Utlåtande Rotel III (Dnr KS 2018/228)

Idrottspolitiskt program för Stockholms stad
2018-2022
Förslag från idrottsnämnden
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande.
Idrottspolitiskt program för Stockholms stad 2018-2022, enligt bilaga 2 till
utlåtandet, godkänns.

Föredragande borgarrådet Emilia Bjuggren anför följande.
Ärendet
Idrottspolitiskt program för Stockholms stad 2013-2017 antogs av
kommunfullmäktige år 2013 och gällde fram till år 2017. I
kommunfullmäktiges budget för 2017 fick idrottsnämnden i uppdrag att ta
fram ett idrottspolitiskt program för Stockholms stad för perioden 2018-2022.
Den 30 januari 2018 beslutade idrottsnämnden om programmet samt
hemställde det till kommunfullmäktige för beslut.
I förslaget till det idrottspolitiska programmet anges att den övergripande
målsättningen är att få fler stockholmare fysiskt aktiva. I programmet betonas
vikten av att staden ska erbjuda likvärdiga möjligheter för alla att vara fysiskt
aktiva oavsett ålder, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell
läggning eller socioekonomisk bakgrund. Innehållet i programmet riktas
framförallt mot barn och ungdomar med särskilt fokus på de grupper som i
större utsträckning är fysiskt inaktiva. Folkhälsoarbetet innefattar en rad
områden men koncentreras i programmet på fysisk aktivitet.
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Idrottsnämnden föreslår en del smärre justeringar och uppdateringar sedan
tidigare program. Bland annat har forskningsavsnittet uppdaterats om vilka
grupper som är fysiskt aktiva, hur barn och ungas preferenser kring idrott och
motion ser ut samt gruppernas vilja att idrotta och motionera. Det
idrottspolitiska programmet har även kompletterats med ett avsnitt som berör
hur staden kan skapa förutsättningar för ungdomar i åldrarna 16-20 år att
kunna satsa på sin idrott. Ambitionsnivån om idrottsevenemang har höjts och
preciserats samt synkroniserats med Stockholms stads program för
evenemang.
Även åldrarna för de prioriterade grupperna har justerats. År 2017 tog
Kommissionen för ett socialt hållbart Stockholm tillsammans med forskare
fram rapporten Jämlik fritid bättre framtid. Utifrån rapporten ges det i
programmet en större tyngdpunkt på insatser för ungdomar i åldrarna 13-20 år,
flickor samt personer med funktionsnedsättning. Insatserna för personer med
olika typer av funktionsnedsättning har även förtydligats.
Beredning
Ärendet har initierats av Idrottsnämnden och remitterats till
Stadsledningskontoret, Arbetsmarknadsnämnden, Exploateringsnämnden,
Fastighetsnämnden, Kulturnämnden, Miljö- och hälskyddsnämnden,
Stadsbyggnadsnämnden, Socialnämnden, Trafiknämnden,
Utbildningsnämnden, Äldrenämnden, Bromma stadsdelsnämnd, EnskedeÅrsta-Vantörs stadsdelsnämnd, Farsta stadsdelsnämnd, HägerstenLiljeholmens stadsdelsnämnd, Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd,
Kungsholmens stadsdelsnämnd, Norrmalms stadsdelsnämnd, Rinkeby-Kista
stadsdelsnämnd, Skarpnäcks stadsdelsnämnd, Skärholmens stadsdelsnämnd,
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd, Södermalms stadsdelsnämnd, Älvsjö
stadsdelsnämnd, Östermalms stadsdelsnämnd, Stockholms Stadshus AB samt
Kommunstyrelsens råd för funktionshinderfrågor.
Exploateringsnämnden har inte inkommit med svar.
Stadsledningskontoret anser att det idrottspolitiska programmet på ett
konkret sätt beskriver hur stadens samtliga nämnder och bolagsstyrelser ska
arbeta för att nå den övergripande målsättningen om att få fler stockholmare
fysiskt aktiva.
Arbetsmarknadsnämnden anser att programmet är positivt och har en hög
ambitionsnivå, samt att några ytterligare prioriterade grupper kan lyftas fram,
som unga vuxna 20-29 år och nyanlända.
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Fastighetsnämnden ställer sig överlag positivt till det reviderade
programmet och konstaterar att kontoret redan idag är med och bidrar till
programmets genomförande utifrån sitt uppdrag som fastighetsförvaltande
resurs av idrottsanläggningar.
Kulturnämnden ser positivt på det reviderade idrottspolitiska programmet.
Valet av prioriterade målgrupper, liksom valet av fokusområden, svarar väl till
behoven.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden tillstyrker programmet i sin helhet.
Stadsbyggnadsnämnden är positiv till de nya revideringarna av det
idrottspolitiska programmet, och anser att det är nödvändigt i en tätare stad att
planera för en mångfunktionalitet.
Socialnämnden ser positivt på det reviderade idrottspolitiska programmet,
och efterfrågar kompensatoriska åtgärder för yngre barn, som inte längre
föreslås omfattas av programmet.
Trafiknämnden ser positivt på programmets ambition att öka den fysiska
aktiviteten. Trafiknämnden ser även att programmet tydligare kan kopplas från
ungas resande, till och från skolan, till fysisk aktivitet, samt att samverkan med
landstingets ansvar för kollektivtrafiken kan förtydligas.
Utbildningsnämnden är positiv till de justeringar som programmet har
uppdaterats med och programmet stödjer de aktiviteter som pågår eller har
påbörjats inom stadens grundskolor.
Äldrenämnden anser att programmet är tydligt och instämmer i att det krävs
ett långsiktigt strategiskt arbete för att nå målet att fler ska bli fysiskt aktiva.
Nämnden anser att de sju fokusområdena är bra men saknar ett
äldreperspektiv.
Bromma stadsdelsnämnd anser att programmet är både bra och ambitiöst.
Nämnden lyfter vikten av tillgång till fysisk aktivitet för gruppen människor
med psykiska funktionshinder. Nämnden vill även lyfta att programmet kan
stärka kopplingen mellan äldres möjlighet till fysisk aktivitet.
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd är positiv till att det idrottspolitiska
programmet revideras och uppdateras.
Farsta stadsdelsnämnd anser att förslaget är väl genomarbetat med tydliga
prioriteringar, uppdrag och ansvar.
Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd är positiv till förslaget på
idrottspolitiskt program.
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd ställer sig positiv till programmets
inriktning och prioriterade grupper. Nämnden ser gärna att Idrottsnämnden,
stadsdelsnämnden och Utbildningsnämnden utvecklar ett strategiskt samarbete
för att öka kunskapsevidensen.
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Kungsholmens stadsdelsnämnd anser att det huvudsakliga innehållet i det
föreliggande programmet är detsamma som det idrottspolitiska programmet
som gällde för åren 2013-2017, och har inte några avgörande invändningar.
Norrmalms stadsdelsnämnd anser att programmet är positivt och väl
genomarbetat.
Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd ställer sig positiv till det reviderat
idrottspolitiska programmet. Nämnden framhåller att det är en stor efterfrågan
på halltider i stadsdelsområdet.
Skarpnäcks stadsdelsnämnd ser positivt på de ändringar som genomförts i
programmet, som bland annat innebär ett större fokus på skillnaderna mellan
pojkar och flickors fysiska aktivitet, samt betoning på alla invånares
möjligheter till idrott och rörelse.
Skärholmens stadsdelsnämnd anser att programmets förtydliganden är
väsentliga. Nämnden ställer sig dock undrande till syftet att höja den
prioriterade åldersgruppen 7-20 år till att gälla 10-20 år.
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd anser att programmet är positivt. Nämnden
betonar även vikten av samverkan för att nå målen.
Södermalms stadsdelsnämnd ställer sig positiv till det reviderade
idrottspolitiska programmet 2018-2022. Nämnden anser att förslaget är väl
genomarbetat och är positiv till de föreslagna revideringarna.
Älvsjö stadsdelsnämnd anser att programmet är positivt och ställer sig
bakom förslaget.
Östermalms stadsdelsnämnd anser att förslaget till nytt idrottspolitiskt
program för Stockholms stad på ett tydligt sätt klargör riktning, uppdrag och
ansvarsförhållanden för stadens nämnder och bolag.
Stockholms Stadshus AB anser att programmets strävanden om mer fysisk
aktivitet för alla är positivt och att innehållet också riktas mot barn och unga.
Stockholms Stadshus AB anser också att det vore bra att även belysa behovet
av arenor och lokaler för två till sex tusen åskådare. Staden är i behov av fler
arenor i den storleksklassen idag.
Kommunstyrelsens råd för funktionshinderfrågor anser att överlag
programmet var bra och ställer sig bakom dess övergripande strategier och
mål. Rådet anser att det är bra att den prioriterade gruppen med
funktionshinder är så central, samt att skolidrotten bör prioriteras upp i
programmet.
Mina synpunkter
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Fler måste få möjlighet att idrotta. Att fler får tillgång till idrott är viktigt för
att stärka såväl individers välmående som samhällets gemensamma folkhälsa.
Forskningen är entydig: Unga som idrottar får bättre hälsa, presterar bättre i
skolan och har större möjlighet att bygga viktiga nätverk för framtiden. Att
satsa på idrott är därför av betydande vikt för så väl individen som samhället.
Stockholm är en fantastisk stad och i framkant på många sätt – även
idrottsligt. Men alla stockholmare har det inte bra. Tyvärr ser vi idag stora
skillnader i vår stad. Skillnaderna i fysisk aktivitet i Stockholm löper både
mellan inner- och ytterstad samt mellan pojkar och flickor och personer med
eller utan funktionshinder.
Skillnaderna måste därför utjämnas genom att öka den fysiska aktiviteten
för alla i hela staden, där alla stockholmare oavsett kön, ålder, funktionshinder,
utländsk och socioekonomisk bakgrund, ska kunna erbjudas fysisk aktivitet.
Men det ska även erbjudas idrott för vissa prioriterade målgrupper där vi ser
att den fysiska aktiviteten är mindre än genomsnittet. I det reviderade
idrottspolitiska programmet prioriteras därför ungdomar, 13-20 år, särskilt
flickor, flickor 10-20 år med utländsk bakgrund, personer med
funktionsnedsättning från 7 år samt barn och ungdomar 10-20 år med låg
socioekonomisk bakgrund. Sedan det tidigare idrottspolitiska programmet
justeras bland annat åldern upp från 7 år till 13 år för ungdomar, mot bakgrund
av att forskning och analyser visar på att ungdomar slutar idrotta allt tidigare.
Programmet tar också upp ambitionen att förbättra tillgängligheten till
motion och idrott. Var man än bor i staden ska det inom rimligt avstånd vara
möjligt att idrotta och motionera. I Stockholm ska det finnas närhet till idrott
och motion genom ett rörligt friluftsliv och anlagda ytor, men även
anläggningar som är lättåtkomliga för alla. En bra till- och frångänglighet ska
finnas för alla idrottsanläggningar i staden, och vissa anläggningar ska vara
anpassade för specifika funktionsnedsättningar. Ett exempel på en sådan
anläggning är Sveriges första spelplan för blindfotboll, som staden har anlagt
under mandatperioden.
Simkunnighet är en livsviktig kunskap som räddar liv. Alla i staden ska ha
möjlighet att lära sig simma. Simning är en obligatorisk del i grundskolans
kursplan för idrott och hälsa. Samverkan mellan stadens berörda förvaltningar
och simföreningar verksamma i staden, ska fortgå och utvecklas.
Idrotten och evenemang har en viktig betydelse både för att marknadsföra
staden, men också för att inspirera stadens barn och unga att fortsätta med sitt
idrottande och locka fler till att utöva fysisk aktivitet. Ambitionsnivån höjs för
området och synkroniseras med stadens redan framtagna evenemangsprogram.
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Breddidrotten ska ges goda förutsättningar i staden. Stockholm ska ha ett
starkt och rikt föreningsliv, där både större och mindre idrotter ska kunna
verka. Lek och lust ska prägla verksamheten för barnen inom idrotten, och alla
ska ges möjligheter att idrotta som unga. Både staden och idrottsrörelsen
arbetar för att fler ska bli fysiskt aktiva genom breddidrotten. I det reviderade
idrottspolitiska programmet införs även nya möjligheter för unga att satsa på
sin idrott. Staden ska, i den utsträckning det är möjligt, bidra till att skapa fler
möjligheter för de ungdomar, i åldern 16-20 år, som vill satsa på sin idrott.
Stockholms stads utgångspunkt är att eventuella satsningar på elitverksamhet
ska ske med samtidigt fokus på breddidrotten.
För att kunna erbjuda alla stadens invånare möjligheter till att vara fysiskt
aktiva krävs det att staden själv eller i samverkan med föreningslivet eller
andra aktörer organiserar kompletterande möjligheter till idrott och motion.
Det kan vara allt ifrån så kallad drop in-idrott och öppen dansträning för
ungdomar i samverkan med fritidsgårdar till gruppträning och gym i sim- och
idrottshallarna. Kommissionen för social hållbarhet presenterar i sin rapport
Jämlik fritid bättre framtid slutsatser som tagits hänsyn till i det idrottspolitiska
programmet.
Bilagor
1. Reservationer m.m.
2. Idrottspolitiskt program för Stockholms stad 2018-2022

Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.
Kommunstyrelsen delar borgarrådsberedningens uppfattning och föreslår att
kommunfullmäktige beslutar följande.
Idrottspolitiskt program för Stockholms stad 2018-2022, enligt bilaga 2 till
utlåtandet, godkänns.

Stockholm den 30 maj 2018
På kommunstyrelsens vägnar:
KARIN WANNGÅRD
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Emilia Bjuggren
Ulrika Gunnarsson
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Remissammanställning
Ärendet
Idrottspolitiskt program för Stockholms stad 2013-2017 (dnr 328-1899/2012)
antogs av kommunfullmäktige år 2013 och gällde fram till 2017. I
kommunfullmäktiges budget för 2017 fick idrottsnämnden i uppdrag att ta
fram ett idrottspolitiskt program för Stockholms stad för perioden 2018-2022.
Idrottsnämnden har arbetet fram ett förslag till idrottspolitiskt program för
Stockholms stad 2018-2022. Den 30 januari 2018 beslutade idrottsnämnden
om programmet samt hemställde det till kommunfullmäktige för beslut.
I förslaget till det idrottspolitiska programmet anges att den övergripande
målsättningen är att få fler stockholmare fysiskt aktiva. I programmet betonas
vikten av att staden ska erbjuda likvärdiga möjligheter för alla att vara fysiskt
aktiva oavsett ålder, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell
läggning eller socioekonomisk bakgrund. Innehållet i programmet riktas
framförallt mot barn och ungdomar med särskilt fokus på de grupper som i
större utsträckning är fysiskt inaktiva. Folkhälsoarbetet innefattar en rad
områden men koncentreras i programmet på fysisk aktivitet.
Det huvudsakliga innehållet i det föreliggande förslaget till program är
detsamma som det idrottspolitiska programmet som gällde för åren 2013-2017.
Idrottsnämnden föreslår dock en del smärre justeringar och uppdateringar.
Bland annat har forskningsavsnittet uppdaterats om vilka grupper som är
fysiskt aktiva, hur barn och ungas preferenser kring idrott och motion ser ut
samt gruppernas vilja att idrotta och motionera. Det idrottspolitiska
programmet har även kompletterats med ett avsnitt som berör hur staden kan
skapa förutsättningar för ungdomar i åldrarna 16-20 år att kunna satsa på sin
idrott. Ambitionsnivån om idrottsevenemang har höjts och preciserats samt
synkroniserats med Stockholms stads program för evenemang.
Även åldrarna för de prioriterade grupperna har justerats. År 2017 tog
Kommissionen för ett socialt hållbart Stockholm tillsammans med forskare
fram rapporten Jämlik fritid bättre framtid. Utifrån rapporten ges det i
programmet en större tyngdpunkt på insatser för ungdomar i åldrarna 13-20 år,
flickor samt personer med funktionsnedsättning. Insatserna för personer med
olika typer av funktionsnedsättning har även förtydligats.
För att nå målet om att fler stockholmare ska bli fysiskt aktiva har sju
fokusområden definierats: jämställdhet och jämlikhet, tillgänglighet,
föreningsliv, övrig organiserad idrott/motion och spontanidrott, samverkan,
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anläggningar och ytor samt idrott som upplevelse och inspiration.
Fokusområdena jämställdhet och jämlikhet samt tillgänglighet ska genomsyra
samtliga områden.
Det idrottspolitiska programmet är ett styrdokument för samtliga nämnder
och bolagsstyrelser i Stockholms stad. Alla stadens nämnder och
bolagsstyrelser har en funktion i arbetet och i programmet lyfts särskilt
idrottsnämnden, utbildningsnämnden, stadsdelsnämnderna, fastighetsnämnden,
stadsbyggnadsnämnden och exploateringsnämnden fram. Utöver det arbete
som staden utför pekar programmet även ut andra aktörer, framförallt
föreningslivet och privata friskvårdsaktörer som på olika sätt bidrar till att
stärka folkhälsan genom ökad fysisk aktivitet bland stockholmarna.
I programmet framgår att respektive nämnd ska, utifrån den övergripande
målsättningen att få fler stockholmare fysiskt aktiva, redovisa planerade och
genomförda insatser i samband med verksamhetsplan och
verksamhetsberättelse. Uppdragen och ansvarsområdena för respektive nämnd
har sammanställts i slutet av programmet för att underlätta nämndernas
insatser och uppföljning på området. Uppdragen ersätter de indikatorer som
fanns i föregående program. Att indikatorerna har tagits bort uppges vara för
att det anses bli mer träffsäkert och uppföljningsbart om respektive nämnd
själva beslutar om sina indikatorer som berör respektive ansvarsområde.
Idrottsnämnden
Idrottsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 30 januari 2018
följande.
1. Idrottsnämnden godkänner förslaget till idrottspolitiskt program 20182022
2. Idrottsnämnden överlämnar ärendet till kommunstyrelsen.
Idrottsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 3 januari 2018 har i
huvudsak följande lydelse.
Det reviderade idrottspolitiska programmet
Det huvudsakliga innehållet i det föreliggande programmet är detsamma som det
idrottspolitiska programmet som gällde för åren 2013-2017. Förvaltningen föreslår
dock en del smärre justeringar och uppdateringar, nedan följer de huvudsakliga
förändringarna:
- Avsnitten med forskning om vilka som inte idrottar/motionerar, hur många som
idrottar i olika former samt vilka idrottsanläggningar ungdomar och vuxna tycker att
staden ska satsa på har uppdaterats
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- De prioriterade grupper som haft åldrar 7-20 år har ändrats till åldrarna 10-20 år
och den prioriterade gruppen personer med funktionsnedsättning har en nedre
åldersgräns på 7 år.
- Förvaltningen föreslår i programmet skrivningar som ger en större tyngdpunkt
på insatser för ungdomar (13-20 år), flickor för att förbättra jämställdheten inom
idrotten samt för personer med funktionsnedsättning. Det finns även skrivningar som
förtydligar insatser för barn och ungdomar med låg socioekonomisk bakgrund.
Anledningen till detta är Hållbarhetskommissionens rapport Jämställd och jämlik!
där forskarna visar på de stora skillnader som finns mellan olika grupper när det
gäller andelen fysiskt aktiva samt hur stadens resurser förskjutits mot allt yngre
åldrar samtidigt som ungdomar deltar allt mindre i det kommunalt subventionerade
fritidsutbudet.
- Under avsnittet Tillgänglig idrott och motion har insatserna för personer med
olika typer av funktionsnedsättningar förtydligats.
- Avsnittet Idrotten som upplevelse och inspiration har uppdaterats. I dialog med
framförallt Stockholm Business Region och Visit Stockholm har ambitionsnivån för
idrottsevenemang höjts och preciserats. Ambitionerna och inriktningen har även
synkroniserats med stadens evenemangsprogram.
- Programmet har kompletterats med ett avsnitt som berör hur staden kan skapa
möjligheter för äldre ungdomar i åldrarna 16-20 år att kunna satsa på sin idrott.
- De indikatorer som fanns i tidigare program föreslås tas bort. I de olika
processerna har det framkommit att det blir mer träffsäkert och uppföljningsbart om
respektive nämnd själva beslutar om sina indikatorer som berör respektive
ansvarsområde. Uppdragen och ansvarsområdena för respektive nämnd har
sammanställts i slutet av programmet för att underlätta nämndernas insatser och
uppföljning på området.
Det idrottspolitiska programmet för Stockholms stad föreslås omfatta alla stadens
nämnder och bolagsstyrelser och det är av stor vikt alla berörda gör sitt yttersta för
att få fler invånare i staden fysiskt aktiva och därmed stärka folkhälsan i Stockholm.
Insatser som genomförts utifrån programperioden 2013-2017
Under tiden det nu gällande idrottspolitiska programmet har varit gällande har
stadens förvaltningar, däribland idrottsförvaltningen, genomfört en rad anpassningar
av insatser som berör idrott och motion. Nedan följer ett axplock av insatser:
- Fokus på insatser i ytterstadsområden/socioekonomiskt svagare områden genom
idrottskoordinatorer och verksamheter för ungdomar i simhallar och på idrottsplatser.
- Vissa stadsdelsförvaltningar har ökad fysisk aktivitet som en målsättning i sina
lokala utvecklingsplaner.
- Idrottsförvaltningen har tagit fram en verksamhetsinriktning för stadens
simhallar som motsvarar intentionerna i det idrottspolitiska programmet och de
prioriterade målgrupperna.
- Nya principer för tidsfördelning i stadens idrottsanläggningar
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- Idrottsförvaltningen har utvecklat flera idrottsplatser genom att upprätta
spontanidrottsanläggningar samt tillsätta ledare på vissa spontanidrottsytor.
- Idrottsförvaltningen har utvecklat den egna verksamheten för personer med
funktionsnedsättning samt tydligare stöttat föreningsliv som vill skapa verksamhet
för målgruppen.
- Det har skapats tätare samarbete mellan framförallt idrottsförvaltningen och
stadsdelsförvaltningarna för att tillsammans öka den fysiska aktiviteten.
- Idrottsförvaltningen har tagit fram en långsiktig plan för stadens
idrottsinvesteringar.
- Idrottsförvaltningen har reviderat de bidragsformer som stöttar stadens
föreningsliv i att bedriva verksamhet.
- En del fritidsgårdar har idrott/motion som ett stående inslag i verksamheten.
- I samarbete mellan idrottsförvaltningen och vissa stadsdelsförvaltningar har
fritidsgårdar stående tider i idrottshallar.
- Staden har antagit en strategi för det rörliga friluftslivet för åren 2018-2022.
Ekonomiska konsekvenser
För att leva upp till målsättningarna och intentionerna i föreliggande program kan
vissa omprioriteringar behöva genomföras.
Måluppfyllelse
I programmet föreslås stadens målsättningar inom området idrott och motion
liksom strategier och insatser för att leva upp till målen.
Miljökonsekvenser
Föreliggande program bör inte innebära negativa konsekvenser för miljön.
Tillgänglighet
Tillgänglighet är en viktig del i programmet och personer med
funktionsnedsättning fortsätter att vara en prioriterad målgrupp för att öka den fysiska
aktiviteten.
Konsekvenser för barn
Programmet fokuserar på insatser för att öka den fysiska aktiviteten bland barn och
ungdomar med särskild prioritering av grupper som är underrepresenterade inom
idrotten. Specialdistriktsförbunden och distriktsförbundet har fungerat som företrädare
för barn och unga i framtagandet av programmet.
Jämställdhetsanalys
Könsfördelningen inom föreningsidrotten likväl som inom det totala
idrottandet/motionerandet är ungefär 60% pojkar och 40% flickor. Ett viktigt mål i det
idrottspolitiska programmet är därför att särskilt främja flickors idrottande. I
programmet beskrivs strategier och tillvägagångssätt för att åstadkomma ett mer
jämställt idrottande.

