Svar på interpellation ställd av
Sverigedemokraterna om UngPuls
I vilken utsträckning förekommer otillbörlig påverkan från kriminella aktörer inom
ramen för UngPuls verksamhet?
Verksamhetens bedömning som vilar på erfarenhet, kompetens, god områdeskännedom
samt samverkan med andra aktörer är att detta sker i mycket låg utsträckning inom ramen
för UngPuls verksamhet. Men följande problematik i närområdet som skapar yttre påverkan
har identifierats:
• vid skjutningar/hot i närområdet - oroligt i målgruppen samt hos personal.
• drogförsäljning i närområdet - kan komma påverkade till vår verksamhet.
• rekrytering av unga till kriminell verksamhet - de unga väljer bort UngPuls eller annan
verksamhet.
Hur säkerställer det politiska styret att kriminella aktörer inte utnyttjar kommunens
verksamhet för att rekrytera eller nätverka med ungdomar?
Forskningen visar på att det är kvaliteten och vilken verksamhet som erbjuds samt
vuxennärvaro i samband med aktiviteter som har betydelse. En öppen fritidsverksamhet där
huvudfokus är mer “att bara vara” (likställt med öppen verksamhet på fritidsgårdar) visar
ibland att den främjar kriminalitet, speciellt i socioekonomiskt utsatta områdena. Med
anledning av detta så bedriver inte UngPuls någon öppen verksamhet där huvudfokus är “att
bara vara”, utan istället erbjuder verksamheten olika former av aktiviteter. Aktiviteterna
erbjuds i samverkan med civilsamhället där fokus är de ungas egen organisering, där unga
leder aktiviteter för andra unga med coachning av medarbetarna.
Verksamheten arbetar med kvalitativa och främjande aktiviteter för att minimera utrymmet för
rekryteringen av unga till kriminella aktörer. Detta innebär att UngPuls:
• erbjuder främjande aktiviteter ledda av civilsamhället, aktivitetsledare, volontärer och
genom ungt ledarskap.
• utbildar unga (16-25 år) i ledarskap så att de kan leda barn och unga i olika
aktiviteter. 12 tillfällen á 3 timmar/v under 6-7 månader. De varvar teori med praktik Puls Ledarutbildning.
• erbjuder aktiviteter riktade mot olika målgrupper (de som identifierar sig som tjejer,
åldersinriktade eller andra målgrupper i målgruppen) (exempel på sådana aktiviteter
är körkortsteori för de som ska ta körkort, systrar, CV-verkstad för de som ska söka
jobb, unga mammor, fotboll för yngre målgruppen m m).
• anställer aktivitetsledare som är 18 år och äldre för att leda aktiviteter. Deras
lämplighet prövas på samma grund som övrig personal, det vill säga att de uppvisar
utdrag ur brottsregister och genomgår intervjuer.
• under sommaren handleder ca 80 feriearbetare som gör verksamhet för barn och
unga i Berga, Ryd och Skäggetorp.
• erbjuder kompensatorisk verksamhet.

•
•

arbetar med jämställdhet - kvinnors och mäns lika makt och möjlighet att påverka sina
egna liv och samhället.
arbetar mot hypermaskulinitet och machokultur - Ifrågasättande av destruktiva
könsnormer.

Varför anser ansvarigt kommunalråd att det är rimligt att UngPuls ska rikta sin
verksamhet till ungdomar och vuxna i åldern mellan 13-25 år?
Verksamhetens bedömning är att:
• målgruppen 13-25 år har ett behov av en positiv och meningsfull fritid som ett
alternativ till kriminalitet och destruktivitet.
• de unga inom målgruppen i de socioekonomiskt utsatta områdena har ett behov av
det kompensatoriska stöd en kommunal verksamhet står för.
• verksamheten är anpassad för den breda målgruppen.
• för att kunna arbeta med normförändring det vill säga med värdegrunder, jämställdhet
och normförskjutning behöver man arbeta med den breda målgruppen för att få
skillnad i närsamhället.
UngPuls verksamhet kan på många sätt liknas vid Allaktivitetshuset i Lindängen i Malmö.
Karlsson och Cars (2015) har på uppdrag av Malmö stad forskat kring utvecklingen i
Lindängen. De framgångsfaktorer som framför allt lyfts fram i forskningen är inte själva
aktiviteterna utan de värden som skapas genom aktiviteterna, som gemenskap, tillit och att
ha eller vara en lokal förebild (Karlsson & Cars 2015).
Ett urval av de framgångsfaktorer som identifierats är att:
• det områdesbaserade arbetet utgår från områdets och de boendes specifika behov.
• aktivitetsledare rekryteras bland boende i området, vilket skapar jobb för unga som
tidigare har stått utanför arbetsmarknaden.
• unga kan föreslå och genomföra de fritidsaktiviteter de själva vill ha, vilket innebär
inflytande, ansvar och gemenskap.
• barn och unga i olika åldrar lär känna varandra genom att leda aktiviteter för yngre
barn, vilket skapar trygghet i skolan, motverkar mobbning och främjar en positiv
identitetsutveckling hos de unga som blir förebilder för de barn de leder.
• mötesplatsen minskar barriärer mellan medborgare och myndigheter.
När UngPuls arrangerar en aktivitet är den riktad mot en viss ålder i verksamhetens
målgrupp. Nu skärper vi de kraven ytterligare för att säkerställa att verksamheten håller isär
åldersgrupperna vid genomförande av sina aktiviteter.
Gustaf Appelberg (L)
Ordförande i kultur- och fritidsnämnden

