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Kommunstyrelsens utskott för socialt 
förebyggande arbete 
 
Datum: 2021-03-09 
Tid: 14:00–17:00 
Plats: Dialogen + Teams 
 
Närvarande ledamöter 
John Johansson (S) 
Linda Larsson (C) 
Cecilia Askerskär Philipsson (M) 
Marlene Jörhag (KD) 
Martha Wicklund (V) 
Karolina Wallström (L) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Kemal Hoso (S) 
 
Närvarande ersättare 
Maria Haglund (M) 
 
Övriga 
Mats Brantsberg Bitr. förvaltningschef 
Fredrik Karlsson 
Mirjam Vigelsbo 
Isabelle Nerelius Politisk sekreterare 
Anna Fogel Planerare 
Thomas Gustafsson Verksamhetschef 
Erik Sahlin Kommunsekreterare 
Sven-Göran Wetterberg Planerare 
Annelie Lahall Planerare 
Helena Hasselquist Miljöingenjör 
 
Paragraf 13–20 
 
Erik Sahlin, sekreterare 
 
John Johansson (S), ordförande 
 
Martha Wicklund (V), justerare 
 
  

Digitalt justerat protokoll



ÖREBRO Protokoll  

  2 (7) 

§ 13 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. 

§ 14 Justering 
Handläggare: John Johansson 

Förslag till beslut 
Justerare: Martha Wicklund (V) 

Ersättare:  Cecilia Askerskär Philipsson (M) 

Beslut 
Justerare: Martha Wicklund (V) 

Ersättare:  Cecilia Askerskär Philipsson (M) 

§ 15 Övriga frågor 
Handläggare: John Johansson 

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

Förslag till beslut 
Frågorna tas till protokollet och besvaras på kommande sammanträde. 

Beslut 
Inga övriga frågor anmäls. 

§ 16 Informationspunkt: Örebro stadsmissions 
programförklaring 
Handläggare: Fredrik Karlsson 

Ärendebeskrivning 
Fredrik Karlsson, Stadsmissionen, redogör för Örebro stadsmissions 
programförklaring och förklarar vad deras uppdrag att se, lindra, förebygga och 
förändra innebär. 

Beslutsunderlag 
Presentation 
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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. 

§ 17 Återrapportering Vinternatt 
Ärendenummer: Ks 596/2020 
Handläggare: Anna Fogel, Fredrik Karlsson, Mirjam Vigelsbo 

Ärendebeskrivning 
Verksamheten Vinternatt och Crossroads har drivits sedan 2018 i form av ett 
idéburet-offentligt partnerskap (IOP) mellan Örebro kommun och Örebro 
stadsmission. Målgruppen är utsatta EU/EES-medborgare som vistas i Örebro 
och är i behov av akut stöd. 

  

Överenskommelsen om IOP gällde fram till 2020 men förlängdes med ett år, 
enligt beslut i KSUS 2020-10-06. Syftet med förlängningen var att 

 lösa den akuta situationen för målgruppen under vintern 20/21 
 initiera en breddad dialog med fler aktörer kring mer långsiktiga 

lösningar och arbetssätt 
 tillsammans med Lokalförsörjningsenheten titta på långsiktiga 

lokallösningar 

  

Den mer långsiktiga frågan handlar om hur man kan motverka utsattheten så 
att behovet av att återkommande söka sig till Örebro för sin försörjning 
minskar på sikt. Att enbart upprätthålla en härbärgesverksamhet riskerar att 
leda till ett växande parallellsamhälle där människor exploateras och utsätts för 
andra brott. Att nå ett sådant långsiktigt mål kräver dock att fler aktörer än 
Örebro kommun och Örebro Stadsmission samverkar kring målgruppen. 

Beslutsunderlag 
Rapport 

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

1. Rapporten läggs till handlingarna. 

2. Ett förslag till konkret verksamhet och modell för samverkan kring 
målgruppen utsatta EU/EES-medborgare, inklusive finansiering, presenteras 
för KSUS senast oktober 2021. 
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Yrkande 
Cecilia Askerskär Philipsson (M) yrkar avslag till 
Kommunstyrelseförvaltningens förslags andra sats. 
 
Cecilia Askerskär Philipsson (M) lämnar ett tilläggsyrkande att 
förvaltningen kommer tillbaka till utskottet senast i juni med en redogörelse 
över vilket juridiskt ansvar kommunen har för utsatta eu/EES medborgare. 
Redovisningen ska klargöra vad kommunen ska göra och har ansvar för, bilaga. 
 
Karolina Wallström (L) yrkar bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag 
till beslut. 
 
John Johansson (S) och Martha Wiklund (V) yrkar bifall till Cecilia Askerskär 
Philipssons (M) yrkande. 

