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Motion om gratis 
idrottsskola och bättre 
hälsa för barn och unga
Hälsa är en klassfråga. Just därför är det så viktigt att tidigt ge barn och unga chansen till ett 
välmående som hänger med upp i åldrarna. Vi vet att barn till lågutbildade föräldrar rör på sig 
mindre än de barn som har föräldrar med högre utbildning. Det sätter spår i hälsan senare i 
livet. Det är ytterligare en faktor som cementerar klasskillnader och det vill vi göra någonting 
åt.

Idrottandet ska kunna vara lika självklart för alla barn. Börjar man idrotta som barn så rör man 
sig också mer på egen hand som vuxen på sin fritid. Man sitter mindre still, man mår bättre, 
vilket i slutändan hela samhället tjänar på. Idrottsrörelsen är en av våra finaste folkrörelser, 
den skulle kunna vara en murbräcka mot klassamhället.

Vänsterpartiet vill införa en avgiftsfri idrottsskola för alla 6–12-åringar. Med ett par träningstill-
fällen i veckan får barnen möjlighet att prova på olika sporter och delta i ett brett föreningsliv, 
utan att det belastar föräldrarnas plånbok. Idrottsskolan ska kunna vara ett samarrangemang 
mellan olika ideella föreningar och pågå under minst en termin. Barn mellan 6–12 år får möjlig-
het att prova på olika sporter utan press att specialisera sig för tidigt. Därefter kan barnen 
välja att stanna kvar i idrottsskolans regi eller gå med i föreningarnas övriga verksamhet. 
Denna satsning gör det också möjligt för respektive idrottsförening att värva deltagande barn 
och ungdom till sin idrott.

Idrottsskolorna blir en historisk satsning på breddidrott för barn samtidigt som vi stärker 
föreningarnas eget arbete. Detta är en jämlikhetsreform som kommer att göra skillnad för 
många 6–12-åringar både nu och i framtiden.

Vänsterpartiet yrkar
att Mörbylånga kommun inför en idrottsskola för barn mellan 6 och 12 år i samarbete med det 
lokala föreningslivet. 
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