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§§ 22-29

§§ 30-32

§§ 22-29

Lena Claeson, sekreterare
Justerat den 19 juni 2012

Lennart Bondeson, ordförande

Ia Malmqvist, justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 19 juni 2012

§ 22 Restaurangbranschen - information
Handläggare: Lars Ekevärn
Ärendebeskrivning
Näringslivschef Lars Ekevärn och näringslivsutvecklare Ulrika Riseby
informerar om samarbetet med restaurangbranschen. Bland de aktiviteter
som genomförs finns träffar med en restauranggrupp med syftet att
underlätta för branschen i sin helhet. Ett pågående projekt är "Dukat", ett
nationellt projekt kring bland annat e-tjänster.
Beslut
Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 23 Avtal mellan Örebro kommun och Handelskammaren
2012
Ärendenummer: Ks 412/2012
Handläggare: Lars Ekevärn
Ärendebeskrivning
Förslag till avtal mellan Örebro kommun och Handelskammaren Mälardalen
om villkoren för kommunens bidrag till föreningen har upprättats.
Kommunen uppdrar till Handelskammaren att verka för att
- tillsammans med Örebro kommun utveckla Örebro som geografisk plats
- skapa mötesplatser och arenor för diskussioner mellan medlemsföretag,
politiker och tjänstemän i Örebro och andra intressenter i syfte att stärka
näringslivsklimatet och relationerna mellan näringslivet och kommunen.
- medlemsföretagen är aktiva och visar ett ledarskap i klimatfrågan
- medlemsföretagen kan bidra till nyföretagande och tillväxt
- nå och engagera fler kvinnoföretagare i föreningens verksamheter
- nå och engagera fler invandrare, unga och aktiva inom socialt företagande.
Avtalet gäller under tiden 2012-01-01 – 2012-12-31, då det utan uppsägning
upphör att gälla. Förhandlingar om nytt avtal skall påbörjas senast 1/11
2012.
Beslutsunderlag
Förslag till avtal mellan Örebro kommun och Handelskammaren Mälardalen
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2012-04-03
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till kommunstyrelsens utskott för
näringsliv och tillväxt:
1. Örebro kommun tecknar avtal med Handelskammaren Mälardalen enligt
upprättat förslag.

2. För genomförande av avtalet anslår Örebro kommun 1000 tkr år 2012.
Medlen finns reserverade i Näringslivskontorets budget innevarande år.
Ajournering
Maria Haglund (M) yrkar att utskottet ajournerar sig. Sammanträdet
ajourneras i 5 minuter och återupptas klockan 9.30.
Yrkande
Staffan Werme (FP) yrkar att ärendet återremitteras med motiveringen att
kommunledningskontoret ska genomföra ett upphandlingsförfarande.
Ronnie Palmén (M) och Ia Malmqvist (MP) yrkar bifall till Staffan Wermes
(FP) återremissyrkande.
Lennart Bondeson (KD) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.
Proposition
Ordföranden ställer återremissyrkandet under proposition och finner att
kommunstyrelsens utskott beslutar att ärendet ska avgöras idag.
Beslut
Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt beslutar:
1. Örebro kommun tecknar avtal med Handelskammaren Mälardalen enligt
upprättat förslag.
2. För genomförande av avtalet anslår Örebro kommun 1000 tkr år 2012.
Medlen finns reserverade i Näringslivskontorets budget innevarande år.
Staffan Werme (FP), Ia Malmqvist (MP), Maria Haglund och Ronnie
Palmén, båda (M), deltar inte i beslutet.

§ 24 Smartare mat - information
Ärendenummer: Ks 478/2010
Handläggare: Marie Janson
Ärendebeskrivning
Planerare Marie Janson informerar om arbetet med att minska matens miljöoch klimatpåverkan, under 2012 med fokus på frågor om minskat matsvinn
och mer vegetarisk mat.
Ett av målen i klimatplanen, för den egna organisationen, är att matsvinnet
ska halveras till 2020. För att få en uppfattning om hur stort matsvinnet
faktiskt är och för att kunna följa upp utvecklingen har klimatkontoret tagit
fram ett verktyg; en beräkningsmodell som ska användas i alla verksamheter
i kommunen som serverar och lagar mat. Med en gemensam mätmetod kan
en uppföljning av utvecklingen – vad gäller minskat matsvinn - göras för
kommunen som helhet. Samtidigt ges varje enhet och förvaltning en
möjlighet att själva använda verktyget för att göra jämförelser och sätta upp
egna mål. Det totala resultatet ska så småningom kunna följas i
hållbarhetsbokslut.

