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Justerat den 16 april 2018

Lennart Bondeson (KD), ordförande

Karolina Wallström (L), justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 17 april 2018
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§ 20 Presentation av näringslivsdirektör Göran Dahlén
Handläggare: Göran Dahlén
Ärendebeskrivning
Näringslivsdirektör Göran Dahlén presenterar sig för Kommunstyrelsens
utskott för näringsliv och tillväxt. Göran Dahlén kommer närmast från en
tjänst som näringslivschef i Arboga kommun.
Beslutsunderlag
Inga handlingar.
Beslut
Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt beslutar:
- Informationen tas till protokollet.

§ 21 Presentation av projektkoordinator Victor Sunnliden
Handläggare: Victor Sunnliden
Ärendebeskrivning
Projektkoordinator Victor Sunnliden presenterar sig för Kommunstyrelsens
utskott för näringsliv och tillväxt. Victor Sunnliden kommer att arbeta med
exploateringsfrågor samt Business Region Örebro. Han kommer närmast
från en tjänst som marknadsutvecklare i Skövde kommun.
Beslutsunderlag
Inga handlingar.
Beslut
Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt beslutar:
- Informationen tas till protokollet.

§ 22 Romska hälsoinspiratörer
Ärendenummer: Ks 250/2018
Handläggare: Lovisa Strand
Ärendebeskrivning
Romska ungdomsförbundet har inkommit med en förfrågan om samverkan
med Örebro kommun kring hälsofrämjande insatser riktade till kommunens
romska minoritet. Åtagandet innebär att Örebro kommun tydliggör vilka
resurser kommunen kan bidra med och nedtecknar detta i en
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avsiktsförklaring inför en projektansökan till MUCF. Örebro kommun
kommer att samverka med Region Örebro län, Tegelbruket, folkbildningen
och idrottsrörelsen.
Projektet innebär en hälsoinspiratörsutbildning till romska ungdomar som i
sin tur utbildar och inspirerar romer i sitt nätverk i hälsorelaterade frågor.
30 unga romer (minst 50 % kvinnor) kommer att ingå i projektet och
utöver dessa kommer kommunens romska brobyggare att ingå, sex
personer.
Kommunen kan stötta detta i form av tillgång till utbildningslokaler, stöd i
form av kontaktperson, metodstöd och utformning av utbildningens
innehåll samt tillgång till sakkunniga tjänstepersoner.
Förslaget ligger väl i linje med Örebro kommuns arbete med mänskliga
rättigheter, nationella minoriteter och minoritetsspråk  där romsk
inkludering är en del - samt folkhälsoarbete med syfte att skapa mer jämlik
hälsa i befolkningen. En organisation som har tillträde till kommunens
romska grupper och också tillvaratar de romska brobyggarnas funktion är
en förutsättning för projektet varför kopplingen till befintliga romska
brobyggare är viktig.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen 2018-03-20
Brev till Örebro kommun, romska hälsoinspiratörer. 2018-01-31
Avsiktsförklaring romska hälsoinspiratörer Örebro kommun. 2018-02-20
Slutredovisning rapport Länsstyrelsen i Stockholm om hälsoinspiratörernas
verksamhet 2017.
Romska hälsoinspiratörer, Skåne, Stockholm och Göteborg.
Projekt/utvärderingsrapport 2015.
Regeringens skrivelse 2011 12 56 En samordnad och långsiktig strategi
för romsk inkludering 2012-2032
Hur mår Sveriges nationella minoriteter? Statens folkhälsoinstitut, 2012
Romska flickors och kvinnors hälso- och livssituation.
Folkhälsomyndigheten, 2015
Tjänsteskrivelse Ks 893/2018 Utveckling av arbetet med nationella
minoriteter och finskt förvaltningsområde och Beslut från
Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt 2017-09-12 i ärendet
om Finskt förvaltningsområde 2017.
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsens utskott
näringsliv och tillväxt:
1. Medverka i Romska ungdomsförbundets ansökan till MUCF om
hälsofrämjande insatser riktade till romer i form av stöd enligt föreslagen
avsiktsförklaring.
2. Kommunens romska brobyggare ska utbildas på arbetstid till att bli
hälsoinspiratörer.
3. Kommunens bidrag till projektet består av tillgång till
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utbildningslokaler, stöd i form av kontaktperson, metodstöd och
utformning av utbildningens innehåll samt tillgång till sakkunniga
tjänstepersoner.
4. Eventuella lokalkostnader för utbildningsinsatser vid fyra tillfällen, åtta
dagar, finansieras av befintliga medel inom mänskliga rättigheter/folkhälsa.
Beslut
Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 23 Lägesrapport, Create IT
Ärendenummer: Ks 1554/2017
Ärendebeskrivning
Niclas Molinder, Creative House, informerar om arbetet inom Create IT.
I projektet Create IT görs en genomlysning av vilka kompetenser som finns
tillgängliga hos cirka 70 aktuella it- och techbolag i Örebroregionen.
Därefter listas de behov som finns hos företag i Stockholm och matchas
mot utbudet av kompetenser.
De matchade parterna bjuds in till ett event på Creative House i Örebro den
17 maj. De gästande företagen får chansen att lösa sina
rekryteringsproblem och de lokala företagen och utvecklarna får en
möjlighet att träffa nya uppdragsgivare, som har efterfrågat deras specifika
kompetens.
Beslutsunderlag
Inga handlingar.
Beslut
Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt beslutar:
- Informationen tas till protokollet.

