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ÖREBRO 

Digitalt justerat 

Protokoll Ks 159/2022 

Kommunstyrelsens utskott för socialt 

Thomas Gustafsson, verksamhetschef 

förebyggande arbete 

Datum: 2022-05-10 
Tid: 14:00–17:00 
Plats: Dialogen, Rådhuset 

Närvarande ledamöter 
Marie Brorson (S) 
Linda Larsson (C)
Cecilia Askerskär Philipsson (M) 
Kemal Hoso (S)
Susanne Lindholm (KD) 
Martha Wicklund (V)
Karolina Wallström (L) 

§§ 10-13
§ 14, deltar inte p.g.a. jäv 
§§ 10-12 

Tjänstgörande ersättare 
Carina Toro Hartman (S) 

Maria Haglund (M) 

Ersätter Kemal Hoso (S) §§ 14, Ej
tjänstgörande ersättare § 10-13 
Ersätter Martha Wicklund (V)
§ 14, Ej tjänstgörande ersättare § 10-13 

Närvarande ersättare 

Övriga 

Paragraf 10–14 

Johan Boklund, sekreterare 

Digitalt justerat protokoll. 

Marie Brorson (S), ordförande 

Cecilia Askerskär Philipsson (M), justerare 
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ÖREBRO Protokoll 

§ 10 Information - Nollvisioner som arbetsverktyg i offentlig 
verksamhet – exempel från hemlöshetsarbete 
Handläggare: Ann-Catrin Kristianssen, Anna Fogel 

Ärendebeskrivning 
Utskottet får på sammanträdet information om nollvisioner som arbetsverktyg 
i offentlig verksamhet med exempel från hemlöshetsarbete. 

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

- Informationen läggs till handlingarna. 

Beslut 
Kommunstyrelsens utskott för socialt förebyggande arbete beslutar: 
- Informationen läggs till handlingarna. 

§ 11 Information - Social insatsgrupper 
Handläggare: Johanna Sollerman, Mathias Arnoldsson, Sabrina Farlblad Jaiem, 
Ann-Katrin Holmberg 

Ärendebeskrivning 
Utskottet får på sammanträdet information om Social insatsgrupper. 

Beslutsunderlag 
Vägledning för arbete med Sociala Insatsgrupper (SIG). 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsens utskott för
socialt förebyggande arbete: 
- Informationen läggs till handlingarna. 

Beslut 
Kommunstyrelsens utskott för socialt förebyggande arbete beslutar: 
- Informationen läggs till handlingarna. 

§ 12 Beslut - Verksamhetsstöd till Nätverket för sociala 
frågor i Örebro 2022 
Ärendenummer: Ks 395/2022 
Handläggare: Johan Boklund 

Ärendebeskrivning 
Nätverket för sociala frågor i Örebro har via Verdandi Örebrokrets ansökt om 
35 000 kr för verksamtsstöd för 2022. 
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Nätverket består av frivilligorganisationer, brukarorganisationer och idéburna
organisationer. Genom sitt samarbete är Nätverket en aktör i arbetet mot
fattigdom och för social inkludering i Örebro. Nätverket träffas ungefär en
gång i månaden för att diskutera gemensamma frågor och målsättningar. 

Det efterfrågade stödet används för till största delen täcka arbetskostnader för
en samordnarroll. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-04-21
Verksamhetsberättelse för Nätverket för sociala frågor i Örebro 2021
Ansökan om fortsatt bidrag till Nätverket för sociala frågor i Örebro 2022 
Preliminär specifikation samordnarbidrag 2022 till Verdandi gällande Nätverket
för sociala frågor 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsens utskott för
socialt förebyggande arbete:
1. Nätverket för sociala frågor i Örebro beviljas 35 000 kr för verksamtsstöd
för 2022 
2. Finansiering sker genom Kommunstyrelsens utskotts medel för oförutsedda
behov. 

Beslut 
Kommunstyrelsens utskott för socialt förebyggande arbete beslutar:
1. Nätverket för sociala frågor i Örebro beviljas 35 000 kr för verksamtsstöd 
för 2022 
2. Finansiering sker genom Kommunstyrelsens utskotts medel för oförutsedda 
behov. 

