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Motion av Bosse Parbring (MP) och 
Karin Pleijel (MP) om att genomföra aktiviteter 
för att nå nya målgrupper för friluftsliv
Att vara ute har blivit det nya inne. Många av göteborgarna har under pandemin flyttat ut 
sitt vardagsrum. I Göteborgsområdet finns mycket goda möjligheter för friluftsliv. Trollska 
skogar och pampiga berg där du kan vandra, cykla eller rida. Närheten till hav, sjöar och 
vattendrag med möjlighet till fiske, bad och båtliv. Under de kalla vinterveckorna 2021 fick 
skridskoåkning ett uppsving på sjöar och till och med i de gamla varvsdockorna utefter 
Älvstranden. 

Samtidigt som fler blivit intresserade av olika aktiviteter utomhus, ser vi att det skiljer sig 
mycket mellan olika grupper i samhället. Vi i Miljöpartiet vill att staden arbetar aktivt för 
att sprida kunskap och därmed öka intresset för friluftsliv till underrepresenterade grupper. 
Vi behöver också verka för att intresset i alla grupper håller i sig, även efter pandemin. Alla 
som vill ska kunna ta del av våra naturområden. Det är en viktig jämlikhets- och 
rättvisefråga. Vi vet att uteaktiviteter och närhet till naturen bidrar till en bättre hälsa bland 
annat genom minskad stress, bättre koncentrations- och inlärningsförmåga. Friluftsliv och 
uteaktiviteter bidrar också till fler positiva möten och kan skapa gemenskap mellan 
människor och grupper som annars inte möts.

För att våga och vilja ge sig ut i naturen behövs praktiska förutsättningar, inspiration och 
kunskap om vilka naturområden som finns och hur man tar sig dit, kunskaper om 
allemansrätten och kanske tillgång till friluftsutrustning. Det behöver också vara lätt att ta 
sig till naturen, utan att äga bil och information bör finnas tillgänglig på flera språk. 

En av strategierna i Göteborg stads friluftsprogram är att “Prioritera aktiviteter som många 
enkelt kan ta del av, tillsammans med aktiviteter med riktat jämlikhetsfokus, för att nå så 
många som möjligt. Prioritera aktiviteter som sker på naturens villkor och som är lätta att 
samordna” 

Miljöpartiet vill se ett grönt och rättvist Göteborg där staden fokuserar extra på att 
genomföra denna strategi. Genom att inkludera fler människor i friluftslivsaktiviteter ökar 
vi inte bara välmåendet hos de enskilda individerna utan bidrar även till att vårt samhälle 
blir mer rättvist och jämlikt.
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Kommunfullmäktige föreslås att besluta:
Park- och naturnämnden och trafiknämnden får i uppdrag att i samverkan med berörda 
förvaltningar, Västtrafik, bostadsbolag och civilsamhället genomföra aktiviteter för att nå 
nya målgrupper för friluftsliv. Aktiviteterna ska inriktas på att öka jämlikheten i 
tillgången på friluftslivet genom kunskapshöjning, förbättrad kollektivtrafik till 
naturområden och möjligheter att låna utrustning.

Bosse Parbring (MP)              Karin Pleijel (MP) 
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