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Kommunstyrelsens utskott för hållbar utveckling 
 
Datum: 2022-03-22 
Tid: 09:00–10:00 
Plats: Dialogen, Rådhuset 
 
Närvarande ledamöter 
Jimmy Nordengren (C) 
John Johansson (S) 
Ullis Sandberg (S) 
Fisun Yavas (S) 
Murad Artin (V) 
Helena Ståhl (SD) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Linda Larsson (C) Ersätter Karolina Wallström (L) 
Håkan Stålbert (KD) Ersätter Thord Andersson (KD) 
Johan Kumlin (M) Ersätter Anders Åhrlin (M) 
 
Närvarande ersättare 
Nabil Mouchi (S) 
Roger Andersson (S) 
Ida Eklund (S) 
Martha Wicklund (V) 
Markus Allard (ÖrP) 
 
Övriga 
Katrin Larsson Utvecklings- och hållbarhetsdirektör 
Susanne Lindholm (KD) 
 
Paragraf 9–12 
 
Johan Boklund, sekreterare 
 
Digitalt justerat protokoll. 
 
 
Jimmy Nordengren (C), ordförande 
 
 
Murad Artin (V), justerare  
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§ 9 Information - MR-frukostar, MR-forum, MR-workshops 
2021 
Ärendenummer: Ks 259/2022 
Handläggare: Lovisa Strand 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens utskott för hållbar utveckling får på sammanträdet 
information om och en uppdatering kring konceptet MR-frukostar, MR-forum 
och MR-workshops. Kommunstyrelsen arrangerar mänskliga 
rättighetsfrukostar, forum och workshops sedan 2018. 

Syftet är att det ska vara lättillgängliga kunskapshöjande arrangemang som inte 
tar för mycket tid. Konceptet fortsätter att vara fungerande och framgångsrikt 
och arrangemangen når ut till många olika verksamheter inom kommunen. 
Under pandemin har verksamheten helt övergått till digitala arrangemang och 
det har inneburit att vi nått nya grupper inom kommunen. 

Arrangemangen omfattar olika delar av mänskliga rättigheter och lyfter dels 
fram olika verksamheters arbeten och dilemman, dels informerar och 
diskuterar vi ny lagstiftning eller andra viktiga förändringar. Under 2021 har 13 
MR-frukostar och ett MR-forum genomförts. Alla var digitala eftersom 
pandemin fortfarande höll sitt grepp. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-02-23. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen utskott för 
hållbar utveckling: 
- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Kommunstyrelsen utskott för hållbar utveckling beslutar: 
- Informationen tas till protokollet. 

§ 10 Information - Aktivitetsplan 2022-2023 
Samverkansrådet, Överenskommelsen om samverkan i 
Örebro 
Ärendenummer: Ks 55/2022 
Handläggare: Anna Fogel 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens utskott för hållbar utveckling får på sammanträdet 
information om aktivitetsplanen för år 2022-2023 för Samverkansrådet. 
Aktivitetsplanen är kopplad till överenskommelsen om samverkan i Örebro 
mellan det civila samhället och kommunen. 
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Beslutsunderlag 
Aktivitetsplan 2022-2023, Bilaga till Överenskommelse om samverkan i 
Örebro mellan det civila samhället och kommunen. 

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

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Kommunstyrelsen utskott för hållbar utveckling beslutar: 

- Informationen tas till protokollet. 

§ 11 Beredning - Fordonsriktlinjer för Örebro 
kommunkoncern 
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). Styrdokumentet, 
som nu kallas Fordonsriktlinjer för Örebro kommunkoncern, har breddats från 
att till stor del ha varit fokuserat på personbilar till att nu inkludera alla typer av 
fordon och dessutom de entreprenader inom bygg, anläggning och transport 
som upphandlas. Riktlinjerna ses som ett viktigt styrdokument i att 
konkretisera Program för hållbar utveckling och har koppling till sex av 2030-
målen, men tydligast till de om klimatneutral kommun. Arbetsgruppen har i de 
mål som ingår i riktlinjerna haft målet om klimatneutral kommunkoncern till 
2030 som utgångspunkt och konkretiserat vad det innebär för inköp av fordon. 
En viktig uppgift för riktlinjerna blir att tydliggöra hur avvägningar och 
prioriteringar ska göras när intressekonflikter uppstår, till exempel mellan 
ekonomi och miljö. Riktlinjerna har varit på remiss under perioden september 
2021 till januari 2022. De synpunkter som inkom, och hur de har hanterats, 
framgår av särskild bilaga till ärendet. Remissversionen har justerats och dagens 
ärende syftar till att bereda ärendet inför beslut i april då ärendet ska vidare till 
Kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-02-03 
Fordonsriktlinjer för Örebro kommunkoncern, beredningsversion, 2022-02-03 
Sammanställning och hantering av remissvar Fordonsriktlinjer, 2022-02-03 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen utskott för 
hållbar utveckling: 
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- Ärendet är berett vid dagens sammanträde. 

Beslut 
Kommunstyrelsen utskott för hållbar utveckling beslutar: 

- Ärendet är berett vid dagens sammanträde. 

§ 12 Anmälan av handlingar 

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

Beslutsunderlag 
Protokoll Jämställdhetsdelegationen 2021-11-26. 

Beslut 
Kommunstyrelsens utskott för hållbar utveckling beslutar: 

- Anmälan läggs till handlingarna.
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