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Yttrande - Idrottspolitisk plan för Eskilstuna
kommunkoncern 2016 - 2021
Förslag till beslut
Yttrande godkänns och skickas till Kommunstyrelsen.

Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden har fått en möjlighet att lämna ett yttrande på
Idrottspolitiskt plan för Eskilstuna kommunkoncern 2016 – 2021. Yttrandet ska
lämnas till Kommunstyrelsen senast den 3 oktober 2016.
Den reviderade idrottspolitiska planen ger den huvudsakliga inriktningen som ska
vara vägledande för kommunkoncernens arbete med idrott och motion. Förslag till
plan tydliggör ansvar, prioriterade områden och önskad utveckling under de
kommande åren.
Arbetet med planen har skett i dialog med allmänheten, medarbetare på olika
förvaltningar och bolag samt med flera nämnder och råd.
Syftet med den idrottspolitiska planen är att få fler eskilstunabor att idrotta och
motionera vilket kommer att bidra till en ökad folkhälsa. Planen är främst kopplad
till de strategiska målen social uthållighet och attraktiv stad och landsbygd. Planen
har ett barnrättsperspektiv och ska stimulera till att all offentlig finansierad
idrottsverksamhet bidrar till att uppfylla målen i FN:s konvention om barns
rättigheter.

Ärendebeskrivning
Den 17 juni inkom skrivelsen ”Idrottspolitisk plan för Eskilstuna kommunkoncern
2016 – 2021” till Kultur- och fritidsnämnden. Planen beskriver den huvudsakliga
inriktningen som ska vara vägledande för kommunkoncernens arbete med idrott
och motion. Inriktningen i planen är att idrotten ska vara en plats för lek och glädje,
träning och tävling och det ska vara en plats för alla. Det är viktigt att invånarna i
kommunen är fysiskt aktiva oavsett om idrotten eller motionen är organiserad eller
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oorganiserad. Planen innehåller sex övergripande mål som beskriver en önskad
utveckling, tydliggör ansvar, och vilka de prioriterade områdena/grupperna är. Till
varje övergripande mål finns ett antal delmål som i sin tur ska leda till att det
övergripande målet nås. De sex målområdena är:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Idrott och motion för alla
En god barn- och ungdomsidrott
Ett stödsystem som utvecklar
Tillgång till anläggningar och arenor
Elitidrott och evenemang
Samverkan som framgångsfaktor

Arbetet med planen har skett i dialog med idrottsföreningar, allmänheten,
medarbetare på olika förvaltningar och bolag samt med flera nämnder och råd.
Syftet med den idrottspolitiska planen är att alla invånare i Eskilstuna ska ha en
möjlighet till idrott och motion. Det för att höja hälsotalen och bidra till ökad
livskvalitet för flickor och pojkar, kvinnor och män. Planen har ett
barnrättsperspektiv och ska stimulera till att all offentligt finansierad
idrottsverksamhet bidrar till att uppfylla målen i FN:s konvention om barns
rättigheter.

Yttrande
Idrottspolitisk handlingsplan för Eskilstuna kommunkoncern 2016 – 2021 är
överlag genomtänkt och tydligt formulerad. Det finns förklaringar på vad som
menas med till exempel motion, idrott, barn och unga i just det här dokumentet.
Den är inkluderande ur många perspektiv och viljan att bidra till kommunens
arbete med jämställdhet och jämlikhet är tydlig. Förutom diskrimineringsgrunderna
inkluderar den ett geografiskt och socioekonomiskt perspektiv. Planen tar också
upp idrottens och motionens hälsofrämjande effekter för människor oavsett ålder.
Det är bra att planen har med pågående aktiviteter. Då blir det tydligt vad som
redan görs och vad som kommer att göras.
Det är bra att själva planen kommer först och därefter ett fördjupningsmaterial.
För att en plan ska vara möjlig att följa upp behöver skrivningar som ”utveckla…”,
”fortsätta utveckla…” förtydligas för att kunna utvärderas och för att det ska bli
tydligt när målet är nått.
Barn och unga, personer med funktionsnedsättning och flickor/unga tjejer med
utländsk bakgrund är prioriterade. Valet av prioriterade grupper är bra och när det
gäller flickor/tjejer med utländsk bakgrund är det viktigt att stödja dem utan att det
blir utpekande eller stigmatiserande. Målgruppen behöver i första hand komma in i
befintlig verksamhet. Det måste finnas en balans mellan att ge denna grupp en
möjlighet att ta del av utbudet inom idrott och motion utan att kommunen samtidigt
bidrar till ökad könssegregering.

