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§ 185 Motion (S) - Samhällsplanera för aktivitet och
rörelse, svar
Dnr KS 2021-762
Kommunstyrelsens beslut
1. Samhällsbyggnadsnämndens förslag tillstyrks.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen besvaras med hänvisning till att frågan om att exempelvis tillskapa
nya lekmiljöer och spontanidrottsmiljöer redan bevakas i detaljplaneprocessen,
samt att det pågår ett utvecklingsarbete för att mer systematiskt arbeta med
frågan i detaljplaneringen genom bland annat utveckling av nya metoder och
checklistor.
Reservationer
Elias Aguirre (S) och Maria Moraes (MP) reserverar sig mot beslutet.
Ärende
Niklas Nåbo (S) och Mari Hultgren (S) föreslår i motionen daterad 2021-10-12
att:


Linköpings kommun ska använda metoder och verktyg för att få
in miljöer som stimulerar till aktivitet vid stadsplanering.

I motionen framhålls som särskilt viktigt att vi bygger på ett sätt som främjar
ett aktivt liv nu när vi förtätar staden, annars finns risken att vi för lång tid
framåt bygger bort möjligheten till ökad rörelse i vardagen i närområdet. I
motionen ges exempel på att ett verktyg som kallas Rörelsefaktor som skulle
kunna användas i planeringen. Syftet med verktyget är att integrera fysisk
aktivitet i samhällsplaneringen och särskilt stärka möjligheten till idrott och
rörelse i närområdet.
I kommunens handlingsplan Aktiv hela livet som tillhör det Idrottspolitiska
programmet fastslås att i samtliga översiktsplaner och detaljplaner, där det är
relevant, ska miljöer och åtgärder som främjar fysisk aktivitet vara en viktig
del i planering och utförande. Det görs redan idag genom att frågan om att
tillskapa nya lekmiljöer och spontanidrottsmiljöer bevakas i relevanta
detaljplaner, till exempel i planeringen av nya bostadsmiljöer. Under 2022
kommer dessutom ett verksamhetsutvecklingsprojekt genomföras för att se
över hur olika aspekter av social hållbarhet kan lyftas på ett mer systematiskt
sätt i detaljplaneringsprocessen, och att planera för fysisk aktivitet och rörelse
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för olika målgrupper är en av dessa viktiga aspekter. De pågår även ett arbete
för att ta fram vägledande dokument för lek och aktivitet för målgruppen 0-18
år för fortsatt arbete med frågan. Samverkan mellan Kultur- och
fritidsförvaltningen och Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen kring dessa
frågor är mycket viktigt.
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att motionen besvaras med
hänvisning till att frågan om att tillskapa nya lekmiljöer och
spontanidrottsmiljöer redan bevakas i detaljplaneprocessen. Vidare pågår det
ett arbete för att mer systematiskt arbeta med frågan i detaljplaneringen genom
utveckling av nya metoder och checklistor.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2022-04-27, § 64
1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag tillstyrks.
Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Samhällsbyggnadsnämndens förslag tillstyrks.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen besvaras med hänvisning till att frågan om att exempelvis tillskapa
nya lekmiljöer och spontanidrottsmiljöer redan bevakas i detaljplaneprocessen,
samt att det pågår ett utvecklingsarbete för att mer systematiskt arbeta med
frågan i detaljplaneringen genom bland annat utveckling av nya metoder och
checklistor.
Yrkanden
Elias Aguirre (S) yrkar bifall till motionen.
Muharrem Demirok (C) yrkar bifall till samhällsbyggnadsnämndens förslag till
beslut.
Maria Moraes (MP) yrkar bifall till motionen.
Beslutsordning
Ordföranden ställer proposition på Muharrem Demiroks (C) yrkande om bifall
till samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut mot Elias Aguirres (S) med
fleras yrkande om bifall till motionen och finner att kommunstyrelsen har
beslutat enligt Muharrem Demiroks (C) yrkande om bifall till
samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut.
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Beslutsunderlag
Protokollsutdrag samhällsbyggnadsnämnden 2022-04-27 § 64
Tjänsteskrivelse – Samhällsplanera för aktivitet och rörelse, svar på motion (S),
2022-03-31
Bilaga - Motion (S) - Samhällsplanera för aktivitet och rörelse
__________
Beslutet skickas till:
Motionärerna
Kommunstyrelsen
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