
Protokoll  Ks 158/2022 
 

  1 (6) 

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 7–9 
 
 
 
 
Johan Boklund, sekreterare 
 
Digitalt justerat protokoll. 
 
 
 
 
Linda Larsson (C), ordförande 
 
 
 
Cecilia Askerskär Philipsson (M), justerare  

Digitalt justerat



ÖREBRO Protokoll  

  2 (6) 

§ 7 Remiss - Förbättrade åtgärder när barn misstänks för 
brott (SOU 2022:1) 
Ärendenummer: Ks 238/2022 
Handläggare: Anna Pettersson 

Ärendebeskrivning 
Justitiedepartementet har inbjudit Örebro kommun att lämna yttrande över 
betänkandet ”Förbättrade åtgärder när barn misstänks för brott” (SOU 
2022:1). 

Utredningens uppdrag har varit att se över regelverket för utredningar mot 
barn som misstänks för brott, i syfte att förbättra detta regelverk och 
säkerställa att en hög grad av rättssäkerhet och effektivitet upprätthålls i 
sådana utredningar. 

Utredningen som ingår i regeringens 34-punktsprogram mot gängkriminalitet 
har haft i uppdrag att göra en bred översyn av regelverket för utredningar där 
barn misstänks för brott. 

Beslutsunderlag 
Remiss: betänkandet ”Förbättrade åtgärder när barn misstänks för brott” (SOU 
2022:1) 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-03-08 
Yttrande, daterat 2022-03-08 

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

- Förslag till yttrande antas och överlämnas till Justitiedepartementet. 

Yrkande 
Cecilia Askerskär Philipsson (M) yrkar att utskottet i första hand omformulerar 
sitt svar till Justitiedepartementet enligt "Vi anser därmed att svaret till 
Justitiedepartementet ska omformuleras till en positiv skrivning och förutom 
det lämnas utan kommentar" och att i andra hand avslå ärendet. Skriftligt 
yrkande bifogas protokollet. 

Martha Wiklund (V) yrkar på att i remissvaret lägga till följande stycke under 
rubriken 7.6.2 Ett drogtest bör få genomföras om det kan antas ha betydelse 
för att avgöra behovet av socialtjänstens insatser: En viktig del i de 
kunskapshöjande åtgärderna är att ta hänsyn till eventuell sexuell utsatthet i barnets 
bakgrund. 
Karolina Wallström (L) yrkar bifall till Martha Wiklunds (V) tilläggsyrkande. 

Proposition 
Ordförande Linda Larsson (C) finner att det finns fyra förslag till beslut, det 
vill säga Kommunstyrelseförvaltningens förslag samt Moderaternas yrkande 
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att i första hand omformulerar sitt svar till Justitiedepartementet enligt "Vi 
anser därmed att svaret till Justitiedepartementet ska omformuleras till en 
positiv skrivning och förutom det lämnas utan kommentar" och att i andra 
hand avslå ärendet samt Martha Wiklunds (V) tilläggsyrkande att "En viktig del 
i de kunskapshöjande åtgärderna är att ta hänsyn till eventuell sexuell utsatthet i 
barnets bakgrund". 

Ordföranden föreslår en propositionsordning där Moderaternas 
förstahandsyrkande ställs mot avslag 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) 
förstahandsyrkande att omformulerar sitt svar till Justitiedepartementet mot 
avslag och finner att Kommunstyrelsens utskott för socialt förebyggande 
arbete beslutar att avslå Moderaternas förstahandsyrkande. 

Därefter ställer ordföranden Kommunstyrelseförvaltningens förslag mot 
Cecilia Askerskär Philipssons (M) andrahandsyrkande och finner att 
Kommunstyrelsens utskott för socialt förebyggande arbete beslutar enligt 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag. Slutligen ställer ordföranden Martha 
Wiklunds (V) tilläggsyrkande under proposition och finner att 
Kommunstyrelsens utskott för socialt förebyggande arbete beslutar bifall 
Martha Wiklunds (V) tilläggsyrkande. 

Beslut 
Kommunstyrelsens utskott för socialt förebyggande arbete beslutar: 

1. Förslag till yttrande antas och överlämnas till Justitiedepartementet. 

2. Martha Wiklunds (V) tilläggsyrkande bifogas yttrandet. 

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

§ 8 Information - Mänskliga rättighetsdagarna i Örebro 
Handläggare: Tommy Aldergrim, Lovisa Strand 

Ärendebeskrivning 
Utskottet får på sammanträdet information om Mänskliga rättighetsdagarna i 
Örebro år 2022. Dagarna infaller den 17 till den och 18 november. Temat för 
årets dagar är Rätten till liv i trygghet och säkerhet. Örebro kommun är värd 
tillsammans med Örebro universitet, Region Örebro län och Länsstyrelsen i 
Örebro län. 

