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Kommunstyrelsens utskott för hållbar utveckling 
 
Datum: 2021-06-08 
Tid: 09:00–10:55 
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 28–31 och 33–34 
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Joacim Bock, sekreterare 
 
Digitalt justerat protokoll- 
 
 
 
 
Jimmy Nordengren (C), ordförande 
 
 
 
 
Helena Ståhl (SD), justerare  
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§ 28 Temafördjupning - Barn, jämställdhet och våld 
Handläggare: Mia Patino Stålgren, Lovisa Strand 

Ärendebeskrivning 
Mia Patino Stålgren och Lovisa Strand, planerare på 
samhållsutvecklingsavdelningen berättar om kommunens arbete inom barn, 
jämställdhet och våld. 

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

- Ta del av informationen. 

Beslut 
Kommunstyrelsens utskott för hållbar utveckling beslutar: 

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 29 Nulägesanalys och koldioxidbudget 
Handläggare: Lisa Falkenström 

Ärendebeskrivning 
Ärendet utgår från Kommunstyrelsens utskott för hållbar utvecklings 
sammanträde den 8 juni 2021. 

§ 30 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). Den 11 maj 
presenterades ett första utkast i syfte att få medskick från utskottet inför det 
fortsatta arbetet med revideringen och avstämningen fortsätter detta 
sammanträde. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-06-01 
Riktlinjer - Utkast, 2021-06-01 
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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. 

Beslut 
Kommunstyrelsens utskott för hållbar utveckling beslut: 

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 31 Uppehåll för stipendier för uppsatser till studenter 2021 
Ärendenummer: Ks 772/2021 
Handläggare: Catharina Centerfjäll 

Ärendebeskrivning 
Örebro kommun har sedan 2007 delat ut årliga uppsatsstipendier till studenter 
vid Örebro universitet. Tanken har varit att stimulera studenter till att skriva 
om ämnen som skulle kunna vara till nytta och skapa ett lärande i kommunens 
utveckling. 

Utdelningen föregås av en bedömning som sedan ligger till grund för vilka 
uppsatser som ska belönas med stipendium. Tjänstepersoner i de olika 
förvaltningarna står för bedömningen. 

Kommunstyrelsen föreslås nu att inte dela ut något stipendium 2021. 
Kommunstyrelseförvaltningen gör bedömningen att under rådande pressade 
arbetsläge i flera förvaltningar så bör utdelningen göra ett uppehåll 2021. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-05-27 

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

1. Inget uppsatsstipendium till studenter vid Örebro universitet delas ut under 
2021. 

2. Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att ta fram ett underlag för 
bedömning av om uppsatsstipendiet till studenter vid Örebro universitet ska 
finnas kvar eller upphöra. 

Beslut 
Kommunstyrelsens utskott för hållbar utveckling: 

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 
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§ 33 Information från upphandlingsenheten  
Ärendenummer: Ks 62/2021 
Handläggare: Camilla Lennartsdotter, Nathalie Wessberg, Sara Andersson 

Ärendebeskrivning 
Informationsärende från upphandlingsenheten om pågående arbeten. 

Beslut 
Kommunstyrelsens utskott för hållbar utveckling beslutar: 

- Ta del av informationen. 

§ 34 Anmälan av handlingar 
Ärendenummer: Ks 801/2021 

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

Beslutsunderlag 
Protokoll Specifika samverkansrådet för kultur, 2021-05-21 

Beslut 
Kommunstyrelsens utskott för hållbar utvecklings beslutar: 

- Ta del av handlingarna.
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