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Remissvar – Idrottspolitiskt plan för
Eskilstuna kommunkoncern 2016 - 2021
Förslag till beslut
Förslag till kommunstyrelsen
Miljö- och räddningstjänstnämnden föreslår kommunstyrelsen att anta förslaget till
idrottspolitiskt plan för Eskilstuna kommunkoncern 2016 - 2021.

Ärendet
Miljö- och räddningstjänstnämnden har beretts möjlighet att yttra sig över förslaget
till Idrottspolitisk plan för Eskilstuna kommunkoncern 2016-2021.
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.
De övergripande idrottspolitiska målen för perioden som anges i remissen är:


Alla invånare i Eskilstuna kommun ska ha samma möjligheter att utöva
idrott organiserat eller på egen hand. Det ska ske oavsett nationalitet, etniskt
ursprung, religion eller annan trosuppfattning, ålder, kön,
könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning,
funktionsnedsättning eller socioekonomisk status



All idrottsverksamhet för flickor och pojkar i Eskilstuna kommun ska vara
förenlig med FNs konvention om barns rättigheter.
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Planen är indelad i sex delområden med delmål. Miljö- och
räddningstjänstnämnden vill gärna lyfta två viktiga ställningstaganden. Det första
gäller att utforma skolgårdar så att de stimulerar till lek, spontan rörelse och idrott.
Det känns angeläget att precis som planen föreslår ha en ambition i utformandet av
skolgårdarna som annars riskerar att gradvis försämras av snabba behov av
utbyggda lokaler och konkurrerande intressen.
I planen finns också en ambition att miljödiplomera anläggningar. Att
miljödiplomera innebär i sig inte att anläggningarna är miljövänliga. Däremot sätter
man igång en process i en riktning. Det innebär ett stort symbolvärde att arbeta
systematiskt med miljöfrågor i anläggningar som möter många människor, inte
minst barn och unga.
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