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Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsplanera för aktivitet och rörelse, svar på motion
(S)
Förslag till samhällsbyggnadsnämndens beslut
1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag tillstyrks.
Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens 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.
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.

Ändrad för W3D3 2016-05-04 MSC

LKPG1002, v2.1, 2016-03-07

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

2 (4)

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
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.
__________
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse – Samhällsplanera för aktivitet och rörelse, svar på motion (S), 2022-03-31
Bilaga - Motion (S) - Samhällsplanera för aktivitet och rörelse
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Bakgrund
När nya områden ska planeras eller när förtätning ska ske är det många olika
intressen som gör anspråk på marken och många olika frågor som ska vägas
samman. Att bereda plats för lek och rörelse är viktigt, både genom
programmerade ytor och fria ytor för spontana aktiviteter. Det görs redan idag
genom att frågan om att tillskapa nya lekmiljöer och spontanidrottsmiljöer
bevakas i relevanta detaljplaner, till exempel i planeringen av nya
boendemiljöer.
Det idrottspolitiska programmet är ett kommunövergripande styrdokument där
samtliga nämnder, förvaltningar och bolag har ett ansvar att utifrån respektive
ansvarsområden arbeta för att skapa förutsättningar för fysisk aktivitet genom
hela livet. I tillhörande handlingsplan Aktiv hela livet 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.
En översyn över hur vi ska arbeta mer systematiskt med olika sociala aspekter i
samhällsplaneringen kommer göras under 2022 inom ramen för
verksamhetsutvecklingen på stadsplaneringsavdelningen och
detaljplaneenheten. Det finns flera sociala aspekter som är viktiga att lyfta och
som tillsammans kan skapa en god livsmiljö för människor. Det handlar om
hälsofrämjande miljöer med plats för både vila och stillhet så väl som mer
aktiv rekreation i form av aktiviteter, rörelse, motion, lek och spel- både
spontant och mer strukturerat. Det är också viktigt att ta med att staden ska
erbjuda något för alla målgrupper och med olika intressen, exempelvis, barn,
unga, äldre, män och kvinnor. Trygghet är också en viktig aspekt att arbeta
med så att miljöerna kan användas olika tider på dygnet och olika tider på året.
I en tät stad kan multifunktionella ytor ibland vara en lösning för att få plats
med allt, och det är viktigt att tänka smart även vid mindre ytor.
Verktyget rörelsefaktor har arbetats fram av Riksidrottsförbundet tillsammans
med andra parter. Linköpings kommun har som en av flera kommuner varit
delaktiga i arbetet. Syftet med verktyget är att integrera fysisk aktivitet i
samhällsplaneringen och särskilt stärka möjligheten till idrott och rörelse i
närområdet. Verktyget som helhet är omfattande och lämpar sig nog bäst för
vissa större projekt, som vid planering av nya stadsdelar eller i detaljplaner
som exempelvis innehåller nya idrottsplatser. Ett arbete pågår för att se om
relevanta delar av verktyget ska användas mer systematiskt i
detaljplaneprocessen i Linköpings kommun. Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen och Kultur- och fritidsförvaltningen arbetar
tillsammans vidare med frågan.
Kultur- och fritidsförvaltningen arbetar med att ta fram en utvecklingsplan för
idrottsanläggningar och aktivitetsmiljöer (revidering av anläggningsstrategin). I
utvecklingsplanen kommer fokus ligga på hur vi bygger och utvecklar ett
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Linköping som främjar rörelse och fysisk aktivitet och där alla aktivitetsmiljöer
finns med både för organiserad och icke-organiserad verksamhet.
Ekonomiska konsekvenser
Ärendet förväntas inte medföra några ekonomiska konsekvenser.
Kommunala mål
Ett attraktivt och tryggt Linköping
Ett klimatsmart Linköping
Ett Linköping med rikt kultur-, fritids- och idrottsliv
Länk till kommunfullmäktiges övergripande mål
Jämställdhet
En jämställdhetsanalys är inte relevant i detta ärende men i planeringen av
miljöer som stimulerar till aktivitet är det viktigt att planera miljöer som
tilltalar och erbjuder plats för både flickor, pojkar, kvinnor och män, i alla olika
åldrar.
Samråd
Samråd har skett med kultur- och fritidsförvaltningen vilka tillstyrker förslag
till beslut och ser positivt på ett mer samverkan och ett mer systematiskt arbete
med frågan i till exempel detaljplaneringsprocessen.
Uppföljning och utvärdering
Ingen uppföljning är aktuell.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
MBL-information eller förhandling är inte påkallad.
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