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Kommunstyrelsens utskott för hållbar utveckling 
 
Datum: 2021-05-11 
Tid: 09:00–11:00 
Plats: Dialogen, Rådhuset 
 
Närvarande ledamöter 
Jimmy Nordengren (C) 
Kenneth Handberg (S) 
Fisun Yavas (S) 
Thord Andersson (KD) 
Karolina Wallström (L) 
Murad Artin (V) 
Helena Ståhl (SD) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Nabil Mouchi (S) Ersätter Ullis Sandberg (S) 
Marlene Jörhag (KD) Ersätter Anders Åhrlin (M) 
 
Närvarande ersättare 
Roger Andersson (S) 
Ida Eklund (S) 
Markus Allard (ÖrP) 
 
Övriga 
Katrin Larsson Hållbarhetschef 
 
Paragraf 19–27 
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Julia Taavela, sekreterare 
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Jimmy Nordengren (C), ordförande 
 
 
 
 
Murad Artin (V), justerare 
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§ 19 Uppdragsdirektiv - Riktlinjer för teckenspråkstolkning 
inom Örebro kommun 
Ärendenummer: Ks 203/2021 
Handläggare: Tommy Aldergrim 

Ärendebeskrivning 
Svenskt teckenspråk likställs i språklagen med de nationella minoritetsspråken. 
Örebro kommun har tagit beslut om att fullt ut behandla teckenspråkiga och 
svenskt teckenspråk som nationell minoritet och nationellt minoritetsspråk och 
inkludera det i arbetet med övriga nationella minoriteter och minoritetsspråk. 
Kommunen har utöver detta utropat sig till Europas teckenspråkiga huvudstad 
och ansökt till Regeringskansliet om att bli teckenspråkigt förvaltningsområde. 
Detta sammantaget betyder att kommunen har tagit ett ansvar för svenskt 
teckenspråk och teckenspråkiga på ett sätt som ingen annan kommun i Sverige 
har gjort. För att främja det arbetet och leva upp till förväntningarna på att 
teckenspråkiga ska ha samma möjligheter som andra invånare anlitas 
teckenspråkstolk på ett sådant sätt att deras rättigheter säkras. 

Under de senaste åren har det framkommit att det finns behov av en 
sammanställning av lagar och förordningar av tolktjänst, framtagande av 
riktlinjer samt klargörande av Örebro kommuns intention när det gäller att 
erbjuda teckenspråkstolkning inom kommunens olika verksamheter. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-03-10 
Förslag till uppdragsdirektiv 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningen förslag till Kommunstyrelsens utskott för 
hållbar utveckling: 

- Anta uppdragsdirektivet. 

Beslut 
Kommunstyrelsen utskott för hållbar utveckling beslutar: 
 
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 20 Avsiktsförklaring Europas teckenspråkshuvudstad  
Ärendenummer: Ks 463/2021 
Handläggare: Tommy Aldergrim 

Ärendebeskrivning 
På initiativ av ansvarigt kommunalråd initierades våren 2020 ett möte med 
tidigare undertecknare för att undersöka om intresset för en fortsättning av 
samarbete samt revidera avsiktsförklaringen. Örebro kommun tog på sig 
uppdraget att formulera ett förslag på avsiktsförklaring till övriga 
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undertecknade parter samt bjuda in Länsstyrelsen i Örebro att delta i 
samarbetet. Parterna har kommit överens om ett nytt förslag på 
avsiktsförklaring och som har ursprung i Agenda 2030 och i Örebro kommuns 
Program för hållbar utveckling. 
 
