Till kommunfullmäktige i Danderyd

Motion om att öppna möjligheten för nyanlända
Danderydsbarn/ungdomar att integreras i Danderyd
Det är angeläget att nyanlända Danderydsbarn/ungdomar ska kunna
vara med i olika idrottsklubbar. Vid en genomgång konstaterades
det, att pengarna som betalas ut till dem inte räcker för att betala
avgiften till idrottsföreningarna. Det framhölls att klubbarna måste
ställa upp och hjälpa till.
Enligt uppgift har klubbarna haft synpunkter på att nyanlända
barn/ungdomar ska få vara med i klubbarna utan att betala för sig.
Det är så att det också finns Danderydsfamiljer som inte har
ekonomiska möjligheter, att låta sina barn spela fotboll och
ishockey på grund av de höga avgifterna. Också när det gäller
musikskolan finns det barn som inte kan vara med på grund av
avgiften.
Att klubbarna mot denna bakgrund skulle låta vissa ungdomar vara
med utan att betala för sig är inte rimligt. Vi tycker att klubbarna
tänker helt rätt. Det skulle bädda för problem, inte bara för
klubbarna, utan också för de ungdomar som kommit hit. De
kommer att få en negativ särställning, som inte betalande
medlemmar. Dessutom får de inte heller lära sig hur det svenska
samhället fungerar, det vill säga att man inte får vara med på planen
och spela fotboll eller ishockey, om man inte först betalar en hög
avgift.
Så vad kan vi då göra? Det är oerhört viktigt att de barn och
ungdomar som kommer till oss får möjlighet att så snabbt som
möjligt bli integrerade i Danderyd. Ett utmärkt sätt, kanske det
bästa, är att ungdomarna får möjlighet att tillsammans med andra
barn och ungdomar vara med i någon lagsport eller spela ett
instrument i en orkester, dansa i en grupp eller annat. Det ger också
stora möjligheter att lära sig språket snabbare.

Vi föreslår att kommunen tar reda på, vad de som kommit till oss
gjort tidigare och/eller helst vill göra. Vi föreslår att man avsätter en
summa pengar som kan användas för detta ändamål, som ett led i
integrationsarbetet. Kommunen betalar avgiften för aktiviteten.
Och den nyanlände får möjlighet att delta på lika villkor som övriga
barn och ungdomar.
Med hänvisning till ovanstående föreslår vi kommunfullmäktige
besluta uppdra till socialnämnden
att regelmässigt undersöka vilka aktiviteter som kan vara av
intresse för den nyanlände.
att anvisa pengar för detta som ett led i integrationsarbetet för
de nyanlända barnen och ungdomarna.
Danderyd den 19 maj 2017
Siv Sahlström (C)

