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Remiss: Förslag till nytt idrottspolitiskt program
Sammanfattning

Remiss från kultur- och fritidsförvaltningen gällande förslag
till Idrottspolitiskt program Haninge kommun 2019-2025.
Synpunkterna ska lämnas till kultur- och fritidsförvaltningens
registrator senast den 19 februari 2020.
Förvaltningens synpunkter

Kunskap om hälsa och fysisk aktivitet samt möjligheten till
rörelse under skoltid är centralt för att jämna ut skillnader i
hälsa mellan olika grupper. Barn och unga spenderar en stor
del av sin tid i skolan och skolan har därför en viktig roll i
arbetet för en förbättrad hälsa och ökad fysisk aktivitet bland
Haninges barn och ungdomar. Genom ökad samverkan
mellan skolan och idrottsföreningar kan ungdomar som idag
står utanför föreningslivet, men vill vara aktiva, ges bättre
förutsättningar att ändra sin situation samtidigt som vi vet att
aktiva barn och ungdomar mår bättre samt på en generell nivå
presterar bättre resultat i skolan.
Förslaget till Idrottspolitiskt program för Haninge kommun

2019-2025 är i sig generellt skrivet. Mycket fokus läggs i
programmet på fysiska miljöer och föreningslivet.
Utbildningsförvaltningen menar att det borde synas i det
idrottspolitiska programmet att det finns sju idrottsakademier
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samt ett riksidrottsgymnasium, som innebär en
riksrekryterande idrottsutbildning i vår kommun. Detta ingick
i tidigare idrottspolitiska programmet.
Utbildningsförvaltningen ger förslag till tillägg under flera
punkter i förslaget till idrottspolitiskprogram.
1. Att få fler att röra sig kräver också förebilder och här kan
akademierna och ungdomars elitsatsningar fylla en viktig
funktion.
2. I Haninges föreningsliv ska det finnas plats för alla – då bör
även de som strävar mot elit och de som skulle kunna bli
tränare inkluderas.
5.1 Fredrika Bremergymnasiets idrottsakademier visar att
idrotten inte tar slut när grundskolan slutar utan finns det en
vilja om att sträva mot nya höjder och elitidrott erbjuds även
den möjligheten i kommunen.
Den Nationella Idrottsutbildning (NIU) vid Fredrika
Bremergymnasiet kan ge goda förutsättningar för unga
utövare att få hjälp att utvecklas genom professionell träning
under skoldagen. Ett bidrag till föreningslivet är NIU.
5.2 Kan Haninge kommun erbjuda idrottssatsning på högre
nivå i kommunen, har ungdomar, barn och vuxna något att
jämföra sig med och sträva mot om ambitionen är att fortsätta
sin satsning.
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6. Rubriken Tillämpning och uppföljning fanns inte med i
det tidigare idrottspolitiska programmet och
utbildningsförvaltningen ifrågasätter om detta program ska
innehålla uppdrag till förvaltningarna på detta sätt.
7. Utbildningsförvaltningen föreslår att listan över centrala
begrepp kompletteras med breddidrott, motionsidrott och
elitidrott.
Underlag för beslut

1. Förslag till Idrottspolitiskt program Haninge kommun
2019-2025 Dnr IFN 2019/157
2. TJUT 2019-12-19 Synpunkter på remiss Förslag
Idrottspolitiskt program Haninge kommun 2019-2025 Dnr
GFN 2019/219, GVN 2019/86.
Förslag till beslut

1. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden överlämnar
förvaltningens synpunkter till kultur- och
fritidsförvaltningen.

Expedieras: Akt, registrator kultur- och fritidsförvaltningen