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

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

§ 9 Strategi mot hemlöshet i Örebro 
Ärendenummer: Ks 1789/2019 
Handläggare: Anna Fogel 

Ärendebeskrivning 
Hemlöshet är ett växande samhällsproblem där en tendens på nationell nivå är 
att fler kvinnor, barn och personer med utländsk bakgrund drabbas. Enligt 
Socialstyrelsens definition kan hemlöshet beskrivas som fyra olika situationer 
en människa kan befinna sig i tillfälligt eller under lång tid. De olika 
situationerna är 1. Akut hemlöshet 2. Institutionsvistelse och stödboende 3. Långsiktiga 
boendelösningar 4. Eget ordnat kortsiktigt boende. Man kan också skilja mellan 
hemlöshet på individuell och strukturell nivå. På individuell nivå grundar sig 
hemlöshet oftast i sociala faktorer medan den strukturella hemlösheten beror 
på att man saknar betalningsförmåga, köpoäng och de sociala nätverk som 
krävs för att komma in på bostadsmarknaden. 
 
Förslaget till Strategi mot hemlöshet i Örebro – Örebro kommuns arbete för en nollvision 
mot hemlöshet syftar övergripande till att bidra till en nollvision mot hemlöshet 
på lokal nivå. Eftersom Örebro kommun varken har mandat, befogenhet eller 
ekonomiska förutsättningar att hantera den komplexa 
hemlöshetsproblematikens alla delar, krävs ökad samverkan internt såväl som 
med andra aktörer, för att gemensamt bära och arbeta långsiktigt för en 
nollvision mot hemlöshet. Samverkan behöver omfatta både offentlig, privat 
och ideell sektor. Detta är också anledningen till att förslaget har remitterats 
brett, även externt, till organisationer och aktörer på lokal nivå som berörs av 
hemlöshetsfrågan.    

Förslaget till strategi innebär att Örebro kommun åtar sig att samordna arbetet 
på lokal nivå för en nollvision mot hemlöshet, vilket i sin tur innebär att 
resurser behöver avsättas för detta. Det handlar inte om ett tidsbegränsat 
projekt utan om ett långsiktigt och uthålligt arbete med fokus på främjande och 
förebyggande insatser där målet är att ingen ska behöva vara hemlös i Örebro 
kommun. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse: ”Förslag till strategi mot hemlöshet i Örebro – Örebro 
kommuns arbete för en nollvision mot hemlöshet”, 2022-02-16. 
Förslag: ”Strategi mot hemlöshet i Örebro – Örebro kommuns arbete för en 
nollvision mot hemlöshet”, 2022-02-23. 
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Bilaga 1: ”Sammanställning och hantering av remissvar avseende Strategi mot 
hemlöshet i Örebro”, 2022-02-16. 

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

1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Strategi mot hemlöshet i Örebro 
– Örebro kommuns arbete för en nollvision mot hemlöshet, antas. 

2. Kommundirektören får i uppdrag att skapa förutsättningar för 
implementeringen av strategin genom att 
- forma en organisation för ett långsiktigt och uthålligt nollvisionsarbete 
- skapa struktur för systematisk kartläggning, analys och uppföljning av 
strukturell och individuell hemlöshet lokalt 

3. Kommundirektören får i uppdrag att tillsätta en funktion för samordning av 
nollvisionen mot hemlöshet omfattande minst 50 % i ett uppstartsskede. 

4. Finansiering av samordnarfunktionen sker 2022 via utskottets utrymme för 
oförutsedda behov uppgående till max 400 tkr. Finansiering av 
samordnarfunktionen från och med år 2023 hanteras i budgetarbetet för år 
2023. 

Yrkande 
Martha Wiklund (V) yrkar i första hand på att ärendet ska vara berett vid 
dagens sammanträde och i andra hand att bifalla Strategi mot hemlöshet i 
Örebro med Vänsterpartiets föreslagna ändringar och tillägg. Skriftligt yrkande 
bifogas protokollet. 

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

Karolina Wallström (L) yrkar att ärendet ska återremitteras. 

Proposition 
Ordförande Linda Larsson (C) finner att det finns fem förslag till beslut, det 
vill säga Kommunstyrelseförvaltningens förslag i sin helhet samt Moderaternas 
med fleras yrkande att i första hand återremittera ärendet och Moderaternas 
yrkande att i andra hand avslå ärendet. Samt Martha Wiklunds (V) 
förstahandsyrkande att att ärendet ska vara berett vid dagens sammanträde och 
i andra hand att bifalla Strategi mot hemlöshet i Örebro med Vänsterpartiets 
föreslagna ändringar och tillägg. 

Ordföranden föreslår en propositionsordning där Moderaternas med fleras 
förslag att i första hand återremittera ärendet först ställs under proposition och 
att Vänsterpartiets förslag att ärendet ska vara berett vid dagens sammanträde 
därefter ställs under proposition. Ordföranden föreslår därefter att förslagen 
ställs mot varandra. Propositionsordningen godkänns av Kommunstyrelsens 
utskott för socialt förebyggande arbete. 
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Ordförande ställer först Moderaternas med fleras yrkande om återremiss mot 
att ärendet ska avgöras idag och finner att Kommunstyrelsens utskott för 
socialt förebyggande arbete beslutar att ärendet ska avgöras idag. 

