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Programnämnd social välfärd 
 
Datum: 2021-05-06 
Tid: 14:00–17:30 
Plats: Presidiet i Sessionssalen, Rådhuset, övrig nämnd deltar via 

Microsoft Teams 
 
Närvarande ledamöter 
John Johansson (S) 
Anna Andersson (KD) 
Johanna Reimfelt (L) 
Annika Tholster (C) 
Emelie Jaxell (M) 
Fisun Yavas (S) 
Frederick Axewill (S) 
Jenny Thor (S) 
Pell Uno Larsson (S) 
Carina Toro Hartman (S) 
Martha Wicklund (V) 
Ann-Katrine Jondelius (M) 
Anders Brandén (M) 
Stina Ståhl (MP) 
David Larsson (SD) 
 
Närvarande ersättare 
Elvy Wennerström (S) 
Marie Montin (S) 
Gunhild Wallin (C) 
Tina Fingal Swens (C) 
Sara Maxe (KD) 
Ingemar Savonen (V) 
Bjarne Svantesson (M) 
Dennis Junge (L) 
Tony Marogi (SD) 
 
Övriga 
Patrik Jonsson Programdirektör 
Liselott Bergqvist Planerare 
 
Paragraf 69–70 
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Joel Larsson, sekreterare 
 
John Johansson (S), ordförande 
 
 
 
 
Stina Ståhl (MP), justerare 
 
Digitalt justerat.  
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§ 69 Internremiss – Brottsförebyggande och 
trygghetsskapande strategi för Örebro kommun - Beslut 
Ärendenummer: Sov 152/2021 
Handläggare: Liselott Bergqvist 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens utskott för socialt förebyggande arbete, KSUS har inbjudit 
programnämnd social välfärd att lämna yttrande över ”Brottsförebyggande och 
trygghetsskapande strategi för Örebro kommun”. 
 

Syftet med strategin är att den ska visa riktningen för det brottsförebyggande 
och trygghetsskapande arbetet i kommunen under perioden 2021 – 2026. 

  

Programnämnd social välfärd ställer sig positiv till att det tagits fram en 
övergripande strategi vilket ökar möjligheterna för kommunen att skapa en 
struktur i det brottförebyggande arbetet. Några synpunkter lämnas i ett separat 
yttrande. 

Beslutsunderlag 
Brottsförebyggande och trygghetsskapande strategi för Örebro kommun 
Tjänsteskrivelse, 2021-04-09 
Yttrande, 2021-04-09 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd: 

1. Yttrandet antas och överlämnas till säkerhetsavdelningen. 
 
 

2. Paragrafen justeras omedelbart. 

Yrkande 
Emelie Jaxell (M) yrkar i första hand återremiss på ärendet och i andra hand 
avslag till ärendet. 
 
Martha Wicklund (V) yrkar att yttrandet omarbetats i enlighet med 
Vänsterpartiets synpunkter. 
 
David Larsson (SD) yrkar bifall till Moderaternas återremiss. 
 
John Johansson (S) yrkar avslag till återremissyrkandet från Emelie Jaxell (M) 
och att remissyttrandet kompletteras med synpunkter från Emelie Jaxells (M) 
yrkande gällande betydelsen av sysselsättning och egen försörjning som är en 
skyddsfaktor mot ett liv i kriminalitet och Martha Wicklunds (V) yrkande 
gällande samverkan med externa myndigheter som Kriminalvården. 
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Martha Wicklund (V) yrkar bifall till det reviderade yttrandet i enlighet med 
John Johanssons (S) yrkande. 

Proposition 
Ordföranden John Johansson (S) ställer först Emelie Jaxells (M) yrkande om 
återremiss under proposition och finner att Programnämnd social välfärd 
beslutar att ärendet ska avgöras idag. 
 
Votering 
Emelie Jaxell (M) begär votering som verkställs. Ja-röst innebär att ärendet ska 
avgöras idag, nej-röst innebär bifall till Emelie Jaxells (M) med flers yrkande 
om återremiss.  
 
Ja-röter lämnas av John Johansson (S), Anna Andersson (KD), Annika 
Tholster (C), Fisun Yavas (S), Frederick Axewill (S), Jenny Thor (S), Pell Uno 
Larsson (S), Martha Wicklund (V) och Stina Ståhl (MP). 
 
Nej-röst lämnas av Johanna Reimfelt (L), Emelie Jaxell (M), Ann-Katrine 
Jondelius (M), Anders Brandén (M) och David Larsson (SD). 
 
Ordföranden finner att Programnämnd social välfärd med resultatet 10 ja-
röster och 5 nej-röster beslutar att ärendet ska avgöras idag. 
 
Ordföranden ställer därefter Kommunstyrelseförvaltningens reviderade förslag 
i enlighet med John Johanssons (S) yrkande mot Emelie Jaxells (M) yrkande 
om avslag och finner att programnämnden beslutar enligt 
Kommunstyrelseförvaltningens reviderade förslag. 

Beslut 
Programnämnd social välfärd beslutar: 

1. Reviderat yttrande antas och överlämnas till säkerhetsavdelningen. 
 
 

2. Paragrafen justeras omedelbart. 

Reservation 
Emelie Jaxell (M), Johanna Reimfelt (L), Ann-Katrin Jondelius (M), Anders 
Brandén (M) och David Larsson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån 
för Emelie Jaxells (M) yrkande om återremittering med hänvisning till att 
yttrandet bör omarbetas i enlighet med moderat politik och i andra hand 
avslag. 

§ 70 Remiss - Informationsöverföring inom vård och 
omsorg - Beslut 
Ärendenummer: Sov 163/2021 
Handläggare: Liselott Bergqvist 
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Ärendebeskrivning 
Utredningen föreslår en ny reglering som möjliggör ökad och förenklad 
informationsöverföring inom och mellan vård och omsorg. Regelverket gör det 
möjligt för socialtjänsten och hälso- och sjukvården att göra dokumentation 
om patienter och äldre och personer med funktionsnedsättningar som får 
socialtjänst, elektroniskt tillgänglig mellan sig. Utredningen menar att ska bli ett 
smidigare och säkrare sätt att ta del av varandras information. Inom 
socialtjänsten avser förslagen endast dokumentation om insatser för äldre och 
personer med funktionsnedsättningar. Uppgifter får inte överföras genom 
sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation, om personen motsätter sig 
det, och för att få del av uppgifter krävs personens samtycke. Det ska vara 
frivilligt för hälso- och sjukvården och socialtjänsten att använda de ökade 
möjligheterna att dela information elektroniskt som den föreslagna lagen ger. 
  

Bestämmelserna ska enligt förslaget börja gälla den 1 juli 2022. 
 
Örebro kommun ställer sig bakom förslaget men lämnar några synpunkter. 

Beslutsunderlag 
Remiss – delbetänkande av utredningen om sammanhållen information inom 
vård- och omsorg, SOU 2021:4 
Remisslista, remissinstanser, daterad 2021-01-29 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-03-30 
Yttrande, daterat 2021-03-30 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till programnämnd social välfärd: 

1. Yttrandet antas och överlämnas till Socialdepartementet. 
 
 

2. Paragrafen justeras omedelbart. 

Beslut 
Programnämnd social välfärd beslutar: 
 
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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