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§ 46
Svar på motion om kampanj för att motverka
kriminella ungdomsgäng (KSKF/2018:305)
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Motionen avslås.

Reservationer
Kim Fredriksson (SD) och Charlott Elf (SD) reserverar sig muntligt emot beslutet
till förmån för bifall till motionen.

Ärendebeskrivning
Kim Fredriksson (SD) har den 8 augusti 2018 ämnar in en motion med förslag att
genomföra kampanjer för att motverka kriminella ungdomsgäng. Motionen
framhåller att polismyndighetens insatser inte är tillräckliga för att upprätthålla lag
och ordning och att det krävs krafttag föra att få kommunens invånare att engagera
sig för att skapa rättvisa och trygghet. Konkret skulle kampanjer för att motverka
kriminella ungdomsgäng innebära att genomföra utbildningsinsatser på skolor,
gator och torg där det uppmuntras att våga ingripa vid pågående personrån,
misshandel eller liknande. Öka kunskapen om vilka rättigheter man har som
invånare vid sådana ingripanden skulle också kunna ingå. Dessutom anser
motionären att vikten av att våga vittna behöver tryckas på. Motionären yrkar på:
 Att kommunfullmäktige bifaller motionen enligt motionens intentioner.
Motionen remitterades till kommunstyrelsen för beredning vid
kommunfullmäktiges sammanträde den 27 september 2018, § 172.
Kommunstyrelsen har inhämtat yttrande från socialnämnden.
I sitt yttrande föreslår socialnämnden att motionen avslås. Nämnden beskriver att
dess uppdrag bland annat är att i ett tidigt skede uppmärksamma och stötta unga
som är i behov av stöd och insatser till följd av begynnande och/eller eskalerande
kriminalitet. Nämnden möjliggör också för unga att lämna utanförskap och bryta en
tidigare kriminell livsstil genom verksamheten Vägvalet. Socialnämndens uppdrag
är mer individfokuserat än det som föreslås i motionen.
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den
8 februari 2019. Av skrivelsen framgår bland annat att frågan om lag och rätt ska
ingå i skolans ordinarie undervisning. Kampanjer av det här slaget brukar inte vara
verksamma. Eskilstuna kommun behöver arbeta mer utifrån ett hållbart och
långsiktigt perspektiv, inte med enskilda insatser.
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På kommunledningskontoret pågår ett arbete att ta fram ett samlat
utbildningspaket, om ett Eskilstuna, en kommun fri från brott och våld. Det har
genomförts utbildningsinsatser för skolpersonal kring våldsförebyggande arbete
med metoden mentorer i våldsförebyggande arbete (MVP). MVP är en modell där
personal blir utbildad och har sedan lektioner med eleverna kring våld,
könsstereotypa normer samt åhörarperspektivet. MVP är utvärderat och är en
modell som bidrar till ett förebyggande arbete för att nå målet, en kommun fri från
våld. Det finns i dag en etablerad samverkan med polis och det genomförs en del
utbildning för personal, som i sin tur förmedlar det till eleverna. I dagsläget har två
områdespoliser tillsatts och målet är att de ska bli åtta. Områdespoliserna har för
tillfället inriktningen unga och narkotika och har påbörjat samverkan med vissa
skolor.
Enskilda kampanjer är ingen långsiktig lösning, utan frågor som handlar om brott,
straff, våld, lag och rätt behöver integreras i skolans ordinarie arbete.
Utbildningsinsatser behöver samordnas i kommunen. Kampanjer är kostsamma och
det är svårt att mäta dess effekter. Det behöver finnas ett långsiktigt och hållbart
arbete som integreras i den ordinarie verksamheten. Kommunledningskontoret
föreslår att motionen avslås.

Yrkanden
Jimmy Jansson (S), Arne Jonsson (C) och Göran Gredfors (M) yrkar bifall till
kommunledningskontorets förslag, innebärande att motionen avslås.
Kim Fredriksson (SD) och Charlott Elf (SD) yrkar bifall till motionen.