Beslutsunderlag
Smartare mat - hur går det?
Delrapport 2 Minskat matsvinn i Örebro kommun
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till kommunstyrelsens utskott för
näringsliv och tillväxt:
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt beslutar:
- Enligt kommunledningskontorets förslag.

§ 25 Handlingsplan för HBT-frågor
Ärendenummer: Ks 578/2012
Handläggare: Johanna Ek
Ärendebeskrivning
Planerare Johanna Ek informerar om arbetet med handlingsplanen för HBTfrågor.
Handlingsplanen för HBT-frågor ska vara ett stöd för kommunledning,
kommunledningskontor och förvaltningar när det gäller att säkerställa att
HBT-perspektivet finns inkluderat och integrerat, till skillnad från
osynliggjort och särbehandlat, i organisationens ordinarie arbete. Effekter på
kort sikt är svåra att mäta men i och med
handlingsplanen inleds ett systematiskt arbete för att Örebro kommun ska
bli en organisation där alla känner sig inkluderade, välkomna och lika
mycket värda, oavsett hur man lever och vem man är.
Beslutsunderlag
Utkast till handlingsplan för HBT-frågor
Yrkande
Lennart Bondeson (KD) yrkar att arbetsgruppen för MR-frågor får i uppdrag
att bereda förslaget till handlingsplan. Ärendet återkommer till utskottets
sammanträde i juni.
Beslut
Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt beslutar:
- Uppdra åt arbetsgruppen för MR-frågor att bereda förslaget till
handlingsplan. Ärendet återkommer till utskottets sammanträde i juni.

§ 26 Val av arbetsgrupp för MR-frågor
Ärendenummer: Ks 71/2012
Handläggare: Eva Järliden

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har i tidigare skrivelse till kommunstyrelsen
föreslagit inrättande av kommission för mänskliga rättigheter.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige om inrättande av
kommission resulterade i kommunfullmäktiges beslut att återremittera
ärendet till kommunledningskontoret.
En tydlig organisering av mänskliga rättigheter skulle bidra till ett
samordnat och integrerat arbetssätt för de frågor som i dag är spridda på
många olika händer. En arbetsgrupp representerad av förtroendevalda inom
kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt kan fylla en funktion
motsvarande föreslagen kommission. Frågor rörande mänskliga rättigheter
kanaliserar till och bereds därmed i ett sammanhang. Åtagandet enligt
kommunens strategier och budget för 2012 för mänskliga rättigheter
synliggörs och beaktas ur ett helhetsperspektiv, samt ges bättre
förutsättningar att kunna genomföras.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 2 maj 2012.
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till kommunstyrelsens utskott för
näringsliv och tillväxt:
1. En arbetsgrupp för mänskliga rättigheter inrättas under kommunstyrelsens
utskott för näringsliv och tillväxt. Arbetsgruppen ska bestå av en
representant för varje parti som finns representerat i kommunstyrelsen.
2. Arbetsgruppen för mänskliga rättigheter ska, genom att sprida kunskap
och initiera insatser, verka för Örebro som en plats där alla människors lika
värde respekteras.
Yrkande
Lennart Bondeson (KD) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag
med tillägget att de förslag som arbetsgruppen bereder ska beslutas av
kommunstyrelsen.
Staffan Werme (FP) yrkar att arbetsgruppens uppdragsbeskrivning ska
redovisas till kommunstyrelsen.

Beslut
Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt beslutar:
1. En arbetsgrupp för mänskliga rättigheter inrättas under kommunstyrelsens
utskott för näringsliv och tillväxt. De förslag som arbetsgruppen bereder ska
beslutas av kommunstyrelsen.
2. Arbetsgruppen ska bestå av en representant för varje parti som finns
representerat i kommunstyrelsen. Representanterna ska vara ledamöter eller
ersättare i kommunstyrelsen. Arbetsgruppen består av Lennart Bondeson
(KD), Fisun Yavas (S), Lena Widing (C), Ronnie Palmén (M), Karolina
Wallström (FP), Ia Malmqvist (MP) och Murad Artin (V).
3. Arbetsgruppen för mänskliga rättigheter ska, genom att sprida kunskap
och initiera insatser, verka för Örebro som en plats där alla människors lika
värde respekteras.
4. Arbetsgruppens uppdragsbeskrivning ska redovisas till kommunstyrelsen.

