STOCKHOLMS STAD
Kommunstyrelsen
Reg istraf uret

4o

Bilaga
opposifclonsoa r fei ek

Meningsfull fritid
Samhället har under de senaste decennierna i allt snaÖ-hOT^^fT3W5^W^tlT^töTrFtfVftor
och utanförskap bland människor, främst i förorterna. Det är mycket viktigt att vi så tidigt
som möjligt bryter den trenden, eftersom den enbart har negativa konsekvenser och leder
till både otrygghet och ökad kriminalitet bland våra barn och ungdomar.
En av anledningarna till den här negativa utvecklingen är att skola och fritid varken har
förmått möta eller klara av de stora utmaningar som idag finns i samhället. För att bryta den
utvecklingen föreslår Sverigedemokraterna att Stockholms kommun inrättar "Meningsfull
fritid". Denna verksamhet startar från och med förskoleklass och pågår under hela
grundskolan. Verksamheten kommer att innefatta skola, fritids och föreningsliv och att
samtliga dessa tre aktörer samverkar i ett Föreningsråd i närområdet. Syftet är att lyfta och
på ett naturligt sätt förankra idrottandet bland våra barn och unga. Det här skulle dels leda
till förbättrad hälsa från tidiga år, dels skapa goda förutsättningar för en förbättrad och
meningsfull social samvaro mellan barn och ungdomar samt mellan unga och vuxna, två
mycket viktiga faktorer för att undvika att unga väljer fel väg i livet. Den här verksamheten
kommer dessutom att erbjuda en stimulerande miljö att vistas i efter skolan, något som är
viktigt för dem som inte har möjlighet att få detta på annat håll.
"Meningsfull fritid" ska erbjuda ett så kallat smörgåsbord med så många prova-på-idrotter
som möjligt, såsom exempelvis fotboll, basket och pingis. Verksamheten ska, om efterfrågan
finns, även innehålla dataspel och enklare programmering, schack, dans och judo.
Naturligtvis ska även läxhjälp finnas till hands.
Att höja intresset för och utövandet av idrott bland barn och ungdomar har många positiva
effekter: det främjar både det fysiska och det psykiska välmående, en god och snabbare
språkinlärning samt en ökad social kompetens. Allt detta leder i sin tur till förbättrade
skolresultat och därigenom till en bättre och ljusare framtid för våra unga. Det är viktigt att
så tidigt som möjligt främja barns utveckling, då de fortfarande är formbara, en investering
som definitivt är värd att satsa på då våra barn och våra unga är vår framtid.

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi fullmäktige besluta

Att uppdra åt Utbildningsnämnden att utreda förutsättningarna för projektet "Meningsfull
fritid" enligt ovan förslag.

Bengt Herke