Örebro kommun, Region Örebro län, Örebro universitet, Specialpedagogiska 
skolmyndigheten och Länsstyrelsen i Örebro vill utveckla och synliggöra 
teckenspråkiga och svenskt teckenspråk. med målet att Örebro ska vara 
Europas ledande teckenspråkshuvudstad. Huvudansvaret för att driva och 
samordna arbetet utifrån avsiktsförklaringen finns hos Örebro kommun. 
Tillsammans vill parterna att teckenspråkiga invånare ska känna framtidstro, 
delaktighet, tillit, ha makt och möjlighet att påverka sina egna liv och 
samhällsutvecklingen som teckenspråkig. 

Beslutsunderlag 
Program för hållbar utveckling 
Handlingsplan för Europas teckenspråkshuvudstad 2017–2019 
Avsiktsförklaring 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsens utskott för 
hållbar utveckling: 
 
- Godkänna förslaget till avsiktsförklaring av Europas teckenspråkshuvudstad. 

Beslut 
Kommunstyrelsens utskott för hållbar utveckling beslutar: 
 
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 21 Information om arbetet med nationella minoriteter 
och minoritetsspråk 2020 
Ärendenummer: Ks 86/2020 
Handläggare: Lovisa Strand 

Ärendebeskrivning 
Sedan 2017 pågår ett systematiskt arbete med att stärka arbetet med nationella 
minoriteter och minoritetsspråk i Örebro kommun. För att kontinuerligt följa 
upp arbetet används ett uppföljningsdokument, som är ett levande dokument 
som uppdateras varje år. Uppföljningen innehåller arbetet med nationella 
minoriteter och minoritetsspråk inom kommunens olika verksamheter. 
Uppföljningen är ett dokument som i första hand är till för företrädarna i 
minoritetsgrupperna för att de ska veta hur arbetet inom kommunen går. 
Uppföljningsdokumentet gör inte anspråk på att vara fullständigt utan 
uppdateras kontinuerligt. 
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Den 1 januari 2019 stärktes lagen om nationella minoriteter och 
minoritetsspråk och kommuner är sedan dess skyldiga att ha mål och riktlinjer 
för sitt arbete. Under 2019 togs i Dialogforum för nationella minoriteter och 
minoritetsspråk förslag på mål fram. Under 2020 diskuterades förslagen på mål 
med programdirektörer, förvaltningschefer, ledningsgrupper och specifika 
verksamheter. Kommundirektörsberedningen godkände arbetssättet med 
förankring på alla nivåer och arbetet har, trots coronapandemin, varit 
lyckosamt. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2020-12-22 
Tjänsteskrivelse KSU, Ks 893/2017 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsens utskott för 
hållbar utveckling 

- Informationen läggs till handlingarna. 

Beslut 
Kommunstyrelsens utskott för hållbar utveckling beslutar: 
 
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 22 Fairtrade - omdiplomering 
Ärendenummer: Ks 485/2021 
Handläggare: Carinne Lancereau 

Ärendebeskrivning 
Fairtrade är en oberoende produktmärkning för rättvis handel och etisk 
konsumtion som bidrar till att skapa förutsättningar för odlare och anställda att 
förbättra sina arbets- och levnadsvillkor. Fairtrade City är en diplomering till 
kommuner som engagerar sig för rättvis handel och etisk konsumtion, i 
enlighet med Agenda 2030. Arbetet leds av en styrgrupp som ska representera 
hela lokalsamhället. 
 
Örebro kommun har varit diplomerad som en Fairtrade City sedan 2007. Varje 
år ska en ny diplomeringsansökan och utvärdering skickas in till Fairtrade 
Sverige för att visa på ständig förbättring och vidareutveckling. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-03-22 
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsens utskott för 
hållbar utveckling: 
 
- Örebro kommun ansöker om fortsatt diplomering som Fairtrade City. 

Yrkande 
Helena Ståhl (SD) yrkar avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

Proposition 
Ordförande Jimmy Nordengren (C) finner att det finns två förslag till beslut, 
det vill säga Kommunstyrelseförvaltningens förslag respektive Helena Ståhls 
(SD) yrkande om avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 
Ordförande ställer dessa mot varandra och finner att Kommunstyrelsens 
utskott för hållbar utveckling beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens 
förslag. 

