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Yttrande angående - yrkande från MP och V 
angående plan för att öka deltagande i idrott 
och föreningsliv bland barn i utsatta områden  

 
Socialdemokraterna delar till fullo yrkandets andemening, vikten av ett jämlikt och 
levande föreningsliv i hela staden kan inte nog betonas. Att alla barn och unga i Göteborg 
har jämlika förutsättningar till en meningsfull fritid är grundläggande för att öka 
tryggheten och minska segregationen i vår stad.  

Vi menar dock att detta är en fråga som ska hanteras i respektive nämnd och att flera 
delar av yrkandet redan omhändertas genom andra pågående arbeten i staden. Yrkandet 
lyfter särskilt samverkan mellan idrott- och föreningsnämnden och socialnämnderna, 
även det en god intention. Det behövs dock inte ytterligare ett uppdrag, utredningar eller 
planer för att konstatera att samverkan kan vara en framgångsfaktor. Dessutom finns det 
pågående samverkansprojekt i staden, i nordost till exempel, där socialnämnden jobbar 
tillsammans med idrott- och föreningsförvaltningen samt RF SISU.   

En praktisk åtgärd som hade kunnat bidra till ökat föreningsdeltagande i utsatta områden 
är ett socialt viktat aktivitetsbidrag, en fråga som vi gemensamt drivit med de rödgrönrosa 
i idrott- och föreningsnämnden men som Alliansen dessvärre plockat bort, vilket är 
mycket beklagligt.  

I fortsatta diskussioner kring föreningsdeltagande i utsatta områden borde Slutrapport om 
förbättrade möjligheter till en meningsfull fritid utgöra ett viktigt underlag. Där framgår 
tydligt vad föreningarna själva önskar för att bedriva en så bra verksamhet som möjlighet, 
där så många barn och unga som möjlighet kan inkluderas. Bland annat lyfter många 
behovet av bättre förutsättningar för unga ledare och administrativt stöd, ingenstans 
önskas ytterligare en utredning.  
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Yrkande angående – Plan för att öka 
deltagande i idrott och föreningsliv bland 
barn i utsatta områden 

 
Vi delar i grunden yrkandets intentioner om att aktivt inspirera och möjliggöra barn och 

unga att komma i rörelse och att erbjuda sammanhang för en meningsfull fritid tex genom 

att delta i föreningslivet. 

Dock anser vi att frågan hör hemma i Idrott och Föreningsnämnden som har detta 

uppdrag. 

Vi yrkar därför avslag på yrkandet. 
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Yttrande angående - Yrkande från V och MP 
angående plan för att öka deltagande i idrott och 
föreningsliv bland barn i utsatta områden 

 
I yrkandet av Vänsterpartiet och Miljöpartiet föreslås att idrotts- och föreningsnämnden och 
socialnämnderna får i uppdrag att i samverkan med föreningar ta fram en plan för att öka deltagande 
inom idrotten och föreningslivet bland barn och deras föräldrar i utsatta områden, och att särskilt fokus 
ska ligga på unga tjejer. Förutom att detta är en fråga som bör hanteras i respektive nämnd 
omhändertas intentionerna med förslaget redan inom ramen för idrotts- och föreningsnämndens 
påbörjade arbete med att ta fram ett idrottspolitiskt program som ska gynna utvecklingen av en jämlik, 
jämställd och sammanhållen stad. 

I sammanhanget kan även nämnas att idrotts- och föreningsnämnden redan i dag beviljar bidrag 
genom utvecklingsbidraget för satsningar på prova-på-verksamhet, lovverksamhet och annan 
breddverksamhet för att sänka tröskeln att delta i föreningslivet. De grupper som i dagsläget är 
underrepresenterade i föreningslivet – tjejer, personer med funktionsnedsättning och barn och unga 
boende i socioekonomiskt utsatta områden – är prioriterade målgrupper för detta bidrag. Nämnden har 
sedan en tid tillbaka även arbetat mer uppsökande för att uppnå en större effekt kring 
utvecklingsbidraget. 
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Yrkande angående – Plan för att öka 
deltagande i idrott och föreningsliv bland 
barn i utsatta områden  
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen/kommunfullmäktige: 

1. Idrotts- och föreningsnämnden och socialnämnderna får i uppdrag att i samverkan 
med föreningar ta fram en plan för att öka deltagande inom idrotten och 
föreningslivet bland barn och deras föräldrar i utsatta områden. Särskilt fokus ska 
ligga på unga tjejer.  

2. Uppdraget återrapporteras senast 30 april 2022. 

Yrkandet 
Alla barn har rätt till en meningsfull fritid med allt vad det innebär. Vi vet dock att barn 
till föräldrar som har lägre utbildning, låg inkomst eller är utlandsfödda upplever en 
sämre fritid än andra barn. Deltagande i organiserade idrottsföreningar är ojämlikt. 
Fritidsvaneundersökningen 2021 – Barn och ungas fritid visar exempelvis att andel som 
är medlem i någon förening skiljer sig betydligt mellan olika områden i staden. Högst 
andel föreningsmedlemmar finns i Älvsborg, Björlanda och Billdal, där 76-78 % uppger 
att de är medlemmar i någon förening, klubb eller grupp. Områdena med lägst 
föreningsmedlemmar är i centrala Angered, Bergsjön och Västra Biskopsgården där 
mellan 38-39 % svarat att de är medlemmar. Samtidigt vet vi att till exempel 
idrottsföreningar har en unik möjlighet att bryta segregation och utanförskap, då barn 
möts över skolgränser och mellan bostadsområden.  

I dialog med idrottsföreningar framgår också att det ofta är svårt att nå målgruppen unga 
tjejer i utsatta områden.  

Göteborg är segregerat och ojämlikheten mellan människor i olika områden är stor. Det 
pratas mycket om att bryta utanförskapet. För att göra det krävs rejäla satsningar och inte 
bara tomt prat. För oss rödgrönrosa är idrottsföreningar en självklar del att samverka med 
för att fånga upp flera barn, och då framförallt i så kallade utsatta områden. Vi tror också 
det är nödvändigt att engagera flera föräldrar.  

Idrotts- och föreningsnämnden och socialnämnderna får därför i uppdrag att i samverkan 
med föreningarna ta fram en plan för hur deltagandet i föreningslivet kan öka.  
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