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Socialdemokraterna 

  
Ärende nr: 2.1.13 

Yrkande angående yrkande om utökade 
lovsatsningar för barn och ungas psykiska 
hälsa 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och i kommunfullmäktige: 

1. Socialnämnd Centrum, socialnämnd Hisingen, socialnämnd Nordost och 
socialnämnd Sydväst får i uppdrag att genomföra ett utökat arbete med 
brottsförebyggande insatser, med fokus på nyrekrytering av barn och unga till 
kriminella gäng och organiserad brottslighet. För uppdragets genomförande 
tilldelas socialnämnderna utökat kommunbidrag om 15 mnkr, som fördelas enligt 
följande:  

a. Socialnämnd Nordost: 6 mnkr 

b. Socialnämnd Centrum: 2 mnkr 

c. Socialnämnd Sydväst: 3 mnkr 

d. Socialnämnd Hisingen: 4 mnkr 

2. Socialnämnd Centrum, socialnämnd Hisingen, socialnämnd Nordost och 
socialnämnd Sydväst får i uppdrag att genomföra förstärkta lovaktiviteter för 
barn och unga under 2022. För uppdragets genomförande tilldelas 
socialnämnderna utökat kommunbidrag om 5 mnkr, som fördelas enligt följande:  

a. Socialnämnd Nordost: 2 mnkr 

b. Socialnämnd Centrum: 1 mnkr 

c. Socialnämnd Sydväst: 1 mnkr 

d. Socialnämnd Hisingen: 1 mnkr 

3. Idrott- och föreningsnämnden får i uppdrag att förstärka stödet till 
idrottsföreningar i syfte att rekrytera barn och unga som lämnat idrotten under 
pandemin samt för att öka antalet barn som idrottar regelbundet. För uppdragets 
genomförande tilldelas idrott- och föreningsnämnden utökat kommunbidrag om 5 
mnkr.  

4. Kommunens budgeterade beredskapspost för försörjningsstöd justeras ned med 
25 mnkr.  
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Yrkandet 
 
De borgerliga budgetarna har inneburit en väsentlig försvagning av den kommunala 
välfärden och de kommunala verksamheterna. Den antagna budgeten för år 2022 utgör 
inget undantag från mandatperiodens utveckling: det saknas resurser för att trygga 
välfärden, få bort otryggheten och bekämpa segregationen.  
 
Ett synnerligen allvarligt exempel på detta är de otillräckliga insatserna för att bryta 
nyrekryteringen av barn och ungdomar till kriminella gäng och organiserad brottslighet. 
Runtom i Göteborg finns barn och unga som riskerar att falla in på fel spår om inte staden 
aktivt satsar och investerar i deras fritid. Loven utgör en särskild risk; utan skolan som 
samlande punkt finns det risk för att sysslolösa ungdomar fångas upp av gäng som leder 
dem in i dem in i den kriminella världen.  
 
Ett annat problem är att många barn och unga har lidit av en ökad social isolering, under 
stora delar av pandemin, som behöver adresseras och bemötas med offentliga insatser De 
delar av samhällslivet som har begränsats för att skydda riskgrupper och minska 
smittspridningen har, oavsett sina korrekta intentioner, slagit hårt mot många unga – och 
inte minst unga som bor i fattiga hem, i trångbodda hem, i hem där det saknas 
ekonomiskt eller rent fysiskt utrymme för en fullvärdig barndom. Unga pojkar och flickor 
behöver få möjlighet till en meningsfull fritid i form av aktiviteter där de får chansen att 
skaffa sig ett nytt intresse, umgås med andra unga, träffa människor som är olika dem 
själva och tillåtas vara del av ett sammanhang och en gemenskap. Det är därför politikens 
ansvar att skapa alternativ till att planlöst hänga på gator och torg och därmed riskera att 
lockas av att ansluta sig till en gängkonstellation eller sitta hemma och må dåligt. Att 
genomföra ett antal väldefinierade och välbehövda lovsatsningar måste därmed anses lika 
rimligt som akut.  

Många barn och unga har fått nya vanor under pandemin och många idrottsföreningar har 
tappat medlemmar. Kommunens antagna budget innehåller en satsning för återstart av 
idrottsföreningar efter pandemin. Vi anser att denna pott är otillräcklig och vill därför 
göra en ytterligare förstärkning för denna viktiga verksamhet som både främjar jämlikhet, 
folkhälsa och barnens tillvaro. Tillsammans med den socialdemokratiska regeringens 
satsning på 300 mnkr för samma ändamål anser vi att idrotten kan stå väl rustad att både 
nå och ta emot nya barn och ungdomar efter att pandemin är över.   

