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Miljöpartiets interpellation om huruvida ÖBO bygger tillräckligt på landsbygden
Sverigedemokraternas Daniel Spiik förklarade att det finns gott om bostäder på landsbygden och att
det inte råder någon brist. Han frågade interpellanten från MP hur det ska gå till att bygga fler
lägenheter på landsbygden, när MP själva tidigare deklarerat att varken odlingsbar jordbruksmark eller
skog ska användas till byggnation. Svaret vi fick var att det var förtätning som gällde. Vi
sverigedemokrater anser däremot att skogsmark kan tas i anspråk för byggnation men att
jordbruksmarken ska bevaras.

Ombyggnation av Hertig Karls Allé?
Under debatten om hur vägen ska byggas om med samtliga trafikfiler bevarade fick vi höra
argumentet ”klimatförändringarna gör att vi kommer att drabbas av vattenbrist”. Huruvida det är
relevant för en mindre omfattande ombyggnation av Hertig Karls Allé låter vi vara osagt, men det är
ett av Örebro kommuns styrande partiers paradargument. Ständigt förmedlas från deras sida att bara
framkomligheten för Örebrobilisterna försämras så räddas världen från torka och översvämningar.

Låne- och borgensramar
På fullmäktige behandlades också frågan om att höja gränsen för hur mycket pengar kommunen får
låna. Styret S, C och KD visade ingen som helst förståelse att vi ville låna mindre genom att undvika
onödiga utsvävningar. Tanken från de styrande är tydligen att skulderna ska fortsätta att öka enligt
samma modell som tidigare.
Styret var förberedda på frågan om att Örebro är Sveriges mest skuldsatta kommun räknat per
invånare men fick aldrig frågan – så de svarade självmant med argument om att välfärden behöver
pengarna. Den största kostnaden inom välfärden är personalkostnader och den utgiftsposten kan man
inte låna till, så där föll deras argument. Välfärden hotas naturligtvis inte av att kommunen enligt vårt
förslag avvecklar Kulturkvarteret, säljer ut olönsam vindkraft och privatiserar flygplatsen – vårt
kommunalråd Helena Ståhl försvarade med bravur vår politik från medvetet oseriösa frågeställningar.

Riktlinjer för arvoden till förtroendevalda
I de nya riktlinjerna för arvoden till förtroendevalda föreslogs att höja kommunalrådsarvodena med 10
procent jämfört med 2018. MP röstade avslag, V kom med ett ändringsyrkande, Markus Allard (ÖP)
kom med ett väldigt omfattande ändringsyrkande med förslag på flera olika beloppsnivåer. Vi yrkade
på vårt eget förslag på en återgång till de arvodesnivåer som rådde 2018, men vårt yrkande föll. När
det sedan gick till en ytterligare omröstning yrkade vi bifall i andra hand till Örebropartiets förslag om
en arvodesnivå på 90 procent av de nya föreslagna nivåerna, eftersom det förslaget låg närmast vårt
eget, men även Örebropartiets förslag blev nedröstat. De som biföll höjningen av politikerarvoden är
S, C, KD, L och M. Liberalernas kommunalråd motiverade sitt partis ställningstagande med att ”Det här
måste vara en av de dåligaste karriärvägarna”.
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Övrigt
Tegelbruket visade sin uppskattning gentemot oss politiker och vi fick var sin ros, kexchoklad med ett
positivt budskap och ett armband.

