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Kommunstyrelsens utskott för hållbar utveckling 
 
Datum: 2021-06-08 
Tid: 10:20-10:25 
Plats: Dialogen, Rådhuset 
 
Närvarande ledamöter 
Jimmy Nordengren (C) 
Kenneth Handberg (S) 
Anders Åhrlin (M) 
Ullis Sandberg (S) 
Fisun Yavas (S) 
Thord Andersson (KD) 
Karolina Wallström (L) 
Murad Artin (V) 
Helena Ståhl (SD) 
 
Närvarande ersättare 
Roger Andersson (S) 
Ida Eklund (S) 
Marlene Jörhag (KD) 
Martha Wicklund (V) 
Johan Kumlin (M) 
Markus Allard (ÖrP) 
 
Övriga 
Katrin Larsson Hållbarhetschef 
 
Paragraf 32 
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Joacim Bock, sekreterare 
 
Digitalt justerat protokoll. 
 
 
 
 
Jimmy Nordengren (C), ordförande 
 
 
 
 
Helena Ståhl (SD), justerare  
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§ 32 Remiss - Plan för civilsamhälle och social ekonomi 
2022-2025 
Ärendenummer: Ks 671/2021 
Handläggare: Liselott Bergqvist 

Ärendebeskrivning 
Örebro kommun har inbjudits att lämna yttrande över remissen - Plan för 
civilsamhälle och social ekonomi 2022 – 2025. Sista svarsdag 11 juni. 

Örebro kommun ansökte om förlängd svarstid men beviljades inte förlängd 
svarstid. 
På grund av den korta svarstiden för besvarande av remissen försvåras 
beredningen. 

Planens övergripande mål är att bidra till ett ökat och stärkt deltagande och 
inflytande av civilsamhälle och den sociala ekonomins utvecklingen av Örebro 
län. Syftet är att formulera och kommunicera vikten av civilsamhälle och social 
ekonomi. 

Civilsamhället har flera viktiga funktioner. Såsom är ett forum där gemenskap 
erbjuds, som demokratiskola och som allmän motvikt till offentlig och 
vinstdrivande verksamhet. Civilsamhället är viktigt i genomförandet av den 
regionala utvecklingsstrategin och dess olika handlingsplaner samt i det 
löpande arbetet att uppnå en hållbar utveckling. 

Kommunen ställer sig bakom förslaget men lämnar en synpunkt. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-05-31 
Yttrande, daterat 2021-05-31 
Remissversion – Region Örebro län, Plan för civilsamhälle och social ekonomi 
2022 - 2025, 2021-04-09. 

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

1. Yttrandet antas och överlämnas till Region Örebro län. 

2. Paragrafen justeras omedelbart. 

Beslut 
Kommunstyrelsens utskott för hållbar utveckling beslutar: 

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

Digitalt justerat protokoll


	Kommunstyrelsens utskott för hållbar utveckling
	§ 32 Remiss - Plan för civilsamhälle och social ekonomi 2022-2025
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut
	Beslut



		2021-06-08T10:39:48+0200


		2021-06-08T16:41:20+0200




