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§ 190 Remiss: Förslag till nytt idrottspolitiskt
program
Sammanfattning

Kultur- och fritidsförvaltningen har tagit fram ett förslag till nytt
idrottspolitiskt program för Haninge kommun 2020-2025. Haninge
kommun vill stimulera alla sina invånare till ett livslångt fysiskt
aktivt liv. Alla ska ha möjlighet till idrott och rörelse.
Synpunkter på detta förslag ska vara kultur- och
fritidsförvaltningen tillhanda senast 2020-02-19.
Förvaltningens synpunkter

Äldreförvaltningen har tagit del av programmet och önskar
framföra följande synpunkter.
Äldreförvaltningen ser det som en viktig och naturlig del i den
förebyggande verksamheten att främja åtgärder som syftar till att
uppmuntra äldre personer till fysisk aktivitet. Kunskapen om
effekten av regelbunden fysisk aktivitet för de som är äldre har ökat
och visar att genom träning bibehålls kapacitet och hälsa på ett
bättre sätt. Inom förvaltningen finns därför ett antal initiativ som
syftar till att bibehålla fysisk aktivitet och rörelse hos kommunens
seniorer. På träffpunkterna genomförs till exempel olika typer av
fysiska program med varierande svårighetsgrad och i oktober 2019
beslutade äldrenämnden att erbjuda ett bidrag om 300 kr/månad,
motsvarande ett gratis gymkort, till kommuninvånare över 85 år.
Tidigare var åldersgränsen 90 år men genom en sänkning av
gränsen hoppas förvaltningen att fler seniorer väljer att hålla sig
aktiva. Det idrottspolitiska programmet stödjer förvaltningen i det
fortsatta arbetet med att erbjuda kommunens seniorer olika
möjligheter till fysisk aktivitet.
I övrigt har förvaltningen inga synpunkter på programmet.
Underlag för beslut

- Förslag till idrottspolitiskt program, Haninge kommun 2019-2025
(odaterat).
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Förslag till beslut

1. Förvaltningens synpunkter godkänns.
Arbetsutskottets förslag till äldrenämnden

1. Förvaltningens synpunkter godkänns.
- Veronica Pagard Salem (M) deltar inte i beslutet.
Äldrenämndens beslut

1. Förvaltningens synpunkter godkänns.
- Veronica Pagard Salem (M) deltar inte i beslutet.
__________
Expedieras: Akt, kultur- och fritidsförvaltningen
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