Ordförande ställer därefter Vänsterpartiets förstahandsyrkande att ärendet ska 
vara berett vid dagens sammanträde under proposition och finner att 
Kommunstyrelsens utskott för socialt förebyggande arbete beslutar att avslå 
Vänsterpartiets förstahandsyrkande. 

Ordförande ställer slutligen Kommunstyrelseförvaltningens förslag i sin helhet 
mot Moderaternas andrahandsyrkande och Vänsterpartiets andrahandsyrkande 
och finner att Kommunstyrelsens utskott för socialt förebyggande arbete 
beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

Beslut 
Kommunstyrelsens utskott för socialt förebyggande arbete beslutar: 

1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Strategi mot hemlöshet i Örebro 
– Örebro kommuns arbete för en nollvision mot hemlöshet, antas. 

2. Kommundirektören får i uppdrag att skapa förutsättningar för 
implementeringen av strategin genom att 
- forma en organisation för ett långsiktigt och uthålligt nollvisionsarbete 
- skapa struktur för systematisk kartläggning, analys och uppföljning av 
strukturell och individuell hemlöshet lokalt 

3. Kommundirektören får i uppdrag att tillsätta en funktion för samordning av 
nollvisionen mot hemlöshet omfattande minst 50 % i ett uppstartsskede. 

4. Finansiering av samordnarfunktionen sker 2022 via utskottets utrymme för 
oförutsedda behov uppgående till max 400 tkr. Finansiering av 
samordnarfunktionen från och med år 2023 hanteras i budgetarbetet för år 
2023. 

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

Karolina Wallström (L) reserverar sig mot beslutet förmån för eget yrkande. 

Martha Wiklund (V) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för eget 
yrkande.
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Datum: 2022-03-29 Yrkande  
Kommunstyrelsens utskott för  
socialt förebyggande arbete 

 
 
6. Strategi mot hemlöshet i Örebro 
 
Vi i Vänsterpartiet ställer oss positiva till att kommunen nu tar fram ett viktigt 
dokument som är utformat för att hantera alla aspekter av hemlöshet. Att ha ett 
tydligt ställningstagande om nolltolerans mot hemlöshet är ett viktigt 
utgångsläge för att se till att sätta frågan högt på agendan. I Örebro så har 
hemlösas situation blivit allt svårare. Vi ser att behovet av tidiga insatser ökar 
och att vårt sociala skyddsnät inte fångar upp tillräckligt många människor. 
Ansvaret för alla dessa människor faller alltid på kommunen och är inget som 
går att lägga över på någon annan genom till exempel en upphandling.  

Men trots att dokumentet är välutformat så saknar Vänsterpartiet några punkter 
som behöver tillföras. 

- Strategin behöver ses över och revideras regelbundet. Därför är det 
viktigt med en tydlig formulering om en löpande revidering minst 
vartannat år.  

- Definiera vilka de övriga aktörerna som nämns i dokumentet är för att 
göra uppföljningen enklare. 

- Det finns alltid risker att människor faller mellan stolarna och det 
behöver vi motverka. Därför behöver det finnas en person med 
beslutanderätt som är ansvarig för dokumentet och som säkerställer att 
den inte bara blir en hyllvärmare.  

- Det måste finnas en riktig budget kopplad till strategin för att 
säkerställa att den kommer att gå att genomföra, inte bara en symbolisk 
sådan. 

- För att undvika onödiga missförstånd så måste samordningen mellan de 
olika förvaltningarna vara tydligare formulerad. 

- För att strategin ska göra skillnad på riktigt så måste den vara tvingande 
och bland annat använda vårt allmännyttiga bolag på ett annorlunda och 
bättre sätt.  

- Kommunen måste möjliggöra för de privata hyresvärdarna att kunna ta 
sitt sociala ansvar och att kommunen är med och stöttar i den processen. 

- Strategin behöver bli tydligare för att göra det enklare att skapa 
handlingsplaner kopplat till den. Till exempel; Vem riktar sig strategin 
till?  

- Strategin ska inte ha texter om upphandling. Det är viktigt att även 
mindre föreningar ska kunna göra sitt utan att vara tvungna att delta i 
krångliga upphandlingar. 

- Viktigt att politiken fortsatt är involverad i processen med strategin. 
Vad är nästa steg? Hur kommer avstämningen med politiken att se ut? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Med hänvisning till ovan yrkar Vänsterpartiet: 
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Datum: 2022-03-29 Yrkande  
Kommunstyrelsens utskott för  
socialt förebyggande arbete 
Att bifalla Strategi mot hemlöshet i Örebro med ovan föreslagna 

ändringar och tillägg. 

 

 
 
I händelse av att yrkandet faller ska detta betraktas som en reservation.  

 
 
 

För Vänsterpartiet 

Martha Wicklund (V) 
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