Beredning
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Ärendet har initierats av Idrottsnämnden och remitterats till
Stadsledningskontoret, Arbetsmarknadsnämnden, Exploateringsnämnden,
Fastighetsnämnden, Kulturnämnden, Miljö- och hälskyddsnämnden,
Stadsbyggnadsnämnden, Socialnämnden, Trafiknämnden,
Utbildningsnämnden, Äldrenämnden, Bromma stadsdelsnämnd, EnskedeÅrsta-Vantör stadsdelsnämnd, Farsta stadsdelsnämnd, Hägersten-Liljeholmens
stadsdelsnämnd, Hässelby-Villastad stadsdelsnämnd, Kungsholmens
stadsdelsnämnd, Norrmalms stadsdelsnämnd, Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd,
Skarpnäcks stadsdelsnämnd, Spånga-Tensta stadsdelsnämnd, Södermalms
stadsdelsnämnd, Älvsjö stadsdelsnämnd, Östermalms stadsdelsnämnd,
Stockholms stadshus AB samt Kommunstyrelsens råd för
funktionshinderfrågor.
Exploateringsnämnden har inte inkommit med svar.
Stadsledningskontoret
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 6 maj 2018 har i
huvudsak följande lydelse.
Enligt Vision 2040 – Ett Stockholm för alla ger Stockholm en god grund för att
utveckla barns och ungdomars fysiska och psykiska hälsa samt sociala förmåga. Det
rika utbudet av aktiviteter av alla slag är tillgängligt för alla och bidrar till en god hälsa
och meningsfull fritid för hela befolkningen.
I kommunfullmäktiges budget för 2017 fick idrottsnämnden i uppdrag att ta fram
ett idrottspolitiskt program för perioden 2018-2022. Stadsledningskontoret anser att
det föreslagna idrottspolitiska programmet ligger i linje med det uppdrag som
formulerats av kommunfullmäktige.
Stadsledningskontoret anser att det idrottspolitiska programmet har en god
koppling till Vision 2040 och på ett konkret sätt beskriver hur stadens samtliga
nämnder och bolagsstyrelser ska arbeta för att nå den övergripande målsättningen om
att få fler stockholmare fysiskt aktiva. Stadsledningskontoret ser positivt på den
hänsyn programmet har tagit till resultatet i rapporten Jämlik fritid bättre framtid och
anser att valet av prioriterade grupper och fokusområden svarar väl till behoven och
utmaningarna i staden. Uppdragen som formulerats når de prioriterade grupperna och
de barn och unga som i högre grad är mer inaktiva.
Stadsledningskontoret bedömer att åtgärder i enlighet med programmet kan
rymmas inom nämndernas ekonomiska ramar och nuvarande organisation. Vidare är
stadsledningskontoret positiv till att planerade och genomförda insatser enligt
uppdragen i det idrottspolitiska programmet integreras i nämndernas
verksamhetsplaner och verksamhetsberättelser. Samtidigt ställer uppdragen krav på
förändrade arbetssätt vilket kräver en hög grad av samverkan både mellan nämnderna
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och med föreningsliv och privata aktörer. Stadsledningskontoret betonar vikten av att
staden har en fungerande samverkan för att uppnå det övergripande målet om att fler
stockholmare är fysiskt aktiva samt konstaterar att idrottsnämnden har ett
övergripande ansvar för en denna samordning.
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Arbetsmarknadsnämnden
Arbetsmarknadsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 17 april 2018
följande.
Arbetsmarknadsnämnden beslutar att hänvisa till förvaltningens
tjänsteutlåtande som sitt yttrande över remissen.
Arbetsmarknadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 5 april 2018 har
i huvudsak följande lydelse.
Arbetsmarknadsförvaltningen anser att det idrottspolitiska programmet är ett
viktigt program. Programmet är ambitiöst och det finns också en tydlig koppling
mellan den presenterade forskningen och de prioriterade grupperna. Det är vidare
positivt att samtliga nämnder och bolag berörs och ska vara med och bidra till att få
fler stockholmare i aktivitet.
När det gäller barn och unga delar förvaltningen den syn och de prioriteringar som
finns i programmet. Ett sätt att ytterligare förstärka detta är att också inkludera
föräldrar i arbetet för att nå fler barn och unga med olika aktiviteter. När det gäller
tillgänglig idrott och motion anser arbetsmarknadsförvaltningen att det är positivt och
mycket angeläget att personer med funktionsnedsättning är en prioriterad grupp.
Arbetsmarknadsförvaltningen anser samtidigt att det utifrån aktuell forskning och
dagens situation i Stockholm skulle finnas skäl att lyfta fram ytterligare några
grupper.
En viktig fråga är till exempel hur transpersoner kan stimuleras till ökat idrottande
och/eller motionerande. SOU: 2017:92 kring transpersoner i Sverige samt annan
forskning visar återkommande på att transpersoners utsatthet leder till psykisk ohälsa
och där idrottsanläggningar inte är tillräckligt inkluderande.
Utifrån förvaltningens erfarenhet av arbete med ungdomar 16-29 år i utanförskap ser
förvaltningen även ett behov av att använda stadens resurser för ökad aktivitet för
unga vuxna 20-29 år.
En viktig grupp är också nyanlända som under 2018-2022 kommer vara en aktuell
grupp i staden för olika insatser och där inkludering i föreningsliv och idrott av olika
slag är en viktig del i ett bredare integrationsarbete.
Arbetsmarknadsförvaltningen anser att det är positivt att programmet lyfter fram
samverkan mellan olika nämnder. Möjligen skulle samverkansperspektivet kunna
förstärkas ytterligare genom tydliga direkta samverkansuppdrag mellan nämnder
avseende de prioriterade målgrupperna. Det skulle säkerställa att olika kompetenser
och perspektiv gemensamt kan bidra till ett ännu mer framgångsrikt arbete för att
stärka folkhälsa och fysisk aktivitet i olika grupper.
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Fastighetsnämnden
Fastighetsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 17 april 2018
följande.
Fastighetsnämnden godkänner och överlämnar fastighetskontorets
tjänsteutlåtande som svar på remissen.
Fastighetskontorets tjänsteutlåtande daterat den 14 mars 2018 har i huvudsak
följande lydelse.
Programmet fastställer att idrottsnämnden och fastighetsnämnden ska verka för att
kringaktiviteter som exempelvis att utbudet hos serveringar inom anläggningarna ska
präglas av ett folkhälsoperspektiv. Detta perspektiv söker kontoret tillämpa redan idag
och som exempel har kontoret infört en bestämmelse i avtal med en restauratör i en av
de nybyggda anläggningarna om att denne ska ha en tydlig hälsoinriktning på maten
som serveras. För att ytterligare förstärka hälsoprofilen är det heller inte tillåtet att
använda fritös eller att sälja tobak och alkohol, inklusive lättöl, inom den förhyrda
ytan. Möjlighet till vidareutveckling inom detta område finns dock. För mindre
anläggningar utan möjlighet till serveringsyta skulle automatiserad försäljning med
hälsoprofil kunna vara en god lösning för framtiden sett ur ett folkhälsoperspektiv. Ett
annat exempel på kontorets arbete i linje med det reviderade programmet är
byggnationen av Järva friluftsbad vilket sannolikt kommer bidra med att
