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Paragraf 41-45
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Anna Fogel, sekreterare
Justerat den 17 oktober 2016

Lennart Bondeson (KD), ordförande

Behcet Barsom (KD), justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 18 oktober 2016

§ 41 Svar på remiss om att Barnkonventionen blir svensk
lag (SOU 2016:19)
Ärendenummer: Ks 512/2016
Handläggare: Daniela Redzic Alkaissi
Ärendebeskrivning
Örebro kommun har givits möjligheten att till Socialdepartementet lämna
synpunkter på betänkandet ”Barnkonventionen blir svensk lag” (SOU
2016:13). Utredningen har haft i uppdrag att lämna förslag till en lag om
inkorporering av barnkonventionen, belysa vilka principer som kan bli
aktuella vid en eventuell konflikt mellan barnkonventionens bestämmelser
och svensk lagstiftning, belysa vilken vägledning som kan behövas för
tolkning av konventionen, samt lyfta fram ytterligare åtgärder som kan
behöva tas vid en inkorporering av barnkonventionen. Utredningen visar
att det inte räcker att bara inkorporera, utan en fortsatt transformering av
konventionens bestämmelser inom olika rättsområden är minst lika viktigt.
Det visar erfarenheter från Norge och Finland. Utöver lagstiftningen krävs
även information, utbildning och samordning mellan olika aktörer på olika
nivåer i samhället.
Örebro kommun ställer sig positiv till att barnkonventionen blir svensk lag.
Att föra in barnkonventionen i svensk lagstiftning är positivt och kan
hjälpa till att höja medvetandegraden om barnets rättigheter samt stärka
barnrättsperspektivet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-09-12
Yttrande, 2016-09-12, Ks 512/2016
Följebrev från Socialdepartementet
Betänkandet "Barnkonventionen blir svensk lag" (SOU 2016:19)
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Yttrande, 2015-11-03, Ks 946/2015
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningen förslag till Kommunstyrelsens utskott för
näringsliv och tillväxt
- Yttrandet över betänkandet "Barnkonventionen blir svensk lag" (SOU
2016:19) antas och överlämnas till Socialdepartementet.
Yrkande
Kenneth Nilsson (S) yrkar att yttrandet bör kompletteras med en referens
till Barnombudsmannens yttrande där vikten av att utredningen tar en bred
ansats vad gäller barns rättigheter snarare än att fokusera på enskilda fall
lyfts fram.
Proposition
Ordföranden Lennart Bondeson (KD) finner att det endast finns ett förslag
till beslut, det vill säga Kommunstyrelseförvaltningens förslag
med tillägget under punkt 6.3.2. att "Örebro kommun vill dock lyfta in och
tillstyrka Barnombudsmannens remissvar gällande hur en sådan utredning
bör ta en bred ansats för att inte begränsas till frågan om myndigheten ska
få föra talan för enskilda barn i fall ’frågan är av särskild betydelse för
rättstillämpningen eller på annat sätt är av särskilt intresse för
genomförandet av barnkonventionen’ (2016-10-06, Dnr 3.9:0283/16, sid
16)." och att Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt beslutar
enligt det reviderade förslaget.
Beslut
Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt beslutar
1. Följande tillägg görs under punkt 6.3.2.i yttrandet: "Örebro kommun vill
dock lyfta in och tillstyrka Barnombudsmannens remissvar gällande hur en
sådan utredning bör ta en bred ansats för att inte begränsas till frågan om
myndigheten ska få föra talan för enskilda barn i fall ’frågan är av särskild
betydelse för rättstillämpningen eller på annat sätt är av särskilt intresse för
genomförandet av barnkonventionen’ (2016-10-06, Dnr 3.9:0283/16, sid
16)."
2. Det reviderade yttrandet enligt beslutspunkt 1 över betänkandet
"Barnkonventionen blir svensk lag" (SOU 2016:19) antas och överlämnas
till Socialdepartementet.

§ 42 Ansökan från Örebro föreningsråd om finansiering
för utveckling av Föreningarnas hus 2017
Ärendenummer: Ks 865/2016
Handläggare: Daniela Redzic Alkaissi
Ärendebeskrivning
Örebro föreningsråd ansöker om bidrag för dels drift och utveckling av
Föreningarnas hus- en arena för ideellt utvecklingsarbetet 2017. Örebro
föreningsråd anser och önskar driva ett långsiktigt arbete med
3

Föreningarnas hus i överenskommelse med Örebro kommuns
Överenskommelse om samverkan med civila samhället och då behövs en
ekonomiskplattform för att bland annat kunna sluta ekonomiska effektiva
hyresavtal mm.
Beslutsunderlag
-Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-09-23
-Örebro föreningsråd ansökan om bidrag för drift av och
verksamhetsutveckling i Föreningarnas hus Örebro samt
verksamhetsberättelse för 2015, 2016-07-06
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsens utskott för
näringsliv och tillväxt
1. Örebro Föreningsråds ansökan om utvecklings- och verksamhetsbidrag,
med motsvarande 2,3 milj kronor 2017 beviljas. Finansiering sker genom
budgeterade medel för stöd till civila samhället 2017.
2. Principbeslut om fortsatt finansiering 2018-2019 motsvarande som 2017
med hänsyn till allmän prisutveckling och/eller betydande förändringar i
förutsättningarna för genomförande av verksamheten.
3. Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att följa upp samarbetet
med Örebro föreningsråd.
Beslut
Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt beslutar
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 43 Information om Fairtrade City
Ärendenummer: Ks 945/2016
Handläggare: Anne Andersson
Ärendebeskrivning
Muntlig information om arbetet med Fairtrade City.
Örebro kommun har möjlighet att ingå samarbete med Region Örebro län.
Varje kommun som diplomeras ska ha en styrgrupp.
Inför det fortsatta samarbetet med regionen har de förtroendevalda som är
intresserade av att delta möjlighet att höra av sig till Lennart Bondeson
(KD).
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelseförvaltningens
utskott för näringsliv och tillväxt
- Informationen tas till protokollet.
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Beslut
Kommunstyrelseförvaltningens utskott för näringsliv och tillväxt beslutar
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 44 Företagsklimat - Svenskt Näringslivs kommunranking
2016
Ärendenummer: Ks 1060/2016
Handläggare: Fredrik Forsberg
Ärendebeskrivning
Näringslivsdirektör Fredrik Forsberg informerar om Svenskt näringslivs
årliga rankning av företagsklimatet i Sveriges kommuner.
Demoskop har genomfört en undersökning av företagsklimatet på uppdrag
av Svenskt Näringsliv. Enbart 42 % svarsfrekvens i
Örebro. Näringslivskontoret undersöker vad det låga deltagandet kan bero
på.
Jämförelser har gjorts med Eskilstuna, Linköping, Norrköping, Uppsala
och Västerås. Särskilt intressant är det att titta på Västerås som lyckats
bibehålla en hög nivå under lång tid.
Fredrik lyfter tillgången på arbetskraft med relevant kompetens som ett
viktigt uppdrag att ta sig an.
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsens utskott för
näringsliv och tillväxt
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt beslutar
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 45 Fördjupning, HBT-frågor
Ärendenummer: Ks 690/2016
Handläggare: Aina Rundgren
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