Propositionsordning
Ordföranden finner att det finns följande förslag till beslut:
 Jimmy Jansson (S) med fleras yrkande om att bifalla
kommunledningskontorets förslag, innebärande att motionen avslås.
 Kim Fredriksson (SD) med fleras yrkande om att bifalla motionen.
Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att han ställer förslagen
mot varandra. Kommunstyrelsen godkänner propositionsordningen.
Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen har
beslutat att bifalla kommunledningskontorets förslag, innebärande att motionen
avslås.
______
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Motion om kampanj för att motverka kriminella ungdomsgäng
Det har nog inte undgått någon att kriminella ungdomsgäng stryker omkring och lever rövare
främst i Eskilstunas centrala delar. Rån, misshandel, hot om våld har tyvärr blivit
återkommande rapportering från lokalmedia. När polisen uppmanar folk att undvika att gå
hem själv på kvällar och efter krogen blir det extra tydligt att polisen inte räcker till för att
upprätthålla lag och ordning.
Det behövs krafttag för att få stadens invånare att engagera sig för att skapa trygghet och
rättvisa. Ett sätt är att kommunen tar initiativ tillsammans med Polisen för att genomföra
kampanjer för att motverka kriminella ungdomsgäng. Konkret skulle kampanjen kunna
innehålla utbildningsinsatser på skolor, gator och torg där det uppmuntras att våga ingripa vid
pågående personrån, misshandel eller liknade. Att fräscha upp folks kunskaper om vilka
rättigheter du som vanlig invånare har vid ett sådant ingripande vore också på sin plats.
Exempelvis innebörden av nödvärn, envarsgripande och hjälpares rätt.
Utöver detta ska även vikten av att våga vittna tryckas på. För så länge dessa kriminella
individer kommer undan med sina dåd utan rättsliga konsekvenser är risken stor att de
fortsätter. Vilket stöd du som vittne eller brottsoffer kan få ska också ingå i upplysningen.
Stadens invånare måste helt enkelt hjälpas åt för att rättsväsendet ska kunna döma och
bestraffa de kriminellas beteende och ge brottsoffren upprättelse.

Med anledning av detta yrkar jag på följande:
-

Att kommunfullmäktige bifaller motionen enligt motionens intentioner.

För Sverigedemokraterna Eskilstuna

Kim Fredriksson

Kommunstyrelsen
Kommunledningskontoret
Välfärd
Eva Carlsson 016-710 20 87
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Kommunstyrelsen

Svar på motion- Kampanj för att motverka kriminella
ungdomsgäng
Förslag till beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Motionen avslås

Ärendebeskrivning
En motion med förslag på att genomföra kampanjer för att motverka kriminella
ungdomsgäng inkom den 8 augusti 2018 från Kim Fredriksson (SD). Motionen
framhåller att polismyndighetens insatser inte är tillräckliga för att upprätthålla lag
och ordning och att det krävs krafttag föra att få kommunens invånare att engagera
sig för att skapa rättvisa och trygghet. Konkret skulle kampanjen för att motverka
krimninella ungdomsgäng innebära att genomföra utbildningsinsatser på skolor,
gator och torg där det uppmuntras att våga ingripa vid pågående personrån,
misshandel eller liknande. Öka kunskapen om vilka rättigheter man har som
invånare vid sådana ingripanden skulle också kunna ingå. Dessutom anser
motionären att vikten av att våga vittna behöver tryckas på. Motionen remitterades
till kommunstyrelsen för beredning vid kommunfullmäktiges sammanträde den 27
september 2018, § 172. Kommunstyrelsen har remiterat motionen till
socialnämnden för yttrande.
Socialnämndens yttrande
Socialnämnden föreslår att motionen avslås.
Nämnden beskriver i yttrandet och i sitt ställningstagande, att nämndens uppdrag,
bland annat är att i ett tidigt skede uppmärksamma och stötta unga som är i behov
av nämndens stöd och insatser till följd av begynnande och/eller eskalerande
kriminalitet. Nämnden möjliggör också unga att lämna utanförskap och bryta en
tidigare kriminell livsstil genom verksamheten Vägvalet. Socialnämndens uppdrag
är mer individfokuserat än det som föreslås i motionen, vilket handlar mer om
insatser som riktar sig till alla, där man vill skapa engagemang och uppmuntra till
civilkurage och ingripande vid pågående brott.
Kommunledningskontorets synpunkter
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Frågan om lag och rätt ska ingå i skolans ordinarie undervisning. Kampanjer av det
här slaget brukar inte vara verksamma, det skulle kunna ha motsatt effekt med
enskilda insatser för en specifik fråga. Eskilstuna kommun behöver i stället arbeta
mer utifrån ett hållbart och långsiktigt perspektiv. Det skulle kunna handla om att
skolan arbetar mer systematiskt med de här frågorna och kvalitetssäkrar
undervisningen kring lag och rätt. Även andra kommunala verksamheter som möter
barn och unga och deras vårdnadshavare behöver få in frågan i sitt sammanhang.
Polisen är viktig men utifrån polisens begränsade resurser så blir det svårt att få
poliserna in i skolundervisningen.
På kommunledningskontoret pågår ett arbete att ta fram ett samlat
utbildningspaket, om ett Eskilstuna, en kommun fri från brott och våld. Det har
genomförts utbildningsinsatser för skolpersonal kring våldsförebyggande arbete,
metoden -mentorer i våldsförebyggande arbete (MVP). De skolor som har gått
utbildningen är Årbyskolan, Stålforsskolan, Gökstensskolan och
Rekarnegymnasiet.
Årbyskolan har arbetet med MVP i ett och ett halvt år. Gökstensskolan och
Rekarnegymnasiet har påbörjat arbetet och Stålforsskolan kommer att påbörja det
praktiska arbetet under 2019. MVP är en modell där personal blir utbildade, och
har sedan lektioner med eleverna kring våld, könsterotypa normer samt
åhörarperspektivet. MVP är utvärderat och är en modell som bidrar till ett
förebyggande arbete för att nå målet, en kommun fri från våld.
Det finns i dag en etablerad samverkan med polis och det genomförs en del
utbildning för personal, som i sin tur förmedlar det till eleverna. Polisen behöver
vara synlig och möta barn och unga för att skapa tillit. Det är Polismyndighetens
målsättning. I dagsläget har två områdespoliser tillsatts och målet är att de ska bli
åtta.
Områdespoliserna har för tillfället inriktningen unga och narkotika och har påbörjat
samverkan med vissa skolor. Socialnämndens har bland annat ett uppdrag att
upptäcka unga i ett tidigt skede och stötta dem som är i behov av stöd och insatser
till följd av kriminalitet och utanförskap.
Kommunledningskontoret föreslår att motionen avslås.
Finansiering
Kampanjer är kostsamma och det är svårt att mäta dess effekter. Det behöver finnas
ett långsiktigt och hållbart arbete som integreras i den ordinarie verksamheten.
Konsekvenser för hållbar utveckling och en effektiv organisation
Enskilda kampanjer är ingen långsiktig lösning utan frågor som handlar om brott,
straff, våld, lag och rätt behöver integreras i skolans ordinarie arbetet.
Utbildningsinsatser behöver samordnas i kommunen.
KOMMUNLEDNINGSKONTRET
Tommy Malm

