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Arbetsmarknads- och
vuxenutbildningsnämnden

Yttrande över förslag till Idrottspolitisk plan för
Eskilstuna kommunkoncern 2016-2021
Förslag till beslut
Nämnden godkänner yttrandet och överlämnar det till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Den idrottspolitiska planen anger inriktning för kommunkoncernens arbete med
idrott och motion 2016-2021 och ersätter den idrottspolitiska handlingsplanen
Eskilstuna rör sig. Den idrottspolitiska inriktningen för den reviderade
idrottspolitiken är att idrotten är en plats för lek och glädje, träning och tävling och
det är en plats för alla. Idrott och motion finns både organiserad och icke
organiserad, ideell och kommersiell. Det viktigaste är att invånare i kommunen är
fysiskt aktiva och att kommunen skapar förutsättningar och möjligheter för detta.
Syftet är att höja hälsotalen och bidra till ökad livskvalitet för flickor och pojkar,
kvinnor och män. Mål och åtaganden i den idrottspolitiska planen ska föras in i
respektive nämnds årliga verksamhetsplaner och följas upp i
verksamhetsberättelserna. Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden har
ombetts lämna yttrande. Svaret ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast 3
oktober 2016.

Yttrande
Nämnden tycker att planen gör ett viktigt ställningstagande i att lyfta fram den
sociala struktur som Eskilstuna består av där det finns stora behov av att idrottslivet
kan möta alla människor oavsett bakgrund och ekonomiska förhållanden. Att
planen särskilt lyfter fram barnens situation och behov, ses också som väldigt
positivt och viktigt.
Hälsa är en viktig förutsättning för att kunna vara delaktig i samhället och inte
minst i arbetslivet. Att röra på sig och hitta glädje i fysisk aktivitet är en viktig del
av detta. Nämnden ser att utifrån sitt ansvarsområde genom processerna att
tillhandahålla arbetsmarknadsåtgärder, tillhandahålla försörjningsstöd,
tillhandahålla yrkesutbildningar och utveckla lärande, omsorger, normer och
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värderingar i vuxenutbildningen så är fysisik aktivitet ett viktigt inslag för att
kunna ta till sig av ny kunskap och för att skapa ett välmående som är en
förutsättning för att delta i arbetslivet.
Inom flertalet av nämndens arbetsmarknadsinsatser ingår inslag som har fokus på
hälsa och fysisk aktivitet. Nyanländas situation skulle kunna belysas särskilt i
planen då idrottslivet också kan fylla en viktig funktion i att komma in i det nya
samhället. Nämnden ser att det är viktigt att uppmuntra och skapa fortsatta
incitament för idrottsföreningar att engagera sig i det. I en del av nämndens
arbetsmarknadsinsatser finns behov av samverkan och/eller kontaktförmedling
mellan deltagare och med idrottslivet i form av simundervisning och att lära sig
cykla. Det är också viktiga frågor att ta upp utifrån ett jämställdhetsperspektiv.
Nämnden ställer sig positiv till den aktivitet som återfinns under målområde 1.
Idrott och motion för alla: ”Kultur- och fritidsförvaltningen och föreningslivet ska
inleda ett samarbete med socialförvaltningen för att stötta socioekonomiskt utsatta
barn till en meningsfull fritid via föreningsidrott eller kultur”. Utifrån nämndens
ansvarsområde med att tillhandahålla försörjningsstöd och att ca 2000 barn är
berörda av detta, finns också möjlighet att samverka med nämnden kring denna
viktiga fråga. Nämnden vill även slutligen peka på behovet att se över antalet
styrande dokument i kommunen i form av policys, handlingsplaner som har som
syfte att verka över hela kommunkoncernen. Flera planer berör samma frågor, och
det bli i slutändan svårt att styra om det blir för många olika dokument att förhålla
sig till.
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