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Kommunstyrelsens utskott för hållbar utveckling 
 
Datum: 2022-08-30 
Tid: 09:00–10:30 
Plats: Dialogen, Rådhuset 
 
Närvarande ledamöter 
Jimmy Nordengren (C) 
Anders Åhrlin (M) 
Fisun Yavas (S) 
Susanne Lindholm (KD) 
Karolina Wallström (L) 
Helena Ståhl (SD) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Nabil Mouchi (S) Ersätter John Johansson (S) 
Roger Andersson (S) Ersätter Ullis Sandberg (S) 
Johan Kumlin (M) Ersätter Murad Artin (V) §§ 29-31 
 
Närvarande ersättare 
 
Övriga 
Katrin Larsson                   Utvecklings- och hållbarhetsdirektör 
 
 
Paragraf 29–33 
 
 
Johan Boklund, sekreterare 
 
Digitalt justerat protokoll. 
 
 
Jimmy Nordengren (C), ordförande 
 
Karolina Wallström (L), justerare  
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§ 29 Temafördjupning  - Klimatneutrala Örebro 
Ärendenummer: Ks 405/2021 
Handläggare: Sara Andersson 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens utskott för hållbar utveckling får på sammanträdet 
information om Klimatneutrala Örebro. 

Kommunstyrelsens utskott för hållbar utveckling beslutade 2021-11-09, § 49, 
Genomförande av satsningen Klimatneutrala städer 2030 (2.0) - Uppdra 
till Kommunstyrelsens ordförande John Johansson (S) att underteckna 
avsiktsförklaringen för Klimatneutrala städer 2030. Avsiktsförklaringen skrevs 
under 2021-12-16. 

Beslutsunderlag 
PowerPoint Klimatneutrala Örebro. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens beslut till Kommunstyrelsens utskott för 
hållbar utveckling: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Kommunstyrelsens utskott för hållbar utveckling beslutar: 

- Informationen tas till protokollet. 

§ 30 Presentation av ny upphandlingschef 
Handläggare: Jonas Berg 

Ärendebeskrivning 
Utskottet får på sammanträdet en presentation av Örebro kommuns nya 
upphandlingschef Jonas Berg. 

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

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Kommunstyrelsens utskott för hållbar utveckling beslutar: 

- Informationen tas till protokollet. 

§ 31 Information från upphandlingsenheten 
Handläggare: Jonas Berg 



ÖREBRO Protokoll  
 

  3 (4) 
 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens utskott för hållbar utveckling får på sammanträdet 
information från upphandlingsenheten. 

Beslutsunderlag 
PowerPoint "Upphandling augusti 2022". 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens beslut till Kommunstyrelsens utskott för 
hållbar utveckling: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Kommunstyrelsens utskott för hållbar utveckling beslutar: 

- Informationen tas till protokollet. 

§ 32 Information - Energi- och klimatrådgivning 
Handläggare: Thomas Giege 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens utskott för hållbar utveckling får på sammanträdet 
information om energi- och klimatrådgivning. 

Beslutsunderlag 
PowerPoint "Energi- och klimatrådgivningen i Örebro kommun/län". 

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

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Kommunstyrelsens utskott för hållbar utveckling beslutar: 

- Informationen tas till protokollet. 

§ 33 Anmälan av handlingar 

Ärendebeskrivning 
Varje månad anmäler Kommunstyrelseförvaltningens handlingar som 
inkommit och bedöms relevanta för Kommunstyrelsens utskott för hållbar 
utveckling. 

Beslutsunderlag 
Protokoll Jämställdhetsdelegationen 2022-05-13. 
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen utskott för 
hållbar utveckling: 

- Anmälan läggs till handlingarna. 

Beslut 
Kommunstyrelsens utskott för hållbar utveckling beslutar: 

- Anmälan läggs till handlingarna. 
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