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Kommunstyrelsen

Idrottspolitiskt plan för Eskilstuna kommunkoncern
2016 - 2021
Förslag till beslut
Förslag till idrottspolitiskt plan remitteras till kommunens samtliga nämnder,
styrelser, samverkansråd och beredningar. Även politiska partier, föreningar och
studieförbund och allmänheten ges möjlighet att yttra sig över förslaget. Yttrandet
ska ha kommit in till kommunstyrelsen senast den 3 oktober 2016

Sammanfattning
Den idrottspolitiska handlingsplanen Eskilstuna rör sig har utvärderats och
reviderats i bred dialog med nämnder och förvaltningar, föreningsliv och allmänhet
under 2015 och 2016.
Det 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.
Förslag till reviderat idrottspolitiskt program remitteras till samtliga nämnder och
bolag, politiska partier, idrottsföreningar. Även allmänheten ges möjlighet att yttra
sig över förslaget.

Ärendebeskrivning
Eskilstuna kommuns idrottspolitiska handlingsplan Eskilstuna rör på sig antogs på
kommunfullmäktiges sammanträde i mars 2011. Kommunfullmäktige beslutade
sedan att planen skulle utvärderas och revideras i samband med att årsplan för 2015
antogs i juni 2014.
Under våren 2015 genomfördes en utvärdering av idrottspolitisk handlingsplan
2011-2015 i samarbete med bland annat kultur- och fritidsförvaltningens
medarbetare. Utvärderingen kom fram till att den idrottspolitiska handlingsplanen
hade en hög grad av måluppfyllelse kopplat till anläggningar, stödsystemet och
samverkan med föreningslivet. Det bedömdes som positivt att många av de mål
som handlade om samverkan med föreningslivet var mål i anslutning till
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stödsystem och anläggningar vilket enligt utvärderingen bör ses som ett tecken på
idrottspolitikens påverkan på samråd med föreningslivet. Inför revideringen
rekommenderade utvärderingen att fortsätta utveckla och skapa förutsättningar för
att få fler att idrotta utanför föreningslivet.
Parallellt med utvärderingen genomfördes en omvärldsanalys inom området idrott
och motion. Omvärldsanalysen fokuserade på aktuell forskning, statistik, tendenser
och trender inom området idrott och motion.
Arbetet med den nya planen har skett i bred dialog under 2015 och 2016.
Idrottsföreningar har bjudits in till tre öppna dialoger varav av ett avslutande
panelsamtal på temat barnrätt inom idrotten. En dialogvecka har genomförts på
kultur- och fritidsförvaltningens mötesplatser. Intresserade har även kunnat lämna
synpunkter via ett formulär på eskilstuna.se och under mässan Eskilstuna
inspirerar.
För att fånga barn och ungas synpunkter har arbetsgruppen tagit del av cirka 1 700
teckningar av Eskilstunas elever i årskurs 1-3 på temat ”Det här tycker jag om att
göra på min fritid” på Eskilstuna konstmuseum/Svenskt barnbildarkiv. Sommaren
2015 genomförde även Ung fritid en enkät på tema idrott där ungdomar i
Eskilstuna intervjuade andra ungdomar om kommunens arbete med idrott och
kultur.
Det har även varit en dialog och förankringsarbete har genomförts med chefer och
medarbetare och politiker i kommunkoncernen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Workshops vid två tillfällen kring nuläge, omvärld och framtid med
processutvecklingsgruppen för kultur och berikande fritid.
Chefer, strateger och nyckelpersoner från samtliga förvaltningar och
kommunala bolag var inbjudna.
Workshops med medarbetare från Ung fritid och Arenor och föreningsstöd
på kultur- och fritidsförvaltningen.
Under arbetet har det varit dialog med fler nämnder och råd:
Torshälla stads nämnd
Barn- och utbildningsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Stadsbyggnadsnämnden
Rådet för funktionshinderfrågor
Kommunala pensionärsrådet
Rådet för interkulturella frågor

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 kommunen skapar
förutsättningar och möjligheter för oss själva att bedriva verksamhet och
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framförallt för att föreningslivet ska kunna göra det. Det för 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. En samlad
uppföljning och utvärdering av planen ska ske inför nästa revidering. Ansvariga
nämnder ansvarar för att följa upp aktiviteter och Kultur- och fritidsnämnden
ansvarar för att samordna utvärdering och revidering.
Inom varje målområde finns ett övergripande mål som beskriver önskad
utveckling. Till varje övergripande mål finns ett antal delmål som i sin tur ska leda
till att det övergripande målet nås. Slutligen beskrivs de aktiviteter som ska leda
kommunens arbete mot målen och vilka nämnder som ansvarar för aktiviteterna.
Ansvariga nämnder ansvarar för att formulera uppföljningsbara åtaganden utifrån
aktiviteter.
Kommunledningskontorets synpunkter
Kommunledningskontoret föreslår att förslaget till idrottspolitisk plan remitteras
till samtliga nämnder och bolag, kommunala råd, partier, idrottsföreningar och att
allmänheten ges möjlighet att yttra sig över remissen.
Konsekvenser för hållbar utveckling och en effektiv organisation
Syftet med den idrottspolitiska planen är att få fler eskilstunabor att idrotta och
motionera. Planen bidrar till en ökad folkhälsa och har främst koppling till de
strategiska målen social uthållighet och attraktiv stad och landsbygd.
Den idrottspolitiska handlingsplanen har ett barnrättsperspektiv och bidrar till att
all offentligt finansierad idrottsverksamhet bidrar till att uppfylla målen i FN:s
konvention om barns rättigheter.

KOMMUNLEDINGSKONTORET

Pär Eriksson
Kommundirektör

Eva Norberg
Kommunikationsdirektör

Beslutet skickas till:
Alla nämnder och bolag
Politiska partier
Idrottsföreningar
Kommunala råd, beredningar
Sörmlandsidrotten/SISU
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