§ 24 Överenskommelse mellan Örebro kommun och
Region Örebro län om samverkan för en god, jämlik och
jämställd hälsa i Örebro län 2018-2023
Ärendenummer: Ks 84/2018
Handläggare: Katrin Larsson
Ärendebeskrivning
Regionstyrelsen i Region Örebro län har inkommit med förslag till
folkhälsoöverenskommelser 2018-2023 som ska ersätta de avtal om
samverkan för lokalt folkhälsoarbete som löper ut i april 2018.
5

Förslagen till folkhälsoöverenskommelser har föregåtts av en process som
är förankrad i den regionala samverkansstrukturen samt i dialog med
representanter för respektive avtalspart. För Örebro kommuns del ägde
detta rum i samband med KSU 14 november 2017.
Syftet med överenskommelserna är att skapa ett långsiktigt och
kunskapsbaserat lokalt och regionalt folkhälsoarbete i samverkan mellan
Örebro kommun och Region Örebro län. Målet är en god, jämlik och
jämställd hälsa i länets befolkning.
Förslaget innebär att Örebro kommun ges årlig ersättning från Region
Örebro län med 912 742 kronor. Ersättningen gäller 2018 och justeras
följande år enligt pris- och lönekompensation i Regionfullmäktiges
verksamhetsplan. Kommunens ekonomiska satsning på folkhälsoteamets
verksamhet ska minst motsvara regionens ersättning.
Ärendet bereddes av Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt
den 13 mars 2018.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-02-05
Överenskommelse 2018 Örebro kommun - regionen till RS
Utvärdering av folkhälsoarbetet och folkhälsoavtalen i Örebro län. Apel
AB, januari 2017
Region Örebro läns avsiktsförklaring för fortsatt samverkan inom
folkhälsoområdet, november 2016
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsens utskott för
näringsliv och tillväxt:
1. Ingå föreslagen överenskommelse mellan Örebro kommun och Region
Örebro län om samverkan för en god, jämlik och jämställd hälsa i Örebro
län 2018-2023.
2. I och med överenskommelsen bidrar Örebro kommun med samma
belopp som erhålls från Region Örebro län. Finansiering sker via tjänster
på avdelningen Kommunikation och samhällsutveckling.
3. Årliga verksamhetsmedel avsätts på 100 tusen kronor för
överenskommelsen med Region Örebro län för samverkan för en god,
jämlik och jämställd hälsa i Örebro län 2018-2023. Finansiering sker ur
kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxts utrymme.
Beslut
Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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§ 25 Svar på remiss om att främja gröna obligationer (SOU
2017:115)
Ärendenummer: Ks 140/2018
Handläggare: Hanna Arneson
Ärendebeskrivning
Örebro kommun har getts möjlighet att lämna synpunkter och
kommentarer på betänkandet av utredningen om gröna obligationer (SOU
2017:115). Örebro kommun stödjer samtliga av utredningens förslag.
Utredningens övergripande uppdrag har varit att identifiera sätt på vilken
en marknad för gröna obligationer kan främjas. Fokus ligger på
klimatrisken. Ett övergripande syfte med främjandeåtgärderna ska enligt
utredningens direktiv vara att nå en hållbar finansmarknad.
Örebro kommun välkomnar utredningen om hur staten kan främja
marknaden för gröna obligationer. Bakgrundsbeskrivningen är väl
genomförd och vi delar tankegångarna i analysen.
Förslagen är väl avvägda genom sin balansering mellan tillit till
marknadens självreglering och statlig reglering. Utredningen beaktar även
relevanta parallella utredningar och förslag från EU liksom globalt.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-03-19
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till yttrande till
Finansdepartementet, 2018-03-19
Betänkandet av Utredningen om gröna obligationer. (SOU 2017:115)
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsens utskott för
näringsliv och tillväxt:
- Förslag till yttrande antas och överlämnas till Finansdepartementet.
Beslut
Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 26 Igångsättningsbeslut tillgänglighetsplan
Ärendenummer: Ks 493/2016
Handläggare: Tommy Krångh
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen tog 2014-02-25 beslut om att anta strategi för
tillgänglighet. I samband med beslutet togs en andra beslutssats att ge
kommunledningskontoret i uppdrag att komplettera och konkretisera
Strategi för tillgänglighet i Örebro kommun med en tidsatt handlingsplan
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eller motsvarande. I kommunens övergripande strategi och budget för 2018
(ÖSB, 2018) sägs bland annat att människor med funktionsnedsättning ska
kunna vara delaktiga i samhällslivet och ha jämlika levnadsvillkor, att en
handlingsplan ska tas fram och att funktionsnedsattas möjligheter på
arbetsmarknaden ska stärkas.
För att ta fram en handlingsplan föreslås att Hållbar utveckling, avdelning
Kommunikation och Samhällsutveckling får i uppdrag tillsammans med
arbetsgrupper inom förvaltningar, KTR:s arbetsutskott och team bestående
av samordnare, planerare från Hållbar utveckling samt representanter från
HR och ekonomi för att ta fram en handlingsplan med aktiviteter som är
realistiska och genomförbara för förvaltningarna med utgångspunkt från
ÖSB, funktionshinderkonventionen och skrivningen Riv Hindren från
Myndigheten för delaktighet. Handlingsplan för tillgänglighet kommer att
ersätta Strategi för tillgänglighet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-03-08
Uppdragsdirektiv
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsens utskott för
näringsliv och tillväxt:
- Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att ta fram en handlingsplan
för tillgänglighet
Utskottets behandling
Praktikant Nora Duggan och teckenspråkstolk Sarah Emilsson närvarar
under ärendet.
Beslut
Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt beslutar:
1. Praktikant Nora Duggan och teckenspråkstolk Sarah Emilsson närvarar
under ärendet.
2. Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att ta fram en handlingsplan
för tillgänglighet.
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