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§ 20 Uppföljning av Handlingsplan för barn i ekonomiskt
utsatta hushåll i Örebro kommun
Ärendenummer: Ks 332/2020
Handläggare: Sara Andersson
Ärendebeskrivning

Handlingsplanen för barn i ekonomiskt utsatta hushåll antogs 2013. I och med
att handlingsplanen löpte ut 2020 fick kommundirektören i uppdrag att göra en
översyn av arbetet med handlingsplanen för barn i ekonomiskt utsatta hushåll
samt ge förslag på vidare hantering av frågan efter handlingsplanens tidsperiod.
Handlingsplanens huvudsakliga mål var att halvera andelen barn i ekonomiskt
utsatta hushåll från 15,9 procent till 7,9 procent år 2020.
Eftersom den nationella statistiken har två års fördröjning är det först 2022 det
varit möjligt att följa upp handlingsplanens mål. Sedan handlingsplanen antogs
har barnfattigdomen i kommunen minskat, dock har målet under åren inte
uppnåtts. De senaste siffrorna för 2020 visar att barnfattigdomen ligger på 10,8
procent.
Uppföljningsrapporten följer upp handlingsplanens mål och insatser samt ger
förslag på hur arbetet fortsatt kan hanteras. Barnfattigdom är en bred och
komplex fråga som spänner över flera politikområden och verksamheter. För
att ytterligare minska barnfattigdomen behöver det fortsatta arbetet innebära
att frågan inkluderas, synliggörs och budgeteras för i verksamhetsplaner.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse - Uppföljning av Handlingsplan
för barn i ekonomiskt utsatta hushåll i Örebro kommun. daterad 2020-08-26.
Handlingsplan för barn i ekonomiskt utsatta hushåll i Örebro kommun, Ks
81/2012.
Temarapport – att vara barn i Örebro kommun 2017, Ks 437/2017.
Uppföljning av handlingsplan för barn i ekonomiskt utsatta hushåll, Ks
332/2020.
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsens utskott för
socialt förebyggande arbete:
1. Uppföljningsrapporten av handlingsplanen för barn i ekonomiskt utsatta
hushåll godkänns.
2. Uppföljningsrapporten expedieras till alla nämnder som ett led i det fortsatta
arbetet med att minska barnfattigdom. Resultatet av uppföljningen samt
förslagen till fortsatt arbete blir ett underlag för arbetet med att minska
barnfattigdomen som ska inkluderas i det pågående barnrättsarbetet inom
befintliga strukturer samt i ordinarie styrmodell.
Beslut

Kommunstyrelsens utskott för socialt förebyggande arbete beslutar:
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1. Uppföljningsrapporten av handlingsplanen för barn i ekonomiskt utsatta
hushåll godkänns.
2. Uppföljningsrapporten expedieras till alla nämnder som ett led i det fortsatta
arbetet med att minska barnfattigdom. Resultatet av uppföljningen samt
förslagen till fortsatt arbete blir ett underlag för arbetet med att minska
barnfattigdomen som ska inkluderas i det pågående barnrättsarbetet inom
befintliga strukturer samt i ordinarie styrmodell.
Reservation

Carolina Wallström (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till
ändrat syfte. Liberalerna önskar ändra syftet i handlingsplanen för barn i
ekonomiskt utsatta hushåll till: Planen ska leda till halvering av barn som lever i
ekonomiskt utsatta hushåll 2020.

§ 21 Avtal om prevention av doping i samverkan med RF
Sisu
Ärendenummer: Ks 1037/2022
Handläggare: Sven-Göran Wetterberg
Ärendebeskrivning

PRODIS (prevention av doping i Sverige) bildades år 2008 på initiativ från
STAD (Stockholm förebygger alkohol och droger). År 2011 fick STAD ett
uppdrag av dåvarande Statens folkhälsoinstitut att samordna nätverket och det
utvidgades ytterligare till att även omfatta Västernorrlands län, Värmlands län,
Örebro län, Östergötlands län och Kungsbacka kommun. Under de år som
nätverket har funnits har antalet kommuner och län som ingår i nätverket
utökats konstant och ambitionen för PRODIS under de kommande åren är att
få med alla län och dess kommuner i nätverket. Nätverket PRODIS har under
de senaste åren utvecklats och gått från att vara ett projekt till att bli ett stort
nationellt utvecklingsarbete för hur problemet dopning i samhället skall
hanteras över organisations och myndighetsgränser, till nytta både för
individen och för samhället.
Prodis har utvecklat metoden 100% Ren Hårdträning. Metoden syftar till att
minska användningen av och tillgången på anabola androgena steroider
(AAS) och andra dopningspreparat bland tränande på träningsanläggningar.
Detta sker genom att träningsanläggningar utvecklar ett långsiktigt
förebyggande arbete mot dopning i samverkan mer berörda aktörer på
området, framför allt mellan träningsbranschen, polisen, Riksidrottsförbundet
distriktsidrottsförbund (DF), Länsstyrelsen, kommunen och landstinget.
Idag finns ett treårigt avtal mellan Örebro kommun och RF Sisu som löper ut
vid årsskiftet. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att det befintliga avtalet
förlängs med ett avtal som löper tillsvidare.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2022-09-05
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Förslag till avtal RF Sisu 2022
Rapport uppdrag 100% Ren hårdträning
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsens utskott för
socialt förebyggande arbete:
- Ärendet är berett vid dagens sammanträde.
Beslut

Kommunstyrelsens utskott för socialt förebyggande arbete beslutar:
- Ärendet är berett vid dagens sammanträde.