§ 27 Projektdirektiv för framtagande av fordonspolicy
Ärendenummer: Ks 407/2012
Handläggare: Per Elvingson
Ärendebeskrivning
Örebro kommun använder ett stort antal fordon i sin verksamhet. En
fordonspolicy finns för att definiera vilka krav som ska ställas på dessa.
Policyn har dock inte reviderats sedan 2000 och är nu i många avseenden
inaktuell, eftersom det hänt mycket på området de senaste tio åren.
Beslutsunderlag
Förslag till projektdirektiv för framtagande av fordonspolicy
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till kommunstyrelsens utskott för
näringsliv och tillväxt:
- Godkänna projektdirektiv för framtagande av fordonspolicy
Yrkande
Ia Malmqvist (MP) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag, med
tillägget att fordonspolicyn även ska innefatta de förtroendevalda.
Proposition
Ordföranden ställer först kommunledningskontorets förslag under
proposition och finner att kommunstyrelsens utskott för näringsliv och
tillväxt beslutar enligt förslaget.
Därefter ställer ordföranden Ia Malmqvists (MP) tilläggsyrkande under
proposition och finner att kommunstyrelsens utskott för näringsliv och
tillväxt beslutar att avslå tilläggsyrkandet.

Beslut
Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt beslutar:
- Godkänna projektdirektiv för framtagande av fordonspolicy
Reservation
Ia Malmqvist (MP) reserverar sig till förmån för sitt yrkande om att
fordonspolicyn även ska innefatta de förtroendevalda.

§ 28 Projektdirektiv för Naturum
Ärendenummer: Ks 1193/2011
Handläggare: Tomas Bergqvist
Ärendebeskrivning
Programnämnd Samhällsbyggnad har genomfört en första utredning om
möjligheten att bygga ett naturum vid naturreservaten Oset och
Rynningeviken. Inför en eventuell fortsättning vill programnämnden
överlämna frågan till kommunstyrelsen som i första hand har att besluta om
att en förstudie ska genomföras.
Förstudien ska inkludera den totala investeringsutgiften för ett naturum,
kommunens del av investeringsutgiften samt driftkostnadskonsekvens för
kommunen med förslag till finansiering av denna.
Ett naturum är centrum för besökare till ett naturområde. Naturum ska
beskriva, förklara och ge förståelse för områdets värden, samt inspirera till
vistelse och naturkontakt där. Naturum består av en eller flera byggnader
med information inom- och utomhus och ska i första hand ligga i anslutning
till attraktiva naturområden av högt värde för naturvård och friluftsliv. Det
behandlar områdets natur-, kultur- och upplevelsevärden samt hur
människan påverkat landskapet.
Naturum är ett registrerat varumärke som ägs av Naturvårdsverket och
verket har angett riktlinjer vad som ska gälla för de anläggningar som efter
tillstånd får kallas naturum och använda den särskilda logotypen.
Huvudman kan vara såväl stat som kommun eller annan organisation.
Naturvårdsverket kan bevilja medel för investeringar och driftkostnader. Det
finns ett trettiotal naturum i landet, dock inget i Örebro län.
Beslutsunderlag
Förslag till projektdirektiv för naturum
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till kommunstyrelsens utskott för
näringsliv och tillväxt:
- Godkänna projektdirektiv Naturum
Yrkande

Staffan Werme (FP) yrkar att kommunstyrelsens utskott för näringsliv och
tillväxt godkänner projektdirektiv för en förstudie av projektet som sedan
ska redovisas för utskottet, inför vidare hantering.
Maria Haglund (M) yrkar bifall till Staffan Wermes (FP) yrkande.
Beslut
Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt beslutar:
1. Godkänna projektdirektiv för en förstudie av projektet naturum.
2. Förstudien ska sedan redovisas för utskottet inför vidare hantering.

§ 29 Redovisning av klimatkontot 2010
Handläggare: Tomas Bergqvist
Ärendebeskrivning
Klimatkontoret redovisar en utvärdering av åtgärder genomförda med
bidrag från klimatkontot under 2010. Utfallet är i huvudsak positivt ur
verksamheternas synpunkt. Klimateffekterna kan inte kvantifieras men
åtgärderna har även inneburit andra effekter, t ex ökat engagemang och
minskad energianvändning.
Bidrag som utbetalats för åtgärder under 2011 har ännu inte utvärderats.
Tomas Bergqvist informerar vid sammanträdet.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 26 april 2012.
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till kommunstyrelsens utskott för
näringsliv och tillväxt:
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt beslutar:
- Enligt kommunledningskontorets förslag.