tillgängliggöra idrott för flera av de prioriterade grupperna.
Kontoret ställer sig positiv till det reviderade idrottspolitiska programmet för
Stockholm. Programmet lyfter än mer än det tidigare programmet fram vikten av
folkhälsa och vikten av motion och kontoret anser att man även framgent kommer
kunna bistå vid flertalet av de identifierade fokusområdena.
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Kulturnämnden
Kulturnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 17 april 2018 följande.
1. Att som svar på remissen förelämna förvaltningens tjänstutlåtande till
kommunstyrelsen.
2. Att förklara beslutet för omedelbart justerat.
Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 29 mars 2018 har i
huvudsak följande lydelse.
Kulturförvaltningen ser positivt på det reviderade idrottspolitiska programmet. Valet
av prioriterade målgrupper, liksom valet av fokusområden, svarar väl till behoven.
Flera delar av kulturförvaltningens verksamhet inkluderar fysisk aktivitet som t.ex.
dans och cirkus på kulturskolan, men även stadsvandringar i regi av stadens museum.
Kulturförvaltningen delar även årligen ut stöd till studieförbund som i sin tur bland
annat arrangerar fysiska aktiviteter. Hållbarhetskommissionens rapport Jämlik fritid,
bättre framtid visar hur organiserad fritidsverksamhet, även utöver fysisk aktivitet,
bidrar till god hälsa. En stor del av kulturförvaltningens verksamhet erbjuder detta
genom kursverksamhet på kulturskolan och programverksamhet på stadens bibliotek.
Kulturskolan
Kulturskolans verksamhet erbjuder dans och cirkus för Stockholms barn och unga
mellan 6-22 år. Inom kulturskolans resurscenter erbjuds särskild verksamhet för barn
och unga med funktionsnedsättning och enheten medverkar regelbundet i arrangemang
tillsammans med idrottsförvaltningen.
Behovet av lokaler är en stor utmaning för ökad tillgång till kulturskolans
verksamhet. Kulturförvaltningen är beroende av att hyra idrottssalar i både simhallar
och skolor runt om i staden. Förvaltningen ser positivt på en ökad samverkan kring
lokaler, som ofta utgör en förutsättning för att kunna möta efterfrågan på
dansverksamhet. Frågan om lokaler är central i arbetet med att öka barn och ungas
möjligheter till fysisk aktivitet och kan med fördel lyftas ytterligare i programmet.
Ökad samverkan
Områden och prioriterade målgrupper beskrivna i det idrottspolitiska programmet
ligger i linje med kulturförvaltningens analys och pekar på gemensamma utmaningar.
Främst gäller detta utmaningen att nå äldre barn, samt barn och unga med låg
socioekonomisk bakgrund. Vikten av samverkan mellan kultur- och
idrottsförvaltningen kan med fördel lyftas ytterligare. För stadens medborgare är
troligtvis inte skiljelinjen mellan idrott och kultur stor. En ökad samverkan kan ge
positiva effekter i prioriterade målgrupper.
Kulturförvaltningen ser det som positivt att det finns ett fortsatt samordnat
stadsövergripande ansvar hos idrottsförvaltningen för målgruppen personer med
funktionsvariation med behov av aktiv fritid.
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Kulturförvaltningen ser positivt på att programmet särskilt lyfter vikten av
evenemang och att ambitionen har synkroniserats med stadens evenemangsprogram.
Detta underlättar samverkan mellan förvaltningarna.
Övrigt föreningsstöd
Det idrottspolitiska programmet uttrycker tydligt målet om att fler stockholmare
ska bli fysiskt aktiva. Kulturförvaltningen håller med om vikten av att fler rör sig mer.
Utöver det ser kulturförvaltningen att idrottsförvaltningen har ett stadsövergripande
ansvar för föreningsstöd som rör barn och unga. Det gäller även föreningar som inte
arbetar med fysisk aktivitet. Kulturförvaltningen önskar att programmet förstärks
gällande det strategiska arbetet för hur barn och ungas organisering ytterligare kan
utvecklas.
Kultur i ögonhöjd
Kultur i ögonhöjd, stadens program för barn- och ungdomskultur (dnr:328323/2013), gäller även för idrottsförvaltningen. Särskilt målet att barn och ungas
behov beaktas vad gäller fysiska miljöer samt ungas entreprenörskap. Detta bör
nämnas i det reviderade idrottspolitiska programmet och Kultur i ögonhöjd bör stå i
referenslistan.
Beredning av programmet och uppföljning
Programmet beskriver hur beredningen har skett genom flera parallella processer.
Dels genom interna processer på idrottsförvaltningen, dels genom möten med berörda
förvaltningar och bolag i staden där kulturförvaltningen ingått. Den genomförda
utvärderingen som syftade till att se vilken inverkan det idrottspolitiska programmet
haft på stadens förvaltningars och bolags verksamhet var bra och gav
kulturförvaltningen möjlighet att lyfta in synpunkter samt föreslå förbättringar inför
revideringsarbetet.
Indikatorer har i det nya reviderade programmet tagits bort då det framkommit att
det blir mer träffsäkert och uppföljningsbart om respektive nämnd själva beslutar om
sina indikatorer. Uppdragen och ansvarsområdena för respektive nämnd har
sammanställts i slutet av programmet. Kulturförvaltningen ser hur ett förtydligande av
målsättning, samt dess uppföljning, skulle stärka det idrottspolitiska programmet.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 10
april 2018 följande.
1. Överlämna förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.
2. Justera beslutet omedelbart.
Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 18 mars 2018 har i
huvudsak följande lydelse.
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Förvaltningen ser positivt på det reviderade idrottspolitiska programmet och delar
bilden av att fysisk aktivitet är viktigt både på individ- och samhällsnivå.
Förvaltningen välkomnar också att fokus i revideringen har lagts på barn och
ungdomar ur ett socioekonomiskt och jämställt perspektiv. Det reviderade
idrottspolitiska programmet innebär inte några avvägningar sett till nämndens
tillsynsområden. Programmet tillstyrks därför i sin helhet.
Det bör dock betonas att stadens idrottsanläggningar står inför ett mycket stort
upprustnings- och renoveringsbehov, det gäller inte minst stadens simhallar. Till detta
kommer ett omfattande nybyggnadsbehov till följd av befolkningstillväxten och nya
bostadsområden. Det är viktigt att idrottsförvaltningen och fastighetskontoret samråder
med miljöförvaltningen när det gäller prioritering av dessa åtgärder.
Lokalisering av idrottsanläggningar
Tillgängligheten av idrottsanläggningar bedöms vara av betydelse för att få fler att
aktivera sig fysiskt. Nämnden handlägger årligen ett antal klagomålsärenden gällande
störningar från bollplaner och andra platser upplåtna för idrottsutövande ändamål. För
att förebygga detta bör lokalisering, utformning och nyttjande av dessa anläggningar
diskuteras i samråd med förvaltningen. Idrottsförvaltningen och fastighetskontoret
behöver samråda med miljöförvaltningen om prioriteringar avseende investeringar.

