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§ 50
Svar på motion om att införa trygghetsbidrag
(KSKF/2018:327)
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Motionen förklaras besvarad.

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

Ärendebeskrivning
Kim Fredriksson (SD) har inkommit med en motion om att införa ett
trygghetsbidrag till föreningar som vill verka för ett tryggare Eskilstuna. Bidraget
syftar enligt motionären till att fler föreningar ska stimuleras till att ta ett större
samhällsansvar genom ökad närvaro i otrygga områden och på otrygga platser.
Som exempel på insatser som bidraget skulle kunna användas till nämns arbete
med att fånga upp ungdomar som ligger i riskzon för att hamna i kriminalitet,
förmå fler att våga vittna, arrangera nattvandringar eller uppmuntra till stärkt
grannsamverkan. Kriterier för bidraget ska arbetas fram i samråd med lämpliga
aktörer. Motionären yrkar:
 Att Eskilstuna kommun inför trygghetsbidrag enligt motionens intentioner.
Motionen remitterades till kommunstyrelsen för beredning på kommunfullmäktiges
sammanträde den 27 september 2018, § 174. Yttrande har inhämtats från kulturoch fritidsnämnden.
Kultur- och fritidsnämnden betalar idag ut bidrag till föreningar som är
stödberättigade. För att bli en stödberättigad förening finns vissa kriterier en
förening måste uppfylla. När föreningen uppfyllt kraven har den möjlighet att
ansöka om föreningsbidrag samt att hyra lokaler till subventionerat pris.
Bidrag likt det motionären efterfrågar finns redan inom befintligt kommunalt
stödsystem, så kallat stimulansbidrag. Stimulansbidrag används när en förening gör
en särskild satsning. Det kan exempelvis vara ett projekt som syftar till att förbättra
föreningens arbete eller, att inleda en ny verksamhet på försök eller uppsökande
verksamhet för att nå nya målgrupper. Ansökningar bedöms utifrån följande
kriterier:
• Samverkan med skolan, fritidsgårdar och mötesplatser
• Insatser för att nya målgrupper ska ta del av föreningens verksamhet
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Insatser som stödjer en hållbar utveckling så som miljö, jämställdhet,
mångfald eller motverkar diskriminering

De trygghetsskapande aktiviteter föreningslivet bedriver idag som stärker närvaron
på kvällar och helger i kommunens prioriterade stadsdelar stöds redan idag av
kultur- och fritidsnämnden genom stimulansbidrag. På grund av att de bidrag
motionären efterfrågar liknar det befintliga stimulansbidraget, samt att
trygghetsskapande aktiviteter redan bedrivs idag med stöd av stimulansbidraget
anser kultur- och fritidsnämnden att motionen ska anses vara besvarad.
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den
4 februari 2019. Av skrivelsen framgår bland annat att det pågår en översyn av
Eskilstunas kommuns föreningsstöd på uppdrag av kultur- och fritidsnämnden, som
kommer färdigställas under våren 2019.
En trygghetsskapande insats som bidraget skulle kunna användas till enligt
motionen är nattvandringar. Eskilstuna kommun har tidigare haft ett kontant bidrag
till nattvandringar. Bidraget bidrog inte i någon större utsträckning till utvecklingen
av nattvandringar i Eskilstuna. Bland annat utifrån föreningskravet som blev ett
hinder för engagerade privatpersoner utan koppling till någon förening. I dag stöttar
Eskilstuna kommun nattvandring genom samverkan med stiftelsen Nattvandring.nu
som samordnar nattvandring. Samarbetet har gjort att det finns fler nattvandringsgrupper än tidigare när det fanns ett riktat föreningsbidrag. En formalisering genom
ett kommunalt bidrag riskerar att fungera negativt för engagemanget hos de som
saknar koppling till en förening.
Ett delmål i Eskilstuna kommunkoncerns idrottspolitiska plan respektive Eskilstuna
kommunkoncerns kulturpolitiska plan är att regler för bidrag och sponsring ska
vara begripliga och transparenta. Enligt planerna har kultur- och fritidsnämnden ett
särskilt ansvar att tydligare koordinera kommunens stöd och subventioner till
föreningslivet.
Att införa ett nytt föreningsbidrag för verksamhet som redan idag skulle kunna
hanteras inom befintligt stödsystem riskerar att skapa otydlighet gentemot
föreningar. Om ett eventuellt trygghetsbidrag skulle hanteras av annan nämnd än
kultur- och fritidsnämnden ökar risken för bristande likställighet i handläggning
mellan olika bidragsformer, minskad helhetssyn, risk för dubbel finansiering och
ökad administration istället för samlad handläggningskompetens under en nämnd.
Utifrån ovanstående bör motionen förklaras besvarad. Eventuella förändringar av
föreningsstödet bör invänta resultaten av den översyn som genomförs på uppdrag
av kultur- och fritidsnämnden.
Kostnader för förslaget att införa en ny bidragsform påverkas främst av hur stor
summa som avsätts för det totala trygghetsbidraget. Utöver det tillkommer viss
administration och handläggning av ansökningar och arbete med utbetalningar och
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uppföljning. Om ett trygghetsbidrag hanteras av kultur- och fritidsnämnden kan
även kostnader för administration och handläggning av ansökningar om att bli
stödberättigad förening tillkomma.

