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Kommunstyrelsens utskott för hållbar utveckling 
 
Datum: 2021-04-13 
Tid: 09:00–11:00 
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) §§ 14-15, §§ 17-18 
Murad Artin (V) 
Helena Ståhl (SD) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Johan Kumlin (M) Ersätter Karolina Wallström (L) § 13 
 
Närvarande ersättare 
Roger Andersson (S) 
Ida Eklund (S) 
Marlene Jörhag (KD) 
Martha Wicklund (V) 
Markus Allard (ÖrP) 
 
Övriga 
Katrin Larsson Hållbarhetschef 
 
Paragraf 13–15 och 17–18 
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Joacim Bock, sekreterare 
 
Digitalt justerat protokoll. 
 
 
 
 
Jimmy Nordengren (C), ordförande 
 
 
 
 
Johan Kumlin (M), justerare 
§ 13 
 
 
 
 
Karolina Wallström (L), justerare 
§§ 14-15, §§ 17-18  
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§ 13 Energi- och klimatfrågor, hållbarhetsarbete - 
Örebroporten AB 
Handläggare: Linus Larsson (Örebroporten) 

Ärendebeskrivning 
Linus Larsson från Örebroporten AB presenterar bolagets arbete med energi- 
och klimatfrågor samt övrig hållbarhetsarbete. 

Beslutsunderlag 
Presentation, 2021-04-13 

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

- ta del av informationen. 

Beslut 
Kommunstyrelsens utskott för hållbar utveckling beslutar: 

- Enlig Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 14 Energi- och klimatfrågor, hållbarhetsarbete - Futurum 
Fastigheter AB 
Handläggare: Göran Lunander, Liz Hultgren, Mia Elvén (Futurum) 

Ärendebeskrivning 
Göran Lunander, Liz Hultgren och Mia Elvén från Futurum Fastigheter 
AB presenterar bolagets arbete med energi- och klimatfrågor samt övrig 
hållbarhetsarbete. 

Futurum kommer att återkomma under våren med dragningen på grund av 
dåligt uppkoppling under presentationen. 

Beslutsunderlag 
Presentation, 2021-04-13 

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. 
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§ 15 Klimatuppföljning - Örebro kommun 
Handläggare: Lisa Falkenström 

Ärendebeskrivning 
Lisa Falkenström presenterar den klimatuppföljningen som pågår inom Örebro 
kommun. 

Beslutsunderlag 
Presentation, 2021-04-13 

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

- ta del av informationen. 

Beslut 
Kommunstyrelsens utskott för hållbar utveckling: 

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 17 Uppdragsdirektiv - Riktlinjer för teckenspråkstolkning 
inom Örebro kommun 
Ärendenummer: Ks 203/2021 
Handläggare: Tommy Aldergrim 

Ärendebeskrivning 
Svenskt teckenspråk likställs i språklagen med de nationella minoritetsspråken. 
Örebro kommun har tagit beslut om att fullt ut behandla teckenspråkiga och 
svenskt teckenspråk som nationell minoritet och nationellt minoritetsspråk och 
inkludera det i arbetet med övriga nationella minoriteter och minoritetsspråk. 
Kommunen har utöver detta utropat sig till Europas teckenspråkiga huvudstad 
och ansökt till Regeringskansliet om att bli teckenspråkigt förvaltningsområde. 
Detta sammantaget betyder att kommunen har tagit ett ansvar för svenskt 
teckenspråk och teckenspråkiga på ett sätt som ingen annan kommun i Sverige 
har gjort. För att främja det arbetet och leva upp till förväntningarna på att 
teckenspråkiga ska ha samma möjligheter som andra invånare anlitas 
teckenspråkstolk på ett sådant sätt att deras rättigheter säkras. 

Under de senaste åren har det framkommit att det finns behov av en 
sammanställning av lagar och förordningar av tolktjänst, framtagande av 
riktlinjer samt klargörande av Örebro kommuns intention när det gäller att 
erbjuda teckenspråkstolkning inom kommunens olika verksamheter. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-03-10 
Förslag till uppdragsdirektiv 
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningen förslag till Kommunstyrelsens utskott för 
hållbar utveckling: 

- Anta uppdragsdirektivet. 

Beslut 
Kommunstyrelsens utskott för hållbar utveckling beslutar: 

- Ärendet bordläggs. 

§ 18 Information från upphandlingsenheten 
Handläggare: Helena Sköld Lövgren, Katarina Craaford 

Ärendebeskrivning 
Upphandlingsenheten informerar om nyheter inom upphandling. 

Beslut 
Kommunstyrelsens utskott för hållbar utveckling beslutar: 

- Ta del av informationen.

Digitalt justerat


	Kommunstyrelsens utskott för hållbar utveckling
	§ 13 Energi- och klimatfrågor, hållbarhetsarbete - Örebroporten AB
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut
	Beslut

	§ 14 Energi- och klimatfrågor, hållbarhetsarbete - Futurum Fastigheter AB
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut
	Beslut

	§ 15 Klimatuppföljning - Örebro kommun
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut
	Beslut

	§ 17 Uppdragsdirektiv - Riktlinjer för teckenspråkstolkning inom Örebro kommun
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut
	Beslut

	§ 18 Information från upphandlingsenheten
	Ärendebeskrivning
	Beslut



		2021-04-15T17:51:14+0200


		2021-04-15T18:51:46+0200


		2021-04-27T09:50:27+0200




