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Förbundsstyrelsens yttrande och förslag:  

Motion nr 11 från Västerbottens län angående ett mer inkluderande och 

mindre strikt åldersspann för ”unga” vuxna med åldrarna 30 – 40 inför kurser 

och andra aktiviteter.  
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Förbundsstyrelsens förslag till beslut 

• Att motionen härmed anses besvarad  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Yrkandet/förslaget i sammanfattning 

Västerbottens länsavdelning anser att unga vuxna mellan 30 och 40 år hamnar i ett 

mellanläge och inte känner sig delaktiga på aktiviteter och kurser för unga upp till 30 år. 

Oftast finns inga passande alternativ, då det som erbjuds idag oftast är riktat till äldre och 

glappet blir för stort mellan åldrarna.  

 

• Att åldersspannet för ”unga” höjs till 40 år.  

• Att åldersspannet blir mer flexibelt och inkluderande.  

• Att om man till exempel ej får in tillräckligt med anmälningar på en kurs eller aktivitet 

kan man vara mer flexibel med åldern och ta in äldre för att kunna genomföra kursen 

eller aktiviteten.  

 

Förbundsstyrelsens yttrande/svar 

Förbundsstyrelsen anser det väsentligt att verksamhet bedrivs för medlemmar i alla åldrar. 

Samtidigt är barn, unga och närstående en prioriterad grupp, där riktade insatser har gjorts 

de senaste åren. Förbundet har ingen strikt åldersgräns för unga vid 30 år. Det är snarare 

andra faktorer som påverkat ålderssammansättningen vid kurser och aktiviteter. Det kan till 

exempel vara att inte få för stort glapp mellan åldrarna och att deltagarna känner sig 

bekväma med att träffa andra med samma problem och i samma skede av livet. Dessutom 

kan stiftelser, myndigheter, studieförbund och andra som ekonomiskt bidrar till att kurser 

och aktiviteter ska kunna genomföras även ha villkor eller synpunkter på 

åldersprioriteringar. Kursinnehållet kan även vara inriktat mot en speciell åldersgrupp.  

Förbundets ungdomsverksamhet har redan nu ett flexibelt och inkluderande åldersspann 

och anmälningar till kurser och aktiviteter stoppas inte för att en deltagare fyllt 30 år. 

Däremot instämmer förbundsstyrelsen i att alternativen för unga vuxna och yngre 

medelålders kan bli begränsade, då förbundets medlemmar har en hög medelålder och att 

aktiviteter ofta riktar sig till äldre. Läns- och lokalavdelningar måste vara observanta på att 

aktivitetsutbudet skall vända sig till alla åldersgrupper.  