Yrkanden
Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag, innebärande
att motionen förklaras besvarad.
Kim Fredriksson (SD), Mikael Nygren (SD) och Charlott Elf (SD) yrkar bifall till
motionen.

Propositionsordning
Ordföranden finner att det finns följande förslag till beslut:
 Jimmy Janssons (S) yrkande om att bifalla kommunledningskontorets förslag,
innebärande att motionen förklaras besvarad.
 Kim Fredriksson (SD) med fleras yrkande om att bifalla motionen.
Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att förslagen ställs emot
varandra. Kommunstyrelsens godkänner propositionsordningen.
Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen har
beslutat enligt kommunledningskontorets förslag, innebärande att motionen
förklaras besvarad.
______
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Motion om att införa trygghetsbidrag
Det är något allvarligt fel på samhällsutvecklingen i Eskilstuna. Bilar eldas på löpande band,
kriminella ungdomsgäng rånar folk på stan, polisen uppmanar invånarna att inte gå hem själva
sena kvällar och i valrörelsen utsetts även politiker för sten- och äggkastning. Det är tydligt att
den rödblåa kommunmajoriteten inte förmår bryta utvecklingen och skapa trygghet i
kommunen.
Polisen har huvudansvaret för att upprätthålla lag och ordning men kommunen har också ett
stort ansvar gentemot sina invånare. För att ta ett steg i rätt riktning behöver civilsamhället
och föreningslivet kopplas på ytterligare i kampen för ett tryggare Eskilstuna.
Ett sätt att främja trygghetsarbetet är att införa ett trygghetsbidrag till föreningar som vill
verka för ett tryggare Eskilstuna. Syftet är att fler föreningar ska stimuleras till att ta ett större
samhällsansvar genom ökad närvaro i otrygga områden och platser. Det kan vara allt ifrån att
arbeta med att fånga upp ungdomar som ligger i riskzonen att hamna i kriminalitet, förmå fler
att våga vittna, till att arrangera nattvandringar eller uppmuntra till stärkt grannsamverkan.
Detaljerade kriterier för att få ta del av trygghetsbidraget ska arbetas fram i samråd med
lämpliga aktörer. Givetvis ska förslaget när det väl är infört uppmärksammas och
kommuniceras ut för att få in ansökningar från föreningslivet.

Med anledning av detta yrkar jag på:
̶ Att Eskilstuna kommun inför trygghetsbidrag enligt motionens intentioner.

För Sverigedemokraterna Eskilstuna

Kim Fredriksson

Kommunstyrelsen
Kommunledningskontoret
Välfärd
Mattias Berglund 016-710 32 54
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Kommunstyrelsen

Svar på motion om att införa ett trygghetsbidrag
Förslag till beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Motionen förklaras besvarad.