Stadsbyggnadsnämnden
Stadsbyggnadsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 18 april 2018
följande.
1. Stadsbyggnadsnämnden godkänner kontorets utlåtande som svar på
remissen.
2. Stadsbyggnadsnämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.
Stadsbyggnadskontorets tjänsteutlåtande daterat den 21 mars 2018 har i
huvudsak följande lydelse.
Stadsbyggnadskontoret är positivt till de revideringar av det idrottspolitiska
programmet som föreslås.
Som konstateras i programmet vill högstadie- och gymnasieungdomar framförallt
idrotta/motionera på egen hand. Det är därför viktigt att staden satsar på oorganiserad
fysisk aktivitet i många former, som bad, gym, bollekytor och attraktiva
promenadvägar och joggingspår och att så många som möjligt av stadens
idrottsanläggningar, som bollplaner och konstfrusna isar, är tillgängliga för allmänheten åtminstone vissa tider varje vecka.
I en tätare stad är det nödvändigt att planera för mångfunktionalitet. En yta som
används för snöupplag på vintern kan bli idrottsyta på sommaren. En kortklippt
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gräsyta för bollek kan vara översvämningsyta vid kraftiga regn. I en växande stad
behövs också ett driftekonomiskt perspektiv redan i planeringen.
Kontoret föreslår att stadsbyggnadsnämnden godkänner kontorets utlåtande som
svar på remissen.

Socialnämnden
Socialnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 17 april 2018 följande.
1. Socialnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på
remissen.
2. Beslutet justeras omedelbart.
Socialförvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 16 mars 2018 har i
huvudsak följande lydelse.
Förvaltningen anser att det reviderade idrottspolitiska programmet bättre kan
tillgodose alla barns och ungas rätt till utveckling, fritid och hälsa. Förvaltningen
bedömer att rapporten Jämlik fritid bättre framtid från Stockholms stads kommission
för ett socialt hållbart Stockholm ytterligare har tydliggjort de prioriterade grupperna i
det reviderade idrottspolitiska programmet, vilket är positivt.
För barn och unga innebär deltagande i föreningslivet, utöver själva idrottandet, en
möjlighet till social samvaro, fostran och kunskap. På gruppnivå utgör deltagande i
föreningslivet också en skyddsfaktor för att motverka psykisk ohälsa och att barn och
unga dras in i kriminalitet eller annat socialt nedbrytande beteende. Genom att särskilt
fokusera på följande prioriterade grupper; unga 13-20 år, särskilt flickor, flickor 10-20
år med utländsk bakgrund, personer med funktionsnedsättning från 7 år samt barn och
unga 10-20 år med svag socioekonomisk bakgrund, stöttas enskilda och grupper som
annars riskerar att hindras eller diskrimineras. Förvaltningen bedömer att det är
positivt att satsa mer på åldersgruppen 10-20 år, då barn idag börjar idrotta i allt yngre
åldrar, men tenderar att avsluta sina aktiviteter i tonåren. Likaså är det positivt att unga
i åldern 16-20 år föreslås få förbättrade möjligheter att elitsatsa på sin idrott.
Emellertid efterfrågar förvaltningen samtidigt några kompensatoriska åtgärder för de
yngre barnen, som inte längre föreslås omfattas av programmet. Exempelvis kan detta
ske i form av mer rörelse, jympa och idrott inom förskolans och skolans verksamheter.
Ur ett folkhälsoperspektiv är det positivt att programmet lyfter behovet av sociala
mötesplatser som lämpar sig för fysisk aktivitet. Befolkningen i staden blir allt äldre
varför det också är viktigt att fokusera på äldres fysiska- och psykiska hälsa och
insatser utifrån ett folkhälsoperspektiv. Här har föreningslivet i Stockholm en stor och
betydande roll.

Trafiknämnden
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Trafiknämnden beslutade vid sitt sammanträde den 19 april 2018 följande.
1. Trafiknämnden godkänner kontorets tjänsteutlåtande som svar på
remissen.
2. Trafiknämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.
Trafikkontoret tjänsteutlåtande daterat den 19 mars 2018 har i huvudsak
följande lydelse.
Trafikkontoret ser positivt på ambitionen att öka fysisk aktivitet bland barn och unga.
De föreslagna uppdateringarna samt påpekade fokusområdena är viktiga. Den
inriktning som lyfts fram i programmet är i linje med hur trafikkontoret vill förbättra
förutsättningarna för ökad fysisk aktivitet bland barn och unga. Det handlar framför
allt om att skapa möjligheter för nya resvanor och öka andelen barn som går och
cyklar till och från skolan.
Att gå, cykla eller genom annan form av fysisk aktivitet förflytta sig till skolan och
fritidsaktiviteter är en av de viktigaste formerna av fysisk aktivitet. I avsnittet med
forskning bör dessa transporters koppling till folkhälsa vara ett utvecklingsområde.
I det färdiga programmet bör frågan om barn och ungas resor till och från skolan
tydligt kopplas till fysisk aktivitet. Även resor till och från fritidsaktiviteter är en fråga
som bör lyftas fram i programmet.
Stadens berörda förvaltningar bör engageras aktivt i processen för att tillsammans
skapa bättre förutsättningar för att få barn och unga fysiskt aktiva. Samverkan med
landstinget bör tas upp därför att landstinget ansvarar för kollektivtrafiken och den är
avgörande för barns och ungas mobilitet och rörlighet.
För att kollektivtrafik och cykel ska bli mer attraktiva som färdmedel till och från
fritidsaktiviteter behöver det bli säkrare och tryggare att cykla och åka kollektivt.
Utformning och underhåll av infrastrukturen till skolor och fritidsaktiviteter ska
anpassas efter barn och ungas behov i olika åldrar. Det krävs även ett förändrat synsätt
från cykling som en fråga om trafiksäkerhet till en fråga som också inkluderar barns
och ungas hälsa, rörelsefrihet och delaktighet.
Barn och ungas medverkan i processen har en central roll. För att skapa lika goda
förutsättningar för unga flickor och pojkar att röra sig behövs kunskap om hur flickor
och pojkar rör sig i det offentliga rummet och vilka målpunkter de besöker.
Ett mål i det idrottspolitiska programmet är att särskilt främja flickors idrottande.
Kunskap om målgrupper utifrån jämställdhetsperspektiv är avgörande i det fortsatta
arbetet med ökad användning av kollektivtrafik samt ökad och säker cykling till skolor
och fritidsaktiviteter bland flickor. Placeringar av hållplatser, cykelparkeringar och
lånecyklar i närheten av fritidsverksamheter är exempel på åtgärder som kan främja ett
jämställt och inkluderande idrottande.
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Det behövs även tydligare insatser för att nå flickor i större utsträckning och
särskilt i de stadsdelar där färre flickor cyklar och engagerar sig i vanliga
fritidsverksamheter. Medskapande dialog med flickorna själva är ett effektivt och
relevant sätt att lyfta fram deras perspektiv i planeringen för att öka fysisk aktivitet.
Att göra miljöer säkrare för fotgängare och cyklister är en viktig åtgärd för att
uppmuntra fler barn och unga att anamma ett aktivt liv. Trafikkontoret arbetar genom
olika strategiska dokument och planer för att göra stadens utemiljöer mer attraktiva
och tillgängliga samt öka möjligheten till aktiva transporter. Kontoret arbetar också
med park- och naturområden för att underlätta rekreativ förflyttning till, inom och
genom stadens grönområden. Exempel på åtgärder är:

