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Till Kommunfullmäktige

i Sundsvalls

kommun

Parasportotek i Sundsvall!
Vi föreslår kommunfullmäktige

besluta:

•

att etablera ett parasportotek

•

att se över möjligheterna
sorn till exempel

•

att undersöka
utrustning

i Sundsvall.

att utöka sportoteket

så att de även kan låna ut anpassad

idrottsutrustning,

sit-ski och skridskokälkar.

möj ligheterna

till samarbete

över kommungränserna

sa att även mer ovanlig

kan tillhandahållas.

Bakgrund
Personer

med funktionsnedsättning

befolkningen

deltar

utsträckning

i motions-

och friluftslivet

än

i övrigt.

I barnkonventionen

står det att "varje

funktionsnedsättning
möjligheten

Det borde

till ett fysiskt

aktivt

vara en

idrotter

forutsättningar

och behov.

med ofullständiga

självklarhet

samt "ett barn med

liv som möjliggör

att alla barn men också

att utveckla

sina kunskaper

sin hälsa. Där man under

för att förhoppningsvis

barn med funktionsnedsättning

idrott och friluftsliv

och anständigt

möjligheter

och hur de kan påverka

på en rad olika

vila och fritid"

ett aktivt
vuxna

ges

liv. Men så är det inte.

Ämnet idrott & hälsa ska ge eleverna
fysiska förmågan

barn har rätt tilllek.

har rätt till ett fullvärdigt

i samhället".

deltagande

Många

i mindre

hitta någon

betyg, vilket kan påverka

eller några

blir helt eller delvis

som en naturlig del av livet. En ytterligare
deras möjlighet

om vad som påverkar

sin skolgång

befriade

får möjlighet

som passar

från ämnet.

konsekvens

den
att prova

ens egna intressen,

De riskerar att inte se

kan bli att de gar ut grundskolan

till fortsatta studier. Men den största förlusten

ligger i att de inte far glädjen av att vara fysiskt aktiva tillsammans

med andra och kunskapen

om vad ett

fysiskt aktivt liv betyder för att uppnå en god hälsa.

Förslag
Ett parasportorek
och skridskokälkar

bör etableras

för att stimulera

idrotter. Genom samarbete
Liberalerna

i Sundsvall

i Sundsvalls

som lånar ut anpassad

och möjliggöra

över kornmungränser

idrottsutrustning,

tillhandahållas.

kommun
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Stefan Falk

Ingeborg

gruppledare

fullmäktigeledamot.

Wiksten

c:

sit-ski

att prova på olika

för ner med funktionsnedsättning

kan även mer ovanlig utrustning
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sorn till exempel
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