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Kommunstyrelsens utskott för hållbar utveckling 
 
Datum: 2021-11-09 
Tid: 09:00–11:00 
Plats: Dialogen, Rådhuset 
 
Närvarande ledamöter 
Jimmy Nordengren (C) 
John Johansson (S) 
Anders Åhrlin (M) 
Thord Andersson (KD) 
Karolina Wallström (L) 
Helena Ståhl (SD) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Nabil Mouchi (S) Ersätter Ullis Sandberg (S) 
Roger Andersson (S) Ersätter Fisun Yavas (S) 
Martha Wicklund (V) Ersätter Murad Artin (V) 
 
Närvarande ersättare 
Ida Eklund (S) 
Marlene Jörhag (KD) 
Johan Kumlin (M) 
Markus Allard (ÖrP) 
 
Övriga 
Katrin Larsson Hållbarhetschef 
Murad Artin (V) Digital närvaro, via Teams 
 
Paragraf 48–51 
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Joacim Bock, sekreterare 
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Jimmy Nordengren (C), ordförande 
 
 
 
 
Karolina Wallström (L), justerare  
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§ 48 Temafödjupning - Liv och hälsa ung 
Handläggare: Jonas Karlsson, Tommy Aldersgrim, Johanna Palm 

Ärendebeskrivning 
Jonas Karlsson, Tommy Aldergrim och Johanna Palm från 
samhällsutvecklingsavdelningen presenterar resultatet från undersökningen Liv 
och hälsa ung. Just den här undersökningen specificerar utsatta grupper, samt 
relaterar till coronapandemin. 

Beslutsunderlag 
Presentation, 2021-11-09 

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

- Ta del av informationen. 

Beslut 
Kommunstyrelsens utskott för hållbar utveckling: 

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 49 Genomförande av satsningen Klimatneutrala städer 
2030 (2.0) 
Ärendenummer: Ks 405/2021 
Handläggare: Sara Andersson 

Ärendebeskrivning 
Den 1 oktober blev det klart att Örebro är en av fjorton städer/kommuner 
som antagits till den andra omgången av Viable Cities utlysning Klimatneutrala 
städer 2030 (2.0). Satsningen Klimatneutrala städer 2030 växer i och med den 
andra utlysningen, från nio pionjärstäder till tjugotre, och det är den största 
satsningen i Sverige på klimatneutrala och hållbara städer hittills. 

Örebro kommun har, tillsammans med lokala samarbetspartners, beviljats 
investeringsstöd på närmare fem miljoner kronor för insatser som bidrar till 
klimatomställningen. Projektkonsortiet består av oberoende aktörer från 
följande grupper: akademi, näringsliv, offentlig sektor samt idéburen sektor. 
Utöver Örebro kommun är det Örebro universitet, ÖBO, EON, Örebro 
Föreningsråd, Örebroporten och Futurum. Satsningen Klimatneutrala städer 
pågår i tre år, från 1 oktober 2021 till 30 september 2024. Samtliga städer ska, 
tillsammans med Viable Cities, arbeta för missionen ”Klimatneutrala städer 
2030 med ett gott liv för alla inom planetens gränser”. Visionen är att genom 
gemensamt arbete inspirera och visa vägen i klimatomställningen både i 
Europa och globalt. 
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Örebro har konkretiserat mål och genomförande, genom åtta arbetspaket, för 
att snabba på klimatomställningen i samverkan med lokala samarbetspartners. 
Inom ramen för satsningen ska Örebro bland annat skapa förutsättningar för 
lokala omställningsbehov i dialog med kommuninvånarna, för minskad 
klimatpåverkan utifrån ett konsumtionsperspektiv, fortsätta arbetet med smarta 
energilösningar inom befintliga såväl som nya stadsdelar samt utveckla arbetet 
med klimatsmart mobilitet.  

Klimatkontrakt 2030 är ett årligen reviderat avtal mellan den ingående staden 
(Örebro), fyra myndigheter och Viable Cities - där alla parter tar på sig att 
konkret bidra till att öka takten i klimatomställningen för att nå klimatneutrala 
städer. Örebro kommun kommer i december att signera en avsiktsförklaring 
där kommunen åtar sig att arbeta för att signera Klimatkontrakt 2030 nästa år 
(2022). 

Ambitionerna för en klimatomställning inom satsningen går i linje med Örebro 
kommuns program för hållbar utveckling. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-10-11 
Beslut Klimatneutrala städer 2030 (Energimyndigheten) 
Allmänna villkor Klimatneutrala städer 2030 (Energimyndigheten) 
Avsiktsförklaring inför signering av Klimatkontrakt 2030 

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

1. Ta del av informationen. 

2. Uppdra till Kommunstyrelsens ordförande John Johansson (S) att 
underteckna avsiktsförklaringen för Klimatneutrala städer 2030. 

Yrkande 
Helena Ståhl (SD) yrkar avslag på beslutspunkt 2 i 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

Proposition 
Ordförande Jimmy Nordengren (C) finner att det endast finns ett förslag till 
beslutspunkt 1, det vill säga Kommunstyrelseförvaltningens förslag och att 
Kommunstyrelsens utskott för hållbar utveckling beslutar enligt detta. 

Därefter finner ordföranden att det finns två förslag till beslutspunkt 2, det vill 
säga Kommunstyrelseförvaltningens förslag och Helena Ståhls (SD) 
avslagsyrkande. Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att 
Kommunstyrelsens utskott för hållbar utveckling beslutar enligt 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 
  

Digitalt justerat



ÖREBRO Protokoll  

  5 (6) 

Beslut 
Kommunstyrelsens utskott för hållbar utveckling beslutar: 

1. Ta del av informationen. 

2. Uppdra till Kommunstyrelsens ordförande John Johansson (S) att 
underteckna avsiktsförklaringen för Klimatneutrala städer 2030. 

§ 50 Utredningsbehov av laddinfrastruktur 
Ärendenummer: Ks 1030/2020 
Handläggare: Andreas Sävenstrand 

Ärendebeskrivning 
I ärende Ks 247/2020 beslutades att det i samband med revideringen av 
fordonspolicy med riktlinjer skulle göras en översyn av Riktlinjer för 
laddinfrastruktur. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår istället en utredning 
som ska svara på var och när ska kommuninterna laddplatser etableras samt 
var det finns behov av publika laddplatser som kommunkoncernen behöver 
finansiera. Utredningen ska även uttala sig om det fortsatt kommer finnas 
behov av Riktlinjer för laddinfrastruktur. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-10-08 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår Kommunstyrelsens utskott för hållbar 
utveckling att besluta: 

- Att ge Kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att utreda behovet av 
laddinfrastruktur enligt förslag. 

Yrkanden 
Johan Kumlin (M) yrkar på att EON ska tillfrågas om att vara en part som 
tillsammans med Kommunstyrelseförvaltningen, Tekniska förvaltningen och 
KumBro ska utreda fråga om behovet av laddinfrastruktur. 

Helena Ståhl (SD) yrkar på att utredningen om laddinfrastruktur även ska 
involvera de kommunala bolagen. 

Karolina Wallström (L) yrkar bifall till Johan Kumlins (M) yrkande. 

Jimmy Nordengren (C) yrkar bifall till Johan Kumlins (M) yrkande, samt avslag 
på Helenas Ståhls (SD) yrkande. 

Proposition 
Ordförande Jimmy Nordengren (C) finner att det finns två förslag till beslut, 
det vill säga Johan Kumlins (M) yrkande som innebär bifall till 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag med tillägget att EON ska tillfrågas om 
att vara en part som tillsammans med Kommunstyrelseförvaltningen, Tekniska 
förvaltningen och KumBro ska utreda fråga om behovet av laddinfrastruktur, 
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Helena Ståhls (SD) yrkande som innebär bifall till 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag med tillägget att utredningen om 
laddinfrastruktur även ska involvera de kommunala bolagen. 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att Kommunstyrelsens 
utskott för hållbar utvecklings beslutar enligt Johan Kumlins (M) yrkande. 

Beslut 
Kommunstyrelsens utskott för hållbar utveckling att beslutar: 

1. Att ge Kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att utreda behovet av 
laddinfrastruktur enligt förslag. 

2. EON ska tillfrågas om att vara en part som tillsammans med 
Kommunstyrelseförvaltningen, Tekniska förvaltningen och KumBro ska 
utreda fråga om behovet av laddinfrastruktur. 

§ 51 Fyllnadsval 
Ärendenummer: Ks 1011/2021 

Ärendebeskrivning 
Marie Brorson (S) har inkommit med en begäran om entledigande från sitt 
uppdrag som ledamot i samrådsorgan för kommunen och det civila samhället. 

Beslutsunderlag 
Avsägelse, 2021-10-19 

Förslag till beslut 
Förslag till beslut: 

1. Entlediga Marie Brorson (S) från uppdraget som ledamot i Samrådsorgan för 
kommunen och det civila samhället. 

2. Utse Jonas Håård (S) till ny ledamot i Samrådsorgan för kommunen och det 
civila samhället efter Marie Brorson (S). 

Beslut 
Kommunstyrelsens utskott för hållbar utveckling beslutar: 

- Enligt förslag till beslut.
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