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§ 30 Instruktioner till stämmoombud - Kommuninvests
föreningsstämma 2020
Ärendenummer: Ks 339/2020
Handläggare: Johanna Larsson
Ärendebeskrivning

I samband med den årliga stämman i Kommuninvest ekonomisk förening ska
beslut fattas kring olika kapitalfrågor. Kommuninvest har under de senaste
åren utrett hur stort kapital som behövs för att möta olika regulatoriska krav.
Förslagen som läggs fram innebär att Örebro kommuns kapitalinsats behöver
öka från nuvarande 118,9 mnkr till 171,7 mnkr år 2024. Kommunens
nuvarande förlagslån om 14,2 mnkr skulle kunna omvandlas till insatskapital
och därmed utgöra en del av behovet om ökning av kapitalinsats.
Beslutsunderlag

Material inför 2020 års medlemssamråd
Tjänsteskrivelse
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Kommunens stämmoombud får i uppdrag att vid årsstämman för
Kommuninvest ekonomisk förening rösta för;
- att fastställa förändrade stadgar för Kommuninvest ekonomisk förening
- att fastställa ägardirektiv för Kommuninvest i Sverige AB, samt
- att i övrigt godkänna föreningsstyrelsens och valberedningens förslag till
beslut vid föreningsstämman
2. Paragrafen justeras omedelbart.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 33 Nya regler om eget boende (EBO)
Ärendenummer: Ks 268/2020
Handläggare: Lennart Balkstedt
Ärendebeskrivning

Från den 1 juli 2020 kommer asylsökandes möjligheter att flytta till eget
boende (EBO) i vissa områden att vara begränsade.
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Regeringen beslutade den 5 december om ändringar i förordningen (1994:361)
om mottagande av asylsökande m.fl. med kompletterande regler om vilka
områden som ska omfattas. De aktuella kommunerna är de som omfattas av
bilagan till förordningen (2018:151) om statsbidrag till kommuner med
socioekonomiskt eftersatta områden.
Dessa 32 kommuner ges möjlighet att anmäla till Migrationsverket att en eller
flera delar av kommunen ska omfattas av regleringen. Anmälan ska föregås av
samråd med länsstyrelsen. Kommunstyrelsen bör alltså snarast ta ställning till
om Örebro kommun vill ha begränsningar vad gäller EBO bosättning och i så
fall vilket eller vilka områden-(bostadsområden) som ska omfattas.
Migrationsverket ansvarar för att det finns en förteckning över de områden
som anmäls av aktuella kommuner. Den första förteckningen ska vara färdig
senast 30 april och kommer att gälla från 1 juli 2020. Kommuner behöver
skicka in anmälan till Migrationsverket senast den 24 april 2020.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2020-03-25
Lag om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl (SFS
2019:1204)
Förordning om ändring i förordningen (1994:361) om mottagande av
asylsökande m.fl (SFS 2019:1205)
Tilläggsskrivelse gällande DeSo-områden
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Kommunstyrelsen beslutar att undanta de fem ”partnerskapsområdena”,
Vivalla, Varberga, Oxhagen, Baronbacken och Brickebacken från rätten att
som asylsökande bosätta sig i sk eget boende, i enlighet med Lag om ändring i
lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. (SFS 2019:1204) samt
Förordning om ändring i förordningen (1994:361) om mottagande av
asylsökande m.fl. (SFS 2019:1205).
2. Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att lämna anmälan omfattande
dessa fem områden till Migrationsverket senast den 24 april 2020.
3. Paragrafen justeras omedelbart.
Kommunstyrelsens behandling

Ordförande Kenneth Handberg (S) uppmärksammar Kommunstyrelsen på att
en tilläggsskrivelse gällande DeSo-områden ska biläggas kommunens anmälan
till Migrationsverket och det bör stå med i beslutspunkt 2.
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Yrkande

Helena Ståhl (SD) yrkar att Kommunstyrelsen ska besluta att undanta hela
Örebro kommun från rätten att som asylsökande bosätta sig i s.k. eget boende
och att Kommunstyrelsen ska uppdrag åt förvaltningen att lämna den anmälan
till Migrationsverket senast den 24 april.
Proposition

Ordföranden Kenneth Handberg (S) finner att det finns två förslag till beslut,
det vill säga Kommunstyrelseförvaltningens förslag respektive Helena Ståhls
(SD) yrkande.
Ordföranden ställer dessa mot varandra och finner att Kommunstyrelsen
beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
1. Kommunstyrelsen beslutar att undanta de fem ”partnerskapsområdena”,
Vivalla, Varberga, Oxhagen, Baronbacken och Brickebacken från rätten att
som asylsökande bosätta sig i sk eget boende, i enlighet med Lag om ändring i
lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. (SFS 2019:1204) samt
Förordning om ändring i förordningen (1994:361) om mottagande av
asylsökande m.fl. (SFS 2019:1205).
2. Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att lämna anmälan omfattande
dessa fem områden, samt skrivelsen gällande DeSo-områden, till
Migrationsverket senast den 24 april 2020.
3. Paragrafen justeras omedelbart.
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