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Justerat den 10 maj 2016

Lennart Bondeson (KD), ordförande

Niclas Persson (MP), justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 11 maj 2016
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§ 21 Business Region Örebro Årsredovisning 2015
Ärendenummer: Ks 634/2015
Handläggare: Ola Westin
Ärendebeskrivning
Business Region Örebro är länets samverkansplattform för
näringslivsfrågor med Region Örebro län som huvudman. Sedan 1 januari
2015 är Business Region Örebro en permanent verksamhet. Tillsammans
är det 11 kommuner som arbetar för att skapa tillväxt genom att få fler
företag att starta, etablera sig och växa i regionen. Örebro kommun har ett
särskilt ansvar som motor i detta arbete och kommer fortsatt verka för att
stärka samarbetet.
Samarbetet sker inom följande områden:
- Entreprenörskap, nyföretagande & innovationer. Här
säkerställs nyföretagarrådgivning, att synliggöra och marknadsföra
rådgivning och stöd, utveckla slussningssystem mellan aktörer, lokaler för
nystartsföretag samt samordning och kompetensutveckling av aktörer.
- Investering & etablering. Här sker samverkan för att synliggöra
regionen; proaktivt etableringsarbete, information om ledig mark och
lokaler, och för att säkerställa mark- och lokalberedskap, offertberedskap,
partnersamarbeten, dialog med utländskt ägda företag.
- Kommunservice. Nöjd Kund Index-mätningar och fakta om regionen,
analysstöd, gemensamma utvecklings insatser och e-tjänster.
- Kompetensförsörjning. Gemensamt stöd i form av behovsinventering i
näringslivet, matchning vid etableringar, help desk-funktion där företagens
behov av kompetens samlas och omhändertas, kunskap om
finansieringsmöjligheter.
- Näringslivsfrämjande utvecklingsarbete. Gemensam analys av regionens
tillväxt. Kartläggning och initiering av insatser/projekt, bevakning
finansieringsmöjligheter och är en plattform för förankring av Smart
Specialisering.
Beslutsunderlag
Följebrev Business Region Örebro
Verksamhetsberättelse Business Region Örebro
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsens utskott för
näringsliv och tillväxt:
- Informationen tas till protokollet.
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Beslut
Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 22 Utvärdering och finansiering av Natur- och
miljöboken
Ärendenummer: Ks 463/2016
Handläggare: Andreas Sävenstrand
Ärendebeskrivning
Tidigare programdirektör Marie Holm initierade en utvärdering av
läromedlet Natur- och miljöboken som kommunen har delfinansierat sedan
1999, senast via beslut i juni 2014 för de två kommande åren. Kommunen
har i mars 2016 fått en ny förfrågan. Utvärderingens syfte var att svara på
om läromedlet är ett effektivt sätt att stimulera hållbar utveckling på.
Utvärderingen visar att materialet används, uppskattas av eleverna och är
tidsbesparande för lärarna. Dessutom har materialet flera andra unika
egenskaper jämfört med ordinarie läromedel såsom att vara årsaktuellt,
lättillgängligt och roligt, har förberedda uppgifter och personligt tilltal som
stimulerar till diskussion och påverkan även utanför skolan. De annonser
som finansierar utgivningen får enligt det utgivande företagets riktlinjer
inte innehålla produktreklam utan ska knytas till det annonserande
företagets engagemang för miljön. Materialet är genom kommunens
finansiering även tillgängligt för friskolor i Örebro.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Kommunstyrelseförvaltningen 2016-04-04
Utvärdering av Natur- och miljöboken 2014/2015
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsens utskott för
näringsliv och tillväxt:
1. Godkänna utvärderingsrapporten
2. För läsåren 2016/17, 2017/18 samt 2018/19 köpa en annonsplats på
Natur- och miljöbokens omslag för 85 600 kr per år för att möjliggöra
utgivning till skolbarn i Örebro kommun. Finansiering sker inom ramen för
Enheten för hållbar utveckling.
Beslut
Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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§ 23 Ansökningar från Klimatkontot för år 2016, del 2
Ärendenummer: Ks 1254/2015
Handläggare: Andreas Sävenstrand
Ärendebeskrivning
De kommunala verksamheterna har varje år möjlighet att ansöka om medel
för klimatinsatser från Klimatkontot. Medlen kommer från en avgift som
lagts på alla fakturor för bil och flyg i tjänsten under 2015. Summan att
dela ut ligger på ca 850 000 kr. Ansökningar under 150 tkr beslutas på
delegation av enheten för hållbar utveckling medan större belopp beslutas
av KSU. I år inkom 24 ansökningar varav 13 beviljades medel i en första
omgång i april till ett totalbelopp av ca 388 000 kr. Detta ärende gäller
beslutsomgång 2 till ett totalt belopp av ca 462 000 kr. Bidraget kan max
uppgå till 90 % av kostnaden för åtgärden.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-04-05
Beslutsunderlag 2 med motiveringar till avslag 2016-04-05
Beslutsunderlag 1 med motiveringar till avslag 2016-04-05
24 ansökningar från olika kommunala verksamheter
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsens utskott för
näringsliv och tillväxt:
1. Informationen om delegationsbesluten läggs till handlingarna
2. Vård- och omsorg tilldelas 149 000 kr för utbildning om smartare mat
riktad till kostombud. Finansiering sker genom klimatkontot.
3. Kvarvarande medel på klimatkontot, 196 000 kr, används till en riktad
insats, för genomförande under 2016, till andra åtgärder än matinriktning.
Anledningen är att matsvinn och matlagning dominerar ansökningarna och
det bör finnas utrymme för andra typer av åtgärder. Fokus föreslås ligga på
tre områden: teknik för minskad elanvändning, energikartläggningar eller
andra konsultutredningar samt utbildningar. Koppling till föreslagna
åtgärder i den nya klimatstrategin är en fördel.
Yrkande
Kenneth Nilsson (S) yrkar att beslutspunkt 3 kompletteras med växthus i
förskolor som ytterligare ett område för kommande riktade insatser.
Proposition
Ordförande Lennart Bondeson (KD) finner att det endast finns ett förslag
till beslut, det vill säga Kommunstyrelseförvaltningens förslag med
Kenneth Nilssons (S) tilläggsyrkande om att beslutspunkt 3 kompletteras
med växthus i förskolor som ytterligare ett område för kommande riktade
insatser.
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Beslut
Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt beslutar:
1. Informationen om delegationsbesluten läggs till handlingarna
2. Vård- och omsorg tilldelas 149 000 kr för utbildning om smartare mat
riktad till kostombud. Finansiering sker genom klimatkontot.
3. Kvarvarande medel på klimatkontot, 196 000 kr, används till en riktad
insats, för genomförande under 2016, till andra åtgärder än matinriktning.
Anledningen är att matsvinn och matlagning dominerar ansökningarna och
det bör finnas utrymme för andra typer av åtgärder. Fokus föreslås ligga
på fyra områden: teknik för minskad elanvändning, energikartläggningar
eller andra konsultutredningar, utbildningar samt växthus i förskolor.
Koppling till föreslagna åtgärder i den nya klimatstrategin är en fördel.

