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Gratis inträde till kommunala

simhallen "Holjebadet"

för barn och ungdomar upp till 19 år

Att erbjuda alla våra barn och ungdomar upp till 19 år, boende inom Olofströms
gratis inträde till simhallen i Olofström

kommungräns

borde varit en självklarhet

för

kommunens alla politiken
Det är en jämlikhetssatsning

för att utjämna skillnader i hälsa och livsvillkor, en satsning som

suddar ut de ekonomiska skillnaderna och erbjuder alla barn och ungdomar fysisk aktivitet
och vattenlekar helt kostnadsfritt!
Den här satsningen har många positiva effekter — bättre simkunnighet,

bättre fysisk förmåga

och bättre hälsa. Satsningen skapar mötesplats för barn och ungdomar och möjlighet till
ökad socialkompetens

genom fysiska möten. Den här satsningen syftar också till att i största

möjliga mån minska förekomsten av övervikt och fetma som är allt mer förekommande
lägre åldrarna.

Det är kul att spela spel men allt för mycket av stillasittande

i de

kan och leder till

övervikt och fetma samt i vissa fall social isolering.

l Göteborg erbjuder alla kommunala simhallar fri entré för barn och ungdomar under 17 år
samt för pensionärer.

"Det ör en jämlikhetssatsning
jättestolta

över, säger Helena Eriksson, planeringsledare

föreningsförvaltningen

Emmaboda,

för att utjämna skillnader i hälsa och livsvillkor, så det är vi
på idrotts- och

i Göteborg”

Umeå, Katrineholm,

Stockholm, Oskarshamn och många fler kommuner

erbjuder gratis inträde till kommunala simhallar i olika former för både barn/ungdom
pensionärer.

Flera kommuner

Vi får allt fler rapporter

är på gång med liknande satsning!

kring barnfetma:

http://www.lakartidningen.sg[Functions/OldArticleView.aspx?articleld=5861

och

MODERATERNA
OLOFSTROM

"Om sambandet med stillasittande, tv spel, tv tittande

och vikten av regelbunden fysisk

aktivitet för barn och unga för att motverka fetma” skriver -John Perlhagen,

fd barnhälsovårdsöverläkare,

Carl-Erik Flodmark,

med dr, verksamhetschef,

Universitetssjukhuset
Olle Hernell,

perlhagen@telia.com

barnöverviktsenheten,

Region Skåne,

MAS, Malmö

professor, överläkare,

universitetssjukhus,

Region Skåne

barn- och ungdomskliniken,

Norrlands

Umeå

Ett adekvat tillvägagångsätt vore att använda medel ur sociala investeringsfonden som ju är
till för bla. "att genom ett förebyggande arbete bryta negativa mönster i ett tidigt skede”
Det är viktigt att alla barn ska få samma möjligheter och chanser att lyckas —säger
kommunalrådet

S. Rudolfsson.

Det håller vi Moderater

helt med om. Den här satsningen är ett utav flera verktyg för att

uppnå det målet!

Vi tror också att det bästa sättet är att starta upp med ett projekt och utvärdera det efter ett
år för att se om vi uppnått eller är på väg att uppnå önskat effekt.
För att få en uppfattning om kostnaden kan nämnas att Göteborg avsatte ca 7 miljoner kr
första året och erbjudandet gällde

3 kommunala simhallar samt de boende i Göteborg.

Därför föreslår Moderaterna

att;

Kultur & fritidsförvaltningen

får i uppdrag att skriva ansökan till kommunstyrelsen

medel från sociala investeringsfonden
kostnadsfritt

om

för att starta ett projekt som syftar till att erbjuda

inträde till simhallen i Holjebadet för barn och ungdom upp till 19 år.

—Kostnadenför projektet bör stanna på ca500 tkr men vi låter expertisen räkna på den
uppskattade

kostnaden.

För Moderaterna

i Olofström
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Patrik Krupa