§ 30 Förslag till bidrag för Södra Ladugårdsängen 2012
Ärendenummer: Ks 21/2012
Handläggare: Tomas Bergqvist
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt kan själv välja att
anslå maximalt hälften av beräknat årsbelopp från klimatkontot till riktade
åtgärder. Efter att beviljade bidrag från klimatkontot är utbetalade för 2012
beräknas det återstå minst 250 000 kronor. Av detta belopp föreslår
kommunledningskontoret att 200 000 kr ges i bidrag för projektledning i
projektet Södra Ladugårdsängen.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 26 april 2012.
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till kommunstyrelsens utskott för
näringsliv och tillväxt:
1. Bevilja bidrag på 200 000 kr till Stadsbyggnad för projektledning av
projektet Södra Ladugårdsängen.
Yrkande
Peter Dahlgren (S) yrkar att ärendet återremitteras med motiveringen att
utbetalningarna från klimatkontot bör diskuteras vidare innan beslut fattas.
Lennart Bondeson (KD) yrkar bifall till Peter Dahlgrens (S) yrkande.
Ia Malmqvist (MP) yrkar att medlen istället tillfaller projektet Cykelpool
Örebro.
Proposition
Ordföranden ställer först proposition på återremissyrkandet och finner att
kommunstyrelsen beslutar att ärendet återremitteras.
Därmed faller övriga yrkanden.
Beslut
Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt beslutar:
- Ärendet återremitteras med motiveringen att utbetalningarna från
klimatkontot bör diskuteras vidare innan beslut fattas.

§ 31 Mälaren - en sjö för miljoner
Ärendenummer: Ks 331/2012
Handläggare: Malin Isaksson
Ärendebeskrivning
Mälarens vattenvårdsförbund initierar ett stort samverkansprojekt för att
uppnå miljökvalitetsnormerna för vatten i Mälaren. Förbundet äskar därför 1
kr/invånare av Örebro kommun under 2013 och 2014. Ytterligare drygt 20
kommuner i tillrinningsområdet har fått samma förfrågan.
Pengarna ska gå till en samordnare för Mälarens vattenvårdsförbund,
seminarier och nätverksträffar, samt till åtgärder.
Svar ska lämnas till Mälarens vattenvårdsförbund senast 30 juni 2012.
Beslutsunderlag
Mälaren - en sjö för miljoner, informationsbrev till kommuner inom
Mälarens tillrinningsområde.
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 3 maj 2012.
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till kommunstyrelsens utskott för
näringsliv och tillväxt:
1. Säga nej till begärd finansiering av projektet Mälaren- en sjö för miljoner
2. Istället föreslå Mälarens vattenvårdsförbund att samarbetet med
Hjälmarens vattenvårdsförbund stärks och utökas både i planeringsfasen av
projektet och när det gäller eventuella gemensamma åtgärdsprojekt.
Yrkande
Lena Widing (C) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.
Beslut
Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt beslutar:
1. Säga nej till begärd finansiering av projektet Mälaren- en sjö för miljoner
2. Istället föreslå Mälarens vattenvårdsförbund att samarbetet med
Hjälmarens vattenvårdsförbund stärks och utökas både i planeringsfasen av
projektet och när det gäller eventuella gemensamma åtgärdsprojekt.