§ 24 Remiss av Strategin Giftfritt Örebro samt
handlingsplanen Allt vi gör har betydelse
Ärendenummer: Ks 819/2014
Handläggare: Andreas Sävenstrand
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelseförvaltningen fick i september 2014 uppdrag att ta fram en
strategi för en giftfri miljö och en handlingsplan för kemikalier med fokus
på barn och unga. Med hjälp av arbetsgrupper från berörda verksamheter
och en dialogprocess i KSU finns nu förslag till strategi och handlingsplan.
Dessa förslag till styrdokument föreslås gå på remiss till samtliga nämnder
samt ett par bolag och externa parter med svar i oktober 2016.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Kommunstyrelseförvaltningen 2016-04-13
Genomförda ändringar i strategi och handlingsplan från KSU 5 april 2016
Giftfritt Örebro - strategi för en giftfri miljö och hållbart byggande i
Örebro kommun, version 10 maj 2016
Allt vi gör har betydelse - handlingsplan för giftfria förskolor, skolor och
fritidshem i Örebro kommun, version 10 maj 2016
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsens utskott för
näringsliv och tillväxt:
1. Strategin och handlingsplanen sänds på remiss från maj till 12 oktober
2016.
2. Remissen genomförs enligt bilaga 1.
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Beslut
Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 25 Klimatstrategi för Örebro kommun
Ärendenummer: Ks 433/2014
Handläggare: Sara Andersson
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelseförvaltningen har under hösten 2015 haft i uppdrag att ta
fram ett förslag till en ny klimatstrategi för Örebro kommun. Strategin har
varit ute på remiss och de synpunkter som kommit in har hanterats.
Ärendet ska beredas av Kommunstyrelsen den 7 juni och beslutas av
Kommunfullmäktige den 15 juni 2016. Kommunstyrelseförvaltningens
förslag till Kommunstyrelsen:
- Klimatstrategin med inarbetade synpunkter antas.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-05-09
Förslag till klimatstrategi, 2016-05-09
Underlagsrapport till klimatstrategin, 2016-05-09
Sammanställning av remissvar med kommentarer, 2016-05-09
Utdrag från sammanställning av remissvar med kommentarer, 2016-05-09
Utredning närproducerade livsmedel, 2016-03-04
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsens utskott för
näringsliv och tillväxt:
- Ärendet är berett.
Ärendet ska beredas av Kommunstyrelsen den 7 juni och beslutas av
Kommunfullmäktige den 15 juni 2016.
Yrkande
Johanna Reimfelt (M) yrkar att få lämna ett särskilt yttrande till
protokollet.
Beslut
Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt beslutar:
1. Ärendet är berett.
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2. Johanna Reimfelt (M) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Johanna Reimfelt (M) deltar inte i beslutet.
Ärendet ska beredas av Kommunstyrelsen den 7 juni och beslutas av
Kommunfullmäktige den 15 juni 2016.