§ 13 Beslut - Lov Örebro 
Ärendenummer: Ks 652/2022 
Handläggare: Mats Brantsberg 

Ärendebeskrivning 
Under flera år har Lov Örebros arbete syftat till att utjämna uppväxtvillkor för 
barn och unga och erbjuda dem meningsfulla lovaktiviteter samt ökad trygghet
på de platser aktiviteter genomförs. 

Arbetet går ut på att skapa och samordna lovaktiviteter för barn och unga i
Örebro. Aktiviteterna är alltid gratis och genomförs av aktörer från både 
kommunala verksamheter, civilsamhälle och näringsliv. Utbudet är en
blandning av både idrott, kultur, friluftsliv, teknik och äventyr och förläggs där 
behoven är som störst, i dom stora bostadsområdena men också på centrala
och neutrala platser med devisen det ska vara enkelt att vara med. 

Lov Örebro finansierades 2020 och 2021 från portföljen Örebro för
integration. Tidigare har verksamheten finansierats först via statsbidrag från 
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MUCF. För i år finns inga motsvarande bidrag att söka. LOV-verksamheten är
så betydelsefull för våra barn och unga i framför allt våra bostadsområden att 
den långsiktigt behöver ha en stabil finansiering. 

Verksamheten och arbetet med Lov Örebro drivs av projektledare från Kultur-
och fritid, enheten Fritid ungdom samt Kommunstyrelseförvaltningen, enheten
Partnerskap Örebro. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2022-04-26. 

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

1. Örebro kommun genomför Lov Örebro under sommar-, höst- och jullov år
2022. 

2. Lov Örebro finansieras under år 2022 med 2,4 mnkr från 
Kommunstyrelsens utrymme för oförutsedda behov. 

3. Långsiktig finansiering från och med år 2023 hanteras i budgetarbetet för år
2023. 

Beslut 
Kommunstyrelsens utskott för socialt förebyggande arbete beslutar: 

1. Örebro kommun genomför Lov Örebro under sommar-, höst- och jullov år 
2022. 

2. Lov Örebro finansieras under år 2022 med 2,4 mnkr från 
Kommunstyrelsens utrymme för oförutsedda behov. 

3. Långsiktig finansiering från och med år 2023 hanteras i budgetarbetet för år 
2023. 

§ 14 Beslut - Fördelning av rekvirerat statsbidrag från 
Socialstyrelsen för 2022 till sociala insatser i utsatta 
områden 
Ärendenummer: Ks 653/2022
Handläggare: Mats Brantsberg 

Ärendebeskrivning 
Örebro kommun har som en av 26 kommuner fått möjlighet att rekvirera 
medel för sociala insatser för barn och unga i utsatta områden för ett
brottsförebyggande arbete för perioden 2021-2023. Medlen rekvireras årsvis. 

För år 2022 ska Socialstyrelsen fördela 250 miljoner kronor till verksamhet i de
områden i kommunen som presenteras i Polismyndighetens lägesbild över
utsatta områden. För Örebro kommun handlar det för 2022 om 10,04 miljoner
kronor vilka kan användas till och med 31 december 2022. 
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Syftet med statsbidraget är att minska risken för barn och unga att dras in i
eller på andra sätt drabbas av kriminalitet. 

Medlen är avsedda för att utveckla samverkan mellan aktörer i lokalsamhället 
såsom socialtjänst, polis och skola. Medlen kan även användas för att förstärka 
och komplettera kommunens brottsförebyggande arbete, öka tillgängligheten i
socialtjänstens verksamheter gentemot barn och unga, till exempel i form av 
fler fältarbetare. Statsbidraget kan främja eller förstärka befintlig verksamhet
och bidra till en mer strukturerad samverkan mellan exempelvis socialtjänst, 
skola och polis på individnivå kring barn och unga som hamnat i eller riskerar
att hamna i en kriminell livsstil. 

Den 23 mars meddelade Socialstyrelsen att man kommer att fördela ytterligare
216,8 mnkr i påfyllnadsmedel vilket för Örebro kommuns del innebär
ytterligare 8.94 mnkr. Totalt alltså för Örebro kommun nästan 19 mnkr. 

