
 
 

 

 

Bristen på en meningsfull fritid i kombination med trångboddhet gör att många barn i 10-12-

årsåldern inte har något att göra eller någonstans att ta vägen på kvällar och helger. Istället blir 

gatan eller trapphus mötesplatsen med kompisar. Utan möjligheten att göra något organiserat blir 

de då ett lätt byte för den som vill locka unga till tjänster i droghandeln och annan kriminalitet.  

 

Som samhälle behöver vi visa att vi inte låter detta ske framför ögonen på oss. Vi måste erbjuda 

alternativ och locka dessa barn bort från gatan och inflytandet från äldre barn och ungdomar 

som vill få de yngre in i kriminaliteten. Vi behöver erbjuda en utökad fritidsverksamhet på kvällar 

och helger för denna målgrupp. Mötesplatser som ska vara trygga och bemannade av stabil 

vuxen personal. Verksamheten ska vara öppen på vardagar från sen eftermiddag till en bit in på 

kvällen, med utökade tider på fredagar och helger.  

 

Verksamheten kan med fördel samverka med föreningsliv, kulturskolan, civilsamhället samt med 

kringliggande skolor. Hjälp med skoluppgifter ska vara ett erbjudande för alla. Samarbete med 

hem och föräldrar är en förutsättning för att skapa förtroende och långsiktighet. Satsningen 

behöver komma igång snarast möjligt och är viktigast i de områden där utmaningarna med 

gängkriminalitet, trångboddhet och utanförskap är som störst.  

 

Övergången mellan verksamheten för 10-12-åringar och UngPuls ska underlättas så vi inte tappar 

dessa barn då de blir äldre. Samtidigt har UngPuls åldersspann för unga vuxna över 18 år fått en 

hel del kritik då spannet 13-25 år varit för stort, vilket fått verksamheten att upplevas som otrygg. 

Vi socialdemokrater vill istället satsa mer på att få unga vuxna i arbete och studier och föreslår att 

UngPuls åldersspann ändras till 13-18 år.  

 

Jag yrkar därför på: 

 

- Att Linköpings kommun genomför en satsning för utökad fritidsverksamhet för 10- 12-

åringar med ovan nämnda inriktning.  

 

- Att UngPuls åldersspann ändras till 13-18 år. 
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