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Kommunstyrelsens utskott för hållbar utveckling 
 
Datum: 2022-06-07 
Tid: 09:00–10:30 
Plats: Dialogen, Rådhuset 
 
Närvarande ledamöter 
Jimmy Nordengren (C) 
John Johansson (S) 
Anders Åhrlin (M) §§ 24-26 
Fisun Yavas (S) 
Susanne Lindholm (KD) 
Karolina Wallström (L) §§ 24-26 
Murad Artin (V) 
Helena Ståhl (SD) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Nabil Mouchi (S) Ersätter Ullis Sandberg (S) 
Ida Eklund (S) Ersätter Karolina Wallström (L) § 28, 

Ej tjänstgörande ersättare §§ 26-27 
Johan Kumlin (M) Ersätter Anders Åhrlin (M) § 28, Ej 

tjänstgörande ersättare § 24-27 
 
Närvarande ersättare 
Markus Allard (ÖrP) 
 
Övriga 
Katrin Larsson, utvecklings- och hållbarhetsdirektör 
 
Paragraf 24–28 
 
 
Johan Boklund, sekreterare 
 
Digitalt justerat protokoll. 
 
 
Jimmy Nordengren (C), ordförande 
 
 
Anders Åhrlin (M), justerare §§ 24–26 
 
Murad Artin (V), justerare §§ 27–28  
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§ 24 Information från upphandlingsenheten 
Handläggare: Eleonor Ericzzon 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens utskott för hållbar utveckling får information från 
upphandlingsenheten. 

Beslutsunderlag 
PowerPoint prisjusteringar, daterad 2022-05-17. 

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. 

§ 25 Information - Hållbara upphandlingar 
Handläggare: Katarina Crafoord, Matz Bergström 

Ärendebeskrivning 
Utskottet får på sammanträdet information om hållbara upphandlingar. 

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. 

§ 26  Remiss - En effektivare upphandlingstillsyn 
(Fi2022/00967) 
Ärendenummer: Ks 465/2022 
Handläggare: Anna Pettersson 

Ärendebeskrivning 
Finansdepartementet har inbjudit Örebro kommun att lämna yttrande över 
promemorian ”En effektivare upphandlingstillsyn”. 

Utredningen föreslår att Konkurrensverket, i egenskap av tillsynsmyndighet 
över den offentliga upphandlingen, ska ges utökade sanktions- och 
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utredningsmöjligheter vid tillsynen över lagen (2016:1145) om offentlig 
upphandling, lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna, 
lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner, lagen (2011:1029) om 
upphandling på försvars- och säkerhetsområdet samt lagen (2010:1065) om 
kollektivtrafik. 

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 februari 2023. Sista svarsdag är den 
22 juni. 

Beslutsunderlag 
Remiss: ”En effektivare upphandlingstillsyn” 
Remissmissiv ”En effektivare upphandlingstillsyn” 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-06-07. 
Yttrande, daterat 2022-05-04. 

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

- Förslag till yttrande antas och överlämnas till Finansdepartementet. 

Proposition 
Ordförande Jimmy Nordengren (C) finner att det finns ett förslag till beslut, 
det vill säga Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut och finner att 
Kommunstyrelsens utskott för hållbar utveckling beslutar enligt 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

Beslut 
Kommunstyrelsens utskott för hållbar utveckling beslutar: 

- Förslag till yttrande antas och överlämnas till Finansdepartementet. 

§ 27 Uppföljning av Avfallsplanen Cirkulära Örebro 2020-
2021 
Ärendenummer: Ks 844/2022 
Handläggare: Andreas Sävenstrand 

Ärendebeskrivning 
Cirkulära Örebro - avfallsplan för Örebro kommunkoncern antogs 2020 och 
nu har en första uppföljning gjorts. Antalet åtgärder som har avslutats är få, 
men de flesta har påbörjats och genomförandet bedöms generellt flyta på bra. 
Av de 14 målen som är satta till 2030 bedöms sex kunna nås, tre nås inte om 
dagens förutsättningar kvarstår medan det för fem av målen är för tidigt att 
säga om de kan nås. Rapporten avslutas med slutsatser för det fortsatta arbetet, 
men inga av dessa föranleder några politiska beslut i dagsläget. 
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Beslutsunderlag 
Rapport Uppföljning av Avfallsplanen Cirkulära Örebro 2020–2021, daterad 
2022-05-05. 
Tjänsteskrivelse "Uppföljning av Avfallsplan för perioden 2020–2021", daterad 
2022-04-28. 

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. 

§ 28 Anmälan av handlingar 

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

Beslutsunderlag 
Protokoll Jämställdhetsdelegationen 2022-04-29. 

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

- Anmälan läggs till handlingarna. 

Beslut 
Kommunstyrelsens utskott för hållbar utveckling beslutar: 

- Anmälan läggs till handlingarna. 
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