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Framtagande av nytt idrottspolitiskt program

Sammanfattning

Idrotts- och fritidsnämnden har tagit fram ett förslag till
idrottspolitiskt program för Haninge kommun. Arbetet har letts av
en styrgrupp bestående av Nicole Forslund (L), Christer Erlandsson
(S), Michael Fridebäck (M) och Maria Lindeberg (projektägare).
Projektledare har Ylva Bökman (idrotts- och friluftsstrateg, kulturoch fritidsförvaltningen) varit.
Förslaget till idrottspolitiskt program 2020-2025 är ett
övergripande strategiskt styrdokument som beskriver Haninge
kommuns gemensamma riktning i frågor som gäller idrott, motion
och rörelse. Idrott är många olika saker och kan bedrivas i både
föreningsform eller som en spontanaktivitet. Men att möjliggöra för
idrott och rörelse handlar även om att planera för idrott i
samhällsplaneringen och den centrala roll som skolan har för att få
barn och unga aktiva. Kommunen behöver därför tillsammans med
föreningslivet och andra centrala aktörer arbeta brett med frågor
som handlar om idrottande. För att alla människor ska kunna
idrotta och vara fysiskt aktiva genom hela livet behöver olika
former av idrott möjliggöras och det är vad det idrottspolitiska
programmet handlar om.
Arbetet med framtagandet av ett nytt idrottspolitiskt program
påbörjades i januari 2018 med att se över det då gällande
idrottspolitiska programmet 2014-2018. Parallellt genomfördes en
omvärldsbevakning vars syfte var att synliggöra vilka utmaningar
samt långsiktiga mål som finns inom området idrott, motion och
hälsa. Omvärldsbevakningen kunde konstatera att människor idag
rör sig på många olika sätt och att såväl den organiserade som
oorganiserade verksamheten är viktig för att möjliggöra att
människor kan idrotta. Under 2018 bjöds föreningslivet in till
dialoger, samt att svara på en enkät om det tidigare idrottspolitiska
programmet, samt vilka frågor som är viktiga att utveckla för dem.
Omvärldsbevakningen, genomgång av Haninge kommuns tidigare
idrottspolitiska program och mål, samt andra kommuners nyligen
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antagna idrottspolitiska program, ledde till konstaterandet att ett
antal områden var av stor vikt att utveckla i det kommande
programmet för att möjliggöra till idrottande för alla Haningebor.
Ett förslag till idrottspolitiskt program skickades i oktober 2019 på
remiss till kommunala förvaltningar och bolag, idrotts- och
friluftsföreningar, Haninges Föreningsråd, Haninge kommuns
pensionärsråd, Haninge kommuns funktionshindersråd samt RFSISU Stockholm. I de inkomna synpunkterna fanns ett flertal
förslag till förtydliganden. Det gällde såväl tydliggörande om
vision för programmet och idrotten i Haninge, tillägg om skolans
roll för barn och unga att vara fysiskt aktiva samt förtydligande om
genomförandet av programmet.
Efter revideringarna av förslaget fick en referensgrupp ta del av det
och inkomma med ytterligare synpunkter. Efter detta gjorde några
mindre tillägg i programmet. I det slutliga förslaget har större
förändringar gjorts gällande fokusområdena för att tydligare
synliggöra vikten de olika områdena har. De utvalda
fokusområdena är de områden som Haninge ska arbeta med för att
fler Haningebor ska idrotta och vara fysiskt aktiva genom hela
livet. Tydliggörande har även gjorts kring vem som är ansvarig för
att ta fram handlingsplanen för genomförandet av det
idrottspolitiska programmet.
Förvaltningens synpunkter

Förvaltningens synpunkter redogörs för i tjänsteutlåtandet.
Underlag för beslut

- Tjänsteutlåtande 2020-06-03, Framtagande av förslag till
idrottspolitiskt program för Haninge kommun
- Förslag till idrottspolitiskt program för Haninge kommun, 202006-03, Idrottspolitiskt program 2020-2025
- Redogörelse för synpunkter från referensgrupp, 2020-06-01
- Redogörelse för remissförfarande, 2020-04-07 där följande
remissvar behandlas:
Remissvar, 2020-02-24, Haninge kommuns pensionärsråd
Remissvar, 2020-02-21, Haninge kommuns funktionshindersråd
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Remissvar, 2020-02-20, Kultur- och demokratinämnden
Remissvar, 2020-02-17, Socialdemokraterna
Remissvar, 2020-02-14, Socialnämnden
Remissvar, 2020-02-14, Grund- och förskolenämnden
Remissvar, 2020-02-13, Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Remissvar, 2020-02-12, Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden
Remissvar, 2020-02-04, RF-SISU Stockholm
Remissvar, 2020-02-03, Haninge föreningsråd
Remissvar, 2020-01-27, Tornberget Fastighetsförvaltning AB
Remissvar, 2020-01-17, Äldrenämnden
Remissvar, 2020-01-17, Haninge Konståkningsklubb
Remissvar, 2020-01-16, Dalarö SK, Haninge boxningsklubb,
Västerhaninge IF, Västerhaninge IBK, Vendelsö IF, Haga basket,
Haninge HK, IFK Haninge, Vendelsö GF, Tungelsta, IF, Vega FC,
Viking Taekwando, Haninge Cheer Elite
Remissvar, 2019-12-20, Stadsbyggnadsnämnden
Remissvar, 2019-12-10, Haninge Badmintonklubb
Förslag till beslut

1. Idrotts- och fritidsnämnden godkänner förslaget till
idrottspolitiskt program för Haninge kommun.
2. Idrotts- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att
anta föreslaget idrottspolitiskt program för Haninge kommun.
3. Idrottspolitiska programmet föreslås träda i kraft 2020-09-14.
Överläggningar i nämnden

Madeleine Palmgren (S) hemställer om att få lämna ett särskilt
yttrande från Socialdemokraterna och nämnden medger det.
Michael Fridebäck (M) yrkar, med instämmande av Marina
Seinegård (C), Henrik Jitelius (L) och Lasse Franklin (KD), bifall
till förslag till beslut.
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Särskilda yttranden

Särskilt yttrande från Socialdemokraterna (bilaga).
Nämndens beslut

1. Idrotts- och fritidsnämnden godkänner förslaget till
idrottspolitiskt program för Haninge kommun.
2. Idrotts- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att
anta föreslaget idrottspolitiskt program för Haninge kommun.
3. Idrottspolitiska programmet föreslås träda i kraft 2020-09-14.
4. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
__________
Expedieras: Akt, kommunstyrelsen
För verkställighet:
För kännedom:
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