Marita Skog
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Utvecklingsdirektör

Beslutet skickas till:
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Beslutshandlingar:
Motion
Socialnämndens beslut
Socialnämndens tjänsteskrivelse
Kommunfullmäktiges beslut den 27 september 2018, § 172
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, välfärd
Socialnämnden
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SOCN/2018:152

§ 123
Remiss från kommunstyrelsen - Motion om kampanj
för att motverka kriminella ungdomsgäng - inlämnat
av SD
Beslut
Socialnämnden avslår motionen.

Ärendebeskrivning
Sverigedemokraterna har inkommit med en motion om kampanj för att motverka
kriminella ungdomsgäng. Motionen framhåller att polismyndighetens insatser inte
är tillräckliga för att upprätthålla lag och ordning och att det krävs krafttag för att få
kommunens invånare att engagera sig för att skapa rättvisa och trygghet. I
motionen föreslås en riktad utbildningsinsats som uppmuntrar till civilkurage och
ingripanden och syftar till att stärka kunskap kring nödvärn, envarsgripande och
hjälparens rätt.

Ställningstagande
Socialnämnden är en myndighet med uppdrag att utreda och tillgodose behovet av
vård och sociala tjänster för kommuninvånare som har behov av nämnda insatser.
Till nämndes uppdrag hör också att verka för trygghet, bidra till social hållbarhet
och förebygga social utestängning genom tidiga och förebyggande insatser,
uppsökande verksamhet och deltagande i samhällsplanering. Nämnden bedriver
uppsökande arbete i form av fältgrupper för att skapa trygghet och förutsättningar
för hållbara möten med unga i kommunens utsatta stadsdelar. Den uppsökande
verksamheten ger nämnden möjlighet att tidigt uppmärksamma och stötta unga
som är i behov av nämndens stöd och insatser till följd av begynnande och/eller
eskalerande kriminalitet. Nämnden möjliggör för och stöttar också unga att lämna
utanförskap och bryta en tidigare kriminell livsstil genom verksamheten Vägvalet.
Insatser som den som föreslås i motionen - som riktar sin till alla kommunens
invånare och som syftar till att skapa engagemang och uppmuntra till civilkurage
och ingripande vid pågående brott - faller inte vanligtvis inom ramen för nämndens
uppdrag och verksamhet och nämnden ställer sig undrande till om en sådan insats
är förenlig med den strategi för trygghet och säkerhet som antagits av kommunen.
Socialnämndens val av insatser och stöd - för att skapa trygghet såväl som
förebygga att unga far illa och riskerar utanförskap till följd av begynnande
och/eller eskalerande kriminalitet - följer kommunens gemensamma strategi för
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trygghet och säkerhet, antagen av kommunfullmäktige 2015-02-26. Strategin
redogör för ansats och målsättning i kommunen och omfattar en handlingsplan för
kommunens brottsförebyggande arbete samt styrdokument för samverkan med
polismyndigheten. I strategin framhålls värdet av att motverka att unga hamnar i
brottslig verksamhet och uttrycker vidare att så ska ske genom meningsfull
sysselsättning och tidiga insatser vid tecken på kriminalitet. Lokal samverkan och
ett gemensamt förhållningssätt, uppsökande verksamhet och att arbeta med ungas
värderingar och lyfts fram som avgörande.