Sammanfattning
Kim Fredriksson (SD) har inkommit med en motion om att införa ett
trygghetsbidrag till föreningar som vill verka för ett tryggare Eskilstuna. Motionen
remitterades till kommunstyrelsen och yttrande har inhämtats från kultur- och
fritidsnämnden.
Bidrag likt det motionären efterfrågar finns redan inom befintligt kommunalt
stödsystem, så kallat stimulansbidrag. Det har funnits ett riktat bidrag till
nattvandringar tidigare men det har inte gett önskad effekt. Eventuella förändringar
av föreningsstöd bör invänta resultaten från den översyn som pågår på uppdrag av
kultur- och fritidsnämnden. Förslaget är att motionen bör anses besvarad.
Ärendebeskrivning
Kim Fredriksson (SD) har inkommit med en motion om att införa ett
trygghetsbidrag till föreningar som vill verka för ett tryggare Eskilstuna. Bidraget
syftar enligt motionären till att fler föreningar ska stimuleras till att ta ett större
samhällsansvar genom ökad närvaro i otrygga områden och på otrygga platser.
Som exempel på insatser som bidraget skulle kunna användas till nämns arbete
med att fånga upp ungdomar som ligger i riskzon för att hamna i kriminalitet,
förmå fler att våga vittna, arrangera nattvandringar eller uppmuntra till stärkt
grannsamverkan. Kriterier för bidraget ska arbetas fram i samråd med lämpliga
aktörer. Motionären yrkar att Eskilstuna kommun inför ett trygghetsbidrag i
enlighet med motionens intentioner.
Motionen remitterades till kommunstyrelsen för beredning på kommunfullmäktiges
sammanträde den 27 september 2018, § 174, och yttrande har inhämtats från
kultur- och fritidsnämnden.
Kultur- och fritidsnämndens yttrande
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Kultur- och fritidsnämnden betalar idag ut bidrag till föreningar som är
stödberättigade. För att bli en stödberättigad förening finns vissa kriterier en
förening måste uppfylla. När föreningen uppfyllt kraven att bli stödberättigad har
den möjlighet att ansöka om föreningsbidrag samt att hyra lokaler till
subventionerat pris.
Föreningsmedlemskap bidrar till en ökad integration, delaktighet samt trygghet. I
Eskilstuna kommun är föreningar verksamma inom alla stadsdelar för att på bästa
möjliga sätt kunna nå ut till alla barn och ungdomar. Det är viktigt att kunna ge alla
barn och ungdomar en berikande fritid oavsett vilken stadsdel de bor i, så att alla
har lika möjlighet att erhålla de effekter som kommer av ett föreningsengagemang.
Bidrag likt det motionären efterfrågar finns redan inom befintligt kommunalt
stödsystem, så kallat stimulansbidrag. Stimulansbidrag används när en förening gör
en särskild satsning. Det kan exempelvis vara ett projekt som syftar till att förbättra
föreningens arbete eller, att inleda en ny verksamhet på försök eller uppsökande
verksamhet för att nå nya målgrupper.
Ansökningar bedöms utifrån följande kriterier:
• Samverkan med skolan, fritidsgårdar och mötesplatser
• Insatser för att nya målgrupper ska ta del av föreningens verksamhet
• Insatser som stödjer en hållbar utveckling så som miljö, jämställdhet,
mångfald eller motverkar diskriminering
De trygghetsskapande aktiviteter föreningslivet bedriver idag som stärker närvaron
på kvällar och helger i kommunens prioriterade stadsdelar stöds redan idag av
kultur- och fritidsnämnden genom stimulansbidrag.
På grund av att de bidrag motionären efterfrågar liknar det befintliga
stimulansbidraget, samt att trygghetsskapande aktiviteter föreningar redan bedrivs
idag med stöd av stimulansbidraget anser kultur- och fritidsnämnden att motionen
ska anses vara besvarad.
Kommunledningskontorets synpunkter
Det pågår en översyn av Eskilstunas kommuns föreningsstöd på uppdrag av kulturoch fritidsnämnden av en extern konsult som kommer färdigställas under våren
2019.
En liknande översyn har gjorts tidigare med utgångspunkt från kultur- och
fritidsnämndens samlade stöd från 2010. Rapporten låg till grund för utvecklingen
av nuvarande regelverk för föreningsstöd som beslutades av kommunfullmäktige i
juni 2012. Bland annat minskades antalet bidragsformer för att underlätta
tydligheten gentemot föreningar, öka systemets flexibilitet och minska risken för
att vissa verksamheter inte passade in bland snävt avgränsade bidragsformer. Det
gjordes även för att underlätta för nya föreningar att söka stöd för sin verksamhet.
En trygghetsskapande insats som bidraget skulle kunna användas till enligt
motionen är nattvandringar. Eskilstuna kommun har tidigare haft ett kontant bidrag