§ 32 Örebro kommuns hyrcykelverksamhet
Ärendenummer: Ks 922/2010
Ärendebeskrivning
I december 2010 beställde kommundirektören ett uppdrag att se över
kommunens hyrcykelverksamhet. Revisionsfirman PricewaterhouseCoopers
anlitades för att göra en genomlysning av verksamheten för att sedan
komma med rekommendationer för vad kommunen bör åtgärda vad gäller
cykeluthyrningen.
En projektgrupp bestående av representanter från tekniska förvaltningen,
vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen och klimatkontoret har
hållit ihop arbetet. Projektgruppen har avlämnat en slutrapport med
kommentarer kring revisionsrapporten.
Med utgångspunkt från den rapporten föreslår kommunledningskontoret
Tekniska nämnden får i uppdrag att svara för cykeluthyrning till
kommunens förvaltningar på samma sätt som man hyr ut andra fordon.
Tekniska förvaltningen tecknar sedan avtal med VuxAm om service av de
kommunala cyklarna.
Frågan om övrig hyrcykelverksamhet såsom ”de lila cyklarna” tas i separat
beslut efter den förlängda försöksperioden.
Beslutsunderlag
Slutrapport Utredning om framtida organisation och utveckling av
hyrcykelverksamheten i Örebro kommun 2011-12-09.
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till kommunstyrelsens utskott för
näringsliv och tillväxt:
1. Tekniska nämnden får i uppdrag att ansvara för uthyrning av cyklar till
kommunens förvaltningar
2. Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden uppmanas att avsluta sin
verksamhet med att hyra ut cyklar. Arbetsmarknadsåtgärden att serva cyklar
bör kunna fortsätta genom att Tekniska förvaltningen tecknar avtal med
vuxenutbildnings och arbetsmarknadsförvaltningen om service och
underhåll av de kommunala cyklarna.
Yrkande
Ia Malmqvist (MP) yrkar i första hand att ärendet återremitteras och i andra
hand avslag på kommunledningskontorets förslag.
Peter Dahlgren (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag, med
ändringen att den första meningen i beslutspunkt 2 kompletteras med "till
kommunens förvaltningar". Peter Dahlgren yrkar vidare att den andra
meningen i beslutspunkt 2 "Arbetsmarknadsåtgärden att serva cykar bör
kunna fortsätta ...", ändras till "Arbetsmarknadsåtgärden att serva cykar ska
kunna fortsätta ..."

Lennart Bondeson (KD) yrkar bifall till Peter Dahlgrens (S) yrkande.
Ajournering
Camilla Andersson (S) yrkar att utskottet ajournerar sig. Sammanträdet
ajourneras i fem minuter och återupptas klockan 11.55.
Yrkande
Staffan Werme (FP) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag och
bifall till Peter Dahlgrens (S) yrkande om att den andra meningen i
beslutspunkt 2 "Arbetsmarknadsåtgärden att serva cykar bör kunna fortsätta
...", ändras till "Arbetsmarknadsåtgärden att serva cykar ska kunna fortsätta
...".
Staffan Werme yrkar avslag på Peter Dahlgrens (S) yrkande om att den
första meningen i beslutspunkt 2 kompletteras med "till kommunens
förvaltningar".
Maria Haglund (M) yrkar bifall till Staffan Wermes (FP) yrkanden.
Proposition
Ordföranden ställer först proposition på återremissyrkandet och finner att
utskottet beslutar att ärendet ska avgöras idag.
Därefter finner ordföranden att det finns två yrkanden gällande beslutspunkt
1, dvs bifall till kommunledningskontorets förslag respektive avslag på
kommunledningskontorets förslag, och ställer dessa mot varandra.
Ordföranden finner att utskottet beslutar enligt kommunledningskontorets
förslag.
Slutligen finner ordföranden att det finns tre yrkanden gällande beslutspunkt
2, dvs bifall till Peter Dahlgrens (S) yrkande, bifall till Staffan Wermes (FP)
yrkande, samt avslag på kommunledningskontorets förslag, och behandlar
dessa ett i taget. Ordföranden finner att utskottet beslutar enligt Peter
Dahlgrens (S) yrkande.
Beslut
Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt beslutar:
1. Tekniska nämnden får i uppdrag att ansvara för uthyrning av cyklar till
kommunens förvaltningar
2. Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden uppmanas att avsluta sin
verksamhet med att hyra ut cyklar till kommunens förvaltningar.
Arbetsmarknadsåtgärden att serva cyklar ska kunna fortsätta genom att
Tekniska förvaltningen tecknar avtal med vuxenutbildnings och
arbetsmarknadsförvaltningen om service och underhåll av de kommunala
cyklarna.
Reservation
Staffan Werme (FP), Maria Haglund och Ronnie Palmén, båda (M),
reserverar sig till förmån för Staffan Wermes (FP) och Maria Haglunds (M)

yrkande om avslag på beslutspunkt 1 samt avslag på Peter Dahlgrens (S)
yrkande om att den första meningen i beslutssats 2 kompletteras med "till
kommunens förvaltningar".
Ia Malmqvist (MP) reserverar sig till förmån för sina yrkanden om i första
hand att ärendet återremitteras och i andra hand avslag på
kommunledningskontorets förslag.

