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Yttrande angående Yrkande från MP och V 
angående satsningar på fritidsgårdar och 
annan fritidsverksamhet 
 

Yttrandet 

I Demokraternas budgetförslag för 2022 föreslog vi ett trygghetspaket på 1 miljard kronor 
över budgetperioden varav 300 miljoner kronor avsatts i centrala medel för år 2022. 
Trygghetspaketet omfattar bland annat: 

• Förstärkt stöd till förskolor och skolor från socialförvaltningarna 
• Intensifierat arbete mot våld i nära relationer 
• Nolltolerans mot hot, våld, otillbörlig påverkan och tystnadskultur 
• Fler ordningsvakter och väktare för ökad trygghet för medborgare, 

kommunanställda och näringsidkare 
• Kameraövervakning och bättre belysning vid alla hållplatser 
• Ökad kartläggning av gängkriminella 
• Tre nya bemannade lokala polisstationer – Tynnered, Biskopsgården och 

Bergsjön 
• Öka antalet platser i häktet genom ny tillnyktringsenhet i samverkan med polisen 
• Insatser mot prostitution och trafficking 
• En hel och ren stad genom bättre skötsel 
• Ombildningar i allmännyttans bestånd för att stabilisera utsatta områden 

Detta trygghetspaket tar ett helhetsgrepp tillskillnad från det begränsade inspel som 
Miljöpartiet och Vänsterpartiet nu föreslår. 

Demokraternas trygghetspaket var mer omfattande än något annat partis 
trygghetsåtgärder. Socialdemokraterna anger felaktigt i sitt yttrande i ärendet att de lagt 
det största trygghetspaketet i Göteborgs historia. Socialdemokraterna avsatte endast 220 
miljoner kronor i sitt trygghetsprogram under 2022 (varav 153 miljoner kronor inom 
nämndernas budgetramar), vilket ska jämföras med de 300 miljoner kronor som 
Demokraterna avsatt i centrala medel för ett trygghetspaket utöver nämndernas 
budgetramar. 

Vi avser återkomma med förslag på initiativ på trygghetsåtgärder i samband med 
uppföljningsrapporten. 
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Yttrande angående – Yrkande från MP och V 
angående satsningar på fritidsgårdar och 
annan fritidsverksamhet 

Yttrandet 
Barn och unga i Göteborg ska ha rätt till en meningsfull fritid. Därför är det viktigt att 
tillgången till mötesplatser är trygga. Fritidsgårdarna ska arbeta med att minimera 
riskerna för att de ska bli en bas för rekrytering till kriminalitet och socialt nedbrytande 
beteende. Barn och unga har rätt till en meningsfull fritid och tillgång till trygga 
mötesplatser. Utöver socialnämndernas ordinarie arbete med barn och ungas fritid så 
erbjuder samtliga socialnämnder samt idrotts och föreningsnämnden en mängd olika 
aktiviteter för barn och unga över hela staden. Skolan som arena är ytterligare ett bra 
exempel där skolans lokaler öppnas upp till mötesplatser där alla som bor eller verkar i 
området kan delta i eller leda kostnadsfria aktiviteter utanför lektionstid. Under 2021 har 
flertalet skola som arena startats upp och fler kommer att tillkomma. Föreningar och 
andra aktörer i civilsamhället får stöd av staden för att motverka all form av kriminell 
verksamhet. Verksamheterna ska finnas där ungdomarna vistas och ska erbjuda samtal, 
råd och stöd för att skapa en trygg miljö.  

Socialnämndernas uppsökande verksamheten har ett viktigt uppdrag i att fånga upp barn 
och unga som riskerar att hamna på fel bana i livet. Tidiga och tydliga insatser för unga 
som begår brott är avgörande för att bryta den destruktiva banan för de unga, därför har 
medel avsatts i kommunfullmäktiges budget för att stärka socialnämndernas 
trygghetsarbete.  
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Yttrande angående – Yrkande från MP och V angående 
satsningar på fritidsgårdar och annan fritidsverksamhet 

 

Yttrandet 
Att arbeta brottspreventivt med målgruppen ungdomar och på ungdomars fritid 
kan göras på många olika vis och av många olika aktörer. Det finns många olika 
förklaringar till varför brott begås och många förklaringar till hur brott ska 
förebyggas.  

Syftet med fritidsgårdsverksamhet uttrycks ofta vara att främja individens 
utveckling, att fostra till ett aktivt medborgarskap med delaktighet och inflytande 
samt stärka de demokratiska värderingarna. I många fall blir det inte så eftersom 
fritidsgårdarna i stället blir en kravlös uppsamlingsplats för dem som inte passar 
in. En plats där man kan ha uppsikt och kontroll över de ungdomar som annars 
förväntas vara ett ”problem” för kommunen. Fritidsgårdarna kan dessvärre ha en 
negativ effekt på ungdomar, även på dem som kommer från trygga sociala 
förhållanden. I vissa fall utvecklas problem under vistelsen på fritidsgården. 
Polisens brottsförebyggande samordnare i Göteborg bekräftar att kriminella 
element ofta söker sig till fritidsgårdar. 

Ungdomar tenderar att avvisa dem med avvikande beteende ur gemenskapen. 
Detta leder till utanförskap för den som inte passar in, och kan få som 
konsekvens att den avvikande letar sig till andra grupper med andra personer 
som inte passar in. I dessa grupper anses det att vara okej att inte vara som alla 
andra och förstärker i stället varandras negativa beteenden. Det betyder att det 
kan finnas risker med att sammanföra ungdomar som har svårigheter, det kan få 
motsatt effekt. Ungdomar som lever i socialt utsatta situationer påverkar varandra 
både destruktivt och bekräftande.  

Ungdomar behöver ha ett mer aktivt deltagande om en fritidsgård ska fungera, 
annars riskerar den att bli en plats där unga formar skadliga relationer med 
varandra. Ungdomar som ofta har negativa erfarenheter av vuxnas inflytande och 
inblandning väljer i stället sämre alternativ som att umgås i riskmiljöer helt utan 
närvaro av vuxna. Relationerna till vännerna är starkare än till personalen och 
vännerna ses som större förebilder än personalen. Vännerna i umgängeskretsen 
förstärker varandras brottsliga beteenden och påföljden blir en intensifierad 
brottslighet. På grund av detta kan fritidsgårdar motverka sitt syfte att vara en 
god miljö.  

Genom att förse unga med meningsfulla aktiviteter minskar risken för att de 
hamnar i social oro när de inte har något bättre för sig. I Göteborg finns en 
uppsjö av andra fritidsverksamheter, föreningsliv och friluftsaktiviteter. 

Kommunstyrelsen  
  
  

Yttrande 
 
Datum 2022-03-29 
 

Sverigedemokraterna 
  
Ärende nr 2.1.25 



Göteborgs Stad kommunstyrelsen 1 (1) 
   
   

Kommunstyrelsen  
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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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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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