Fler gång- och cykelvägar

Trygga och säkra skolvägar

Förbättring av stadens rekreationsstråk

Utegym

Tillgänglighetsanpassade busshållplatser, gångpassager och
övergångsställen

Trygghetsskapande åtgärder, t ex belysning och röjning av vegetation

Utbildningsnämnden
Utbildningsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 19 april 2018
följande.
1. Utbildningsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande till
kommunstyrelsen som svar på remissen.
2. Beslutet justeras omedelbart.
Utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 14 mars 2018 har i
huvudsak följande lydelse.
Förvaltningen är positiv till att det reviderade programmet lyfter fram de prioriterade
grupperna och utökade insatser för att alla barn och ungdomar oavsett bakgrund
erbjuds möjlighet till att utöva idrott eller att motionera.
Med stöd av forskningen har förvaltningen inom de olika skolformerna prioriterat
rörelse som ett utvecklingsområde och flera hälso- och idrottsprojekt pågår i stadens
skolor i samarbete med bland annat idrottsförvaltningen.
Förvaltningen kommer också fortsätta att samverka med ideella organisationer och
föreningar för att stödja och underlätta utövandet av idrott/motionerande. Studier har
visat att unga med funktionsnedsättning deltar i mindre utsträckning i fritidsaktiviteter
än andra unga. Därför ser förvaltningen det positivt med att fortsätta att integrera
elever med funktionsnedsättning i de utbud som ges till elever i våra skolor. Genom
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idrottslyftet får elever i grundsärskolan och grundskolan ett rikt utbud av olika
aktiviteter och som kan leda vidare till fortsatt utövande. Samarbetet mellan olika
förvaltningar bidrar även till att erbjuda alla elever aktiviteter som Friidrottens dag och
Fritid för alla.
Förvaltningens pågående Pulsprojekt - ett treårigt samarbetsprojekt mellan
utbildningsnämnden och idrottsnämnden som startade 2015, har till syfte att undersöka
hur hälsa och livsstil påverkas av konditionsträning under högstadietiden.
Förvaltningen har som målsättning att elever i grundskolan ska erbjudas minst 60
minuters styrd rörelseaktivitet varje dag förutom de sedvanliga idrottslektionerna. Det
nystartade projektet
”Spring i benen” har bland annat ett nätverk som har till syfte att stödja mer
rörelse under skoltid, samt elevledarskapsutbildning som SISU Idrottsutbildarna
erbjuder för att engagera elever till mer rörelse under skoldagen.
Förvaltningen föreslår att utbildningsnämnden överlämnar förvaltningens
tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på remissen och att beslutet justeras
omedelbart.

Äldrenämnden
Äldrenämnden beslutade vid sitt sammanträde den 17 april 2018 följande.
Äldrenämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på
remiss och överlämnar det till kommunstyrelsen.
Äldreförvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 13 mars 2018 har i
huvudsak följande lydelse.
Äldreförvaltningen anser att programmet är tydligt och håller med om att det krävs ett
långsiktigt strategiskt arbete för att nå målet att fler ska bli fysiskt aktiva. De sju
fokusområdena är bra men saknar ett äldreperspektiv. Med tanke på det ökande antalet
äldre, andelen äldre och de hälsovinster som fysisk aktivitet ger är det viktigt att äldre
personer fortsätter att vara fysiskt aktiva hela livet. För äldre människor kan fysisk
aktivitet både motverka och minska behovet av vård och omsorg.
Stockholms stads vision är att alla Stockholmare utövar idrott och motion utifrån
egna önskemål och förutsättningar bör gälla alla oavsett ålder. För att uppfylla denna
vision och att samtidigt göra Stockholm till en mer äldrevänlig stad anser
äldreförvaltningen att de äldres behov bör förtydligas i det idrottspolitiska
programmet.
Äldreförvaltningen håller med om att föreningslivet i Stockholm har en stor och
betydande roll i folkhälsoarbetet, även föreningar som inte är idrottsföreningar utan
som ägnar sig åt friluftsliv och djurhållning bidrar till att fler blir fysiskt aktiva. Vi
behöver i större utsträckning jobba över generationsgränserna inom staden med
samverkan mellan olika föreningar och intresseorganisationer.
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Samverkan för att locka fler till fysisk aktivitet är viktigt för folkhälsan, inte bara
inaktiva ungdomar utan även inaktiva äldre. Personal från exempelvis öppna
träffpunkter för äldre och aktivitetscentra behöver inkluderas i nätverk som arbetar
inom området. Även äldre och personal inom äldreomsorgen behöver få utbildning i
folkhälsa och betydelsen av fysisk aktivitet.

Bromma stadsdelsnämnd
Bromma stadsdelsnämnd beslutade vid sitt sammanträde den 15 mars
2018 följande.
Nämnden överlämnar förvaltningens tjänstutlåtande som svar på
remissen kommunstyrelsens remiss gällande ”Reviderat idrottspolitiskt
program för 2018-2022”.
Särskilt uttalande gjordes av Cecilia Obermüller m.fl. (MP), Johan
Heinonen m.fl. (S) och Lillemor Samuelsson (V), bilaga 1.
Särskilt uttalande gjordes av Hanna Wistrand (L), bilaga 1.
Ersättaryttrande gjordes av Ylva Skoogberg (C) som instämde i särskilt
uttalande av Hanna Wistrand (L).
Bromma stadsdelsförvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 13 februari
2018 har i huvudsak följande lydelse.
Det reviderade idrottspolitiska programmet för Stockholms stad som har till syfte att få
fler stockholmare att röra sig och motionera mer, anser förvaltningen vara både
ambitiöst och bra. Bristande fysisk aktivitet hos befolkningen utgör ett
samhällsproblem som medför stora kostnader för samhället. En bred satsning på
folkhälsa utesluter inte att särskilda grupper i samhället kan prioriteras. Genom att
satsa på våra unga medborgare satsar vi också på vår framtid. Det är också viktigt att
en möjlighet till satsning för idrottsbegåvade ungdomar finns och kan utvecklas.
Förvaltningen vill upprepa vikten av att fånga upp ungdomar som av olika skäl inte
längre kan eller vill vara med i en idrottsförening. Ungdomar önskar ofta påverka vilka
satsningar som görs och utöva sina aktiviteter på tider och platser som de själva väljer,
varför staden behöver stärka sina insatser och bli bättre på att möta deras behov. För
att skapa ökade möjligheter till spontanidrottande så bör fler möjligheter erbjudas till
obokade tider i hallarna.
Personer med psykiatriska funktionshinder ingår inte i definitionen
funktionsnedsättning och det är viktigt att inte glömma bort detta i sammanhanget. Det
är en grupp i samhället som ofta har en stark negativ fysisk påverkan, dels på grund av
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sitt psykiatriska tillstånd, dels på grund av sin medicinering och även på grund av
rökning och alkoholintag. Samtidigt återfinns där en hög andel personer med förtida
dödlighet. Denna målgrupp är svårast att fånga upp och motivera till fysisk aktivitet
samtidigt som de paradoxalt nog har de största behoven. Här skulle förvaltningen
gärna se att det fanns ett mer utvecklat samarbete mellan t.ex. de socialpsykiatriska
verksamheterna inom Stockholms stad, idrottsförvaltningen samt psykiatriska
intresseorganisationer. För just denna målgrupp handlar det om att tillgängliggöra,
gärna individuellt anpassa, skapa förutsättningar för fysisk aktivitet och även
subventionera kostnader för individen vilket är ett viktigt incitament i sammanhanget.
Idrottsförvaltningen och stadsdelsförvaltningarna kan utveckla ett mer strategiskt
samarbete där idrottsförvaltningen kan stötta med kunskap, nätverk och vara bollplank
ifråga om stadsdelars framtida investeringar kring t.ex. aktivitetsytor. Det är också
viktigt med samverkan mellan berörda nämnder inför markexploatering och vid
planering inför anläggandet av t.ex. ytor för spontanidrott. Främsta skälet är att få till
ett helhetsperspektiv och för att möjliggöra bra helhetslösningar

