
    
 

  

    
  

 
  

  
   

 
  

   
    
   

   
   

   
 

  
        

 
  

   
 

 
    

 
  

 
 
 

   
 

   
 
 
 
 

    
 
 
 
 

     
  

I 
ÖREBRO 

Digitalt justerat 

Protokoll Ks 158/2022 

Kommunstyrelsens utskott för socialt 
förebyggande arbete 

Datum: 2022-03-29 
Tid: 14:00–17:00 
Plats: Dialogen, Rådhuset 

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

Tjänstgörande ersättare
Carina Toro Hartman (S) Ersätter Marie Brorson (S) 

Närvarande ersättare 
Maria Haglund (M) 

Övriga
Mats Brantsberg Bitr. förvaltningschef 

Paragraf 6 

Johan Boklund, sekreterare 

Digitalt justerat protokoll. 

Linda Larsson (C), ordförande 

Cecilia Askerskär Philipsson (M), justerare 
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Digitalt justerat 

ÖREBRO Protokoll 

§ 6 Remiss - Vägar till ett tryggare samhälle (SOU 2021:85) 
Ärendenummer: Ks 1439/2021
Handläggare: Anders Edlund 

Ärendebeskrivning 
Justitiedepartementet har inbjudit Örebro kommun att lämna yttrande över
betänkandet ”Vägar till ett tryggare samhälle” (SOU 2021:85). 

Utredningen har haft som uppdrag att ta fram ett underlag till utformningen av
en kunskapsbaserad och brett förankrad kriminalpolitik vilket ska leda till en 
ökad långsiktighet i kriminalpolitikens utformning. Underlaget ska bland annat
identifiera kriminaltekniska utmaningar, bedöma olika aktörers förmåga att 
möta dessa, bedöma förmågan hos berörda aktörer att ge stöd och skydd till
brottsutsatta, överväga betydelsen av forskning och innovation för praktiskt 
brottsförebyggande arbete samt bedöma behoven av kompetens hos olika
aktörer. Utredningen föreslår i volym 2 nya uppdrag till 
Brottsoffermyndigheten, Socialstyrelsen och Polismyndigheten. 

Utredningen ingår i regeringens 34-punktsprogram mot gängkriminalitet och 
aktuellt betänkande är en delredovisning av utredningens uppdrag. Regeringen
vill särskilt ha synpunkter på förslagen eller materialet i betänkandet avseende 
volym 2. 

Beslutsunderlag 
Vägar till ett tryggare samhälle (SOU 2021:85), delbetänkande av
Trygghetsberedningen. 
Remissmissiv, Vägar till ett tryggare samhälle (SOU 2021:85)
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-12-20 
Yttrande, daterat 2021-12-20 

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

1. Förslag till yttrandet antas och överlämnas till Justitiedepartementet. 

2. Paragrafen justeras omedelbart. 

Yrkande 
Cecilia Askerskär Philipsson (M) yrkar att i första hand återremittera ärendet 
och att i andra hand avslå ärendet. Skriftligt yrkande bifogas protokollet. 

Proposition 
Ordförande Linda Larsson (C) finner att det finns tre förslag till beslut, det vill
säga Kommunstyrelseförvaltningens förslag samt Moderaternas yrkande att i 
första hand återremittera ärendet och att i andra hand avslå ärendet. 
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ÖREBRO Protokoll 

Ordföranden föreslår en propositionsordning där Moderaternas förslag att i
första hand återremittera ärendet först ställs under proposition och att 
förslagen därefter ställs mot varandra. Propositionsordningen godkänns av
Kommunstyrelsens utskott för socialt förebyggande arbete. 

Ordförande Linda Larsson (C) ställer först Cecilia Askerskär Philipssons (M)
yrkande om återremiss mot att ärendet ska avgöras idag och finner att 
Kommunstyrelsens utskott för socialt förebyggande arbete beslutar att ärendet
ska avgöras idag. 

Därefter ställer ordföranden Kommunstyrelseförvaltningens förslag mot
Cecilia Askerskär Philipssons (M) andrahandsyrkande och finner att 
Kommunstyrelsens utskott för socialt förebyggande arbete beslutar enligt
Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

Beslut 
Kommunstyrelsens utskott för socialt förebyggande arbete beslutar: 

1. Förslag till yttrandet antas och överlämnas till Justitiedepartementet. 

2. Paragrafen justeras omedelbart. 

Reservation 
Cecilia Askerskär Philipsson (M) reserverar sig skriftligt mot beslutet till
förmån för eget yrkande. 
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Yrkande 

Ärende 3 
Ärendenummer: Ks 1439/2021 
"Remiss - Vägar till ett tryggare samhälle (SOU 2021 :85) 

Kommunstyrelsens utskott för 
socialt förebyggande arbete 
Örebro kommun 
29 mars 2022 

Vägar till ett tryggare samhälle går via Moderat politik 

Arbetet med "vägar till ett tryggare samhälle (SOU 2021 : 85) " är en del i Socialdemokraternas nationella 34-

punktsprogram mot gängkriminalitet. Ambitionen med utredningen har varit att ta fram ett underlag till 

utformningen av en kunskapsbaserad och brett förankrad kriminalpolitik med syftet att nå ökad långsiktighet 

i luiminalpolitikens utformning. Moderaterna i Örebro kommun menar att ambitionen varit lovvärd men att 

vägen till ett tryggare samhälle går via Moderaternas nationella politik på området och att yttrandet behöver 

omarbetas så att detta framgår. 

Med hänvisning till ovanstående föreslår Moderaterna att utskottet beslutar 

att i första hand återremittera ärendet 

att i andra hand avslå ärendet 

Om utskottet beslutar annat gäller ovanstående som reservation till förn1ån för eget förslag. 

För Moderaternas grupp i Kommunstyrelsens utskott för socialt förebyggande arbete 

Cecilia Askerskär Phi lipsson (M) 
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