Kommunfullmäktige
Falu Kommun

Motion - Förstärkning av sommaraktiviteter för barn
Under senare tid har barnfattigdomen och antalet barn som lever i barnfattigdom samt innebörden
av begreppet barnfattigdom diskuterats i media. Oavsett hur många de är och defintionen på
begreppet så fanns i Falu kommun 7.139 barnfamiljer varav
587 (ca 8%) av dessa uppbar försörjningsstöd år 2010. Konsekvenserna av detta är att dessa barn
inte ges samma förutsättningar som andra barn.
Sommarlovet är för alla barn något speciellt och för oss vuxna innebär semestern att vi är lediga och
har möjlighet att tillsammans med familjen göra olika positiva upplevelser som vi planerat under
övriga året. För de föräldrar som uppbär försörjningsstöd finns inte samma ekonomiska möjligheter.
Under sommaren genomförs en hel olika aktiviteter för barn inom det geografiska området Falu
kommun via Falu Kommun, men främst genom olika föreningar och idellaorganisationer. Falu
Kommun genomför bl.a. Kolloverksamhet på Hellmansö under två veckor som är avgiftsfri. Andra
aktiviteter som vänder sig till barn oavsett om de genomförs av Falu Kommun eller annan aktörer är
kostnadsbelagd. Detta innebär att aktiviteten inte är tillgänglig för samtliga barn i Falun.
Att komma tillbaka som barn till skolstarten efter ett sommarlov och höra kompisarna berätta om
sina sommarupplevelser oavsett om det är fotbollsskola eller resa till Benidorm, när jag själv som
barn inte har något från sommaren att berätta om, är en situation som inte är önskvärd för något
barn.
Enligt FN:s Barnkonvention artikel 3 " Barns bästa ska alltid komma i första rum" och
artikel 31 "Barn har rätt till lek, vila och fritid.
Förslag till beslut:
- att 200 tkr avsätts för att genomföra avgiftsfria sommaraktiviteter för barn i åldern 8-12 år. Dessa
medel destineras till Kultur och ungdomsförvaltningen och ska användas för genomförande av
avgiftsfria sommaraktiviteter för barn i samverkan med föreningar och andra idellaorganisationer.
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