§ 22 Kartläggning av brottsförebyggande socialpreventiva
insatser i Örebro kommun
Ärendenummer: Ks 1359/2021
Handläggare: Johanna Sollerman
Ärendebeskrivning

I den Brottsförebyggande strategin för Örebro kommun som antogs av KSUS
2021-06-01, § 36, tydliggörs ett behov av en socialpreventiv kartläggning i syfte
att möta ambitionen av ett kunskapsbaserat arbetssätt i enlighet med strategin.
Från säkerhetsavdelningen föreslås en kartläggning över socialpreventiva
insatser mot kriminalitetsutveckling i tre delar.
1. Vad har Örebro kommun för lägesbild över kriminalitetsutvecklingen.
Vart ser vi problem, vilka områden, vilka åldrar, vilka arenor och vilka
andra framtidspaningar görs från berörda förvaltningar och externa
parter som Polismyndigheten.
2. Vilka insatser har vi idag för att möta dessa utmaningar och problem.
På vilken nivå har vi insatser, generell/främjande, selektiv/ riskgrupp,
eller riktade mot indikerad nivå?
3. Vart ser vi behov av utveckling, vart saknar vi insatser eller kompetens
för att möta problembilden och på vilken preventionsnivå? Vad säger
bästa tillämpbara kunskap, forskning och evidens?
Uppdraget att sammanställa kartläggning och förankra föreslagna insatser i
forskning ges till forskargruppen på kriminologienheten på Örebro universitet.
Syftet är att få en grund till ett hållbart och långsiktigt arbete inom den
socialpreventiva delen av brottsförebyggande arbete. Ett arbete som är
kunskapsbaserat och evidensbaserat. Att få en samsyn av lägesbild och
möjliggöra effektiva insatser mot målgruppen oavsett preventionsnivå och så
även ytterligare förstärka samverkan mellan förvaltningarna samt förtydliga den
röda tråden av socialpreventivt arbete i kommunen.
Beslutsunderlag

Brottsförebyggande strategi för Örebro kommun.
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Tjänsteskrivelse - Kartläggning av brottsförebyggande socialpreventiva insatser
i Örebro kommun, daterad 2022-09-27.
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsens utskott för
socialt förebyggande arbete:
- Ärendet är berett vid dagens sammanträde.
Beslut

Kommunstyrelsens utskott för socialt förebyggande arbete beslutar:
- Ärendet är berett vid dagens sammanträde.

§ 23 Fördelning nummer två av prioriterade satsningar på
sociala insatser för barn och unga i utsatta områden för
2022
Ärendenummer: Ks 653/2022
Handläggare: Johanna Sollerman
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 har Socialstyrelsen fördelat 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. Ytterligare ca 8,9
mnkr i påfyllnadsmedel tillfördes efter beslut från Socialstyrelsen i mars 2022.
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.
Kommunstyrelsens utskott för socialt förebyggande arbete beslutade 2022-0510, § 14, Att prioriterade satsningar på sociala insatser för barn och unga i
utsatta områden för 2022, enligt bilaga 1, godkänns.
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Beslutsunderlag

Ansökan ” Utveckling av det brottsförebyggande arbetet samt
trygghetsskapande insatser vid allvarliga händelser – med fokus på barn och
ungdomar”.
Tjänsteskrivelse - Rekvirering av medel Socialstyrelsen 2022.
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsens utskott för
socialt förebyggande arbete:
- Besluta att bevilja 120 tkr ur rekvirerade medel för sociala insatser för barn
och unga i utsatta områden i syfte att minska risken för barn och unga att dras
in i eller på andra sätt drabbas av kriminalitet.
Beslut

Kommunstyrelsens utskott för socialt förebyggande arbete beslutar:
- Besluta att bevilja 120 tkr ur rekvirerade medel för sociala insatser för barn
och unga i utsatta områden i syfte att minska risken för barn och unga att dras
in i eller på andra sätt drabbas av kriminalitet.

§ 24 Uppföljning av Lov Örebro sommaren 2022
Ärendenummer: Ks 652/2022
Handläggare: Jenny Valtanen, Maria Nyström, Thomas Gustafsson
Ärendebeskrivning

Utskottet får på sammanträdet en uppföljning av Lov Örebro sommaren 2022.
Beslutsunderlag

PowerPoint - Uppföljning av Lov Örebro sommaren 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.
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