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till nattvandringar. Bidraget bidrog inte i någon större utsträckning till utvecklingen
av nattvandringar i Eskilstuna. Bland annat utifrån föreningskravet som blev ett
hinder för engagerade privatpersoner utan koppling till någon förening.
I dag stöttar Eskilstuna kommun nattvandring genom samverkan med stiftelsen
Nattvandring.nu som samordnar nattvandring. Samarbetet med stiftelsen har
bidragit till ett bättre arbete med nattvandring. Bland annat bistår stiftelsen med
utbildning, kläder och försäkring för nattvandrare oavsett om nattvandringen sker
via en förening eller privatpersoner.
Samarbetet har gjort att det finns fler nattvandringsgrupper än tidigare när det fanns
ett riktat föreningsbidrag. Skillnaden är att initiativen till nattvandringsgrupperna
kommer från boende och bygger på samhällsengagemang och vilja att bidra till
tryggheten i den egna stadsdelen. Fördelen är att det är enklare för engagerande
boende med en förankring i stadsdelen att börja nattvandra.
Bland annat har det startats mammagrupper som nattvandrar i Årby, Fröslunda och
Brunnsbacken efter inspiration från Kvinnokraft Fittja 1 vars grundare Fatima Ipek
föreläst för nattvandringsgrupper i Eskilstuna. Det finns även nattvandringsgrupper
i Torshälla och Skogsängen. En nattvandringsgrupp är på gång att startas i Nyfors i
samverkan mellan kulturföreningen Royal och hyresgästföreningen. Ett exempel på
nattvandring i föreningsregi är Nova Fitness som nattvandrar i flera delar av
Eskilstuna.
Nattvandringen har gett positiva effekter i flera stadsdelar med minskad
skadegörelse. Det finns också ett gott samarbete med fastighetsägare och
nattvandringsgrupper i olika stadsdelar. Det finns alltid potential för utveckling
men för nattvandring är det inte säkert att mer pengar gör skillnad. En
formalisering genom ett kommunalt bidrag riskerar istället att fungera negativt för
engagemanget hos de som saknar koppling till en förening.
Ett delmål i Eskilstuna kommunkoncerns idrottspolitiska plan respektive Eskilstuna
kommunkoncerns kulturpolitiska plan är att regler för bidrag och sponsring ska
vara begripliga och transparenta. Enligt planerna har kultur- och fritidsnämnden ett
särskilt ansvar att tydligare koordinera kommunens stöd och subventioner till
föreningslivet.
Att införa ett nytt föreningsbidrag för verksamhet som redan idag skulle kunna
hanteras inom befintligt stödsystem riskerar att skapa otydlighet gentemot
föreningar.
Om ett eventuellt trygghetsbidrag skulle hanteras av annan nämnd än kultur- och
fritidsnämnden ökar risken för bristande likställighet i handläggning mellan olika
bidragsformer, minskad helhetssyn, risk för dubbel finansiering och ökad
administration istället för samlad handläggningskompetens under en nämnd.
https://www.aftonbladet.se/svenskahjaltar/a/21GKGx/fatma-63-gjorde-succe-varfor-ska-baramannen-bestamma
1
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Utifrån ovanstående bör motionen anses besvarad. Eventuella förändringar av
föreningsstödet bör invänta resultaten av den översyn som genomförs på uppdrag
av kultur- och fritidsnämnden.
Finansiering
Kostnader för förslaget att införa en ny bidragsform påverkas främst av hur stor
summa som avsätts för det totala trygghetsbidraget. Utöver det tillkommer viss
administration och handläggning av ansökningar och arbete med utbetalningar och
uppföljning. Om ett trygghetsbidrag hanteras av kultur- och fritidsnämnden kan
även kostnader för administration och handläggning av ansökningar om att bli
stödberättigad förening tillkomma.
Konsekvenser för hållbar utveckling och en effektiv organisation
Det stöd föreningslivet får från Eskilstuna kommunkoncern är ett erkännande av
dess samhällsnytta. Det samlade stödet ska främja integration och stödja en hållbar
utveckling. Resurserna ska fördelas likvärdigt mellan flickor och pojkar, kvinnor
och män. Stödet ska ge alla möjlighet att ta del av föreningslivets verksamhet i
Eskilstuna kommun. Föreningslivet har en viktig roll i att bemöta många av de
problem som nämns i motionen. Civilsamhället tar ett stort samhällsansvar och om
ytterligare ett bidrag instiftas med syfte att få föreningar att ta ett ännu större
samhällsansvar är det viktigt att det utformas med respekt för föreningars
kärnverksamhet.
För att skapa förtroende är det viktigt att kommunkoncernen alltid är öppen och
transparent kring beslut om bidrag med tydliga regelverk. Kommunkoncernen
behöver visa att fördelningen av bidrag sker utifrån likställighet och på
demokratiska grunder.
KOMMUNLEDNINGSKONTORET

