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Kommunstyrelsens utskott för hållbar utveckling 
 
Datum: 2021-01-19 
Tid: 09:00–11:00 
Plats: Dialogen, Rådhuset 
 
Närvarande ledamöter 
Jimmy Nordengren (C) 
Kenneth Handberg (S) 
Anders Åhrlin (M) 
Fisun Yavas (S) 
Karolina Wallström (L) 
Murad Artin (V) 
Helena Ståhl (SD) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Marlene Jörhag (KD) Ersätter Lennart Bondeson (KD) 
 
Närvarande ersättare 
Roger Andersson (S) 
Camilla Andersson (S) 
Martha Wicklund (V) 
Johan Kumlin (M) 
Markus Allard (ÖrP) 
 
Övriga 
Katrin Larsson Hållbarhetschef 
 
Paragraf 1–4 
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Julia Taavela, sekreterare 
 
 
 
 
 
Jimmy Nordengren (C), ordförande 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anders Åhrlin (M), justerare 
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§ 1 Temafördjupning - energirådgivning 
Handläggare: Thomas Giege 

Ärendebeskrivning 
Informationspunkt om kommunens arbete med energirådgivning. Arbetet 
framöver ska bl.a. inkludera webbinarier och fortsätta bygga nätverk. 

Beslutsunderlag 
Presentation "Energi- och klimatrådgivningen i Örebro kommun/län", 2021-
01-19 

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

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

§ 2 Områdesgrupper 
Ärendenummer: Ks 1457/2020 
Handläggare: Anna Fogel 

Ärendebeskrivning 
I Örebro kommun finns det för närvarande sju områdesgrupper: i Adolfsberg, 
Axberg-Hovsta, Baronbackarna, Brickebacken, Oxhagen, Varberga samt i 
Vivalla. Av dessa är grupperna i de fem prioriterade bostadsområdena de äldsta 
medan både Adolfsberg och Axberg-Hovsta tillkom 2015. 
 
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att Kommunstyrelsens utskott för 
hållbar utveckling övertar ansvaret för områdesgrupperna under 2021 i syfte att 
utreda hur potentialen i grupperna kan tas tillvara för att bidra till 
demokratiutvecklingen i Örebro kommun genom stärkt delaktighet och 
inflytande i kommunens stadsdelar och orter. 
 
De befintliga områdesgrupper som i dialog vill bidra till utvecklingsarbetet och 
en gemensam nystart för samarbetet framåt tilldelas samordningsbidrag enligt 
2020 års bidragsnivåer vilket innebär en total summa av 210 tkr. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2020-12-17 
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsens utskott för 
hållbar utveckling: 
 
1. Kommundirektören får i uppdrag att tillsammans med områdesgruppernas 
samordnare utvärdera områdesgrupperna under 2021 och ta fram förslag på 
syfte, uppdrag, finansiering och organisation från och med 2022. 
 
2. Under förutsättning att områdesgruppens samordnare deltar i utvärdering 
och dialog kring gruppernas framtida syfte, roller och uppdrag tilldelas ett 
samordningsbidrag under 2021, enligt 2020 års bidragsnivåer. 
 
3. Finansieringen under 2021 sker via Kommunstyrelsens utskott för hållbar 
utvecklings utrymme för oförutsedda behov. Den totala summan för 
samordningsbidraget 2021 uppgår till 210 tkr. Eventuell fortsatt finansiering 
från och med 2022 ska arbetas in i budget. 

Yrkande 
Anders Åhrlin (M), Karolina Wallström (L) och Helena Ståhl (SD) yrkar avslag 
på Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 
 
Jimmy Nordengren (C) och Kenneth Handberg (S) yrkar att ärendet ska 
beslutas av Kommunstyrelsen, att beslutspunkt 2 ändras så att det framgår att 
maxbelopp för bidrag är 30 tkr och områdesgrupper ska ansöka om detta 
bidrag och beskriva vad medlen ska användas till samt att en ytterligare 
beslutspunkt ska läggas till där det framgår vem som får besluta om fördelning 
av bidraget till områdesgrupperna. 

Proposition 
Ordförande Jimmy Nordengren finner att det finns tre förslag till beslut, det 
vill säga Kommunstyrelseförvaltningens förslag, Anders Åhrlins (M) m.fl. 
avslagsyrkanden samt Jimmy Nordengrens (C) och Kenneth Handbergs (S) 
yrkande. 
 
Ordföranden ställer dessa mot varandra genom acklamation och finner att 
Kommunstyrelsens utskott för hållbat utveckling beslutar enligt Jimmy 
Nordengrens (C) och Kenneth Handbergs (S) yrkande om att ärendet ska 
beslutas av Kommunstyrelsen, att beslutspunkt 2 ändras så att det framgår att 
maxbelopp för bidrag är 30 tkr per områdesgrupp och områdesgrupper ska 
ansöka om detta bidrag och beskriva vad medlen ska användas till samt att en 
ytterligare beslutspunkt ska läggas till där det framgår vem som får besluta om 
fördelning av bidraget till områdesgrupperna. 

Beslut 
Kommunstyrelsens utskott för hållbar utveckling beslutar: 
 
1. Ärendet överlämnas till Kommunstyrelsen för beslut. 
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2. Innan beslut i Kommunstyrelsen ska det i förslag till beslut i beslutspunkt 2 
ändras så att det framgår att maxbelopp för bidrag är 30 tkr per områdesgrupp 
och områdesgrupper ska ansöka om detta bidrag och beskriva vad medlen ska 
användas till samt en ytterligare beslutspunkt läggas till där det framgår vem 
som får besluta om fördelning av bidraget till områdesgrupperna. 

§ 3 Riktlinjer inköp och upphandling 
Handläggare: Helena Sköld Lövgren 

Ärendebeskrivning 
Upphandlingsenheten informerar kring arbetet med att ta fram riktlinjer för 
inköp och upphandling. 

Beslutsunderlag 
Riktlinjer för inköp och upphandling (arbetsmaterial), 2021-01-15 

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. 

§ 4 Information från Upphandlingsenheten 
Ärendenummer: Ks 62/2021 
Handläggare: Helena Sköld Lövgren 

Ärendebeskrivning 
Informationsärende från upphandlingsenheten om pågående arbeten. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information 

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