
 

2011-02-18 

 

Motion till kommunfullmäktige 

i Jönköpings kommun 

 

Ge alla barn möjlighet till en aktiv fritid 
 

En mycket viktig del i barns utveckling är möjligheten till ett aktivt fritidsliv. Att i tidig ålder 

erbjudas att delta i organiserade fritidsaktiviteter skapar förutsättningar för en positiv utveckling 

för resten av livet. Att investera i barns möjligheter till organiserade fritidsaktiviteter skapar 

förutsättningar för ett framtida gott liv. Deltagande i organiserade fritidsaktiviteter varierar dock 

starkt mellan olika grupper i samhället. En starkt bidragande orsak till detta är att det kan vara 

mycket kostsamt att delta i aktiviteter för barn. Det kan röra sig om medlems- och 

terminsavgifter, kostnader för utrustning och kläder samt att föräldrar ska delta i försäljning av 

lotter och att skjutsa till och från träningar och matcher.  

  

Många barn lever i familjer med knappa resurser, låg inkomst och/eller försörjningsstöd. Detta 

innebär att det finns många barn som har svårt att delta i organiserade fritidsaktiviteter av 

ekonomiska skäl. Barn som växer upp under fattiga förhållanden löper större risk att råka illa ut 

resten av livet. Att få möjlighet aktivt delta förenings-, idrotts- och kulturlivet är en mycket viktig 

del under uppväxten och ger bättre förutsättningar att klara sig i livet. Vi vill understryka de 

hälsopolitiska aspekterna av detta: såväl fysiskt som psykiskt välbefinnande kan förknippas med 

detta. Det finns barn som förnekas denna möjlighet då det helt enkelt saknas resurser i familjen. 

Detta är inte värdigt ett välfärdsland. 

  

För några år sedan undersökte och analyserade fritidsförvaltningen barns- och ungdomars 

fritidsvanor. Rapporten utgjorde ett viktigt underlag för beslutsfattare och tjänstemän. Inte minst 

mot bakgrund av rapporterna om den ökande barn-fattigdomen finns skäl att åter 

uppmärksamma detta. Vi anser att kommunen i samarbete med föreningslivet bör utarbetar 

förslag till hur man kan underlätta för och sänka avgifterna för barn och ungdomar att delta i 

organiserade fritidsaktiviteter. 

  

Med ovanstående som bakgrund yrkar vi 

  

att fritidsförvaltningen ges i uppgift att kartlägga barns och ungdomars fritidsvanor varvid 

socioekonomiska faktorer särskilt beaktas, 

  

att kommunen i samarbete med föreningslivet utarbetar förslag på hur man kan underlätta för 

barn och ungdomar att delta i  

organiserade fritidsaktiviteter, 

  

att kommunen i samarbete med föreningslivet utarbetar en åtgärdsplan där en sänk-ning av 

avgifterna kommer till stånd. 

  

Kenneth Kindblom  

Jerry Hansson 

Vänsterpartiet  

 

 