Tommy Malm
Kommundirektör

Eva Norberg
Kommunikationsdirektör

Beslutshandlingar:
Motion
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämndens tjänsteskrivelse
Kommunfullmäktiges beslut från den 27 september 2018, § 174
Beslutet skickas till:
Kultur- och fritidsnämnden
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, välfärd
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§ 91
Remiss - Motion om att införa trygghetsbidrag inlämnad av SD (KFN/2018:183)
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner yttrandet och översänder det till
kommunstyrelsen.

Förslag till kommunfullmäktige
Motionen anses besvarad.

Sammanfattning
Kim Fredriksson (SD) har den 29 augusti 2018 inkommit med en motion om att
införa ett trygghetsbidrag till föreningar som vill verka för ett tryggare Eskilstuna.
Syftet med att införa ett trygghetsbidrag är att flera föreningar ska stimuleras till att
ta ett större samhällsansvar genom ökad närvaro i otrygga områden och platser.
Kultur- och fritidsnämnden anser att motionen ska anses vara besvarad på grund av
att bidrag likt det motionären efterfrågar redan finns inom befintligt kommunalt
stödsystem och nyttjas av föreningar.

Ärendebeskrivning
Kim Fredriksson (SD) har den 29 augusti 2018 inkommit med en motion om att
införa ett trygghetsbidrag till föreningar som vill verka för ett tryggare Eskilstuna.
Motionären anser att det är något allvarligt fel på samhällsutvecklingen i
Eskilstuna. Bilar eldas upp, kriminella ungdomsgäng rånar folk på stan, polisen
uppmanar invånarna att inte gå hem själva sena kvällar och i valrörelsen har
politiker utsatts för både ägg- och stenkastning. Motionären anser att polisen har
huvudansvaret för att upprätthålla lag och ordning, men kommunen har också ett
stort ansvar gentemot sina invånare. För att ta ett steg i rätt riktning anser
motionären att civilsamhället och föreningslivet behöver kopplas på i kampen för
ett tryggare Eskilstuna.
Syftet med att införa ett trygghetsbidrag anser motionären är att flera föreningar ska
stimuleras till att ta ett större samhällsansvar genom ökad närvaro i otrygga
områden och platser. Föreningar kan exempelvis arbeta med att fånga upp
ungdomar som ligger i riskzonen att hamna i kriminalitet, förmå fler att våga vittna,
arrangera nattvandring eller uppmuntra till stärkt grannsamverkan.
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Yttrande
Kultur- och fritidsnämnden betalar idag ut bidrag till föreningar som är
stödberättigade. För att bli en stödberättigad förening finns vissa kriterier
föreningar måste uppfylla. När föreningen uppfyllt kraven att bli stödberättigad har
den möjlighet att ansöka om föreningsbidrag samt hyra lokaler till subventionerat
pris.
Genom att vara aktiv inom en förening bidrar det till en ökad integration,
delaktighet samt trygghet. I Eskilstuna kommun är föreningar verksamma inom alla
stadsdelar för att på bästa möjliga sätt kunna nå ut till alla barn och ungdomar. Det
är viktigt att kunna ge alla barn och ungdomar en berikande fritid oavsett vilken
stadsdel de bor i, så att alla har lika möjlighet att erhålla de ökade effekter
föreningslivet ger.
Bidrag likt det motionären efterfrågar finns redan inom befintligt kommunalt
stödsystem, stimulansbidrag. Stimulansbidrag innebära att en förening gör en
särskild satsning som exempelvis kan vara ett projekt som syftar till att förbättra
föreningens arbete, att inleda en ny verksamhet på försök eller uppsökande
verksamhet för nya målgrupper.
Ansökningar bedöms utifrån följande kriterier:
• Samverkan med skolan, fritidsgårdar och mötesplatser
• Insatser för att nya målgrupper ska ta del av föreningens verksamhet
• Insatser som stödjer en hållbar utveckling så som miljö, jämställdhet,
mångfald eller motverkar diskriminering
De trygghetsskapande aktiviteter föreningslivet bedriver idag som stärker närvaron
på kvällar och helger i kommunens prioriterade stadsdelar stödjer kultur- och
fritidsnämnden genom att bevilja stimulansbidrag till föreningar som exempelvis
har idrottsverksamhet i Årby på fredagskvällar.
På grund av att de bidrag motionären efterfrågar liknar det befintliga
stimulansbidraget, samt att de trygghetsskapande aktiviteter föreningar bedriver
idag görs med stöd av stimulansbidraget anser kultur- och fritidsnämnden att
motionen ska anses vara besvarad.

