Bilaga 1
Sammanställning av remissynpunkter på Aktiv hela livet
LASS
Tycker att det är ett bra program och lyfter vikten av att den nya simhallen blir
funktionell för simsporten och får det innehåll som det tagits beslut om.
Brokinds IF
- Synpunkter på vissa formuleringar i programmet.
- Vill se vissa förtydliganden – livscykelperspektiv etc.
- Påpekar att inte landsbygden ska glömmas bort.
LHC
- Tycker att elitverksamheten får för lite utrymme.
- Lyfter vikten av tävling och vikten av att det finns förebilder och att detta
borde få större utrymme.
Samhällsbyggnadsnämnden
- Vill se tydliggöranden vad gäller nivå och ambition på framförallt
anläggningar, mötesplatser, rekreationsområden för att kunna göra ekonomiska
bedömningar. Programmet blandar övergripande och konkreta åtgärder.
Linköpings Ungdomsråd
- Vill hellre se ett fritidspolitiskt program
- Vill se ett större perspektiv med fler föreningar och verksamheter t.ex.
scoutrörelsen, teaterföreningar etc.

Östergötlands idrottsförbund
- Betonar vikten av samverkan och framförhållning i förändrat stöd till idrotten.
- Kommunen bör verka för att hålla nere avgifter och kostnader.
- Kommunen bör verka för att förenkla administration.
- Viktigt med samråd med idrotten i planering av nya anläggningar.
- Saknar målgruppen äldre.
Campushallen/LSIF
- Vill ha mer fakta i programmet (kostnader kopplat till hälsa, demografi, antal
anläggningar, antal föreningar etc.)
- Beskrivning av viktiga begrepp bör vara med.
- Saknar studentidrotten.
- Vill se mer konkreta åtgärder.
Linköpings Idrottsförbund
- För lite fokus på elitlag och dess förutsättningar.
- Saknar målgruppen äldre.

Linköpings Universitet
- Vill ha studenter som prioriterad målgrupp
- Vill se mer konkreta mål eller påbud i programmet.
- Hur ska de prioriterade målgrupperna nås?
- Saknar natur- och friluftsliv.
- Målgruppen äldre?

Bygg och miljönämnden
- Inga speciella synpunkter eller förslag på ändringar.
Linköpings Golfklubb
- Inga speciella synpunkter. Nämner golfens och golfbanans betydelse.
Korpen Linköping
- Livscykelperspektiv, målgruppen äldre?
Äldrenämnden och Omsorgsnämnden
- Tydliggöra ansvaret för framtagande av handlingsplaner.
- Ansvaret för äldres hälsa och för personer med funktionsnedsättning ligger på
flera nämnder – förtydliga detta i programmet.
- Målgruppen äldre?
Barn- och ungdomsnämnden
- En del av innehållet i programmet regleras redan i läroplanen.
- Dela upp ansvaret mellan BOU och BIN.
- Läroplaner med som underlag.
- Referenser?
- Barn i förskoleåldern som prioriterad grupp.
- Tydligare uppmärksamma personer med funktionsnedsättning och deras
frånvaro inom idrotten.
Bildningsnämnden
- Läroplanerna med som underlag till programmet.
- Bildnings ansvar – kombinera studier med idrott.
Kommunledningsförvaltningen (Hållbarhetsstaben)
- Vissa förtydliganden behövs.
- Begreppsförvirring (jämställdhet, jämlikhet, inkludering, mångfald etc.)
- Begreppsförklaringar?
- Referenser?