Eskilstuna – den stolta Fristaden

Eskilstuna kommun

2016-07-26 /

3 (5)

Det finns två övergripande mål för perioden. Det första inleds med: ”Alla invånare
i Eskilstuna kommun ska ha samma möjligheter att utöva idrott organiserat eller
på egen hand…” Här behöver det kompletteras med: både i stad och på landsbygd.
Det andra övergripande målet är att allt idrottande ska vara förenligt med
Barnkonventionen. Barnkonventionens artikel 12 handlar om att barn har rätt att
bilda och uttrycka egna åsikter. Enligt artikel 15 har barn rätt till föreningsfrihet.
Det vill Kultur- och fritidsnämnden stötta genom att skapa förutsättningar för att
flickor och pojkar ska kunna delta i flera idrotter/motionsformer/andra intressen
samtidigt och att vara medlemmar i fler föreningar. Det behöver stå i planen att den
möjligheten ska ges. Nämnden vill också att det ska finnas en möjlighet för barn
och unga att få ägna sig åt sitt idrottande även om de inte vill tävla.

Målområde 1
I den inledande texten står det: ”… att idrott utformas så att den är tillgänglig för
alla och så den når de grupper som har störst behov.” Här vore det bra med ett
förtydligande vilka grupper som anses ha störst behov i det här fallet för att minska
risken för egna tolkningar.
I mål ett som handlar om att utforma skolgårdar så att de ska stimulera till lek och
rörelse är det viktigt att de kompletteras med: ur ett barnrättsperspektiv. Då blir det
tydligt att barn ska vara delaktiga i arbetet.
Den tredje aktiviteten: ”Genomföra insatser för att kvinnor i åldern 65 – 84 ska få
en mindre stillasittande vardag” föreslås ändras till: … kvinnor i åldern 65 – 84
ska få en mer fysisk aktiv vardag. Här bör även KFN stå med som ansvariga i och
med att en del av aktiviteterna genomförs genom de mötesplatser som finns inom
nämndens ansvarsområde.
När det gäller den fjärde pågående aktiviteten är det viktigt att ha en öppen dialog
med boende hur de vill att grönytorna ska utformas, i synnerhet med barn som bor i
området. I Nora kommun har en lekyta tagits fram inom projektet Art Kod. Art
Kod är ett demokratiprojekt som drivs av Konstfrämjandet Bergsslagen och
finansieras med medel från Allmänna arvsfonden. Syftet med projektet är att öka
barns och ungas delaktighet i hur deras närmiljö utformas. Barnen i Nora önskade
att området skulle vara spännande men inte farligt, ha en asfalterad slinga att åka
till exempel sparkcykel på, en gräsmatta som skulle vara lite ”stökig” och en yta
där de kunde plocka stenar och kottar på. Barnen ville inte ha en lika tillrättalagd
yta som vuxna.
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Målområde 2
Under aktiviteterna finns en asterisk med förklaring utan att det finns en asterisk
bland aktiviteterna.
Under pågående aktiviteter berörs fördelningen av träningstider. Det behövs en
beskrivning på hur det följs upp. Fördelas tiderna av föreningarna själva eller finns
personal från KFF med som en garant att barn och unga går före vuxna.

Målområde 3
I det inledande stycket används begreppet ”integration”. Eskilstuna kommun har
övergått till att använda interkultur istället. Det står också att resurser ska fördelas
likvärdigt mellan flickor och pojkar, vilket även ett av delmålen. För att förstärka
vikten av detta vore det bra om texten kompletterades med att det följs upp och
eventuella metoder.
När det gäller aktivitet tre som berör investeringsbidrag till föreningar med egen
anläggning är det viktigt att även föreningar med egna anläggningar blir tillgänglig
för alla. Oavsett vart du bor ska du kunna ta dig till anläggningen och oavsett
socioekonomisk bakgrund ska du kunna få tillgång till idrotten.

Målområde 4
I första raden andra stycket i inledningen står det fm. Det ska troligen stå fem.
I inledningen står det: ”… investeringar för allaktivitetsparker finns.” Den här
typen av parker har anlagts i andra kommuner med bland annat motiveringen att de
ska främja såväl social som fysisk och kulturell aktivitet. Det vore bra om det fanns
med en beskrivning av hur en allaktivitetspark skulle kunna se ut i Eskilstuna
kommun och syftet med den.
I tredje stycket på inledningen står det: ”Det är viktigt att stadsplanera för
tillgänglighet med attraktiva och trygga cykelvägar och bussförbindelser.” Här
gäller det att också ta med ett socioekonomiskt perspektiv så att invånarna har en
ekonomisk möjlighet att använda sig av bussförbindelserna.
I första aktiviteten används begreppet fysisk planering. Förtydliga gärna med ett
eller flera exempel på vad som menas med fysisk planering.
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Målområde 6
I första delmålet står det att Eskilstuna kommun ska starka samverkan med
civilsamhället. Ge gärna exempel på vad som avses med civilsamhället i det här
dokumentet.

Konsekvenser för hållbar utveckling och en effektiv organisation
Planen är inkluderande ur många perspektiv och viljan att bidra till kommunens
arbete med jämställdhet, jämlikhet är tydlig. Förutom diskrimineringsgrunderna
inkluderar den ett geografiskt och socioekonomiskt perspektiv. Planen tar också
upp idrotten och motionens hälsofrämjande effekter för människor oavsett ålder.
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