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Kommunstyrelsens utskott för hållbar utveckling 
 
Datum: 2022-02-08 
Tid: 09:00–10:30 
Plats: Teams/Dialogen, Rådhuset 
 
Närvarande ledamöter 
Jimmy Nordengren (C) 
John Johansson (S) 
Anders Åhrlin (M) 
Ullis Sandberg (S) 
Thord Andersson (KD) 
Karolina Wallström (L) 
Murad Artin (V) 
Helena Ståhl (SD) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Roger Andersson (S) Ersätter Fisun Yavas (S) 
 
Närvarande ersättare 
Ida Eklund (S) 
Marlene Jörhag (KD) 
Martha Wicklund (V) 
Johan Kumlin (M) 
Yngve Alkman (L) 
Markus Allard (ÖrP) 
 
Övriga 
Katrin Larsson Hållbarhetschef 
 
Paragraf 5–8 
 
 
Johan Boklund, sekreterare 
 
Digitalt justerat protokoll. 
 
 
Jimmy Nordengren (C), ordförande 
 
 
Anders Åhrlin (M), justerare  
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§ 5 Svar på remiss om en förbättrad förpackningsinsamling 
- nya roller för kommuner och producenter 
Ärendenummer: Ks 1287/2021 
Handläggare: Liselott Bergqvist 

Ärendebeskrivning 
Promemorian innehåller flera förslag som ska reglera insamling av olika slags 
förpackningsavfall från hushåll och verksamheter samt grundläggande frågor 
om ansvar och finansiering. 
 
Den största förändringen gentemot nuvarande bestämmelser är att 
kommunerna ska ta över ansvaret för insamlingen av förpackningsavfallet från 
hushållen. Producenterna ska, via sina branschorganisationer, ersätta 
kommunerna för insamlingen. Tydligare ansvarsförhållanden för kommunerna 
och producentansvarsorganisationerna ska göra det lättare att samarbeta för att 
nå ett bättre återvinningsresultat. En mer effektiv insamling och sortering av 
förpackningar från hushåll och verksamheter ökar möjligheterna till 
återvinning. 

 
Förändringen föreslås ske etappvis under åren 2024 – 2026. Insamlingen av de 
vanligaste förpackningsslagen så som papper, plast, glas och metall, från 
hushållen ska ske fastighetsnära för att fungera på bästa sätt. Skrymmande 
förpackningsavfall och förpackningar av ovanliga material ska samlas in via 
lättillgängliga insamlingsplatser. 

Beslutsunderlag 
Remissförslag - En förbättrad förpackningsinsamling – nya roller för 
kommuner och producenter, M2021/02118, november 2021. 
Remissmissiv - En förbättrad förpackningsinsamling – nya roller för 
kommuner och producenter. 
Avfall Sveriges yttrande, daterat Malmö den XX februari 2022. 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-01-11 
Yttrande, daterat 2022-01-11 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsens utskott för 
hållbar utveckling: 
 
1. Yttrandet antas och överlämnas till Miljödepartementet. 
 
2. Paragrafen justeras omedelbart. 

Beslut 
Kommunstyrelsens utskott för hållbar utveckling beslutar: 
 
1. Yttrandet antas och överlämnas till Miljödepartementet 
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2. Paragrafen justeras omedelbart 

§ 6 Kartläggning av befintliga och potentiella 
delningstjänster 
Ärendenummer: Ks 1345/2021 
Handläggare: Andreas Sävenstrand 

Ärendebeskrivning 
En åtgärd i kommunens avfallsplan handlar om kartläggning av befintliga och 
potentiella delningstjänster. Nu finns en rapport som har identifierat ett tiotal 
tjänster som kan vara intressanta att ta vidare för att få till en etablering i 
Örebro. Men det finns ännu inga beslutsunderlag klara varför styrgruppen för 
delningsekonomi fortsätter att klargöra vilka tjänster som har praktiska 
förutsättningar och var ett beslut behöver tas kring respektive etablering 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-11-22 
Rapport, Befintliga och potentiella delningstjänster,  2021-11-02 

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

- Att ha tagit del av informationen om rapporten. 

Beslut 
Kommunstyrelsens utskott för hållbar utveckling beslutar: 

- Att ha tagit del av informationen om rapporten 

§ 7 Fairtrade - omdiplomering 
Ärendenummer: Ks 1155/2021 
Handläggare: Carinne Lancereau, Andreas Svensson 

Ärendebeskrivning 
Fairtrade är en oberoende produktmärkning för rättvis handel och etisk 
konsumtion som bidrar till att skapa förutsättningar för odlare och anställda att 
förbättra sina arbets- och levnadsvillkor. Fairtrade City är en diplomering för 
kommuner som engagerar sig för rättvis handel och etisk konsumtion, i 
enlighet med Agenda 2030. Arbetet leds av en styrgrupp som ska representera 
hela lokalsamhället. 
 
Örebro kommun har varit diplomerad som en Fairtrade City sedan 2007. Varje 
år ska en ny diplomeringsansökan och utvärdering skickas in till Fairtrade 
Sverige för att visa på ständig förbättring och vidareutveckling. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-02-04 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsens utskott för 
hållbar utveckling: 
 
- Örebro kommun ansöker om fortsatt diplomering som Fairtrade City. 

Yrkande 
Anders Åhrlin (M) yrkar avslag till Kommunstyrelseförvaltningens förslag samt 
yrkar att få lämna följande protokollsanteckning "Det ingår inte i kommunens 
kärnverksamhet att ägna sig åt opinionsarbete för politiska särintressen". 

Helena Ståhl (SD) yrkar avslag till Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

Ullis Sandberg (S) och Murad Artin (V) yrkar bifall till 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

Proposition 
Ordförande Jimmy Nordengren (C) finner att det finns två förslag till beslut, 
det vill säga Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut med 
bifallsyrkande av Ullis Sandberg (S) m.fl. samt Anders Åhrlins (M) m.fl. 
avslagsyrkande. 

Ordföranden redovisar förslag till propositionsordning som godkänns. 

Ordföranden ställer dessa mot varandra och finner att Kommunstyrelsens 
utskott för hållbar utveckling beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens 
förslag. 

Slutligen ställer ordföranden Anders Åhrlins (M) yrkande om att få lämna en 
protokollsanteckning till protokollet under proposition och finner att 
Kommunstyrelsens utskott för hållbar utveckling bifaller detta. 

Beslut 
Kommunstyrelsens utskott för hållbar utveckling beslutar: 
 
1. Örebro kommun ansöker om fortsatt diplomering som Fairtrade City. 

2. Anders Åhrlin (M) får lämna en protokollsanteckning till protokollet ""Det 
ingår inte i kommunens kärnverksamhet att ägna sig åt opinionsarbete för 
politiska särintressen". 

Reservation 
Anders Åhrlin (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

Helena Ståhl (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

Karolina Wallström (L) reserverar sig mot beslutet. 
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§ 8 Information från upphandlingsenheten 
Handläggare: Camilla Lennartsdotter, Andreas Svensson 

Ärendebeskrivning 
Information från upphandling. 

Beslut 
Kommunstyrelsens utskott för hållbar utveckling beslutar: 

 - Informationen läggs till handlingarna.
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