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Kommunstyrelsen  

  

  

Yttrande 

 
2022-03-23 

Socialdemokraterna 

  
Ärende nr: 2.1.29 

Yttrande angående yrkande om satsningar på 
fritidsgårdar och annan fritidsverksamhet 

Yttrandet  
I vår budget för 2022 föreslog vi socialdemokrater det största trygghetsprogrammet i 
Göteborgs historia med fokus på att stoppa nyrekryteringen och få fler att lämna gängen. 
På kommunstyrelsens möte den 23 mars behandlas dessutom ett förslag från oss där vi 
satsar 25 miljoner kronor på brottsförebyggande insatser med fokus på nyrekrytering av 
barn och unga till kriminella gäng och organiserad brottslighet, förstärkta lovaktiviteter 
och stöd till idrottsföreningar för deras återstart efter pandemin och för att öka antalet 
barn som idrottar regelbundet. Med hänvisning till ovan avser vi avslå yrkandet.  
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Kommunstyrelsen  
  
  

Yrkande 
 
2022-03-15 
 

Miljöpartiet, Vänsterpartiet 
  
Nytt ärende 

Yrkande angående – satsningar på 
fritidsgårdar och annan fritidsverksamhet. 
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:  

1. Socialnämnderna Centrum, Hisingen, Nordost och Sydväst får i uppdrag att förstärka 
stadens fritidsgårdar och annan fritidsverksamhet.  

2. Socialnämnden Centrum tillförs 2 419 tkr, socialnämnd Hisingen tillförs 4 065 tkr, 
socialnämnd Nordost tillförs 6 060 tkr och socialnämnd Sydväst tillförs 2 456 tkr. 
Finansiering sker genom att ianspråkta 15 000 tkr  från det budgeterade resultatet för 
år 2022. 

Yrkandet 
 

Brist på prosociala aktiviteter och fritidsintressen är en riskfaktor för kriminalitet. Det har 
bland annat Socialstyrelsen konstaterat. Stadens fritidsverksamhet kan erbjuda aktiviteter 
och mötesplatser som kan stimulera ungas personliga och sociala utveckling och kan 
spela en viktig roll i arbetet för en socialt hållbar och jämlik stad. Det skapar möjligheter 
för alla att delta oavsett ekonomiska förutsättningar. 

Utredningen som Haverikommissionen med anledning av polismordet i Biskopsgården  
presenterade pekar på vikten av att det finns tillgång till fritidsaktiviteter och 
fritidssysselsättning för barn och ungdomar. Både representanter från socialtjänsten och 
polisen har beskrivit riskerna med att alltför många barn och unga på grund av 
trångboddhet men också i brist på fritidssysselsättning spenderar mycket tid på torg och 
gator.  

Vi menar därför att det behövs en satsning på stadens fritidsgårdar och annan 
fritidsverksamhet. Det finns stora risker med nedskärningar på fritidsgårdar såväl för 
enskilda individer som för samhället. Ett exempel är de alarmerande uppgifter som 
Göteborgs-Posten har lyft gällande konsekvenserna av att fritidsgården Kotten i Brunnsbo 
har tvingats lägga ner sin verksamhet. 

Även ekonomiskt finns det risker. Enligt vissa beräkningar skapar en person som lever 15 
år i en gängkriminell miljö samhällskostnader på cirka 23 miljoner kronor. Vi har helt 
enkelt inte råd med fler nedskärningar.  
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Det är även viktigt att satsa på att skapa miljöer som lockar unga tjejer till fritidsgårdar 
och fritidsverksamhet, med de metoder som de unga tjejerna själv efterfrågar. Bland unga 
tjejer är psykisk ohälsa, otrygghet, dålig självkänsla ofta stora problem och tjejer måste 
ges lika stor plats som killar. Genom att ge tjejer och kvinnor en större plats i 
verksamheter sätts normer om inkludering, vilket ökar trygghet för alla. 

Vi rödgrönrosa vill därför att de fyra socialnämnderna ska få i uppdrag att förstärka 
stadens fritidsgårdar och annan fritidsverksamhet.  
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