat väldigt bra, något vi tog med oss in i valrörelsen. 

 

  

 



 

Bilaga - Representation  

Följande personer har representerat partiet hela eller delar av året, förtroendevalda inom 

parentes har slutat under året: 

Kommunfullmäktige  

Sara Bronner 

Niclas Persson 

Marcus Willén Ode 

Per Folkeson 

Gunnar Oest 

(Jesper Sjöberg Räftegård) 

Sten Lang 

Lotta Sörman 

Julia Leanderson 

Sebastian Molitor 

Kommunstyrelsen 

Sara Bronner 

Niclas Persson 

Kommunstyrelsens utskott 

Niclas Persson 

Sara Bronner 

 Programnämnd social välfärd 

(Jesper Sjöberg Räftegård) 

Per Folkeson 

John Henriksson  

Socialnämnd väster 

(Jesper Sjöberg Räftegård) 

Eva Wasberg 

Olof Johansson 

Socialnämnd öster 

Lea Strandberg 

Thomas Dahlberg 

Vård- och omsorgsnämnd väster 

Gunnar Oest 

Christine Keffel 

Vård- och omsorgsnämnd öster 

(Tomas Fredriksson) 

Airton Valente Jr. 

Harbi Amir  

Nämnden för funktionshindrade 

Ann-Kristin Spåls 

Roland Almqvist 

Överförmyndarnämnden 

Sten Lang  

Programnämnd barn och utbildning 

Niclas Persson 

Helena Skogh  

Gymnasienämnden 

Helena Skogh 

Jonas Jernberg  

Grundskolenämnden 

Pontus Olofsson 

Stina Ståhl 

Förskolenämnden 

Gunnar Oest 

Johan Eliasson 

Programnämnd samhällsbyggnad 

Sara Bronner 

Marcus Willén Ode  

Miljönämnden 

Sten Lang 

Linus Lindén 

Tekniska nämnden 

Maria Sääf 

Anneli Weiner 

 Byggnadsnämnden 

Marcus Willén Ode 

Christina Hjulström  

Fritidsnämnden 

Malin Bjarnefors 

Katarina Bååth  

Kulturnämnden 

Ammi Dahlén  

Bodil Grek 

Valnämnden 

(Helena Bosved) 

Malin Bjarnefors  

Jämställdhetsdelegationen 

Sara Bronner 

Vuxen- och arbetsmarknadsnämnden 

Kal Ström 

Lotta Sörman 

Stadsrevisionen 

Fredrik Persson 

 



 

Landsbygdsnämnden 

Sten Lang  

Örebro Rådhus AB 

Sara Bronner 

Futurum Fastigheter i Örebro AB 

Niclas Persson 

Örebrobostäder AB och Öbo 

Omsorgsfastigheter 

Magnus Lander 

Örebroporten Förvaltnings AB och 

Örebro Fastigheter AB 

Ann-Kristin Spåls  

Kumbro Utvecklings AB 

Helena Bosved 

Kumbro Stadsnät AB 

Jesper Räftegård 

Kumbro Vind AB 

Malin Bjarnefors 

Länsmusiken i Örebro AB 

Marcus Willén Ode 

Nerikes Brandkår 

Lotta Sörman 

God man vid fastighetsbildning jord 

och skogsbruk 

Sten Lang 

 

  

 



 

 

Bilaga - inlämnade motioner, enkla frågor och 

interpellationer i kommunfullmäktige 

 

Motioner 

● Kommunalt skogsbruk utan kalhyggen - Sara Richert  

 

Frågor 

● Fråga från Marcus Willén Ode (MP) till Kenneth Nilsson (S) om arkivens 
lokalsituation 

● Fråga från Sara Richert (MP) till Ullis Sandberg (S) om Örebro kommun kommer att 
satsa på att göra staden grönare 

● Fråga från Sara Richert (MP) till Per-Pke Sörman (C) om vad som görs för att stoppa 
övergreppen mot unga tjejer vid Marieberg 

● Fråga från Sara Richert (MP) till Ullis Sandberg (S) om säkerställande av jämställda 
arrangemang som Örebrokompaniet genomför 

