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Tjänsteskrivelse
Kultur- och fritidsförvaltningen
Martin Averhed

2019-10-23

Dnr KOF 2016-63
Dnr KS 2016-795

Kultur- och fritidsnämnden

Handlingsplan idrottspolitiska programmet Aktiv hela
livet, fastställande
Förslag till kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Förslag på handlingsplan tillstyrks.
2. Kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att återkomma till nämnden
med uppföljning i samband med årsredovisningen.
3. Kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att årligen återkomma till
nämnden med aktualitetsprövning som följer tidplanen för internbudgeten.
Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Förslag på handlingsplan fastställs.
2. Åtgärderna och aktiviteterna ska inarbetas i respektive nämnds
internbudget och respektive förvaltnings verksamhetsplan.
3. Kultur- och fritidsnämnden ska årligen återkomma till kommunstyrelsen
med uppföljning i samband med kultur- och fritidsnämndens
årsredovisning.
4. Kultur- och fritidsnämnden ska årligen aktualitetspröva handlingsplanen i
samband med nämndens internbudget.

Ändrad för W3D3 2016-05-04 MSC

LKPG1002, v2.1, 2016-03-07

Ärende
Kommunfullmäktige beslutade i juni 2018 (2018-06-19, § 173) att fastställa det
idrottspolitiska programmet som beskriver hur vi tillsammans kan skapa
förutsättningar för Linköpingsborna att vara fysiskt aktiva hela livet.
Programmet bygger på tre övergripande områden:


Aktiv hela livet



Jämställdhet



Inkludering
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Det idrottspolitiska programmet är ett kommunövergripande styrdokument där
samtliga nämnder, förvaltningar och bolag har ett ansvar utifrån respektive
ansvarsområden.
Handlingsplanen för att implementera det idrottspolitiska programmet har
tagits fram i samverkan genom dialogsamtal med flera olika aktörer.
Det idrottspolitiska programmet har fem olika fokusområden. I
handlingsplanen finns åtgärder, ansvarig nämnd, ansvarig förvaltning för
genomförande, samverkanspartners och aktiviteter kopplat till varje
fokusområde.
Kultur- och fritidsnämnden föreslås tillstyrka handlingsplanen.
Kommunstyrelsen föreslås fastställa handlingsplanen.
__________
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse Handlingsplan idrottspolitiska programmet Aktiv hela livet 2019-10-23
Bilaga 1 Handlingsplan för Idrottspolitiskt program
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Ekonomiska konsekvenser
Åtgärderna och aktiviteterna ska inarbetas i respektive nämnds internbudget
och respektive förvaltnings verksamhetsplan.
Kommunala mål
De kommunövergripande målen och kultur- och fritidsnämndens mål för 2019
anger bland annat:
Trygg och attraktiv kommun
- Inkluderande mötesplatser och anläggningar.
Attraktiv kommun
- Attraktiva mötesplatser, anläggningar och besöksmål.
Jämställdhet
Alla ska ha rätt 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. Jämställdhet
är ett av de övergripande områdena i det idrottspolitiska programmet. Flera av
handlingsplanens åtgärder och aktiviteter har också ett jämställdhetsfokus.
Samråd
Samråd har skett med samtliga involverade förvaltningar, kommunala bolag
och externa aktörer som finns representerade i handlingsplanen, vilka ställer
sig bakom handlingsplanen. Handlingsplanen har även presenteras för berörda
nämnders presidier under hösten 2019 vars synpunkter har beaktats i förslag till
handlingsplan.
Uppföljning och utvärdering
Uppföljning till kultur- och fritidsnämnden och kommunstyrelsen ska ske i
samband med årsredovisning.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
Information enligt MBL § 19 genomförs vid kultur- och fritidsförvaltningen
2019-11-05.
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Kommunledningsförvaltningen

Kultur- och fritidsförvaltningen

Paul Håkansson

Karin Olanders

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadsnämnden
Bildningsnämnden
Barn- och ungdomsnämnden
Äldrenämnden
Social- och omsorgsnämnden
Visit Linköping o Co
Stångåstaden AB
Lejonfastigheter AB
Sanktkors Fastighets AB
Region Östergötland
Linköpings Idrottsförbund
Östergötlands Idrottsförbund

