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Tjänsteskrivelse
Kultur- och fritidskontoret
Martin Averhed

2017-11-15

Dnr KOF 2016-63
Dnr KS 2016-795

Kultur- och fritidsnämnden

Nytt idrottspolitiskt program – beslut om remiss
Förslag till kultur - och fritidsnämndens beslut
1. Kultur- och fritidskontorets förslag tillstyrks.
Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Förslag till nytt idrottspolitiskt program skickas till remissinstanser angivna
i tjänsteskrivelsens bilaga.
2. Remissinstanserna ska lämna svar senast 28 februari 2018.
Ärende
Kommunstyrelsen beslutade 2016-05-03, § 157, att ta fram ett nytt
idrottspolitiskt program. Arbetet med framtagandet av ett nytt program har
skett i olika fokusgrupper och workshops. Programmet har titeln Aktiv hela
livet och fokuserar på hur det genom samverkan går att skapa förutsättningar
för alla att vara aktiva hela livet. Kultur- och fritidsnämnden och
kommunstyrelsen föreslås besluta att skicka ut förslag till nytt idrottspolitiskt
program på remiss.
__________

Ändrad för W3D3 2016-05-04 MSC
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Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse: Nytt idrottspolitiskt program – beslut om remiss
Aktiv hela livet – remiss
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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.
Styrgruppen och kultur- och fritidsnämnden har kontinuerligt fått information
om arbetet. Utkast till program har också presenterats för kommunstyrelsens
ärendeberedning samt Planeringsutskottet.
Ekonomiska konsekvenser
Varje nämnd har ansvaret att budgetera medel för att implementera det
idrottspolitiska programmet inom respektive ansvarsområde.
Kommunala mål
Kommunfullmäktiges övergripande mål för 2015–2018 anger bland annat att
Linköping ska vara:
En kommun där alla kan leva ett meningsfullt och hälsosamt liv
Alla linköpingsbor ska ges förutsättningar att leva ett hälsosamt liv och till en
meningsfull tillvaro med inflytande över sin vardag. Linköpingsborna ska ha
god tillgång till ren luft, rent vatten och en giftfri miljö. Den som är i behov av
stöd och hjälp ska kunna få det enkelt. Stöd-, vård- och omsorgsinsatser ska
utmärkas av trygghet, hög kvalitet, ökat självbestämmande för den enskilde
och goda villkor för personalen.
Jämställdhet
Jämställdhet är en central del i det idrottspolitiska programmet Aktiv hela livet.
Programmet betonar att jämställdhet och jämställdhetsintegrering ska
synliggöras och integreras i all verksamhet. Alla ska ha rätt att vara delaktiga
där kön eller könsöverskridande identitet eller uttryck inte ska utgöra någon
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begränsning. En jämställd och inkluderande verksamhet, utan begränsande
normer attraherar i större uträckning människor att vilja vara delaktiga.
Samråd
Arbetet med att ta fram programmet har letts av den politiska styrgruppen.
Innehållet har arbetats fram av de olika referensgrupperna och information och
rapport har skett till kultur- och fritidsnämnden samt kommunstyrelsens
planeringsutskott.
Uppföljning och utvärdering
Implementeringen av det idrottspolitiska programmet kommer kontinuerligt
rapporteras och följas upp. Implementeringsprocessen kommer bland annat ske
genom framtagande av handlingsplaner. Dessa kommer följas upp, utvärderas
och rapporteras till inblandade nämnder. En skriftlig rapport/utvärdering
kommer presenteras till kommunstyrelsen två gånger per år.

Kommunledningsförvaltningen

Kultur- och fritidskontoret

Paul Håkansson

Karin Olanders

Beslutet skickas till:
Remissinstanser enl bilaga