● Fråga från Niclas Persson (MP) till Marie Magnusson (KD) om förtur till 
Klöverängens förskola för döva barn 

● Fråga från Niclas Persson (MP) till Jessica Ekerbring (S) om skugga på förskolegårdar 
● Fråga från Niclas Persson (MP) till Lennart Bondesson (S) om varför Örebroporten 

höjer Kvinnerstaskolans hyra 

Interpellationer 

● Fråga från Sten Lang/Niclas Persson (MP) till Camilla Andersson (S) om hur kan vi 
gynna byggande av hyresrätter på landsbygden 

 



Konto Utfall Budget Resultat

Förtroendevalda 37 000 -          643 000        606 000          Konto Utfall

Rådhuskansliet 2 634 000 -    2 269 000     365 000 -         Årligt bidrag 189 000         

Utrustningsbidrag 3 000 -             12 800            9 800                Resultat tidigare år (Valfond) 454 000            

Totalt 2 674 000 -      2 924 800      250 800           Bidr nämndemannnaför. 4 000 -               

Arvoden till förtroendevalda 3 000 -                
Internt PO 1 000 -                 
Tele- och IT-kommunikation 1 000 -                 
Resekostnader 9 000 -                
Representation 1 000 -                 
Personalrepresentation 2 000 -                
Avgifter för kurser mm 16 000 -              
Summa 606 000        

Konto Utfall

Årligt bidrag 2 266 000     

Försäljningsintäkter 3 000                 
Interna transaktioner 17 000 -              
Löner till arbetstagare  Råd 602 000 -           
Löner till arbetstagare Polsek 1 089 000 -        
Semesterlön 122 000 -            
Internt PO 718 000 -            
Sjuklön 1 000 -                 
Andra ersättningar 1 000 -                 
Förbrukningsvaror 1 000 -                 
Böcker, tidningar mm 3 000 -                
Tele- och IT-kommunikation 2 000 -                
Resekostnader 25 000 -              
Representation 4 000 -                
Personalrepresentation 6 000 -                
Hälso-friskvårdstjänst 30 000 -              
Avgifter för kurser mm 13 000 -              
Summa 365 000 -        

Konto Utfall

Årligt bidrag 17 800            

Resultat tidigare år 5 000 -               

Interna transaktioner 3 000 -                
Summa 9 800              

Utrustningsbidrag

120416 MP, utrustningsbidrag

Kommunalrådskansliet har haft två ordinarie politiska sekreterare och en 
valsamordnare anställd under året.  Då en politisk sekreterare avslutade sin 
anställning vid sommarens början blev det en månads vakans som sedan 
tillsattes i början av augusti. Utöver detta fanns en kortare valanställdning 
på en månad. Valsamordnaren avslutade sin tjänst i oktober månad.

Ett stort överskott har medvetet skapats på kontot för Förtroendevalda i 
syfte att skapa ett ekonomiskt utrymme inför valet och möjliggöra 
valanställning. Under 2018 har detta utrymme använts.

Rådhuskansliet

120415 MP kommunalråd, politisk sekr

Ekonomisk redovisning för rådhuset

Budget och utfall för rådhuskansliet Förtroendevalda

REN 120414 MP arvode heldag

Arvoderade och anställda 

Under året har Sara Richert, Niclas Persson och Jesper Räftegård varit 
arvoderade som politiker.  Kommunalrådens arvoden har varit 55% 
respektive 40% av en kommunalrådsresurs. Utöver detta har 
kommunalråden 8% fast arvode från kommunstyrelsen. Jesper Räftegård 
har som politisk talesperson för social välfärd haft en anställning som 
politisk sekreterare som motsvarar 10% av en kommunalrådsresurs fram 
till maj månad då han slutade.



Framtidstro sedan 1981
 

Sedan Miljöpartiet bildades har vi arbetat för ett hållbart samhälle.
Vår politik vilar på solidaritet med djur, natur och det ekologiska sys-

temet, kommande generationer och världens alla människor. 

Välkommen du också.

mp.se/orebro
facebook.com/mporebro
instagram.com/mporebro


