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Kommunstyrelsens utskott för socialt 
förebyggande arbete 
 
Datum: 2022-05-31 
Tid: 14:00–16:30 
Plats: Dialogen, Rådhuset 
 
Närvarande ledamöter 
Marie Brorson (S) 
Linda Larsson (C) 
Cecilia Askerskär Philipsson (M) 
Kemal Hoso (S) §§ 16-18 
Susanne Lindholm (KD) 
Martha Wicklund (V) §§ 16-18 
Karolina Wallström (L) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Carina Toro Hartman (S) Ersätter Kemal Hoso (S) §§ 15, Ej 

tjänstgörande ersättare § 16-18 
 
Närvarande ersättare 
 
Övriga 
Mats Brantsberg, biträdande förvaltningschef 
 
Paragraf 15–18 
 
 
Johan Boklund, sekreterare 
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§ 15 Rapport - IOP Vinternatt säsongen 2021-2022 
Ärendenummer: Ks 596/2020 
Handläggare: Elina Perdsjö, Fredrik Karlsson, Anna Fogel 

Ärendebeskrivning 
Örebro kommun och Örebro stadsmission har sedan 2018 drivit verksamheten 
Vinternatt i form av ett idéburet-offentligt partnerskap (IOP). Verksamhetens 
målgrupp är utsatta EU/EES-medborgare som är här tillfälligt för att försörja 
sig. Större delen av målgruppen har sin nationstillhörighet i Rumänien eller 
Bulgarien. Vinternatt möjliggör sovplatser under vintermånaderna i syfte att 
lindra akut nöd, eftersom många i målgruppen sover i sina bilar under vistelsen 
i Sverige och är utsatta även på andra sätt. Överenskommelsen om IOP har 
omformulerats och förnyats för perioden 2022-2024. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelsen 2022-05-03 
Verksamhetsberättelse IOP Vinternatt 2021/2022. 

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

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Kommunstyrelsens utskott för socialt förebyggande arbete beslutar: 

- Informationen tas till protokollet. 

§ 16 Information - Medborgarlöfte Örebro city 2022 
Ärendenummer: Ks 565/2022 
Handläggare: Erika Pettersson, Johanna Sollerman 

Ärendebeskrivning 
Lokalpolisområde Örebro och Örebro kommun har för 2021–2022 en 
samverkansöverenskommelse där medborgarlöfte är en del. Medborgarlöften 
ska ha bäring på lokala problemområden samt vad medborgarna önskar lyfta 
fram. 

Polisen och Örebro kommunen har genomfört medborgardialog på stadens 
största torg under hösten 2021 där medborgare fått möjlighet att i dialog 
informera polisen om dennes önskemål samt fylla i en enkät. Denna enkät 
lades sedan ut på Örebro kommuns hemsida med informationsspridning om 
denna på polisens sociala medier och i lokala medier. 

Beslutsunderlag 
Medborgarlöfte Örebro city 2022–2024. 
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsens utskott för 
socialt förebyggande arbete: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Kommunstyrelsens utskott för socialt förebyggande arbete beslutar: 

- Informationen tas till protokollet. 

§ 17 Uppföljning av Vox-värdarnas arbete 
Handläggare: Ted Hällmark, Mohamad El-Jawad 

Ärendebeskrivning 
Sommaren 2021 genomfördes en satsning på områdesvärdar i stadsdelarna 
Varberga och Oxhagen i Örebro kommun. Det gjordes mot bakgrund av en 
generell otrygghetsproblematik och ett tydligt behov av trygga vuxna i 
närområdet som kunde skapa positiv stämning och stimulera barn och 
ungdomars fritid. Den primära målsättningen med projektet var att öka 
tryggheten och trivseln bland boende samt att stärka förutsättningarna för en 
meningsfull fritid bland barn och ungdomar. Värdarnas arbete inriktades 
därmed på olika typer av trygghetsskapande åtgärder i form av att cirkulera i 
området och finnas där barn, ungdomar och vuxna befann sig för att sprida 
trygghet, skapa relationer och erbjuda aktiviteter. Efter beslut om förlängd 
projekttid kom värdarna att fortsätta sitt arbete i området under hösten och 
vintern, då arbetsuppgifterna också breddades med en ambition om att 
värdarna skulle utgöra en länk mellan hem, skola, fritidsgård och fritid. De 
skulle alltså skapa bryggor mellan de olika funktionerna och bidra till att stärka 
skyddet runt barn och unga. För att få en uppfattning om vad projektet har 
bidragit till har insatsen följts upp med hjälp av statistiska data och intervjuer 
med ett tiotal personer som har arbetat inom projektet eller inom de 
verksamheter som värdarna har samverkat med. Mätningarna visar att arbetet 
tycks ha bidragit till flera positiva resultat. Skadegörelsen har minskat och den 
allmänna upplevelsen är att värdarna har utgjort en tryggande faktor för 
allmänheten och har skapat lugn i området. Resultaten talar också för att 
värdarna har haft en positiv inverkan på barn och ungdomar och att de 
sannolikt har bidragit till att ge de personer som de byggt en nära relation med 
stärkta förutsättningar att lyckas i livet. Forskning stödjer även flera av de 
arbetssätt som har använts. En viktig slutsats som dras är att värdarna med stor 
sannolikhet utgör en viktig ingrediens i att skapa ett tryggt och attraktivt 
område och på enskild nivå kan göra skillnad i människors liv. Satsningen kan 
dock inte enskilt göra så att problemen i området upphör. 

Beslutsunderlag 
En uppföljning av vox-värdarnas arbete - Områdesbaserat arbete för ökad 
trygghet och positiv utveckling hos barn och unga. 
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsens utskott för 
socialt förebyggande arbete: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Kommunstyrelsens utskott för socialt förebyggande arbete beslutar: 

- Informationen tas till protokollet. 

§ 18 Information - Planering av Lov Örebro 
Ärendenummer: Ks 652/2022 
Handläggare: Jenny Valtanen 

Ärendebeskrivning 
Utskottet får på sammanträdet information om planering av Lov Örebro. 

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

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Kommunstyrelsens utskott för socialt förebyggande arbete beslutar: 

- Informationen tas till protokollet.
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