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Tjänsteskrivelse
Utbildningsförvaltningen
Emil Friberg
Åsa Carlsson

2018-01-09

Dnr BIN 2017-373

Bildningsnämnden

Aktiv hela livet – Linköpings kommuns nya
idrottspolitiska program, yttrande till kultur- och
fritidsnämnden
Förslag till bildningsnämndens beslut
1. Yttrande över upprättat förslag till nytt idrottspolitiskt program lämnas till
kultur- och fritidsnämnden enligt utbildningskontorets förslag.
2. Bildningsnämnden uppdrar till utbildningskontoret att, efter
kommunfullmäktiges fastställande av programmet, tillsammans med
kultur- och fritidskontoret konkretisera det idrottspolitiska programmet för
bildningsnämndens verksamheter.
Ärende
Bildningsnämnden har av kultur- och fritidsnämnden inbjudits att lämna
synpunkter på förslaget till nytt idrottspolitiskt program Aktiv hela livet (dnr
KOF 2016-63).
Syftet med Linköpings idrottspolitiska program är att ge stöd och vägledning
för nämnder, förvaltningar och styrelser i arbetet med att skapa förutsättningar
och möjligheter för medborgarna att vara aktiva hela livet.

Ändrad för W3D3 2016-05-04 MSC

LKPG1002, v2.1, 2016-03-07

Det föreslagna programmet utgår från Aktiv hela livet samt jämställdhet och
inkludering. Dessa övergripande områden ska genomsyra fem fokusområden –
Aktiv i en förening, Aktiv utanför det organiserade föreningslivet, Mötesplatser
för aktivitet, En aktiv skola/förskola och upplevelser som främjar fysisk
aktivitet.
Bildningsnämndens förslås lämna yttrande över kultur- och fritidsnämndens
upprättade utkast till nytt idrottspolitiskt program för Linköping enligt
utbildningskontorets förslag samt uppdra till utbildningskontoret att i
samverkan med kultur- och fritidskontoret konkretisera det idrottspolitiska
programmet Aktiv hela livet för bildningsnämndens verksamheter.
__________
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Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse – Nytt idrottspolitiskt program (feb -18).docx
Förslag till yttrande – Nytt idrottspolitiskt program (feb -18).docx
Aktiv hela livet – förslag.pdf

Bakgrund
Kommunstyrelsen beslutade 2016-05-03, § 157, att ta fram ett nytt
idrottspolitiskt program för Linköpings kommun. Programmet fokuserar på
folkhälsa och fysisk aktivitet och hur vi genom en bred samverkan ska arbeta
för att aktivt främja fysisk aktivitet och rörelse för alla hela livet. Programmet
inleds med en omvärldsspaning med fokus på den ökande fysiska inaktiviteten,
föreningslivets utmaningar och nya former att motionera och idrotta. Utifrån
två övergripande områden – Jämställdhet och Aktiv hela livet har programmet
fem fokusområden – Aktiv i en förening, Aktiv utanför föreningslivet,
Mötesplatser för aktivitet, En aktiv skola/förskola och Upplevelser som främjar
fysisk aktivitet. Avslutningsvis beskrivs hur samverkan, implementering och
uppföljning ska gå till.
Arbetet med framtagandet av ett nytt idrottspolitiskt program har letts av en
styrgrupp på politisk nivå med kultur- och fritidsnämndens ordförande, vice
ordförande samt rotelansvarigt kommunalråd. Framtagandet har skett i tre olika
referensgrupper. En grupp bestående av ledamöter från kultur - och
fritidsnämnden, en grupp bestående av tjänstepersoner från kommunens alla
förvaltningar samt en grupp bestående av representanter från idrottsrörelsen.
Bildningsnämnden har av kultur- och fritidsnämnden inbjudits att lämna
synpunkter på förslaget till nytt idrottspolitiskt program Aktiv hela livet (dnr
KOF 2016-63).
Bildningsnämndens förslås lämna yttrande över kultur- och fritidsnämndens
upprättade utkast till nytt idrottspolitiskt program för Linköping enligt
utbildningskontorets förslag.
Efter fastställande kommer det nya idrottspolitiska programmet Aktiv hela livet
utgöra en övergripande programhandling för Linköpings kommun. Kultur- och
fritidsnämnden ska initiera och ansvara för implementering av programmet i
nära samverkan med berörda nämnder och förvaltningar. Bildningsnämnden
föreslås därför ge utbildningskontoret i uppdrag att i samverkan med kulturoch fritidskontoret konkretisera det idrottspolitiska programmet Aktiv hela livet
för bildningsnämndens verksamheter.
Kommunala mål
I koalition för Linköpings övergripande mål för mandatperioden 2015-2018
anges:
En kommun med höga kunskapsambitioner och trygga uppväxtvillkor
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En sammanhållen kommun med framtidstro och delaktighet
En kommun där alla kan leva ett meningsfullt och hälsosamt liv
Samråd
Samråd avseende uppdraget att konkretisera det idrottspolitiska program Aktiv
hela livet för bildningsnämndens verksamheter har skett med kultur- och
fritidsförvaltningen som tillstyrker förslaget till beslut.

Utbildningskontoret

Utbildningsförvaltningen

Anne Hallberg

Åsa Ridne

Beslutet skickas till:
Kultur- och fritidsnämnden