Proposition 
Kommunstyrelsens utskott för socialt förebyggande arbete godkänner att 
ordföranden först prövar förvaltningens förslag till beslut och därefter Cecilia 
Askerskär Philipsson (M) tilläggsyrkande. 
 
Ordföranden finner att Kommunstyrelsens utskott för socialt förebyggande 
arbete beslutar i enlighet med Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 
 
Ordföranden finner att Kommunstyrelsens utskott för socialt förebyggande 
arbete beslutar i enlighet med Cecilia Askerskär Philipsson (M) lämnar ett 
tilläggsyrkande. 

Beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsens utskott för 
socialt förebyggande arbete 

1. Rapporten läggs till handlingarna. 

2. Ett förslag till konkret verksamhet och modell för samverkan kring 
målgruppen utsatta EU/EES-medborgare, inklusive finansiering, presenteras 
för KSUS senast oktober 2021. 
 
3. Förvaltningen kommer tillbaka till utskottet senast i juni med en redogörelse 
över vilket juridiskt ansvar kommunen har för utsatta eu/EES medborgare. 
Redovisningen ska klargöra vad kommunen ska göra och har ansvar för. 

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

§ 18 Info: lokalpolisområdeschefen Mats Scherp 
Handläggare: Mats Brantsberg, Mats Scherp 
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Ärendebeskrivning 
Den nye lokalpolisområdeschefen Mats Scherp presenterar sig för utskottet 

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. 

§ 19 Statsbidrag Delmos 2021 
Ärendenummer: Ks 290/2021 
Handläggare: Annelie Lahall 

Ärendebeskrivning 
Örebro kommuner har som en av 32 kommuner fått möjlighet att ansöka om 
statsbidrag för att minska eller motverka segregation. 
 
Regeringen har i regleringsbrevet 2021 lämnat över ansvaret för statsbidraget 
till kommuner med socioekonomiskt eftersatta områden från Tillväxtverket 
till Delegationen mot segregation, Delmos. Myndigheten har regeringens 
uppdrag att bidra till att minska och motverka segregation i samhället och 
förbättra situationen i socioekonomiskt utsatta områden - på nationell, regional 
och lokal nivå. 
 
För år 2021 ska Delmos fördela 160 mkr till 32 kommuner med 
socioekonomiskt eftersatta områden, förordning 2018:151. För Örebro 
kommun handlar det om 5 270 000 kr där 4 insatser har prioriterats för fortsatt 
finansiering.   

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-03-09 
Bilaga1: Förslag till prioriterade insatser 

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

Att uppdra till kommundirektören att ansöka om statsbidraget för kommuner 
med socioekonomiskt eftersatta områden i enlighet med de insatser som 
redovisas i bilaga 1. 

Yrkande 
Cecilia Askerskär Philipsson (M) lämnar ett tilläggsyrkande att: 

bilaga 1 kompletteras med att ansvarig för respektive aktivitet ska åläggas att 
tydligt redogöra för på vilket sätt aktiviteten bidrar till att minska segregationen 
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alternativt ökar integrationen. Endast aktiviteter med något av dessa syften ska 
genomföras samt att ansvarig för respektive insats ska åläggas att följa upp 
varje aktivitet med fokus på om minskad segregation alt ökad integration 
åstadkommits. 

Proposition 
Kommunstyrelsens utskott för socialt förebyggande arbete godkänner att 
ordföranden först prövar förvaltningens förslag till beslut och därefter Cecilia 
Askerskär Philipsson (M) tilläggsyrkande. 
 
Ordföranden finner att Kommunstyrelsens utskott för socialt förebyggande 
arbete beslutar i enlighet med Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 
 
Ordföranden finner att Kommunstyrelsens utskott för socialt förebyggande 
arbete beslutar i enlighet med Cecilia Askerskär Philipssons 
(M) tilläggsyrkande. 

Beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsens utskott för 
socialt förebyggande arbete, KSUS: 

1. Att uppdra till kommundirektören att ansöka om statsbidraget för 
kommuner med socioekonomiskt eftersatta områden i enlighet med de insatser 
som redovisas i bilaga 1. 
 
2. Bilaga 1 kompletteras med att ansvarig för respektive aktivitet ska åläggas att 
tydligt redogöra för på vilket sätt aktiviteten bidrar till att minska segregationen 
alternativt ökar integrationen. Endast aktiviteter med något av dessa syften ska 
genomföras samt att ansvarig för respektive insats ska åläggas att följa upp 
varje aktivitet med fokus på om minskad segregation alt ökad integration 
åstadkommits. 

