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Yrkande om uppsökande ungdomsarbete i 
samarbete med föreningslivet  

Förslag till beslut 
I stadsdelsnämnden Lundby:  

1. Stadsdelsförvaltningen får i uppdrag att skyndsamt förstärka det uppsökande arbetet 

gentemot barn och ungdomar genom samverkan med och stöd till föreningslivet. 

Yrkandet  
Det senaste året har inneburit förändrade förutsättningar både för föreningslivet och för 

barn och ungas möjligheter till ett aktivt liv, med anledning av rekommendationerna 

gällande coronapandemin. Göteborgs Stad har anpassat och förändrat fritidsaktiviteterna 

för unga att kunna hålla dessa igång. Det ekonomiska stödet till föreningar har anpassats 

för att dessa inte ska drabbas allt för hårt ekonomiskt när aktiviteter har ställts in. Mycket 

har gjorts för att hålla samhället igång samtidigt som det har varit högsta prioritet att följa 

rekommendationerna för att bromsa smittspridningen.  

Många ungdomar över 15 år har påverkats dubbelt, både genom av att stora delar av 

gymnasieutbildningen delvis genomförs på distans och genom att deras 

föreningsaktiviteter i hög grad har ställts in. Kommunens simhallar, gym och 

skridskoanläggningar är nu stängda, liksom kulturanläggningar som unga besöker så som 

Stadsbiblioteket.  

Kombinationen av distansundervisning, färre föreningsaktiviteter, stängda kommunala 

verksamheter inom idrott och kultur kan ha en enorm negativ påverkan på Göteborgs 

unga invånare. För ungdomar är fritidsaktiviteter av stor vikt både för den mentala och 

fysiska hälsan men också för gemenskapen med vänner. Vissa unga har även sina främsta 

vuxna förebilder i fritids- och föreningsverksamheter.  

Sammantaget ser vi en allvarlig risksituation för sämre mående bland unga och en ökad 

risk att unga söker sig till andra mer destruktiva miljöer. En sådan utveckling måste det 

offentliga och civilsamhället göra sitt yttersta för att förhindra. Stadsdelen har 

exceptionellt god ekonomi och därmed förutsättningar att utöka resurserna gällande 

uppsökande arbete. Vi föreslår därför att stadsdelsnämnden skyndsamt utökar samarbeten 

med föreningslivet för uppsökande arbete gentemot ungdomar, vid behov i samarbete 

med idrott- och föreningsnämnden. Detta uppdrag bör ej belasta förvaltningsledningen 

ytterligare utan ske i möjligaste mån inom befintlig verksamhet. Vi ser gärna att frågan 

fortsatt omhändertas i kommande Socialnämnd Hisingen. Det finns idag goda exempel på 

stadsdelar som jobbar med exempelvis föreningsvandringar som Östra Göteborg. 

Stadsdelen kan bidra med samordning, kunskap, praktiskt stöd men också med rent 

ekonomiskt stöd. Det finns också anledning att titta på hur uppsökande arbete kan ske 
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genom digitala kanaler för att nå de unga som har sina fritidsintressen främst på internet, 

eller på grund av begränsningar som pandemin medfört tillbringar mer tid online.  


