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Yrkande angående – V och MP:s yrkande 
angående säkerställande av fritidsverksamhet 
för äldre ungdomar i eller omkring 
Fyrklöversområdet 

Förslag till beslut 
I stadsdelsnämnden: 

1. Yrkandet från V och MP avslås. 

 

Yrkandet 
För ca två veckor sedan hade kommunstyrelsen i Göteborg ett möte där Mikael 

Damberg (S) deltog via länk. Han sade då ordagrant: ”Fler fritidsgårdar löser inte 

problemen.” Fritidsgårdar kan bidra till en varierad fritid för ungdomar, men de 

har aldrig visat sig förebygga brott. Detta kan vi läsa utförligt om i en artikel från 

GP i augusti 2020.1 

När man är mellan 16 - 20 år bör vaken tid huvudsakligen fyllas med skola, 

universitetsutbildning eller ett arbete. Det är viktigt och bra att aktiviteter inom 

ramen för Skolan premieras, mitt i Lundby i form av frukostklubb och kulturcafé 

har kunnat fortlöpa under våren.  

Samhället investerar stora skattemedel som är avsedda att användas för effektiv 

och fungerande integration. Att lägga ytterligare skattemedel på fritidsgård för 

vuxna individer som borde studera respektive aktivt komma i arbete, riskerar 

skapa en ovilja att tillvarata möjligheterna. Individer som är långt från 

arbetsmarknaden riskerar hamna i passivitet vilket leder till utanförskap/ 

försämrad integration. Effekten av alla goda intentioner går till spillo. Detta kan bli 

mycket besvärande för kommunen och bör motverkas. Staden ska inte skapa 

utrymme för ännu större problem, utanförskap och distansering.  

Inom ramen för Skolan mitt i Lundby sker till höstterminen en uppstart av en 

medborgarbudget på temat sociala aktiviteter. Förutom förvaltningen, förskole-

förvaltningen och Grundskoleförvaltningen, medverkar och finansierar också 

Stena fastigheter och Familjebostäder i projektet. Genomförandet av framröstade 

aktiviteter planeras ske våren 2021. Detta är behjärtansvärd och konstruktiv 

verksamhet som vi hellre ser att nämnden fortsätter investera i. 

 
1 https://www.gp.se/nyheter/göteborg/inga-bevis-för-att-fritidsgårdar-motverkar-kriminalitet-

1.32183249  
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I dagsläget flaggas det också för att stadsdelsnämnden inte säkerställer att 

genomförandeplaner upprättas i samtliga placeringar av barn och unga på HVB 

och att innehållet i dessa följer gällande lagstiftning och föreskrifter. 

Stadsrevisionen rekommenderar att Lundby SDN säkerställer att enskilda samtal 

med barnet eller den unge genomförs och dokumenteras i enlighet med gällande 

lagstiftning. Även här anser vi det vara mer akut att brister åtgärdas i 

dagsläget.  

Det är en rättighet för barn att växa upp utan våld och utifrån ett 

barnrättsperspektiv är det viktigt att utgå ifrån barnets bästa och säkra rätt 

insatser i de fall det är aktuellt. 

 

 

 

 

 