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd beslutade vid sitt sammanträde den
19 april 2018 följande.
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd överlämnar förvaltningens
tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på remissen.
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 4
april 2018 har i huvudsak följande lydelse.
Förvaltningen är överlag positiv till att det idrottspolitiska programmet revideras och
uppdateras.
Prioriterade grupper
Förvaltningen ställer sig positiv till programmets särskilt prioriterade grupper på
barn och ungdomar och särskilt flickor med utländsk bakgrund och med låg
socioekonomisk bakgrund.
Jämställdhet och jämlikhet
Stadsdelsförvaltningen arbetar inom ramen för det lokala utvecklingsprogrammet
med att samordna stadens resurser till de prioriterade LUP-områdena. Inom EnskedeÅrsta-Vantör är det Dalen, Östberga, Högdalen, Rågsved och Hagsätra. Arbetet syftar
till att samla och koncentrera resurser för investeringar i dessa fem områden.
Stadsdelsförvaltningen samverkar med bland annat idrottsförvaltningen i detta arbete.
Förvaltningen föreslår att det idrottspolitiska programmet följer samma
grundprincip som stadsdelarnas lokala utvecklingsprogram. Detta innebär att
investeringar särskilt riktas mot de socioekonomiskt svaga områdena men även har ett
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jämställdhets- och tillgänglighetsfokus. En viktig komponent i arbetet är även ett
förtroendeskapande gentemot allmänheten vilket kan få gynnsamma konsekvenser i
förvaltningens fortsatta demokratiarbete.
Förvaltningen arbetar idag med ett tydligt fokus på jämställdhet och anser att det är
av stor vikt att stadens resurser inom idrott och motion fördelas i jämn balans mellan
flickor/kvinnor och pojkar/män och att alla nämnder behöver verka för att fler flickor i
allmänhet och särskilt med utländsk bakgrund blir mer fysiskt aktiva.
Tillgänglig idrott och motion
Förvaltningen ställer sig positiv till fokusområdets ambitioner och arbetar redan
med att avhjälpa hinder i den yttra miljön för att främja tillgängligheten.
Enligt programmet ska stadsdelsnämnderna tillsammans med idrottsnämnden,
utveckla arbetet med att berika utbudet för barn och ungdomar med
funktionsnedsättning . Detta är ett angeläget område och det behövs rutiner för att
information och delaktighet i frågan når både personal, brukare, flickor och pojkar.
Övrig organiserad idrott/motion och spontanidrott
Förvaltningen arbetar med att kunna erbjuda en mångfald i anläggningar och ytor
som syftar till att främja det spontana idrottandet. Förvaltningen mottar en del
medborgarförslag om att fler utegym och hundrastgårdar ska anläggas i våra
stadsdelar.
Anläggningar och ytor för fysisk aktivitet
Enligt programmet ska idrottsnämnden och stadsdelsnämnderna verka för att
utbudet av ytor för fysisk aktivitet motsvarar efterfrågan i så stor utsträckning som
möjligt. Vid byggande av anläggningar ska särskild hänsyn tas till de idag fysiskt
inaktivas önskemål.
Förvaltningen bedömer det som en utmaning att få kunskap om och därför ta
hänsyn till de i dag fysisk inaktivas önskemål men arbetar med att söka upp inaktiva
målgrupper för att fånga deras synpunkter. Avseende ambitionen att tillhandahålla
ytor som motsvarar efterfrågan har vi inte heller några skarpa verktyg för att få reda på
vad som önskas av den större majoriteten i ett område. Förvaltningen utvecklar även
arbetssätt för dialog med medborgarna i resurssvaga eller socioekonomiskt utsatta
områden.
Att öka kunskapen hos allmänheten om hur man kan påverka är även det önskvärt.
Detta knyter an till förvaltningens demokratiarbete som syftar till att stärka och
engagera invånarna. Förvaltningen ställer sig positiv till idrottsnämnden ambition om
att ge råd till andra nämnder i den processen.
Ansvar och uppdrag
När det gäller måluppfyllelse är samverkan mellan stadens olika förvaltningar och
bolag central, liksom samverkan med externa aktörer. Förvaltningen anser därför att
det är positivt och viktigt att programmet tydliggör en ansvarsfördelning mellan
stadens bolag och nämnder.
En utmaning för förvaltningen är att det inte finns någon självklar samordnande
funktion för att bryta ner uppdragen i programmet till verksamhetsmål. Det gäller
exempelvis ansvaret att främja fysisk aktivitet bland ungdomar 13-20 år där särskilt
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fokus ska läggas på ungdomar med lägre socioekonomisk bakgrund. Fritidsgårdarna
riktar sig till ungdomar 13-17 år. En samverkan finns med idrottskoordinator och
projektledare från Stockholmsidrotten som tillsammans med fritidslots samverkar för
att öka den fysiska aktiviteten i målgruppen. Förvaltningen anser att det är av stor vikt
att idrottsnämnden tar ett samordnande ansvar för den äldre målgruppen ungdomar
mellan 18-20 år eftersom stadsdelens fritids- verksamheter riktar sig till barn och
ungdomar upp till 17 år.
Enligt programmet har även fritidsverksamheter, fritidsgårdar och parklekar i
samverkan med föreningsliv och/eller idrottsnämnd ansvaret för att arrangera
idrotts/motionsaktiviteter regelbundet för barn, ungdomar och personer med
funktionsnedsättning.
En förutsättning för detta är en samordnande funktion för att intentionerna i
programmet ska kunna förverkligas. Förvaltningen anser att nätverket ”Fritid för alla”
blir ett viktigt forum där idrottsnämnden behöver vara samordnande och ge ett
erforderligt stöd till stadsdelsförvaltningen.
Förvaltningen föreslår Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd att godkänna
förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Farsta stadsdelsnämnd
Farsta stadelsnämnd beslutade vid sitt sammanträde den 12 april 2018
följande.
Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på
remissen av förslag till reviderat idrottspolitiskt program 2018-2022.
Farsta stadsdelsförvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 16 mars 2018 har i
huvudsak följande lydelse.
Förvaltningen anser att det idrottspolitiska programmet är väl genomarbetat med
tydliga prioriteringar, uppdrag och ansvar. Det finns en tydlig ansvarsfördelning
mellan nämnderna och programmet innehåller relevant underlag och forskning som
ligger till grund för vilka grupper som prioriteras.
Programmet överensstämmer med kommunfullmäktiges långsiktiga mål. Även
Farsta stadsdelsnämnds verksamhetsplan med indikatorer, aktiviteter och mål
överensstämmer med många av programmets inriktningar och prioriteringar.
De uppdrag och ansvar som programmet pekar ut till de olika nämnderna bör också
vara formulerade på samma sätt i anvisningar för kommande verksamhetsplan
För att underlätta arbetet inom staden med att verka för mål och inriktningar i detta
omfattande program bör även någon form kortare version produceras.
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Utifrån Farstas perspektiv kunde man under rubriken Samverkan för att fler ska bli
fysiskt aktiva skriva tydligare om vikten av lokal samverkan kring idrott, hälsa och
aktiviteter. Lokal samverkan mellan idrottsnämnd, stadsdelsnämnd, utbildningsnämnd
och lokalt föreningsliv är mycket viktigt för att maximera stadens resurser så att
programmets ambitiösa mål och inriktningar kan genomföras i praktiken. Det kunde
skrivas tydligare i programmet om vikten av lokala arbetsgrupper för samverkan, som
både kan arbeta med strategisk planering och bedriva aktiviteter. I Farsta har vi
utvecklat en mängd aktiviteter, projekt och samutnyttjande av lokaler i en sådan
samverkan.
I program och detaljplaner för nya bostäder prioriteras sällan tillgång till
anläggningar och ytor för idrott och friluftsliv. Med en växande befolkning är
tillgången till kvalitativa platser för idrott och rekreation allt viktigare. En bättre
samverkan mellan stadsdelsförvaltningar och fackförvaltningar är därför önskvärd och
kunde ha förtydligas bättre i förslaget.
Barns möjlighet till lek och kulturaktiviteter, som till exempel dans, är också två
viktiga områden som kan främja fysisk aktivitet och folkhälsa. Dessa två områden
kunde nämnas bättre i programmet. På stadsdelsområdenas lekplatser, parklekar,
fritidsgårdar och kulturaktiviteter förekommer mycket rörelse och fysisk aktivitet
genom lek och dans.
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd
Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd beslutade vid sitt sammanträde den
19 april 2018 följande.
Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande och överlämnar det till kommunstyrelsen som svar på
remissen.
Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 9
mars 2018 har i huvudsak följande lydelse.
Stadsdelsförvaltningen är positiv till ett nytt idrottspolitiskt program och anser att
revideringen är en bra grund för att arbeta för att fler stockholmare ska ha möjlighet
till ett fysiskt aktivt liv. Genom att göra en lista av alla uppdrag för respektive nämnd
och bolag skapar idrottsnämnden en bra överblick och förvaltningen tror det kan vara
till stöd i samverkan inom staden. Stadsdelsnämnderna står dock inte angivna som
ansvariga i uppdraget som rör samverkan vid stadsplanering under fokusområdet
samverkan, något förvaltningen ställer sig frågande till. Stadsdelsnämnderna står för
lokalkännedom och är en viktig part även i stadsplaneringen. Förvaltningen delar
idrottsnämndens slutsats att samverkan inom staden är central för att skapa ett gott
idrotts- och fritidsliv för alla stockholmare och välkomnar ett närmare samarbete.
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Förvaltningen ser mycket positivt på att det nya programmet lägger större
tyngdpunkt på insatser för ungdomar (13-20 år), flickor och personer med
funktionsnedsättning och instämmer i analysen att det är målgrupper som behöver
prioriteras. Det ligger också i linje med stadsdelsförvaltningens arbete med att
utveckla den egna ungdomsverksamheten. Förvaltningen tycker att det är mycket bra
att idrottsnämnden ska samarbeta med stadsdelsnämnderna för att identifiera hinder
som försvårar för personer med funktionsnedsättning att delta i idrottsaktiviteter. Ur
tillgänglighetsperspektiv kan det exempelvis vara att i idrottsanläggningarna kan
erbjuda möjligheten att byta om med assistent eller annan medföljande av ett annat
kön än brukarens eget. Förvaltningen vill även påpeka vikten av att vuxna, barn och
unga med funktionsnedsättning finns representerade på bilder och i texter i stadens
informationsmaterial för att de ska känna sig välkomna och inkluderade.

Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd beslutade vid sitt sammanträde den 12
april 2018 följande.
Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på
kommunstyrelsens remiss gällande ”Reviderat idrottspolitiskt program för
2018-2022”.
Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 12
mars 2018 har i huvudsak följande lydelse.
Förvaltningen är positiv till att programmet prioriterar flickor 10-20 år med utländsk
bakgrund och med låg socioekonomiskt bakgrund, samt personer med
funktionsnedsättning från 7 år, då det är en grupp med en annan preferens, som
riskerar att inte idrotta/motionera i samma utsträckning som andra grupper i samma
ålder. Förvaltningen ställer sig positivt till att programmet har ett stort fokus på
jämställdhet och jämlikhet. Idrottsförvaltningens förslag att utveckla arbetet med
idrottskoordinator, som ska arbeta lokalt för att främja fysisk aktivitet för att nå
prioriterade grupper i socioekonomiskt svaga områden välkomnas. Förvaltningen ser
gärna till att idrottsnämnden, stadsdelsnämnden och utbildningsnämnden utvecklar ett
strategiskt samarbete för att öka kunskapsevidensen i syfte att utveckla framtida
investeringar inom området samt samordna en systematisk uppföljning av
satsningarna.
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Kungsholmens stadsdelnämnd
Kungsholmens stadsdelsnämnd beslutade vid sitt sammanträde den 19
april 2018 följande.
Remissen besvaras med förvaltningens tjänstutlåtande.
Kungsholmens stadsdelsförvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 2 april
2018 har i huvudsak följande lydelse.
Inledningsvis redovisar förvaltningen några allmänna synpunkter på
programförslaget.

