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Det billigare sommarpasset, via avtal med
dåvarande Fritids- och naturvårdsnämnden, på
Fyrishov och Gottsundabadet infördes på
initiativ av Vänsterpartiet under mandatperioden 2003-2006. Många barn och ungdomar
köper sommarpasset men alla har inte råd, trots
det förhållandevis låga priset.
Vi vet att barn och ungdomar i Uppsala kommun behöver ha en hälsosamt och aktiv liv på
sin fritid och även under sommarlovet. Uppsala
kommun har antagit ett Barn- och ungdomspolitiskt program. Programmet utgår från FN:s
konvention om barnets rättigheter och fokuserar
särskild på barnets rätt till likvärdiga villkor,
och barnets bästa.
Programmet tar även sin utgångspunkt i Uppsala kommuns vision där alla människors lika
värde, inneboende kraft och kreativitet respekteras och tas tillvara genom att var och en får
möjlighet att påverka sin livsituation i en långsiktigt hållbar miljö. Alla barn och ungdomar i
Uppsala kommun ska känna trygghet och olika
typer av verksamheter och aktiviteter ska vara
tillgängliga för dem.
Vi vet att Uppsala kommun arrangerar olika
aktiviteter för barn och ungdomar under
sommar-lovet t. ex Alnäs, m.m.
Trots den kraftiga subventionen av sommarpasset för barn och unga är det många familjer
och ungdomar som inte har råd att köpa sommarpasskortet till Fyrishov och Gottsundas
anläggningar för att bada och ha kul.
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Det är viktigt att barn och ungdomar som kommer från socioekonomiskt svaga och mindre
resursstarka förhållanden också får möjlighet
till ett aktivt sommarlov med till exempel
friluftsliv och sommarbad.
Jag menar att det är dags att börja planera fler
kommunala insatser under sommaren, som t. ex
Fyrishov och Gottsundabadet. Därför vill jag
ställa följande frågor till ordföranden för barn
och ungdomsnämnden:
Tänker du arbeta för att sänka avgiften till
Fyrishov och Gottsundabadet ytterligare,
genom det s.k sommarpasset?
Hur arbetar du för att alla barn och ungdomar
får en aktiv fritid under sommartiden?
2013-02-20
Edip Akay
Vänsterpartiet

