
Protokoll  Sov 76/2022 
 

  1 (5) 

Programnämnd social välfärd 
 
Datum: 2022-02-03 
Tid: 14:00–17:30 
Plats: Sessionssalen, Rådhuset och Teams 
 
Närvarande ledamöter 
Anna Andersson (KD) 
Johanna Reimfelt (L) 
Emelie Jaxell (M) 
Fisun Yavas (S) § 5 
Frederick Axewill (S) 
Jenny Thor (S) 
Pell Uno Larsson (S) 
Carina Toro Hartman (S) 
Martha Wicklund (V) 
Ann-Katrine Jondelius (M) 
Stina Ståhl (MP) 
David Larsson (SD) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Elvy Wennerström (S) Ersätter Marie Brorson (S) 
Gunhild Wallin (C) Ersätter Annika Tholster (C) 
Marie Montin (S) Ersätter Fisun Yavas (S) § 25 
 
Närvarande ersättare 
Tina Fingal Swens (C) 
Sara Maxe (KD) 
Ingemar Savonen (V) 
Florencia Lopez (M) 
 
Övriga 
Zandra Björnram Nämndsekreterare 
Patrik Jonsson Programdirektör 
Liselott Bergqvist Planerare 
Charlotte Westman  Lokalstrateg 
Arianne Axevill 
Jasmina Mann 
Jeanette Birgersson 
Marie Holmberg 
Lisa Hedbrant 
Birgitta Palmér 
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Paragraf 5 och 25 
 
 
 
 
Zandra Björnram, sekreterare 
 
Digitalt justerat protokoll. 
 
 
 
 
Johanna Reimfelt (L), ordförande 
 
 
 
 
Anna Andersson (KD), justerare 
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§ 5 Remiss - Strategi mot hemlöshet - Beslut 
Ärendenummer: Sov 624/2021 
Handläggare: Liselott Bergqvist 

Ärendebeskrivning 
Hemlöshet är en av våra stora samhällsutmaningar så på uppdrag av 
Kommunstyrelsens utskott för socialt förebyggande arbete har därför ett 
förslag till en strategi mot hemlöshet i Örebro tagits fram. Syftet med strategin 
är att på en kommunövergripande nivå, beskriva Örebro kommuns strategiska 
arbete för att förebygga och motverka hemlösheten lokalt och därmed bidra till 
en nollvision mot hemlöshet i Örebro. Målgruppen är de invånare som inte 
klarar av att anskaffa eller behålla en egen bostad, och där kommunens 
stödinsatser krävs för att hemlösheten ska brytas eller undvikas. 

Strategin består av fyra strategiska områden. Det första handlar om att skapa 
förutsättningar för arbetet med de övriga tre som har främjande, förebyggande 
och åtgärdande perspektiv. Strategiområdena förväntas att gemensamt bidra till 
ett uthålligt arbete för att i samverkan jobba mot det gemensamma målet att 
ingen ska behöva vara hemlös i Örebro kommun. 

Strategin gäller under perioden 2022 – 2030. Utvärdering och eventuell 
revidering ska ske efter halva tidsperioden. 
  

Sista svarsdag på remissen är förlängd till den 3 feb. 

Beslutsunderlag 
Remissförslag - Strategi mot hemlöshet i Örebro. Örebro kommuns arbete för 
en nollvision mot hemlöshet, KS 1789/2019 
Mottagarlista - Remiss angående förslag till strategi mot hemlöshet i Örebro - 
Örebro kommuns arbete för en nollvision mot hemlöshet. 
Tjänsteskrivelse, daterad, 2021-11-12 
Yttrande, daterat 2021-11-12 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd: 

1. Yttrandet antas och överlämnas till Kommunstyrelsens utskott för 
socialt förebyggande arbete. 
 

2. Paragrafen justeras omedelbart. 

Yrkande 
Emelie Jaxell (M) yrkar i första hand på att ärendet återremitteras och i andra 
hand att ärendet avslås. 

David Larsson (SD) yrkar bifall till Moderaternas förslag. 

