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MOTION– Förslag om integrations- och hälsoprojekt riktat till flickor
Centerpartiet har fått gehör i Upplands Väsby kommun att möjliggör ett samarbete med
Djurgårdsandan och Väsby Nya Gymnasium med fotbollsträning som integrationsåtgärd. Detta
projekt är nu igång och med positivt gensvar där många ungdomar, framförallt pojkar, deltar.
För att utveckla integrationssatsning och främjande av folkhälsa vidare och möjliggöra för flickor
att delta i spontanidrott, föreslår Centerpartiet att Väsby Nya Gymnasium och föreningen Team
Pannben startar ett samarbete för att flickor ska få samma möjligheter att spontanidrotta som
pojkar.
Väsby nya gymnasium har en stor andel flickor som elever och som idag inte erbjuds en kontinuerlig
mötesplats av detta slag. Vi vet att idrott och sport är en bra insats för att skapa möten mellan
människor och att fysisk träning stimulerar lärande. Vi ser också att olika insatser lockar flickor och
pojkar och att det idag finns en obalans i jämställd fördelningen av resurser mellan flickor och pojkar.
Föreningen Team Pannben har ett kvalitetsarbete när det gäller spontanidrott och erbjuder redan
idag olika hälsofrämjande aktiviteter, främst riktade till vuxna . De har ett mycket gott renommé och
starkt engagemang för folkhälsoarbete och föreningen har idag möjlighet att erbjuda träningsinsatser
med kvinnor som ledare och med en variation och kombination av dans och andra konditions- och
muskelstärkande träningsformer som vi tror lockar flickor att delta.
Det Centerpartiet föreslår är ett samarbete som ger stora möjligheter att skapa positiva sociala
kontakter och premiera lärande. Väsby Nya Gymnasium har med föreningen Team Pannben en
välrenommerad part som också kan locka fler unga att studera på gymnasiet som ytterligare en
effekt.
Precis som för insatsen om fotboll ser Centerpartiet att träningsmöjligheter för flickor ska vara öppen
för alla flickor i kommunen som vill delta.
För att möjliggöra och underlätta en fortsättning av projektet på längre sikt, föreslår Centerpartiet
också att kommunen söker externa medel, för mer information se bifogad informationslänk
http://www.arvsfonden.se/node/36514.
Centerpartiet yrkar att fullmäktige beslutar enligt nedanstående:
•

Att ett samarbete utreds och inleds mellan Väsby Nya Gymnasium och föreningen Team
Pannben för att premiera flickor möjlighet till integration och hälsa.

•

Att Upplands Väsby kommun inkluderar även detta projekt i ansökan om Arvsfondens medel
för nyanlända barn och ungas etablering och integration i samhället.

•

Att Upplands Väsby kommun kostnadsfritt upplåter träningslokal i Messingen för ändamålet.
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