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Kommunstyrelsens utskott för socialt 
förebyggande arbete

Datum: 2021-09-07
Tid: 14:00–17:00
Plats: Teams, Dialogen

Närvarande ledamöter
John Johansson (S)
Cecilia Askerskär Philipsson (M)
Marie Brorson (S)
Marlene Jörhag (KD)
Martha Wicklund (V)
Karolina Wallström (L)

Tjänstgörande ersättare
Kemal Hoso (S)

Närvarande ersättare
Maria Haglund (M)

Övriga
Mats Brantsberg Bitr. förvaltningschef
Erik Sahlin Kommunsekreterare
Thomas Gustafsson Verksamhetschef
Anna Fogel Planerare
Christina Lundin Strateg

Paragraf 37–41

Erik Sahlin, sekreterare

Digitalt justerat protokoll.

John Johansson (S), ordförande

Cecilia Askerskär Philipsson (M), justerare
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§ 37 Kallelse och dagordning
Handläggare: John Johansson

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens utskott för socialt förebyggande arbete godkänner 
föreliggande dagordning.

Beslut
Kommunstyrelsens utskott för socialt förebyggande arbete godkänner 
föreliggande dagordning.

§ 38 Justering
Handläggare: John Johansson

Förslag till beslut
Justerare: Cecilia Askerskär Philipsson (M)

Ersättare: Karolina Wallström (L) 

Beslut
Justerare: Cecilia Askerskär Philipsson (M)

Ersättare: Karolina Wallström (L) 

§ 39 Övriga frågor
Handläggare: John Johansson

Ärendebeskrivning
Utskottets ledamöter och ersättare ges tillfälle att ställa övriga frågor.

Nämndens behandling
Cecilia Askerskär Philipsson (M) anmäler en övrig fråga till utskottet:
Har förvaltningen kännedom om individer med kopplingar 
till IS förväntas återvända till Örebro?

Mats Brantsberg, biträdande förvaltningschef, svarar på frågan:
Vi har inte en klar bild på huruvida dessa individer kommer återkomma till 
Örebro. Kommunen har ett samarbete med Center mot våldsbejakande 
extremism (CVE) för att förbereda oss om den situationen skulle uppstå.

Beslut
Kommunstyrelsens utskott för socialt förebyggande arbete har tagit del av 
informationen.

§ 40 Beslut om remiss: Strategi mot hemlöshet
Ärendenummer: Ks 1789/2019
Handläggare: Anna Fogel
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Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens utskott för socialt förebyggande arbete gav 2019 
Kommundirektören i uppdrag att ta fram ett remissförslag till nollvision mot 
hemlöshet i Örebro, i enlighet med Örebro kommuns övergripande strategier 
och budget 2020 med plan för 2021–2022.

 

Under läsåret 2020-2021 har en arbetsgrupp inom 
Kommunstyrelseförvaltningen tagit fram ett förslag till strategi mot hemlöshet 
i Örebro. Strategin syftar till att bidra till en nollvision mot hemlöshet. 
Eftersom Örebro kommun varken har mandat, befogenhet eller ekonomiska 
förutsättningar att hantera den komplexa hemlöshetsproblematikens alla delar, 
krävs ökad samverkan internt såväl som med andra aktörer, för att gemensamt 
bära och arbeta långsiktigt för en nollvision mot hemlöshet. Samverkan 
behöver omfatta både offentlig, privat och ideell sektor. Detta är också 
anledningen till att förslaget föreslås remitteras brett, även externt, till 
organisationer och aktörer på lokal nivå som berörs av hemlöshetsfrågan.  

Förslaget till strategi innebär att Örebro kommun åtar sig att samordna arbetet 
på lokal nivå för en nollvision mot hemlöshet, vilket i sin tur innebär att 
resurser behöver avsättas för detta. Det handlar inte om ett tidsbegränsat 
projekt utan om ett långsiktigt och uthålligt arbete med fokus på främjande och 
förebyggande insatser där målet är att ingen ska behöva vara hemlös i Örebro 
kommun.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse: ”Remissförslag till strategi mot hemlöshet i Örebro – 

Örebro kommuns arbete för en nollvision mot hemlöshet”, 2021-07-05
 Remissförslag: ”Strategi mot hemlöshet i Örebro – Örebro kommuns 

arbete för en nollvision mot hemlöshet”, 2021-07-05
 Remissmissiv: ”Remiss angående förslag till strategi mot hemlöshet i 

Örebro - Örebro kommuns arbete för en nollvision mot hemlöshet”, 
2021-07-05

Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsens utskott för 
socialt förebyggande arbete: 

Förslaget till remissversion av Strategi mot hemlöshet i Örebro – Örebro 
kommuns arbete för en nollvision mot hemlöshet, antas och sänds på remiss 
till föreslagna instanser för inhämtande av synpunkter senast den 31 december 
2021.

