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Interpellation till kommunstyrelsens ordförande
2018 presenterade Regeringen en långsiktig strategi för att rninska och motverka
segregation. Strategins övergripande mål är: Minskad segregation, jämlika uppväxtoch levnadsvillkor och goda livschanser för alla.
I strategin pekas området "fritid och kultur" ut som ett av kommunernas
ansvarsområden för minskad segregation och ökad sammanhållning.
Betydelsen av inkludering och social sammanhållning får allt större uppmärksamhet i
takt med en utveckling mot ökade klyftor i samhället. Det är väl känt att det finns
påtagliga skillnader i hälsa beroende på socioekonomisk situation såsom utbildning,
sysselsättning och inkomst. Åtgärder för delaktighet är av stor betydelse för att skapa
en social sammanhållning.
Meningsfull fritid är en viktig komponent för att skapa en sammanhållen kommun
med ökad delaktighet. Under 2018 påbörjade därför den dåvarande majoriteten,
Solidariskt Motala, ett arbete för att möjliggöra en uppstart av en sport- och
fritidsbank i början av 2019. Möjligheterna till en aktiv fritid ska inte begränsas av
ekonomiska förutsättningar eller var man bor. E n sport- och fritidsbank, som
fungerar som ett bibliotek fast för utrustning som behövs för fritidsaktiviteter, med
kortare avgiftsfria lån skulle ge fler möjlighet till en meningsfull fritid. Detta bidrar till
mer jämlika villkor och en bättre integration.
Idag ser vi hur möjligheterna till fritidsaktiviteter och idrottsutövning begränsas av
ekonomiska faktorer och vissa grupper får svårt att ta del av vårt rika frilufts- och
föreningsliv. För att kunna utöva flertalet idrotts- och fritidsaktiviteter krävs det ofta
dyr utrustning, vilket blir ett hinder för många. E n sport- och fritidsbank skulle
därför vara en bra insats för ökad social sammanhållning och minskad segregation.

Mot denna bakgrund frågar vi kommunstyrelsens ordförande:

Avser du att starta en fritidsbank och om så är fallet när avser du att den ska
finnas på plats?
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