Johanna Reimfelt (L) ber att få lägga ett särskilt yttrande till protokollet. 
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Proposition 
Ordförande finner att det finns tre förslag till beslut, det vill säga 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag, Emelie Jaxells (M) yrkande om 
återremiss i förstahand och att ärendet avslås i andra hand samt David Larsson 
(SD) yrkande om bifall till Emelie Jaxells (M) förslag. 

Ordförande ställer först yrkandet om återremiss under proposition och frågar 
om ärendet ska avgöras idag och finner att nämnden beslutar att ärendet ska 
avgöras idag. 

Ordförande ställer därefter kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut 
mot Emelie Jaxells (M) förslag att ärendet avslås och finner att nämnden 
beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

Beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd: 

1. Yttrandet antas och överlämnas till Kommunstyrelsens utskott för 
socialt förebyggande arbete. 

2. Paragrafen justeras omedelbart. 
3. Liberalerna lämnar ett särskilt yttrande till protokollet. 

Reservation 
Emelie Jaxell (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 

 

§ 25 Beslut om Tackkväll 2022 
Ärendenummer: Sov 96/2022 
Handläggare: Patrik Jonsson 

Ärendebeskrivning 
Kommunens återkommande tackkväll för de personer som på olika sätt 
engagerar sig inom det sociala området och på så sätt bidrar till att göra 
samhället lite varmare, vänligare och bättre, är planerad att genomföras under 
2022. Med anledning av pandemin ställdes tackkvällen in 2021. 

Syftet med festen är att tacka, uppmuntra, bekräfta och lyfta fram 
frivilligarbetare och föreningar. Genom att bjuda på en kväll med god mat och 
underhållning vill kommunen tacka för de insatser som görs. 

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår Programnämnd social välfärd att 
anordna en tackkväll under 2022 till ett maximalt belopp på 800 tkr och 1000 
deltagare. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-01-31 
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd: 

1. Tackkväll 2022 för frivilligarbetare och uppdragstagare inom det sociala 
området anordnas under 2022 till ett maximalt belopp på 800 tkr och 1000 
deltagare. 

2. Medel avsätts ur Programnämnd Social välfärds budget 2022. 

3. Programdirektören ansvarar för festkvällens genomförande innehållande 
underhållning, mat och lokal samt för att en upphandling genomförs. 

4. Beslutet justeras omedelbart. 

Yrkande 
Emelie Jaxell (M) och Johanna Reimfelt (L) yrkar på en ändring till punkt 3 att 
Programdirektören får i uppdrag att till nämnden återkomma med tidsplan för 
tackkvällen samt presentera alternativa förslag vid eventuella nya restriktioner. 

Martha Wiklund (V) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Carina Toro Hartman (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Proposition 
Ordförande finner att det finns 1 förslag till beslutspunkt 1,2 och 4 nämligen 
förvaltningens förslag samt bifallsyrkanden från Martha Wiklund (V), Carina 
Toro Hartman (S), ordförande finner därefter att det finns ett förslag till 
beslutspunkt 3, det vill säga förvaltningens förslag samt Emelie Jaxells (M) och 
Johanna Reimfelts (L) ändringsyrkande. 

Ordförande ställer först beslutspunkt 1,2 och 4 under proposition och finner 
att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 

Ordförande ställer därefter förvaltningens förslag till beslutspunkt 3 mot 
Emelie Jaxells (M) och Johanna Reimfelts (L) ändringsyrkande och finner att 
nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 

Beslut 
Programnämnd social välfärd beslutar: 

1. Tackkväll 2022 för frivilligarbetare och uppdragstagare inom det sociala 
området anordnas under 2022 till ett maximalt belopp på 800 tkr och 1000 
deltagare. 

2. Medel avsätts ur Programnämnd Social välfärds budget 2022. 

3. Programdirektören ansvarar för festkvällens genomförande innehållande 
underhållning, mat och lokal samt för att en upphandling genomförs. 

4. Beslutet justeras omedelbart.
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