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Kommunfullmäktige
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§ 337 Rörelse och idrott på raster och fritidstid, svar på
motion (MP)
Dnr KS 2018-1021
Ärende
Kommunfullmäktige beslutade 2020-11-24, § 284 att bordlägga ärendet.
Björn Immerstrand (MP) och Cecilia Gyllenberg Bergfasth (MP) föreslår i en
motion daterad 2018-11-30 att:




Barn- och ungdomsnämnden i samarbete med kultur- och
fritidsnämnden, Linköpings Idrottsförbund och Östergötlands
Idrottsförbund bygger upp ett långsiktigt arbete för att locka alla
barn och unga till rörelseglädje under raster och fritidstid
Barn med daglediga föräldrar tillåts delta i föreningarnas
verksamhet

Barn- och ungdomsnämnden delar motionärernas intention om vikten av att
stimulera barn och ungas rörelse och aktiviteter. Det finns i dagsläget
etablerade samarbeten mellan skolor och idrottsföreningar vilket ur nämndens
perspektiv är positivt. De samarbeten som finns eller planeras utgår från behov
som skolan har identifierat. Det är enligt skollagen rektor som äger sin inre
organisation och avgör om samarbeten ska initierats på skoltid och
fritidshemstid. Det pågår även sedan två år tillbaka ett arbete med att utveckla
och sprida effektiva hälsofrämjande arbetssätt bland cirka 30 av kommunens
grundskolor.
Kommunstyrelsen beslutade 2019-12-03, § 386, om en handlingsplan för
implementering av det idrottspolitiska programmet. I handlingsplanen finns ett
uppdrag att ta fram en samverkansstrategi mellan skola, fritidsverksamhet, Ung
Puls och föreningsliv med syfte att skapa möjligheter för alla att vara fysiskt
aktiva. Detta innebär att det redan finns ett uppdrag att bygga upp ett
samarbete, vilket är vad motionärerna yrkar på. Utbildnings- och
arbetsmarknadsförvaltningen har i skrivelsen beskrivit de aktiviteter som pågår
inom skolor och fritidshem och som stimulerar elevers rörelse och aktiviteter
under skoltid och fritidshemstid.
Fritidshemmet är en reglerad verksamhet utifrån skollagen. Att låta dagledigas
barn delta i verksamheten innebär ett utökat ansvar för den personal som
arbetar i fritidshemmet. Detta skulle innebära att fritidshemmen behöver
ytterligare resurser vilket inte är prioriterat i gällande budget.
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Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår barn- och
ungdomsnämnden i sin beredning till kommunstyrelsen tillstyrka förslaget.
Kommunstyrelsen föreslås i sin beredning till kommunfullmäktige tillstyrka
förslaget att avslå motionens första yrkande med hänvisning till den beslutade
handlingsplanen för implementering av det idrottspolitiska programmet
(kommunstyrelsen 2019-12-03, § 386) samt de aktiviteter som redan pågår på
skolorna och som stimulerar elevers rörelse och aktiviteter under skoltid och
fritidshemstid. Motionens andra yrkande föreslås avslås med hänvisning till att
en utökning av fritidshemmets uppdrag inte är prioriterat i barn- och
ungdomsnämndens budget.
Barn- och ungdomsnämndens beslut 2020-06-17, § 83
1. Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens förslag tillstyrks.
Kommunstyrelsens beslut 2020-10-06, § 267
1. Barn- och ungdomsnämndens förslag tillstyrks.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 2020-12-08
1. Motionens första att-sats avslås med hänvisning till den beslutade
handlingsplanen för implementering av det idrottspolitiska programmet
(kommunstyrelsen 2019-12-03, § 386) samt de aktiviteter som redan pågår på
skolorna och som stimulerar elevers rörelse och aktiviteter under skoltid och
fritidshemstid.
2. Motionens andra att-sats avslås med hänvisning till att en utökning av
fritidshemmets uppdrag inte är prioriterat i barn- och ungdomsnämndens
budget.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2020-11-24, § 284
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-10-06, § 267
Protokollsutdrag barn- och ungdomsnämnden 2020-06-17, § 83
Tjänsteskrivelse – Rörelse och idrott på raster och fritidstid, svar på motion
(MP), 2020-02-24
Motionen
Yrkanden
Lars Vikinge (C) yrkar att ärendet ska bordläggas till kommunfullmäktiges
sammanträde 2021-01-26.

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur

2 (3)

Protokollsutdrag
Kommunfullmäktige

2020-12-08

Beslutsordning
Ordföranden ställer proposition på Lars Vikinges (C) yrkande att ärendet ska
bordläggas mot att ärendet ska avgöras idag och finner att kommunfullmäktige
beslutar att ärendet ska bordläggas.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Ärendet bordläggs till kommunfullmäktiges sammanträde 2021-01-26.
__________
Beslutet skickas till:
Motionärerna
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