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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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