Ett förslag till vilka prioriterade insatser Örebro kommun vill använda medlen 
till har tagits fram. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-04-24.
Förslag på insatser 2022, version 2, bilaga. 

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

- Att prioriterade satsningar på sociala insatser för barn och unga i utsatta
områden för 2022, enligt bilaga 1, godkänns. 

Yrkande 
Cecilia Askerskär Philipsson (M) yrkar att det tillkommande statsbidraget
används till att inrätta ett narkotikateam samt att långsiktig finansiering för 
narkotikateamet från år 2023 hanteras i budgetarbetet för år 2023. Skriftligt
yrkande bifogas protokollet. 
Jäv 

Susanne Lindholm (KD) deltar inte i beslutet i ärendet på grund av jäv. 

Proposition 
Ordförande Marie Brorson (S) finner att det finns två förslag till beslut, det vill
säga Kommunstyrelseförvaltningens förslag samt Moderaternas förslag. 

Ordföranden föreslår en propositionsordning där förslagen ställs mot varandra.
Propositionsordningen godkänns av Kommunstyrelsens utskott för socialt 
förebyggande arbete. 

Ordförande Marie Brorson (S) ställer Kommunstyrelseförvaltningens förslag 
mot Moderaternas förslag och finner att Kommunstyrelsens utskott för socialt
förebyggande arbete beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 
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Beslut 
Kommunstyrelsens utskott för socialt förebyggande arbete beslutar: 

- Att prioriterade satsningar på sociala insatser för barn och unga i utsatta
områden för 2022, enligt bilaga 1, godkänns. 

Reservation 
Cecilia Askerskär Philipsson (M) och Maria Haglund (M) reserverar sig
skriftligt mot beslutet till förmån för eget förslag. 
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Yrkande 

Ärende 7 
Ärendenummer: Ks 653/2022 
"Beslut - Fördelning av rekvirerat statsbidrag från 
Socialstyrelsen för 2022 till sociala insatser i utsatta 
områden" 

Kommunstyrelsens utskott för 
socialt förebyggande arbete 
Örebro kommun 
10 maj 2022 

Bekämpa narkotikan, en avgörande utgångspunkt för det brottsförebyggande arbetet 

Narkotikans skadeverkningar drabbar brett och barn och ungdomar är tyvärr inget undantag. 
Det är därför Moderaternas mening att det rekvirerade statsbidraget från SociaJstyrelsen ska 
användas för att inrätta ett narkotikateam. Ett framgångsrikt brottsförebyggandc arbete 
behöver innehålla många delar. Däribland behöver brottslighetens utgångspunkter särskilt 
adresseras. Tillgången till och efterfrågan på narkotika är roten till många av de problem med 
brottslighet som Örebro kommun ser. Moderaternas mening är att Örebro kommun saknar 
tillräckligt kraftfulla åtgärder för att motverka såväl tillgången till- som efterfrågan på 
narkotika. 

Vi moderater är övertygade om att inrättandet av ett narkotikateam är vad som behövs för att 
med kraft, kunskap och en effektiv samordning kunna bryta narkotikans destruktiva och rent 
av livsfarliga inverkan på såväl individer som samhället. De extra pengarna, 8,94 miljoner 
som nu tilldelas Örebro kommun vill vi använda för att starta upp arbetet med ett 
narkotikateam. 

Ett narkotikateam är redskapet som behövs för att brett bekämpa narkotikan och dess 
skadeverkningar inom det kommunala ansvaret och i samverkan med andra aktörer. 

Med hinvisning till ovanstående föreslår Moderaterna att nämnden beslutar 

att det tillkommande statsbidraget används till att inrätta ett narkotikateam. 

att långsiktig finansiering för narkotikateamet från år 2023 hanteras i budgetarbetet 
for år 2023. 

Om kommunstyrelsen beslutar annat gäller ovanstående som reservation till f<>rmån för eget 

fflrslag. 

p i Kommunstyrelsen utskott för socialt förebyggande arbete 

Digitalt signerat 
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