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Yrkande angående – Yrkande från V och MP 
om att arrangera en digital festival för unga 
under 2021 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

1. Yrkandet från V och MP om att arrangera en digital festival för unga under 2021 
avslås. 

Yrkandet 
Socialdemokraterna vill se insatser för att barn och unga ska kunna såväl skapa som delta 
i kulturella aktiviteter. Pandemin innebär en påfrestning på alla göteborgare. Även om de 
nödvändiga restriktionerna framförallt har drabbat äldre göteborgare, som är mer utsatta 
för sjukdomens effekter, har även yngre göteborgare påverkats negativt. Framförallt 
gäller det skolungdomar i gymnasiet och delvis i högstadiet, där vi ser en stor oro för hur 
den studieskuld som byggts upp ska kunna tas igen. Ungdomar har gått miste om viktig 
undervisning och utbildning har försämrats i och med distansundervisning. En följd av 
långvarig distansundervisning, begränsade fritidsaktiviteter och stängda stadsrum är att 
ungdomars sociala samspel har blivit lidande. Skärmtiden kan inte ersätta spontanidrott, 
fritt umgänge och andra sysslor som unga göteborgare sysselsätter sig med på fritiden.  

Att anordna digitala arrangemang riktade mot unga, och med särskilt fokus på tjejer, är en 
vällovlig idé. Vi ser dock några bekymmer med det förslag som nu läggs fram. Året 2021 
är redan igång och vi bedömer det som svårt att hinna med att planera för och genomföra 
en högkvalitativ festival innan sommaren. Socialnämnderna som föreslås få uppdraget har 
nyligen haft sina första sammanträden och är inne i en uppstartsfas, varav flera behöver 
organisera sin verksamhet med bristande ekonomiska förutsättningar till följd av 
högerstyrets undermåliga budget. Med tanke bland annat på pandemisituationen, som får 
effekter på det socialpolitiska området, bedömer vi inte att socialnämnderna är lämpliga 
mottagare av detta uppdrag just nu. 

Från Socialdemokraternas sida är vi också tveksamma till värdet av att kommunala 
förvaltningar arrangerar en festival för unga. Risken är stor att festivalen kommer att 
präglas av ett myndighets- och vuxenperspektiv som inte upplevs som attraktivt för unga 
att delta i. Vi tror att det är bättre om initiativ och idéer som kommer från de unga får stöd 
och resurser från kommunen. Då blir det också aktiviteter som löper under året och inte 
samlat till ett specifikt tillfälle. Vi ser också att vaccinationstakten i såväl Sverige som vår 
omvärld ger hopp om att restriktionerna för ungdomar – som redan tidigare har lättats i 
vissa idrottsavseenden – kan fortsätta mjukas upp och medge såväl umgänge som kultur 
bortom datorskärmar och tekniska lösningar. 
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Yrkande om att arrangera en digital festival 
för unga under 2021 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

1. Socialnämnderna och Kulturnämnden får i uppdrag att arrangera en kostnadsfri 
digital festival för ungdomar under 2021, med särskilt fokus på att involvera tjejer, 
vid behov i samverkan med andra nämnder och bolag.  

Yrkandet 
Under snart ett år har merparten av fritids-, kultur- och idrottsaktiviteter ställts in, skjutits 
upp eller omformats på grund av coronapandemin. Gymnasieskolorna har bedrivit 
distansundervisning vilket har lett till brist på sociala kontakter och mellanmänskliga 
relationer. Samtidigt har många unga också drabbats av de ekonomiska effekterna för 
deras vårdnadshavare med ökad arbetslöshet, sysslolöshet och i vissa fall sämre hälsa 
som följd. Många göteborgare har för första gången genomlevt en sommar utan årets 
stora höjdpunkter då varken besök på Liseberg eller på Kulturkalaset har varit möjliga. 
Med den fortsatta smittspridningen och tiden det kommer ta innan tillräckligt många är 
vaccinerade mot covid-19 kan vi konstatera att det dröjer innan livet kan återgå till 
situationen innan pandemin.    

Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Feministiskt Initiativ ser ett stort behov av att skapa 
positiva mötesplatser och upplevelser för unga som kan genomföras digitalt. Därför 
föreslår vi att Göteborgs stad ska arrangera en digital festival för unga under 2021, med 
särskilt fokus på att involvera tjejer eftersom delar av den digitala världen fortfarande är 
dominerad av killar.  

Vi föreslår att socialnämnderna får huvudansvaret för genomförandet då de har kunskap 
och kompetens om ungdomars fritid genom fritidsverksamheten, upparbetat samarbete 
med det lokala föreningslivet, och erfarenhet av att arbeta med arrangemang genomförda 
av ungdomar själva genom exempelvis Ungdomssatsningen. Kulturnämnden kan genom 
exempelvis museiverksamheten bidra med viktiga erfarenheter för digitala arrangemang. 
Göteborg är fullt av möjliga samverkanspartners inom event och lokaler som skulle 
kunna bidra till en spännande upplevelse för ungdomar, allt från Idrotts- och 
föreningsnämnden, Göteborgslokaler, Liseberg, Kulturkalaset, West Pride, till Göteborg 
Film Festival.  

En digital festival för ungdomar skulle kunna inkludera allt från stand up och livepoddar, 
till musik, dans, gaming, film med mera, och arrangeras med fördel med ungdomar som 
medarrangörer för att stärka deras intressen och kompetenser. Unga göteborgare behöver 
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något roligt att se fram emot som går att delta i trots de fortsatta rekommendationerna 
från myndigheterna om att hålla avstånd och oavsett storlek på föräldrarnas plånbok.  
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