
Kinda den 9 sept 2020 

Motion till kommunfullmäktige 14 september 2020 

 

Vad är prislappen för skadegörelse i Kinda?  

Hur kan vi minska kostnaderna?  

Och vad kan vi få för pengarna i stället? 

Vad kostar skadegörelse i Kinda kommunens förvaltningar? Idag går det inte att 

spåra några kostnader. Klotter, vandalisering på skolorna och badplatserna, 

sönderslagna busskurer, förstörda elskåp och borttagna brunnslock. Det är kostnader 

vi gärna kunde varit utan, men vi vet inte vad det kostar i arbetstider och material. 

Ungdomars skadegörelse är ett tecken på utanförskap och vantrivsel. Vi kommer 

aldrig att komma åt alla dessa destruktiva handlingar och förhindra dem. Men vi kan 

minska dem: genom förebyggande insatser. Vi kan växla upp arbetstiden för 

samhällsbyggnadsförvaltningens personal – de som får laga och reparera - till 

fältassistenter som håller koll innan det blir förstörelse. 

Det kan aldrig vara försvarbart att låta skattepengar rinna bort utan att ta reda på var 

läckan finns, och åtgärda den.  

Hur mycket pengar handlar det om? Det är faktiskt ingen som vet. Intressantast för 

oss just nu kan vara kommunens faktiska kostnader. (Kostnader för polis, Stiftelsen 

Kindahus, butiker och andra näringsidkare, privatpersoner m fl finns också förstås.) 

Framför allt SBN, men även Kindas andra förvaltningar får ta kostnader. En 

uppskattning från SBNs förvaltning är att det förra året, 2019, handlade om 150 000 

kr för arbetstid och material. Siffran är troligen betydligt högre – men hur mycket, 

det vet vi inte. 

 Idag förs inte kostnader för skadegörelse in på en egen ”aktivitet” i 

kommunens ekonomisystem. Det bör åtgärdas.  

 När vi har grepp om kostnaderna kan vi kalkylera om ett utrymme för 

förebyggande insatser. Framför allt ser vi ett behov av vuxna som rör sig där 

ungdomar samlas, såsom fältassistenter. 

Förslag 

Vi föreslår att kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen  

 Att åtgärda transparensen i ekonomisystemet så att kostnader (arbetstid och 

material) för skadegörelse kan särredovisas i de olika förvaltningarna. 

 Att med ledning av detta ekonomiska underlag uppdra åt VON att analysera 

och föreslå förebyggande åtgärder för att minska skadegörelse i kommunen. 

 

Kicki Stridh för Vänsterpartiet Kinda 




