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§§ 41-42
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Paragraf 41–44

Digitalt justerat protokoll.
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Julia Taavela, sekreterare

Jimmy Nordengren (C), ordförande

Anders Åhrlin (M), justerare

2 (5)

ÖREBRO

Protokoll

§ 41 Uppsatsstipendium 2020
Ärendenummer: Ks 634/2020
Handläggare: Karin Siljevall
Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen beslutade den 27 november 2007 att avsätta 50 000 kr
årligen för stipendier som kan sökas av studenter vid Örebro universitet.
Högsta belopp per stipendium är 25 000 kr. Syftet är att öka intresset för Coch D-uppsatser inom det kommunala verksamhetsområdet, såväl bland
universitetets studenter som företrädare för kommunens verksamheter.
Uppsatserna ska behandla frågor som kan användas i den kommunala
verksamheten eller rör kommunala frågor i olika aspekter och som innovativt
bidrar till kommunens utveckling.
Inom ansökningstiden för 2020 års stipendier har 20 uppsatser inkommit,
varav alla 20 är godkända och inom stipendiets målgrupp. Se förteckning i
bilaga 1.
Kommunstyrelseförvaltningen har gjort bedömningen att tre av uppsatserna
ska belönas år 2020 (motiveringar i bilaga 2). Stipendierna kommer att delas ut
vid Kommunfullmäktiges sammanträde i januari 2021.
Beslutsunderlag

Förteckning över inkomna uppsatser - bilaga 1. Ks 634/2020
Motiveringar till förordade uppsatser - bilaga 2. Ks 634/2020
Förordade uppsatser (U1, U3 samt U19) Ks 634/2020
Uppsatsstipendier - Rutiner för hantering och bedömning rev. 2011-09-27´Ks
735/2011
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsens utskott för
näringsliv och tillväxt:
1. De tre förordade uppsatserna tilldelas 2020 års uppsatsstipendium
2. Uppsatserna U1 och U19 tilldelas 5 000 kronor vardera.
3. Uppsats U3 tilldelas 10 000 kronor.
Beslut

Kommunstyrelsens utskott för hållbar utveckling beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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§ 42 Svar på remiss från region Örebro län om energi- och
klimatprogram 2021 -2025
Ärendenummer: Ks 887/2020
Handläggare: Anders Edlund
Ärendebeskrivning

Länsstyrelsen i Örebro län och Region Örebro län har inkommit till Örebro
kommun med en remiss gällande reviderat Energi- och klimatprogram som ska
gälla perioden 2021-2025. Energi- och klimatprogrammet sätter mål och ger
förslag till insatser för ett samlat klimatarbete i länet. Vidare ger programmet en
bild av gemensamma energi- och klimatmål och möjliga samarbetsområden för
länets aktörer.
Programmet är framtaget tillsammans av Länsstyrelsen i Örebro län och
Region Örebro län som samarbetar i frågor gällande genomförande,
uppföljning och kommunikation kring klimatarbete i länet. Syftet med
programmet är att styra Länsstyrelsen i Örebro län och Region Örebro län i
arbetet med att stötta länets aktörer i arbetet med energi- och klimatfrågor.
Programmet ska också fungera vägledande och inspirerande för aktörer som
verkar och bor i Örebro län.
Örebro kommun lämnar ett antal synpunkter på förslag till reviderat energioch klimatprogram. Synpunkterna ska vara inlämnade till Region Örebro län
senast 2020-11-30.
Beslutsunderlag

Örebro läns energi- och klimatprogram 2021-2025, remissversion.
Remissmissiv, 2020-07-13
Tjänsteskrivelse, 2020-09-18
Yttrande, 2020-10-23
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsens utskott för
hållbar utveckling:
- Förslag till yttrande antas och överlämnas till Region Örebro län.
Beslut

Kommunstyrelsens utskott för hållbar utveckling beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Helena Ståhl (SD) deltar inte i beslutet men lämnar en protokollsanteckning.
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Protokollsanteckning

Protokollsanteckning från Helena Ståhl (SD): Sverigedemokraterna ser vikten
av att Örebro kommun lämnar ett svar på remissen, men då vi skulle
formulerat svaret helt annorlunda och lyft fram andra aspekter ställer vi oss
inte bakom det föreslagna yttrandet.

§ 43 Information från Upphandlingsenheten
Ärendenummer: Ks 481/2020
Handläggare: Helena Sköld Lövgren
Ärendebeskrivning

Upphandlingsenheten informerar om det pågående arbetet med att ta fram
riktlinjer för hållbara inköp och upphandling av hållbara affärer.
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsens utskott för
hållbar utveckling:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut

Kommunstyrelsens utskott för hållbar utveckling beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 44 Valärende
Ärendenummer: Ks 1071/2020
Ärendebeskrivning

Per-Åke Sörman (C) har inkommit med avsägelser för uppdrag som ledamot i
Dialogforum för nationella minoriteter och minoritetsspråk, ledamot i
Rörelsenätverket samt ledamot i Samrådsorgan för kommunen och det civila
samhället. Jimmy Nordengren (C) föreslås ersätta Per-Åke Sörman som
ledamot i samtliga forum.
Förslag till beslut

Förslag till Kommunstyrelsens utskott för hållbar utveckling:
- Jimmy Nordengren (C) utses till ledamot i Dialogforum för nationella
minoriteter och minoritetsspråk, ledamot i Rörelsenätverket samt ledamot i
Samrådsorgan för kommunen och det civila samhället.
Beslut

Kommunstyrelsens utskott för hållbar utveckling beslutar:
- Enligt förslag.
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