Finansiering
Eftersom bidrag likt det motionären efterfrågar redan finns inom systemet för
föreningsstöd bedöms eventuell finansiering kunna ske inom befintlig ram.

Vi gör Eskilstuna – tillsammans
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämnden

Sida

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

3(3)

2018-12-12

Konsekvenser för hållbar utveckling och en effektiv organisation
Eftersom bidrag likt det motionären efterfrågar redan finns inom systemet för
föreningsstöd bedöms förslaget inte leda till några konsekvenser gällande hållbar
utveckling eller en effektiv organisation.

Yrkanden
Anette Stavehaug (V) yrkar avslag på remissvaret.
Marielle Lahti (MP) yrkar avslag på remissvaret.
Mikael Strömberg (SD) och Anita Nygren (SD) yrkar avslag på remissvaret.
Karola Bast (S) yrkar bifall till framställan.

Propositionsordning
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut: bifall till framställan och
avslag till framställan.
Ordföranden föreslår en propositionsordning där bifall ställs mot avslag.
Ordföranden finner att nämnden beslutat att bifalla framställan.

Reservationer
Mikael Strömberg (SD), Anita Nygren (SD), Marielle Lahti (MP) och Anette
Stavehaug (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för egna förslag.
Sverigedemokraterna (Bilaga A) och Miljöpartiet (Bilaga B) inkommer med
skriftliga reservationer.
Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen

Vi gör Eskilstuna – tillsammans
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämnden

2018-11-01

Kultur- och fritidsförvaltningen
Förvaltningskontoret
Elenor Öberg Nielsen

KFN/2018:183

1 (3)

Kultur- och
fritidsnämnden

Yttrande över motion - Motion om att införa
trygghetsbidrag
Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner yttrandet och översänder det till
kommunstyrelsen.

Förslag till kommunfullmäktige
Motionen anses besvarad.

Sammanfattning
Kim Fredriksson (SD) har den 29 augusti 2018 inkommit med en motion om att
införa ett trygghetsbidrag till föreningar som vill verka för ett tryggare Eskilstuna.
Syftet med att införa ett trygghetsbidrag är att flera föreningar ska stimuleras till att
ta ett större samhällsansvar genom ökad närvaro i otrygga områden och platser.
Kultur- och fritidsnämnden anser att motionen ska anses vara besvarad på grund av
att bidrag likt det motionären efterfrågar redan finns inom befintligt kommunalt
stödsystem och nyttjas av föreningar.

