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Yrkande om utökade sommarlovsaktiviteter 
för barn och unga 
 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:  

1. Stadsdelsnämnderna och Idrotts- och föreningsnämnden får i uppdrag att utöka 
sommarlovsaktiviteter för barn och unga i alla åldrar samt säkerställa att dessa kan 
genomföras i tillräckligt små grupper, exempelvis genom att anställa fler 
fritidsledare/ungdomsledare under sommarmånaderna 2020.  

2. Kostnaderna särredovisas så att kommuncentral ersättning kan utgå senast i samband 
med bokslutet. 

3. 15 miljoner kronor avsätts kommuncentralt från resultatet för 2020 för ändamålet. 

 

Sommaren 2020 kommer inte att bli som någon annan sommar. Många barn och unga i 
familjer med lägre inkomster är sedan länge vana vid att sommarlovet innebär att man är 
hemma och tar del av erbjudandet som stadens fritidsverksamhet, ungdomssatsningarna 
och olika ideella föreningar erbjuder. I år kommer många fler familjer hålla sig hemma i 
stan på grund av att det med all sannolikhet kommer kvarstå en risk för smittspridning 
med avrådan att resa. Dessutom är många lokala aktiviteter och umgängesformer för 
ungdomar på paus. Fler barn och unga kommer att vilja göra aktiviteter på hemmaplan i 
år, staden behöver snabbt förbereda sig på att möta detta behov.  

I år behöver vi ta hänsyn till ytterligare en faktor, att de statliga medel för lovaktiviteter 
som både Göteborgs Stad och ideella föreningar har kunnat ansöka om inte längre är 
tillgängliga, vilket redan resulterat i färre planerade aktiviteter 2020 än tidigare somrar.  

Fritidsverksamheten i stadsdelsnämnderna har redan nu förberett sig på att genomföra 
aktiviteter i mindre grupper. Vi rödgrönrosa vill säkerställa att alla barn och unga har 
möjlighet till en meningsfull fritid denna sommar genom att garantera att verksamheten 
har tillräckligt med resurser och personal för att kunna erbjuda aktiviteter till alla som 
önskar. En bra och meningsfull fritid kommer också minska risken för social oro. 

En sådan insats för barn och ungas fritid har inte bara en positiv effekt på de som nyttjar 
aktiviteterna, det kan också leda till att fler får ett sommarjobb i en tid då arbetslösheten 
ökar och många har blivit av med de erbjudanden om sommarjobb som de tidigare fått. 
Vi rödgrönrosa vill att både stadsdelsnämnderna och Idrott- och föreningsnämnden får 
utökad finansiering för att kunna utöka antalet sommarlovsaktiviteter på ett tryggt och 
säkert sätt.  

Kommunstyrelsen  
  
  

Yrkande 
 
2020-04-29 
 

Vänsterpartiet, Miljöpartiet 
  
Nytt ärende 


	Yrkande om utökade sommarlovsaktiviteter för barn och unga
	Förslag till beslut