Yrkande
John Johansson (S) yrkar att förslaget till beslut revideras från: Förslaget till 
remissversion av Strategi mot hemlöshet i Örebro – Örebro kommuns arbete för en nollvision 
mot hemlöshet, antas och sänds på remiss till föreslagna instanser för inhämtande av 
synpunkter senast den 31 december 2021, till: Förslaget till remissversion av Strategi mot 
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hemlöshet i Örebro – Örebro kommuns arbete för en nollvision mot hemlöshet, sänds på 
remiss till föreslagna instanser för inhämtande av synpunkter senast den 31 december 2021
Cecilia Askerskär Philipsson (M) yrkar i första hand att strategin återremitteras 
till förvaltningen och i andra hand att ärendet avslås, bilaga.

Proposition
Ordförande finner att Kommunstyrelsens utskott för socialt förebyggande 
arbete godkänner John Johansson (S) yrkande om reviderat förslag till beslut 
till: Förslaget till remissversion av Strategi mot hemlöshet i Örebro – Örebro kommuns 
arbete för en nollvision mot hemlöshet, sänds på remiss till föreslagna instanser för 
inhämtande av synpunkter senast den 31 december 2021

Kommunstyrelsens utskott för socialt förebyggande arbete godkänner att 
ordföranden sedan prövar om ärendet ska avgöras idag.

Ordföranden finner att Kommunstyrelsens utskott för socialt förebyggande 
arbete beslutar att ärendet ska avgöras idag.

Därefter ställer ordföranden Kommunstyrelseförvaltningens reviderade förslag 
till beslut mot Cecilia Askerskär Philipssons (M) avslagsyrkande.

Ordföranden finner att Kommunstyrelsens utskott för socialt förebyggande 
arbete beslutar i enlighet med Kommunstyrelseförvaltningens 
reviderade förslag till beslut.

Beslut
Kommunstyrelsens utskott för socialt förebyggande arbete beslutar att: 

Förslaget till remissversion av Strategi mot hemlöshet i Örebro – Örebro 
kommuns arbete för en nollvision mot hemlöshet, sänds på remiss till 
föreslagna instanser för inhämtande av synpunkter senast den 31 december 
2021.

Reservation
Cecilia Askerskär Philipsson (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
yrkande.

§ 41 Informationspunkt: Återkoppling av sommaren
Handläggare: Mats Brantsberg, Thomas Gustafsson, CHristina, Lundin, Sven-
Göran Wetterberg

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelseförvaltningen återrapporterar sommarens händelser till 
utskottet.
Återrapporteringen visar på ökning av rapporterade händelser, främst I city 
och Garphyttan samt att upplevd otrygghet I form av misstänkt droghantering, 

Digitalt justerat protokoll



ÖREBRO Protokoll

5 (5)

inbrott och olovligt boende ökar.
Återrapporteringen visar även på många lyckad satsningar bl.a. har kommunen 
har genomfört ett flertal fritidsaktiviteter under sommaren med högt 
deltagande.

 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens utskott för socialt förebyggande arbete har tagit del av 
informationen

Beslut
Kommunstyrelsens utskott för socialt förebyggande arbete har tagit del av 
informationen
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Yrkande

                  Ärende 4                   Kommunstyrelsens utskott för  
Ärendenummer: Ks 1789/2021       socialt förebyggande arbete
”Strategi mot hemlöshet”            Örebro kommun 
                  7 september 2021
                                            

Örebro behöver en tydlig strategi mot hemlöshet 

Moderaterna står bakom en nollvision mot hemlöshet och anser att Örebro kommun behöver en tydlig 
strategi för att tillsammans med civilsamhället och andra engagerade aktörer nå målet om att ingen örebroare 
ska behöva leva i hemlöshet. 

Moderaterna ställer sig bakom grunden för strategin som presenteras. Det vill säga att strategin ska utgå från 
målen i vårt hållbara Örebro och socialstyrelsens definition av hemlöshet.

Strategin som tagits fram bygger utöver målen i vårt hållbara Örebro och socialstyrelsens definition av 
hemlöshet på socialdemokratisk politik vilken moderaterna inte står bakom. Dessutom anser moderaterna att 
strategi som tagits fram är alltför otydlig för att kunna utgöra ett användbart redskap i arbetet för att nå målet. 
Moderaterna menar att strategin innehåller flera vaga formuleringar som behöver förtydligas. Två exempel 
på uppenbara behov av tydliggöranden är en avgränsning i vilka som omfattas av Örebro kommuns 
nollvisionsarbete och en differentiering av strategier för att möta behoven hos olika grupper av hemlösa. 

Tyvärr uppfyller det dokument som nu presenteras inte Moderaternas krav på kvalitet och precision för en 
strategi mot hemlöshet vilket medför att moderaterna yrkar på återremiss till förvaltningen för 
ombearbetning i enlighet med ovanstående intentioner.

Med hänvisning till ovanstående föreslår Moderaterna att utskottet beslutar

att i första hand återremittera ärendet

att i andra hand avslå ärendet

Om utskottet beslutar annat gäller ovanstående som reservation till förmån för eget förslag.

För Moderaterna grupp i Kommunstyrelsen utskott för socialt förebyggande arbete

Cecilia Askerskär Philipsson (M)
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