Till de unga som ändå kommit en på en bana där man riskerar att dras in i ett kriminellt 
gäng, eller redan har börjat innefattas i den kriminella sfären, behövs starkare insatser och 
skarpare åtgärder. Socialtjänsten behöver ha resurser för att kunna fånga upp barn och 
unga så tidigt som möjligt, och för att stötta både individen och anhöriga på bästa sätt. 
För att motverka nyrekrytering, förebygga brott och förhindra att barn och unga utsätts 
för brott behövs satsningar. Som det ser ut idag medger inte högerstyrets budget detta, 
och vi föreslår därför denna separata justering. Vår förhoppning är att en bred majoritet 
kan ställa sig bakom denna intensifierade kamp mot nyrekrytering till kriminella gäng.  
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Yrkande angående utökade lovsatsningar för 
barn och ungas psykiska hälsa 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:  

1. Socialnämnden Centrum, socialnämnden Hisingen, socialnämnden Nordost, 
socialnämnden Sydväst samt Nämnden för Arbetsmarknad och vuxenutbildning får i 
uppdrag att genomföra utökade lovsatsningar för barn och unga under 2022 i form av 
extra fritidsaktiviteter, samtalsstöd och utökade lovjobb.  

2. För ovanstående ändamål avsätts 20 mnkr från det budgeterade överskottet till en 
kommuncentral pott för avrop av nämnderna. 

Yrkandet 
Under jullovet 2021 hade kuratorer på Barnens rätt i samhället (Bris) 39% fler samtal 
med barn än samma tidsperiod förra året. Ungefär hälften av samtalen handlade om 
psykisk ohälsa, och resterande hälft om allt från familjekonflikter till våld, övergrepp och 
kränkningar. Bris anger att det är mycket oroande att många samtal handlar om allvarlig 
psykiska ohälsa, exempelvis samtal om ätstörningar, självdestruktivitet och 
självmordstankar.  

Bris rapporterade redan efter jullovet 2020 om en liknande ökning jämfört med året 
dessförinnan. Pandemin är sannolikt en bidragande orsak till att fler och fler kontaktat 
Bris under dessa två år. Många barn och unga har haft sämre tillgång till fritidsaktiviteter, 
färre kontakter med både vänner och med vuxna utanför familjen, samt i perioder varit 
hemma från skolan på grund av distansundervisning eller andra pandemirelaterade 
orsaker.  

Det har dock varit ett välkänt faktum bland de yrkesgrupper som möter barn och unga 
redan innan pandemin, att många mår sämre under skolloven. För många barn som lider 
av ekonomisk eller social utsatthet i hemmet, är skolloven tuffa perioder. Detta gäller 
särskilt de barn vars vårdnadshavare har missbruksproblematik, eller där det förekommer 
våld i hemmet. För de barn som lider av psykisk ohälsa kan avbrottet från skolans rutiner, 
anspänningen från helgdagar, och svåra sociala situationer spä på en redan svår situation.  

Vi rödgrönrosa anser att samhället måste arbeta långsiktigt för barn och unga inom många 
områden, från förskola, skola och elevhälsa, till fritidsaktiviteter, föreningsliv samt stöd 
och insatser från socialtjänsten. Vid allvarlig social problematik och utsatthet är det 
givetvis helt avgörande att socialtjänsten är rustad att ge stöd till både barnen och deras 
familjer.  

Men på kort sikt är det viktigt att Göteborgs stad vidtar åtgärder för att både förebygga 
och bromsa den negativa utvecklingen av psykisk ohälsa bland barn och unga. För en del 
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barn och unga är tillgång till en vuxen att prata med om svåra livsfrågor eller psykisk 
ohälsa mycket begränsad under skolloven, eftersom elevhälsan inte är tillgänglig. Det går 
dock inte att sätta psykisk ohälsa på paus, samhällsfunktioner måste vara tillgängliga 
utifrån människors behov. Barn och unga behöver kunna vända sig till exempelvis en 
kurator för att prata om psykisk ohälsa, och när det behövs få hjälp att söka sig vidare till 
vården.  

Det kan göra stor skillnad för barn och unga att ha något meningsfullt att göra på 
skolloven, både i form av jobb och fritidsaktiviteter, samtidigt som det finns 
professionella vuxna att vända sig till kring ens hälsa och mående. Arbetet kan med fördel 
ske i samarbete med föreningslivet, ungdomsmottagningar, och inom befintliga 
samverkansformer som Skolan som arena eller liknande verksamheter. För att nå de som 
har störst behov av insatserna är det dessutom avgörande att inkludera ett aktivt arbete 
med tillgänglig information riktad direkt till barn och unga. Vi rödgrönrosa föreslår 
därför att Göteborgs stad under 2022 utökar tillgången till fritidsaktiviteter och lovjobb, 
samt erbjuder öppna former av samtalsstöd under alla skollov. 
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