
Motion: Upprätta ett stadenövergripande ungdomskonto

Motionär: Åke Persson
Motionen behandlad och antagen av Örgryte SDF?, Härlanda SDF?, Kulturarbetarnas SF? 
och S-Akademiker-Tjänstemännens SF?  

När det är svåra tider och det behöver sparas, är ungdomar en av de mest utsatta grupperna. Då 
skärs verksamheter ned: Fritidsgårdar läggs ned eller öppettiderna begränsas kraftigt, 
lägerverksamheter dras in på, föreningslivet får knappare resurser, kursverksamheter och liknande 
krymper, fältassistenterna blir färre, kulturverksamheterna likaså. Exemplen är många. Det kan 
dessutom slå väldigt olika i olika stadsdelar, beroende på olika ekonomiska och sociala villkor. Denna 
dystra situation har under alliansens ledning blivit en alltmer uttalad verklighet för många.

Detta är givetvis förödande på många sätt. Inte minst för ungdomarna, som då inte har någon 
stimulerande sysselsättning, vilket i sin tur sänker deras livskvalité. Det betyder också att det är 
lättare att ägna sig åt destruktiva aktiviteter, som kan leda till brottslighet av olika slag. Vi vet att när 
ungdomar ägnar sig åt stimulerande sysselsättning i form av organiserade fritidsaktiviteter, så sjunker
brottsligheten kraftigt och deras livskvalité höjs. När särskilda skollovssatsningar gjordes under tre år,
men sedan avvecklades, märktes en tydlig nedgång i brottsstatistiken.

Vi har ett ansvar att se till att ungdomarna får en tillvaro som uppmuntrar till meningsfulla 
fritidsaktiviteter, ett meningsfullt liv och en tro på sig själva. Vinsterna med sådana aktiviteter och 
möjligheter är många, både på det personliga och det samhälleliga planet: bättre psykisk och fysisk 
hälsa om man är med i ett positivt sammanhang, större integration och delaktighet om aktiviteterna 
är stadsdelsövergripande, ökad jämställdhet om både flickor och pojkar kan delta, mindre 
brottslighet genom meningsfull fritid, mindre attraktionskraft i droganvändning och drogförsäljning, 
ökad trygghet då brotten minskar. Om ledarna för aktiviteterna är unga, skapas det inte bara jobb för
unga vuxna utan det är också så att den nya generationens ledare formas. Allt detta sammantaget 
skulle innebära betydande vinster främst för ungdomarna men även samhället i stort.

Upprättandet av ett permanent ungdomskonto i staden skulle därför vara till stor gagn för 
ungdomsverksamhet på olika plan och motverka stuprörstänkande och begränsande synsätt som lätt 
sätter käppar i hjulet. Detta konto skulle fungera som ett paraplykonto och med riktade stöd 
möjliggöra fritids-, förenings- och andra verksamheter brett och stadenövergripande, främst men 
inte uteslutande under ledigheter, såsom jullov och sommarlov, men även helger, då många 
ungdomar söker fritidssysselsättningar av olika slag. Om det finns ett sådant permanent konto, inte 
minst för svåra tider och lågkonjunktur, kan ungdomsverksamheterna bevaras och konstruktivt 
utvecklas utan risk för abrupta och destruktiva nedskärningar. Det är vi skyldiga våra ungdomar.

Därför föreslår jag: 
- Att ett stadenövergripande ungdomskonto upprättas för att möjliggöra bevarandet och 

utvecklandet av ungdomsverksamheter där de behövs och när de behövs
- Att motionen skickas vidare till den socialdemokratiska kommunfullmäktigegruppen för 

genomförande
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