§ 20 Informationspunkt: Analys av avloppsvatten 
Ärendenummer: Ks 449/2021 
Handläggare: Sven-Göran Wetterberg, Helena Hasselquist 

Ärendebeskrivning 
Sven-Göran Wetterberg och Helena Hasselquist, miljöingenjör, presenterar 
resultat av analyser av avloppsvattnet i Örebro kommun. I analysen kan man 
bland annat utläsa användandet av narkotika i kommunen. 

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

  

                   Ärende 5                     Kommunstyrelsens utskott för   
Ärendenummer: Ks 596/2020         socialt förebyggande arbete 
”Återrapportering Vinternatt”               Örebro kommun  
                     9 mars 2021   
                                               
 
Prioritera Örebroarnas skattemedel rätt  
 
Att motverka utanförskap och utsatthet är en viktig fråga för oss Moderater. Att se till att de pengar 
som Örebroarna anförtrott oss att förvalta hanteras väl är en annan viktig fråga.  

I den rapport som är skriven klargörs inte om kommunen har ett ansvar för de människor som 
verksamheten Vinternatt är avsedd för. Moderaterna anser att utskottet behöver ett bättre underlag 
för att kunna fatta beslut i frågan.  
 
Därför vill vi att en redogörelse för vilket juridiskt ansvar kommunen har för gruppen utsatta 
eu/EES medborgare tas fram. Redogörelsen ska svara på frågorna. Vad kommunen ska göra och 
vad kommunen har ansvar för. Redogörelsen presenteras för utskottet senast i juni 2021. 

När utskottet fått klarhet i vilket ansvar som kommunen har, kan kloka politiska beslut tas i frågan. 

 
Med hänvisning till ovanstående föreslår Moderaterna att utskottet beslutar 

att  Rapporten läggs till handlingarna 

att  Förvaltningen kommer tillbaka till utskottet senast i juni med en redogörelse över vilket 
juridiskt ansvar kommunen har för utsatta eu/EES medborgare. Redovisningen ska 
klargöra vad kommunen ska göra och har ansvar för. 

 

Om utskottet beslutar annat gäller ovanstående som reservation till förmån för eget förslag. 
 
 
För Moderaterna grupp i Kommunstyrelsen utskott för socialt förebyggande arbete 
 
 
Cecilia Askeskär Philipsson (M)
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Yrkande  

  

                   Ärende 7                    Kommunstyrelsens utskott för   
Ärendenummer: Ks 290/2021        socialt förebyggande arbete 
”Statsbidrag Delmos”               Örebro kommun  
                     9 mars 2021   
                                               

 
Statsbidrag avsedda till integration ska användas till integration  
 
Att göra insatser för att minska och motverka segregation i Örebro är angeläget då det när det 
lyckas ger effekt på många sätt i samhället. För Moderaterna är det angeläget att Statsbidraget 
Delmos används till verkningsfulla insatser som påvisar möten mellan människor och gör skillnad 
på riktigt. 
 
Moderaterna anser att statsbidraget för kommuner med socioekonomiskt eftersatta områden ska 
sökas och är i stort sett överens om insatserna som redogörs i bilagan. Moderaterna anser dock att 
aktiviteterna som erbjuds inom insatserna ska ha ett tydligare fokus på att minska segregationen alt 
bidra till integrationen och vi vill därför göra följande tillägg i bilaga 1:   

 Ansvarig för respektive aktivitet ska åläggas att tydligt redogöra för på vilket sätt aktiviteten 
bidrar till att minska segregationen alternativt öka integrationen. Endast aktiviteter med 
något av dessa syften ska genomföras. 
 

 Ansvarig för respektive insats ska åläggas att följa upp varje aktivitet med fokus på om 
minskad segregation alt ökad integration åstadkommits.  

 
Med hänvisning till ovanstående föreslår Moderaterna att utskottet beslutar 

att  bilaga 1 kompletteras med att ansvarig för respektive aktivitet ska åläggas att tydligt 
redogöra för på vilket sätt aktiviteten bidrar till att minska segregationen alternativt ökar 
integrationen. Endast aktiviteter med något av dessa syften ska genomföras,  

att ansvarig för respektive insats ska åläggas att följa upp varje aktivitet med fokus på om 
minskad segregation alt ökad integration åstadkommits.  

att uppdra åt Kommundirektören att ansöka om statsbidraget för kommuner med 
socioekonomiskt eftersatta områden i enlighet med de insatser som redovisas i den 
reviderade bilaga 1. 

Om utskottet beslutar annat gäller ovanstående som reservation till förmån för eget förslag. 
 
 
För Moderaterna grupp i Kommunstyrelsen utskott för socialt förebyggande arbete 
 
 
Cecilia Askeskär Philipsson (M)
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