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Kf §46    Dnr: KS.2014.57      
 
Svar på motion om stöd till aktiviteter som syftar till goda sociala 
miljöer för barn  
 
Ärendebeskrivning 
Curt Vang (K) har den 14 mars 2014 lämnat en motion med förslag om att 
kommunstyrelsen ska ge aktuella nämnder eller nämnd ett uppdrag att ge stöd 
till ett detaljutformande och budgeterande av socialt upplyftande och 
integrerande aktiviteter i linje med bifogad ansökan samt att avsätta medel för 
dess förverkligande. 

 
Motionären anger i sin bakgrund till förslaget att det ibland finns ett starkt 
engagemang för att skapa goda sociala miljöer som utvecklar barns behov av 
aktiviteter. Som exempel bifogas ett utkast till ett aktivitetsprojekt, som tagits 
fram av en grupp inom Somaliska föreningen för att öka sysselsättning och ta 
vara på energi och aktivitetsbehov hos alla kategorier av sommarlovslediga 
ungdomar från åk 8 i grundskolan till och med åk 3 på gymnasiet och som 
saknar sysselsättning eller annat sammanhang under sommaren. Syftet är att 
motverka passivitet, risk för missbruk, störande beteenden mm. 

 
Kommunstyrelsen har den 8 april 2014 remitterat motionen till barn- och 
utbildningsnämnden, socialnämnden, fritidsnämnden och kulturnämnden för 
beredning.   

 
Kommunstyrelseförvaltningen har sammanställt yttrandena och i dialog med 
berörda förvaltningar klarlagt hur dagens situation ser ut vad gäller motionens 
syfte. Det kan konstateras att samordningen av aktiviter och möjligheterna till 
mötesplatser förbättrats avsevärt under de senaste åren. Samordningen av 
förvaltningarnas aktiviteter har förbättrats, och mängden aktiviteter har ökat 
för skolloven. En starkt bidragande orsak till detta är de statliga medel som från 
och med 2016 via Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) 
ställt till förfogande och som kraftigt ökat möjligheterna till insatser under 
sommarlovet. Motsvarande och ökat bidrag under 2017 kommer öka 
förutsättningarna för att ytterligare att utveckla och förstärka möjligheter till 
aktiviteter och som ska ge möjligheter till stimulans och personlig, utveckling, 
främja integration och skapa nya kontaktytor mellan barn av olika social 
bakgrund. Enligt villkor för bidragen ska tillskjutna medel dock vara utöver vad 
som kommunen själv anslår, varför det under bidragsåren 2016 – 2018 finns 
möjligheter att skapa metoder som långsiktigt tillgodoser motionens syften. 
 
Kommunstyrelsen har den 5 april 2017 beslutat föreslå kommunfullmäktige att 
anse motionenen besvarad med motiveringen att motionens syfte tillgodoses 
genom den samordning som kommunstyrelse-förvaltningen inom ramen för 
arbetet med MUCF:s medel gör tillsammans med berörda nämnder för att med 
helhetssyn skapa socialt och integrerande insatser för barn och unga.  
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Kf § 46 (forts.) 
 
Beslutsunderlag 
Motion om stöd till aktiviteter för barn, daterad den 14 mars 2014 
Fritidsnämnden den 4 juni 2014, § 30 
Socialnämnden den 11 juni 2014, § 82 
Barn- och utbildningsnämnden den 25 augusti 2014, § 93 
Kulturnämnden den 24 april 2016, § 18 
Kommunstyrelseförvaltningen: PM Motion om stöd till aktiviteter 
för barn, daterad den 17 februari 2017  inkl bilagor 
Kommunstyrelsen den 5 april 2017, § 76 
 
Erik Anderson (K) tackar för svaret. 
 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att 
kommunfullmäktige antar det. 
 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att motionen är besvarad med motiveringen att motionens syfte tillgodoses 

genom den samordning som kommunstyrelse-förvaltningen inom ramen 
för arbetet med MUCF:s medel gör tillsammans med berörda nämnder 
för att med helhetssyn skapa socialt och integrerande insatser för barn 
och unga.  
  
 

Expedieras till: 
Curt Vang 
Erk Anderson  
Barn- och utbildningsnämnden 
Fritidsnämnden 
Kulturnämnden 
Socialnämnden 
Kommunstyrelseförvaltningen, kansliet 
 
 


