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Ett sportlov värt namnet
Idrotten och idrottsrörelsen fyller en viktig funktion för så väl folkhälsan som civilsamhällelig
fostran. Liberalerna vill utveckla samarbetet med idrottsföreningarna och att de ska få bättre
förutsättningar att marknadsföra sin verksamhet gentemot barn och unga i kommunen.
Ett sätt att stimulera barn och unga till mer idrottande vore att kommunen gav möjlighet till
barn och unga att prova på olika idrotter gratis under en tidsperiod. Ett sådant förslag lades i
augusti 2014 av Vänsterpartiet. När förslaget nådde kommunfullmäktige i januari 2015
beslutade fullmäktige att återremittera förslaget i avvaktan på utredningen av kulturchecken.
Tre år senare har Kultur- och fritidsnämndens rödgröna styre fortfarande inte presenterat en
utredning som godkänts av fullmäktige, varför Vänsterpartiets motion blivit liggande.
Då styret verkar dröja med en fullgod utredning av att ge fler barn och unga möjlighet att ta
del av musikundervisning, önskar Liberalerna se till att detta i alla fall inte går ut över
idrotten. Vi skulle därför med denna motion vilja väcka liv i frågan om ”prova på” igen.
I motionen om ”prova på” föreslår emellertid Vänsterpartiet att alla barn och unga i
kommunen mellan 6 och 12 år ska få möjlighet att kostnadsfritt prova på idrotts- och
kulturverksamheter under hela tre terminer. Kultur- och fritidsnämnden, när den behandlade
motionen i oktober 2014, ställde sig positiv till idén i sig, men avstyrkte bifall till motionen då
detta skulle bli för kostsamt. Det behövs en annan modell än ett och ett halvt års gratis ”prova
på:ande” för att kunna realisera den goda grundtanken.
Liberalerna föreslår därför att kommunen tillsammans med föreningslivet anordnar en så
kallad ”prova på vecka” under sportlovsveckan. Föreningslivet skulle under denna vecka,
genom kommunalt stöd med exempelvis fri tillgång till kommunens skollokaler och hjälp
med marknadsföring, få möjlighet att låta barn och unga prova på olika idrotter gratis under
sportlovet. Det hade varit en realistiskt genomförbar åtgärd som stimulerat barn och ungas
möjlighet att prova på olika idrotter och hade gjort sportlovet i Lunds kommun till ett verkligt
sportlov.
Jag yrkar därför att fullmäktige uppdrar åt Kultur- och fritidsnämnden och Barn- och
skolnämnden att i samverkan med föreningslivet ta fram en plan för möjligheten att
anordna en prova på vecka enligt motionens intentioner.
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