§ 26 Remiss av Handlingsplan mot våld i nära relationer
Ärendenummer: Ks 699/2015
Handläggare: Renee Andersson
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen gav den 16 juni 2015 Kommunledningskontoret i
uppdrag att ta fram en handlingsplan mot våld i nära relationer. En
parlamentarisk styrgrupp valdes och har under hösten 2015 haft i uppdrag
att ta fram ett styrdokument som ska gälla för alla Örebro kommuns
verksamheter, där även de kommunala bolagen ingår. En remissversion är
nu framtagen och styrgruppens rekommendation är att bereda både
politiska partier, kommunens nämnder, kommunens bolag, särskilt berörda
verksamheter samt delar av det civila samhället möjlighet att svara på
förslaget genom att inkomma med remissvar.
Handlingsplanen mot våld i nära relationer avser att omfattar tiden från
beslut fram till 2022. Den övergripande målsättningen är att Örebro
kommun är en trygg och säker kommun för alla, i enlighet med det fjärde
jämställdhetspolitiska målet. Arbetet mot våld i nära relationer utgår ifrån
de mänskliga rättigheterna. Arbete mot våld i nära relationer ska
kännetecknas av systematik, kvalitet och långsiktighet. I handlingsplanen
har sex utvecklingsområden identifierats med tillhörande prioriterade
områden. Handlingsplanen ska följas upp varje år genom ordinarie
verksamhetsuppföljning samt temarapporter. Ställningstagande om
förnyande av handlingsplanen görs 2022.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-04-22
Handlingsplan mot våld i nära relationer, remissversion
Sammanställning av remissinstanser
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsens utskott för
näringsliv och tillväxt:
1. Handlingsplan mot våld i nära relationer ska sändas ut på remiss enligt
föreslagen sändlista.
2. Remissvaren ska bearbetas av den utsedda parlamentariska styrgruppen.
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Yrkande
Lennart Bondeson (KD) yrkar att remisstiden sträcker sig till och med den
15 september 2016 för föreningar och 15 oktober 2016 för övriga organ.
Proposition
Ordförande Lennart Bondeson (KD) finner att det endast finns ett förslag
till beslut, det vill säga Kommunstyrelseförvaltningens förslag med
tillägget att remisstiden sträcker sig till och med den 15 september 2016 för
föreningar och 15 oktober 2016 för övriga organ.
Beslut
Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt beslutar:
1. Handlingsplan mot våld i nära relationer ska sändas ut på remiss enligt
föreslagen sändlista.
2. Remissvaren ska bearbetas av den utsedda parlamentariska styrgruppen.
3. Remisstiden sträcker sig till och med den 15 september 2016 för
föreningar och 15 oktober 2016 för övriga organ.

§ 27 Anmälan av handlingar
Ärendenummer: Ks 451/2016
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelseförvaltningen anmäler handlingar som inkommit och
bedöms relevanta för Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt
att få kännedom om.
Beslutsunderlag
Kallelser och protokoll från Regionala specifika samverkansrådet för
infrastruktur och trafik, 2015-10-16, 2015-11-27, 2016-01-22, 2016-04-04
samt Chefsgruppen 2016-03-09
Protokoll från Regionala specifika samverkansrådet för kultur, 2015-06-08,
2016-02-15
Protokoll från Regionala specifika samverkansrådet för skola, utbildning
och kompetensförsörjning, 2015-09-18, 2015-11-26
Protokoll från Regionala specifika samverkansrådet för folkhälsa, social
välfärd och vård, 2015-06-18, 2015-09-18, 2015-11-27, 2016-02-05
Protokoll från tillfälliga regionala specifika samverkansrådet för
länsövergripande bostadsförsörjningsplanering, 2016-01-29
Beslut
Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt beslutar:
- Anmälan läggs till handlingarna.
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