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Yrkande angående nämndens verksamhetsnominering inför budget 2021-

2023. 
 

Vid nämndsammanträdet har nämnden att ta ställning till förvaltningens förslag 

till verksamhetsnominering, som skall skickas över till kommunstyrelsen inför 

beredning av budget 2021-2023. I förslaget identifierar förvaltningen ett antal 

utmaningar och utvecklingsområden inför framtiden. Avsnitt 3.6 handlar om fritid 

och förebyggande arbete. Där nämns i två kortare stycken att fritidsverksamhet är 

ett förebyggande arbete samt att framtiden för ungdomssatsningen, som är ett 

resursnämndsuppdrag, behöver beslutas om.  

Vi är övertygade om att ett kvalitativt förebyggande arbete ger stora vinster per 

satsad krona. Dels sparas skattebetalarna pengar då ett gott förebyggande arbete 

minskar risken för att det offentliga behöver gå in med dyra åtgärder när 

bekymren eskalerat kraftigt, såsom exempelvis kostsamma placeringar enligt 

LVU för många tusen kronor per dygn. Det skapar också värden i form av ett 

bättre liv för våra medborgare.  

Förebyggande arbeten kan se ut på många olika sätt, det kan vara uppsökande 

ungdomsarbetare som finns på skolorna eller ut i samhället där de unga rör sig, en 

fritidsgård bemannad med vuxna förebilder som tillsammans med de unga skapar 

givande aktiviteter eller sysselsättning de långa sommarlovsveckorna.  

Runt om i Göteborg ser vi hur det förebyggande arbetet med unga fått kliva åt 

sidan för att kortsiktigt spara pengar. När nu stadsdelsnämnderna ska upphöra och 

övergå i facknämnder så är vi oroliga för att det förebyggande arbete vi  fortsatt 

satsat på i Lundby ska behöva stryka på foten, när det snarare skulle behöva 

utvecklas och satsas på i hela staden 

 

 

Vi föreslår därför att Stadsdelsnämnden Lundby beslutar: 

 
- Att i avsnitt 3.6 i verksamhetsnomineringen lägga till följande stycke: ”Ett gott 

förebyggande arbete skapar stora ekonomiska och mänskliga värden för varje 

investerad krona. När stadsdelsnämnderna upphör och verksamheterna tas 

över av facknämnder 2021 är det därför viktigt att de goda exemplen på 

förebyggande satsningarna på unga runt om i staden tas tillvara, och att det 

förebyggande arbetet är något som staden i framtiden investerar i och 

utvecklar.” 

 