Ärendebeskrivning
Kim Fredriksson (SD) har den 29 augusti 2018 inkommit med en motion om att
införa ett trygghetsbidrag till föreningar som vill verka för ett tryggare Eskilstuna.
Motionären anser att det är något allvarligt fel på samhällsutvecklingen i
Eskilstuna. Bilar eldas upp, kriminella ungdomsgäng rånar folk på stan, polisen
uppmanar invånarna att inte gå hem själva sena kvällar och i valrörelsen har
politiker utsatts för både ägg- och stenkastning. Motionären anser att polisen har
huvudansvaret för att upprätthålla lag och ordning, men kommunen har också ett
stort ansvar gentemot sina invånare. För att ta ett steg i rätt riktning anser
motionären att civilsamhället och föreningslivet behöver kopplas på i kampen för
ett tryggare Eskilstuna.
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Syftet med att införa ett trygghetsbidrag anser motionären är att flera föreningar
ska stimuleras till att ta ett större samhällsansvar genom ökad närvaro i otrygga
områden och platser. Föreningar kan exempelvis arbeta med att fånga upp
ungdomar som ligger i riskzonen att hamna i kriminalitet, förmå fler att våga vittna,
arrangera nattvandring eller uppmuntra till stärkt grannsamverkan.

Yttrande
Kultur- och fritidsnämnden betalar idag ut bidrag till föreningar som är
stödberättigade. För att bli en stödberättigad förening finns vissa kriterier
föreningar måste uppfylla. När föreningen uppfyllt kraven att bli stödberättigad har
den möjlighet att ansöka om föreningsbidrag samt hyra lokaler till subventionerat
pris.
Genom att vara aktiv inom en förening bidrar det till en ökad integration,
delaktighet samt trygghet. I Eskilstuna kommun är föreningar verksamma inom alla
stadsdelar för att på bästa möjliga sätt kunna nå ut till alla barn och ungdomar. Det
är viktigt att kunna ge alla barn och ungdomar en berikande fritid oavsett vilken
stadsdel de bor i, så att alla har lika möjlighet att erhålla de ökade effekter
föreningslivet ger.
Bidrag likt det motionären efterfrågar finns redan inom befintligt kommunalt
stödsystem, stimulansbidrag. Stimulansbidrag innebära att en förening gör en
särskild satsning som exempelvis kan vara ett projekt som syftar till att förbättra
föreningens arbete, att inleda en ny verksamhet på försök eller uppsökande
verksamhet för nya målgrupper.
Ansökningar bedöms utifrån följande kriterier:
• Samverkan med skolan, fritidsgårdar och mötesplatser
• Insatser för att nya målgrupper ska ta del av föreningens verksamhet
• Insatser som stödjer en hållbar utveckling så som miljö, jämställdhet,
mångfald eller motverkar diskriminering
De trygghetsskapande aktiviteter föreningslivet bedriver idag som stärker närvaron
på kvällar och helger i kommunens prioriterade stadsdelar stödjer kultur- och
fritidsnämnden genom att bevilja stimulansbidrag till föreningar som exempelvis
har idrottsverksamhet i Årby på fredagskvällar.
På grund av att de bidrag motionären efterfrågar liknar det befintliga
stimulansbidraget, samt att de trygghetsskapande aktiviteter föreningar bedriver
idag görs med stöd av stimulansbidraget anser kultur- och fritidsnämnden att
motionen ska anses vara besvarad.
Finansiering
Eftersom bidrag likt det motionären efterfrågar redan finns inom systemet för
föreningsstöd bedöms eventuell finansiering kunna ske inom befintlig ram.
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Konsekvenser för hållbar utveckling och en effektiv organisation
Eftersom bidrag likt det motionären efterfrågar redan finns inom systemet för
föreningsstöd bedöms förslaget inte leda till några konsekvenser gällande hållbar
utveckling eller en effektiv organisation.
Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen

KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN

Eva Königsson
Förvaltningschef

Elenor Öberg Nielsen
Handläggare
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§ 174
Motion - Motion om att införa trygghetsbidrag
(KSKF/2018:327)
Beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Ärendebeskrivning
Kim Fredriksson (SD) har den 29 augusti 2018 lämnat in en motion om att införa
trygghetsbidrag.
Motionären yrkar på följande:
 Att Eskilstuna kommun inför trygghetsbidrag enligt motionens intentioner.
______
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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