Fritid & Folkhälsa
Att främja barn och ungdomars hälsa och fritid ser vi som viktigt. Vi förespråkar en satsning på Malmös ungdomsidrott, både vad gäller föreningslivet men även den mer utåtriktade verksamheten såsom nationella och internationella arrangemang.
Malmös huvudsakliga idrottsområde ska vara det centralt belägna stadionområdet där
det ska finnas arenor för en mängd olika sporter. Detta innefattar en stor multisportanläggning som kan användas till nationella och internationella ungdomsturneringar/mästerskap.
För oss är det också viktigt att Malmö ur ett jämställdhetsperspektiv främjar aktiviteter vars
popularitet varierar mellan könen. Intentionen är att man oavsett kön ska få lika möjligheter till egna valda aktiviteter.
Det har i många år fokuserats på rökning, alkohol och droger, vilket är bra och något vi
ska fortsätta med. Men det har inte varit lika stort fokus på fetma och övervikt. Tyvärr tenderar detta till att bli ett enormt i-landsproblem där vi inte slipper undan. Man räknar med
att sjukdomar relaterat till detta kommer att ta en mycket stor del av vårt vårdbehov framöver. Idag har vi bara sett början av det.
Det som berör oss mest är den fysiska ohälsa som ständigt ökar hos våra barn och ungdomar. Det finns barn som kommer till skolan utan att ha ätit frukost. Skollunchen är i
många fall tråkig och en del hoppar över den. Som ett resultat av detta ser vi förutom
sämre allmänhälsa och övervikt - trötthet, irritation och koncentrationsproblem.
Malmö stad måste ta på sig ansvaret att prata och informera föräldrar om vad som är bra
kosthållning och konsekvenserna av dålig kosthållning.

Sverigedemokraternas förslag:
• Stadionområdet ska vara centrum för idrott med en multisportanläggning i centrum
anpassad för alla evenemang och idrotter som passar båda könen.
• Bunkeflomodellen ska införas på stadens skolor för bättre hälsa.
• Bygga fler tillagningskök på skolor för att få skolluncher som attraherar fler elever genom att maten har lagats på plats.
• Föreningar som avstängts från bidrag på grund av misstanke om medvetet inlämnande av icke korrekta ansökningar ska alltid polisanmälas av fritidsnämnden.
• Kommunen ska genomföra informationskampanjer för att motverka övervikt bland
barn.
• Fritidsaktiviteter med svenska språket och svenska normer i fokus ska erbjudas för att
öka barnens sociala och kulturella kapital.
• Socialtjänsten ska betala ut biståndet gällande fritidsaktiviteter direkt till verksamhet
som erbjuder fritidsaktiviteter.
• För att motverka fusk med kommunens föreningsbidrag är det viktigt att noggranna
kontroller utförs och att allt misstänkt fusk polisanmäls.

• Avveckla stödet till föreningar vars verksamhet helt eller delvis syftar till att bevara eller
stödja invandrares ursprungliga kultur och identitet, då man ska förespråka integration
genom ordinarie verksamhet.
• Kommunen bör i ökad omfattning prioritera friskvård och motion.
• Föreningar som erhåller bidrag ska garantera en drogfri verksamhet.
• Alla lekplatser som Malmö stad ansvarar för skall vara tillgänglighetsanpassade.
• Kommunala bidrag ska enbart gå till föreningar vars syfte är förenligt med det demokratiska samhällets värderingar.
•

Kontinuerlig utbildning i arbetslivsinriktad rehabilitering, inom kommunala förvaltningar.

•

Upphandla företagshälsovård för kommunens medarbetare med fokus på det förebyggande och systematiska arbetsmiljöarbetet.

•

En timmes friskvård per vecka inom kommunala förvaltningar.

•

Implementera en resultatorienterad inriktning när det gäller kommunala bidrag till civilsamhället.

•

Stödja aktörer i civilsamhället som hjälper invandrare i återvandringsprocessen.

•

Utveckla riktlinjer för hur berörda förvaltningar ska hantera boenden där ett orimligt
antal personer är folkbokförda.

•

Planera för införandet av ett program för drogförebyggande arbete i alla Malmö stads
kommunala skolor.

•

Öka anslagen till handikappidrotten i Malmö

•

Erbjuda avgiftsfri kollektivtrafik i Malmö för Malmöbor som är 70 år eller äldre.