Beslut 
Kommunstyrelsens utskott för hållbar utveckling beslutar: 
 
- Örebro kommun ansöker om fortsatt diplomering som Fairtrade City. 

Reservation 
Helena Ståhl (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån sitt eget yrkande om 
avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 23 Fordonsriktlinjer 
Ärendenummer: Ks 1030/2020 
Handläggare: Andreas Sävenstrand 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelseförvaltningen fick 2020-08-25 i uppdrag att påbörja en 
revidering av Fordonspolicyn med riktlinjer (Ks 247/2020). Nu presenteras ett 
första utkast i syfte att få medskick från utskottet inför det fortsatta arbetet 
med revideringen. 

Beslutsunderlag 
Riktlinjer utkast till KSU 210511 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningen förslag till Kommunstyrelsens utskott för 
hållbar utveckling: 
 
- Utskottet har tagit del av utkastet och beretts möjlighet att ge medskick i det 
fortsatta arbetet med revideringen. 

Digitalt justerat



ÖREBRO Protokoll  

  7 (8) 

Nämndens behandling 
Kommunstyrelsens utskott för hållbar utveckling enas om att ärendet 
återkommer för fortsatt föredragning och möjlighet att ge medskick vid 
sammanträdet den 8 juni. 

Beslut 
Kommunstyrelsens utskott för hållbar utveckling beslutar: 
 
- Ärendet återkommer till sammanträdet den 8 juni. 

§ 24 Miljöpriset 
Ärendenummer: Ks 151/2021 
Handläggare: Erika Andersson 

Ärendebeskrivning 
Örebro kommun delar varje år ut två miljöpris, ett internt och ett externt. 
 
För 2020 års priser har totalt fem nomineringar inkommit för det interna 
miljöpriset och 2 nomineringar för det externa miljöpriset. I bilaga 1 finns en 
sammanställning av samtliga. Av de inkomna nomineringarna kommer den 
tillsatta juryn utse en vinnare, som kommer att presenteras på 
Kommunstyrelsens utskott hållbar utveckling den 11 maj.  
 
Det interna priset delas ut vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 19 maj 
2021. Prissumman uppgår till 50 000 kronor att använda i det fortsatta 
miljöarbetet. Det externa miljöpriset kommer att delas ut på 
Handelskammarens Mälardalens digitala promotionmorgon den 28 maj. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-03-29 
Bilaga 1 – Inkomna nomineringar 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår till Kommunstyrelsens utskott hållbar 
utveckling att: 
 
1. Informationen läggs till handlingarna. 
 
2. Prissumman på 50 000 kronor till det interna miljöpriset, samt kostnaden för 
diplom, blommor samt filminspelning och utdelning vid Handelskammarens 
promotionmorgon tas från budgeten KS-Samhällsutveckling. 

Beslut 
Kommunstyrelsens utskott för hållbar utveckling beslutar: 
 
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 
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§ 25 Nulägesanalys och koldioxidbudget 
Handläggare: Lisa Falkenström 

Ärendebeskrivning 
Informationsärende om arbetet med nulägesanalys och koldioxidbudget. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsens utskott för 
hållbar utveckling: 
 
- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Kommunstyrelsens utskott för hållbar utveckling beslutar: 
 
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 26 Klimat och hållbarhetsarbete - ÖBO 
Handläggare: Catarina Wennerlund 

Ärendebeskrivning 
Örebrobostäder informerar om sitt klimat- och hållbarhetsarbete. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsens utskott för 
hållbar utveckling: 
 
- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Kommunstyrelsens utskott för hållbar utveckling beslutar: 
 
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 27 Information från upphandlingsenheten 
Ärendenummer: Ks 62/2021 
Handläggare: Katrin Larsson 

Ärendebeskrivning 
Ärendet utgår.
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