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Tjänsteskrivelse
Kultur- och fritidskontoret
Martin Averhed

2018-03-26

Dnr KOF 2016-63
Dnr KS 2016-795

Kultur- och fritidsnämnden

Aktiv hela livet – förslag på nytt idrottspolitiskt program
för Linköpings kommun
Förslag till kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner förslag till nytt idrottspolitiskt
program för Linköpings kommun.
2. Kultur- och fritidskontoret får i uppdrag att återkomma till nämnden med
handlingsplan för programmet i september 2018.
3. Kultur- och fritidskontoret får i uppdrag att återkomma med en första
uppföljningsrapport till nämnden i oktober 2018.
Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Förslag till nytt idrottspolitiskt program för Linköpings kommun tillstyrks.
2. Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att återkomma till
kommunstyrelsen med handlingsplan för programmet i september 2018.
3. Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att återkomma med en första
uppföljningsrapport till kommunstyrelsen i november 2018.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige fastställer förslag till nytt idrottspolitiskt program för
Linköpings kommun.

Ändrad för W3D3 2016-05-04 MSC

LKPG1002, v2.1, 2016-03-07

2. Ekonomiska prioriteringar för implementering av det idrottspolitiska
programmet ska beaktas i budgetarbetet.
Ärende
Kommunstyrelsen beslutade 2016-05-03, § 157, att ge kultur- och
fritidsnämnden i uppdrag att ta fram förslag på nytt idrottspolitiskt program. Ett
förslag till nytt idrottspolitiskt program, i form av en remissversion, arbetades
fram och godkändes av kultur- och fritidsnämnden 2017-11-23, § 156 och
kommunstyrelsen 2017-12-05, § 534. Samtidigt beslutades att programmet
skulle skickas ut på remiss. Synpunkterna skulle utgöra underlag i arbetet med
det slutliga förslaget.
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Förslaget skickades ut till 42 remissinstanser, 17 av dessa inkom med
synpunkter. I det förslag som nu föreligger har remissinstansernas synpunkter
arbetats in.
Programmet har titeln Aktiv hela livet och syftar till att tydliggöra vilken
viljeriktning och utveckling kommunen vill se för att, tillsammans med
föreningsliv och andra aktörer, skapa möjligheter för alla linköpingsbor att vara
aktiva hela livet. Programmet utgår ifrån två övergripande områden Aktiv hela
livet samt Jämställdhet och inkludering. Utifrån dessa övergripande områden
har fem fokusområden utkristalliserats:


Aktiv i en förening



Aktiv utanför det organiserade föreningslivet



Mötesplatser för aktivitet



En aktiv skola/förskola



Upplevelser som främjar fysisk aktivitet

Kultur- och fritidsnämnden förslås att godkänna förslag på nytt idrottspolitiskt
program. Kommunstyrelsen föreslås tillstyrka förslag på nytt idrottspolitiskt
program och kommunfullmäktige föreslås fastställa programmet. Kultur- och
fritidskontoret föreslås också få i uppdrag att återkomma till kultur- och
fritidsnämnden och kommunstyrelsen med plan för implementering av
programmet.
I bilaga 2 redovisas en sammanfattning av inkomna remissynpunkter.
__________
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse Aktiv hela livet – förslag på nytt idrottspolitiskt program för Linköpings
kommun.
Bilaga 1 Aktiv hela livet – Linköping kommuns idrottspolitiska program
Bilaga 2 Sammanställning av inkomna remissynpunkter
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Bakgrund
Kommunstyrelsen beslutade 2016-05-03, § 157, att ge kultur- och
fritidsnämnden i uppdrag att ta fram förslag på nytt idrottspolitiskt program. Ett
förslag till nytt idrottspolitiskt program, i form av en remissversion, arbetades
fram och godkändes av kultur- och fritidsnämnden 2017-11-23, § 156 och av
kommunstyrelsen den 2017-12-05, § 534. Samtidigt beslutades att programmet
skulle skickas ut på remiss. Synpunkterna skulle utgöra underlag i arbetet med
det slutliga förslaget. Förslaget skickades ut till 42 remissinstanser, 17 av dessa
inkom med synpunkter. I det förslag som nu föreligger har remissinstansernas
synpunkter arbetats in. Arbetet med framtagandet av programmet har letts av
en politisk styrgrupp bestående av kultur- och fritidsnämndens presidium och
rotelansvarigt kommunalråd. Innehållet har arbetats fram av referensgrupper
bestående av tjänstepersoner, politiker och föreningsrepresentanter.
Programmet har titeln Aktiv hela livet och syftar till att tydliggöra vilken
viljeriktning och utveckling kommunen vill se för att, tillsammans med
föreningsliv och andra aktörer, skapa möjligheter för alla linköpingsbor att vara
aktiva hela livet. Programmet inleds med en kort omvärldsspaning med fokus
på den ökande fysiska inaktiviteten, idrottens pågående förändringsprocess,
föreningslivets utmaningar och möjligheter samt nya sätt att idrotta och
motionera.
Programmet utgår ifrån två övergripande områden Aktiv hela livet samt
Jämställdhet och inkludering. Utifrån dessa övergripande områden har fem
fokusområden utkristalliserats - Aktiv i en förening, Aktiv utanför det
organiserade föreningslivet, Mötesplatser för aktivitet, En aktiv skola/förskola
samt Upplevelser som främjar fysisk aktivitet.
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.
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Jämställdhet
Jämställdhet är ett av de övergripande områdena i det idrottspolitiska
programmet. Programmet betonar att jämställdhet och jämställdhetsintegrering
ska synliggöras och integreras i alla verksamhet. Alla ska ha rätta att vara
delaktiga där kön inte ska utgöra någon begränsning. En jämställd och
inkluderande verksamhet, utan begränsande normer, attraherar i större
utsträckning människor att vilja vara delaktiga.
Samråd
Arbetet med Aktiv hela livet har letts av den politiska styrgruppen bestående av
kultur- och fritidsnämndens presidium och rotelansvarigt kommunalråd.
Innehållet har arbetats fram av tre olika referensgrupper med representation
från förvaltningar, kultur- och fritidsnämnden och idrottsrörelsen. Information
och rapport har skett till kultur- och fritidsnämnden samt planeringsutskottet.
Uppföljning och utvärdering
Implementeringen av Aktiv hela livet kommer kontinuerligt att rapporteras och
följas upp. Implementeringsprocessen kommer ska genom framtagande av
aktivitetsbaserade handlingsplaner. Dessa kommer att följas upp, utvärderas
och rapporteras till berörda nämnder. En skriftlig rapport/utvärdering kommer
att presenteras till kommunstyrelsen två gånger per år.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
MBL-information eller förhandling är inte påkallad.

Kommunledningsförvaltningen

Kultur- och fritidskontoret

Paul Håkansson

Karin Olanders

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen

