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Dnr NAN 2019/31

§4

Remiss: Förslag till nytt idrottspolitiskt
program

Sammanfattning

Kultur- och fritidsförvaltningen har på remiss till Näringslivs- och
Arbetsmarknadsnämnden översänt förslag till nytt idrottspolitiskt
program för Haninge kommun. Remissinstanserna är nämnder och
bolag i kommunen, föreningsliv samt andra tänkbara intressenter.
Synpunkter på remissen ska vara inlämnade till Kultur- och
Fritidsförvaltningen senast den 19 februari 2020.
Haninge kommun vill stimulera alla sina invånare till ett livslångt
fysiskt aktivt liv. Alla ska ha möjlighet till idrott och rörelse.
Det idrottspolitiska programmet är en del i kommunens
folkhälsoarbete som grundar sig i att arbeta för en jämlik hälsa hos
våra invånare. Programmet är utformat för att bidra till arbetet med
att nå de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Arbetet sker
utifrån målet om alla människors rätt till hälsa och välbefinnande
samt målet att uppnå jämställdhet och jämlikhet, som även är ett av
de prioriterande målområdena i arbetet för en hållbar utveckling.
Det idrottspolitiska programmet är ett övergripande strategiskt
dokument som beskriver Haninge kommuns gemensamma riktning
i frågor som gäller rörelse, idrott och hälsa. Programmet bryts
sedan ner till handlingsplaner där specifika aktiviteter och åtgärder
tydliggörs för att nå programmets mål.
Förvaltningens synpunkter

Kommunstyrelseförvaltningen har inget att erinra mot föreslaget på
idrottspolitiskt program.
Underlag för beslut

- Remiss från Kultur- och Fritidsförvaltningen, 18 oktober 2019
Dnr IFN 2019/157, Förslag till Idrottspolitiskt program 2019-2025
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Förslag till beslut

1 .Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden har inget att erinra
mot förslaget till nytt politiskt program.

Överläggningar i arbetsutskottet

Göran Svensson (S) yrkar med instämmande av Pernilla Kjellin
(M) att näringslivs- och arbetsmarknadsutskottet överlämnar
ärendet till nämnden utan eget ställningstagande.
arbetsutskottets förslag till näringslivs- och
arbetsmarknadsnämnden

1 .Näringslivs- och arbetsmarknadsutskottet överlämnar ärendet till
nämnden utan eget ställningstagande.
Överläggningar i näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden

Moderaterna deltar inte i beslutet.
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till och
finner att nämnder beslutar i enlighet med förslaget.
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens beslut

1 .Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden har inget att erinra
mot förslaget till nytt politiskt program.
2. Moderaterna deltar inte i beslutet.
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