Yrkanden
Göran Gredfors (M) yrkar avslag till motionen. Lotta Jonsson (KD), Nina Tuncer
(S), Tibor Sjöberg (M) samt Erica Hallenstam (MP) instämmer i Göran Gredfors
yrkande.
Sven-Göran Sigurd (SD) yrkar bifall till motionen.

Propositionsordning
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut:
-Bifall till Göran Gredfors yrkande om avslag till Sverigedemokraternas motionen
-Bifall till Sverigedemokraternas motionen
Ordföranden föreslår en propositionsordning där förslagen ställs mot varandra.
Nämnden godkänner propositionsordningen.
Ordföranden ställer de två förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutat
enligt Göran Gredfors yrkande att avslå motionen.
_____
Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen

Vi gör Eskilstuna – tillsammans
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Socialnämnden
Socialförvaltningen
Utveckling och innovation
Maja Sejdic 016-710 34 51
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Socialnämnden

Yttrande från Socialnämnden – motion om kampanj
för att motverka kriminella ungdomsgäng
Förslag till beslut
Motionen anses besvarad och yttrandet översänds till kommunstyrelsen

Ärendebeskrivning
Sverigedemokraterna har inkommit med en motion om kampanj för att motverka
kriminella ungdomsgäng. Motionen framhåller att polismyndighetens insatser inte
är tillräckliga för att upprätthålla lag och ordning och att det krävs krafttag för att få
kommunens invånare att engagera sig för att skapa rättvisa och trygghet. I
motionen föreslås en riktad utbildningsinsats som uppmuntrar till civilkurage och
ingripanden och syftar till att stärka kunskap kring nödvärn, envarsgripande och
hjälparens rätt.

Ställningstagande
Socialnämnden är en myndighet med uppdrag att utreda och tillgodose behovet av
vård och sociala tjänster för kommuninvånare som har behov av nämnda insatser.
Till nämndes uppdrag hör också att verka för trygghet, bidra till social hållbarhet
och förebygga social utestängning genom tidiga och förebyggande insatser,
uppsökande verksamhet och deltagande i samhällsplanering. Nämnden bedriver
uppsökande arbete i form av fältgrupper för att skapa trygghet och förutsättningar
för hållbara möten med unga i kommunens utsatta stadsdelar. Den uppsökande
verksamheten ger nämnden möjlighet att tidigt uppmärksamma och stötta unga
som är i behov av nämndens stöd och insatser till följd av begynnande och/eller
eskalerande kriminalitet. Nämnden möjliggör för och stöttar också unga att lämna
utanförskap och bryta en tidigare kriminell livsstil genom verksamheten Vägvalet.
Insatser som den som föreslås i motionen - som riktar sin till alla kommunens
invånare och som syftar till att skapa engagemang och uppmuntra till civilkurage
och ingripande vid pågående brott - faller inte vanligtvis inom ramen för nämndens
uppdrag och verksamhet och nämnden ställer sig undrande till om en sådan insats
är förenlig med den strategi för trygghet och säkerhet som antagits av kommunen.
Socialnämndens val av insatser och stöd - för att skapa trygghet såväl som
förebygga att unga far illa och riskerar utanförskap till följd av begynnande
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och/eller eskalerande kriminalitet - följer kommunens gemensamma strategi för
trygghet och säkerhet, antagen av kommunfullmäktige 2015-02-26. Strategin
redogör för ansats och målsättning i kommunen och omfattar en handlingsplan för
kommunens brottsförebyggande arbete samt styrdokument för samverkan med
polismyndigheten. I strategin framhålls värdet av att motverka att unga hamnar i
brottslig verksamhet och uttrycker vidare att så ska ske genom meningsfull
sysselsättning och tidiga insatser vid tecken på kriminalitet. Lokal samverkan och
ett gemensamt förhållningssätt, uppsökande verksamhet och att arbeta med ungas
värderingar och lyfts fram som avgörande.
Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen

FÖR SOCIALFÖRVALTNINGEN

Mehmed Hasanbegovic
Förvaltningschef

Joakim Danielsson
Kvalitetschef
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§ 172
Motion om kampanj för att motverka kriminella
ungdomsgäng (KSKF/2018:305)
Beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Ärendebeskrivning
Kim Fredriksson (SD) har den 8 augusti 2018 lämnat in en motion om kampanj för
att motverka kriminella ungdomsgäng.
Motionären yrkar på följande:
 Att kommunfullmäktige bifaller motionen enligt motionens intentioner.
______
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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