Kommunstyrelsen
Kommunledningskontoret
Välfärd
Marita Skog 016-710 55 19

2018-01-08

1 (2)

KSKF/2017:705

Kommunstyrelsen

Ansökan om medel för trygghetsskapande insatser
till Årbyföreningen
Förslag till beslut
Årbyföreningen får 200 000 kronor från bostadssociala medel för sitt trygghetsskapade
arbete under 2018.

Ärendeskrivning
Sedan 2013 har Årbyföreningen, Studiefrämjandet och Klara Fastigheter AB engagerat
sig i utvecklingsarbete i Årby för att få en socialt hållbar stadsdel. Klara Fastigheter AB
har tre år i rad upplåtit lokaler för detta utan att ta ut en avgift för hyra. Fokus i
föreningens arbete har varit att arbeta med ungdomar genom kultur och konst för att
främja en sammanhållning i Årby. För att få arbetet att fungera har föreningen skapat
en samordningstjänst som samordnar det som ska göras och ske i Årby tillsammans
med allaktivitetspersonal (se ansökan tillhörande ärendet). Den är ett komplement till
annan verksamhet i Årby, bland annat håller de lokaler öppna när andra har stängt
samt att de tillåter äldre ungdomar att komma in. Med tanke på oron i Årby har
föreningens verksamhet stor betydelse för att skapa trygghet i området.
Som tidigare år har kommunledningskontoret under 2016-2017 disponerat medel från
Kommunfastigheter AB:s resultat från 2015-2016, bostadssociala medel. Även för
2018 finns det medel. Dispositionen av medlen har skett enligt Boverkets rapport
2013:1 med regler för Värdeöverföringar från allmännyttiga kommunala
bostadsaktiebolag.
De bostadssociala medlen används dels i samverkan med Eskilstuna
Kommunfastigheter AB där rådighet över fastighetsbeståndet finns samt enligt den
plan för prioriterad stadsdelsutveckling som antagits av kommunfullmäktige. De
bostadssociala medlen används också för stöd till stadsdels- och områdesutveckling i
icke-kommunal regi, där arrangörer ansöker om stöd från kommunledningskontoret.
Av dessa medel har 200 000 kronor tilldelats Årbyföreningens konkreta arbete för
respektive år från 2015-2017.
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Kommunledningskontorets synpunkter
Kommunledningskontoret ser positivt på den samverkan som sker med ideella och
privata aktörer i Årby. Det behövs olika grupper som gemensamt arbetar för ett
tryggare Årby. För att skapa kontinuitet i det samlade arbetet i Årby anser
kommunledningskontoret att Årbyföreningen kan få ett bidrag på 200 000 kronor från
bostadssociala medel för sitt trygghetsarbete under 2018.
Finansiering
Förslaget är att Årbyföreningen får 200 000 kronor från bostadssociala medel. Under
2018 bör Årbyföreningen tillsammans med Studiefrämjandet och Klara Fastigheter
AB konkretisera sitt arbete och hitta ett tydligt samarbete med de kommunala
verksamheterna i Årby. Likaså att föreningen hittar annan finansiering inför 2019 än
kommunala medel.
Konsekvenser för hållbar utveckling och en effektiv organisation
För att öka tryggheten i Årby är det nödvändigt att kommunala, privata och ideella
krafter samarbetar.
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