Jämställdhet, jämlikhet och ett perspektiv på barn och ungdomar genomsyrar
dokumentet.
Tidigare program innehöll indikatorer för de olika målen. Dessa är borttagna och
programmet förutsätter istället att berörda nämnder formulerar egna indikatorer.
Förvaltningen tycker att förändringen är bra, men menar att mål och uppdrag måste
integreras i stadens system för ledning och styrning (ILS).
Förslaget till idrottspolitiskt program är, likt det föregående programmet,
välformulerat och väl underbyggt, med källhän-visningar och statistik. Det är dock
mindre lättillgängligt, relativt ordrikt och inte helt lätt att integrera i de årliga
styrdokumenten för staden. Programmet bör också kompletteras med en sammanfattning. Ett resultat av den fortsatta beredningen bör dessutom vara att
kommunfullmäktige tar fram ett litet antal väl utformade mål med relevanta
indikatorer.
Något som gäller som kommentar för flertalet av programmets fokusområden
handlar om investeringar i anläggningar för spontan idrott. Nämndens budget för
sådana investeringar i parker är blygsam, varierar mycket mellan åren och styrs inte
sällan av lokala initiativ efter medborgarförslag m.m. Det är svårt att mäta enskilda års
satsningar eller investeringar. I så fall borde snarare det samlade utbudet bedömas på
något sätt.
Härefter redovisas programförslagets åtta fokusområden, främst i de delar som berör
stadsdelsnämnderna. Respektive fokusområde inleds med en sammanfattning från
programmet. Därefter redovisas uppdrag till stadsdelsnämnderna. Respektive område
avslutas med en kommentar från stadsdelsförvaltningen. För en komplett redovisning
av programförslaget hänvisas till bilagda remissmaterial
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Norrmalms stadsdelsnämnd
Norrmalms stadsdelsnämnd beslutade vid sitt sammanträde den 19 april
2018 följande.
Remissen besvaras med förvaltningens tjänsteutlåtande.
Norrmalms stadsdelsförvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 8 april 2018
har i huvudsak följande lydelse.
Förvaltningen är positiv till det reviderade idrottspolitiska programmet 2018-2022.
Det är positivt att programmet fokuserar på insatser i syfte att öka den fysiska
aktiviteten bland barn och unga med särskild prioritering av de grupper som är underrepresenterade inom idrotten. Förslaget till reviderat idrottspolitiskt program ligger väl
i linje med barnets bästa ur ett barnrätts-perspektiv och tillgänglighetsperspektiv.
Förvaltningen anser att förslaget är väl genomarbetat och lättöverskådligt.

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd
Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd beslutade vid sitt sammanträde den 22
mars 2018 följande.
Remissen besvaras med förvaltningens tjänsteutlåtande.
Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 6 mars
2018 har i huvudsak följande lydelse.
Förvaltningen ställer sig i stort positiv till det reviderade programmet. Programmet
anger en tydlig strategi för det fortsatta arbetet med att nå stadens vision att alla
stockholmare utövar idrott och motion utifrån egna önskemål och förutsättningar.
Förvaltningen anser att den förtydligade ansvarsfördelningen i tabellen i slutet av
programmet gör programmet lättillgängligt som styrdokument. Möjligheten för
respektive nämnd att själv utforma indikatorer utifrån sitt ansvarsområde är positivt.
Förvaltningen välkomnar revideringarna som gjorts av de prioriterade grupperna
och är särskilt positiv till att barn och unga i socioekonomiskt svaga områden
prioriteras.
Jämställdhet och jämlikhet
Förvaltningen anser att skrivelserna under fokusområdet är bra men saknar
kopplingar till stadens övriga program för jämställdhet, barns rättigheter och HBTQrättigheter. Förvaltningen anser att HBTQ-perspektivet med fördel kan förstärkas och
beskrivas ytterligare.
Förvaltningen vill särskilt peka på vikten av samarbete mellan idrottskoordinatorer
och fritidslotsar. Idrottskoordinatorernas geografiska område är ofta stort och deras
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fysiska placering blir därför viktig för att hålla ett tätt samarbete med fritidslotsarna
lokalt.
Tillgänglighet idrott och motion
Förvaltningen instämmer i att tillgänglighet är av stor vikt för att Stockholms stads
alla invånare ska kunna leva ett aktivt liv. Förvaltningen vill ytterligare understryka
vikten av att alla som idrottar och motionerar ska bemötas välkomnande och känna sig
sedda b.la. genom att lätt avhjälpta hinder åtgärdas på anläggningar för motion och
idrott.
Övrig organiserad idrott/motion och spontanidrott
Som idrottsförvaltningen redovisar är det bland annat barn i socioekonomiskt
svaga områden som är mer inaktiva. Förvaltningen är positiv till att dessa barn och
ungas behov prioriteras.
Samverkan för att flera ska bli fysiskt aktiva
Förvaltningen anser också att det är av stor vikt att förbättra samverkan inom
Stockholms stad och inom området idrott och motion. Förvaltningen instämmer i att
det är särskilt angeläget att samverka i insatser i stadens socioekonomiskt svaga
områden.
Förvaltningen saknar beskrivningar av samverkan om utbildning och
kunskapsspridning om kost och hälsa kopplat till motion. Det är av stor vikt för
folkhälsan och speciellt för de prioriterade grupperna.
Anläggningar och ytor för fysisk aktivitet
Det är stor efterfrågan på tider i idrottshallar i stadsdelsområdet. Därför är det
viktigt att det finns en aktiv dialog mellan idrottsföreningar, idrottsförvaltningen och
stadsdelsförvaltningen om tillgång på tider i sporthallar.
För övrigt saknar förvaltningen skrivningar i fokusområdena ”Idrotten som
upplevelse och inspiration” och ”Möjlighet att satsa på idrott”, ett ansvar/uppdrag om
inspiration för ökat idrottande bland de prioriterade grupperna, särskilt i stadens
socioekonomiskt utsatta områden. Detta kan ske exempelvis genom att använda
inspirerande förebilder och om möjligt i samarbete med närliggande klubbar,
föreningar och invånare. Detta skulle i högre utsträckning än idag kunna ske på
befintliga fritidsgårdar och skolor.

Skarpnäcks stadsdelsnämnd
Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutade vid sitt sammanträde den 12 april
2018 följande.
Skarpnäcks stadsdelsförvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 15 februari
2018 har i huvudsak följande lydelse.
Förvaltningen ser positivt på de ändringar som genomförts i programmet, som
bland annat innebär ett större fokus på skillnader mellan pojkar och flickor samt
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betoning på att alla invånares möjligheter till idrott och rörelse. Förvaltningen har i
övrigt inget att erinra gällande revideringen av programmet.

Skärholmens stadsdelsnämnd
Skärholmens stadsdelsnämnd beslutade vid sitt sammanträde den 19 april
2018 följande.
Skärholmens stadsdelsnämnd godkänner detta remissvar
Skärholmens stadsdelsförvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 19 mars
2018 har i huvudsak följande lydelse.
Förvaltningen ställer sig i stort positiv till det reviderade programmet. Programmet
anger en tydlig strategi för det fortsatta arbetet med att nå stadens vision att alla
stockholmare utövar idrott och motion utifrån egna önskemål och förutsättningar.
Förvaltningen anser att programmets förtydligande insatser för att förbättra
jämställdheten inom idrotten barn och ungdomar med låg socioekonomisk bakgrund,
personer med olika typer av funktionsnedsättningar samt flickor är väsentliga och
viktiga att lyfta fram.
Förvaltningen anser att sammanställningen av uppdrag och ansvarsområden som
redovisas i slutet av programmet underlättar arbetet med insatser och uppföljning.
Förvaltningen ställer sig dock frågande till syftet med att höja den prioriterade
åldersgruppen från 7-20 år till att gälla 10-20 år. Förslaget ger att de tre första skolåren
inte innefattas i programmet. I Hållbarhetskommissionens rapport Jämlik fritid, bättre
framtid lyfts bland annat forskning som visar att en fysiskt aktiv fritid tydligt hör
samman med bättre hälsa och högre livskvalitet. Förvaltningen anser att det är en
ambitionssänkning att inte inkludera de tre första skolåren.

Spånga-Tensta stadsdelsnämnd
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutade vid sitt sammanträde den 26
april 2018 följande.
Spånga Tensta stadsdelsnämnd beslutar att överlämna förvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på remissen.
Spånga-Tensta stadsdelsförvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 13 mars
2018 har i huvudsak följande lydelse.
Förvaltningen ställer sig positivt till programmet. Särskilt positiv är att barn och unga i
socioekonomiskt svaga områden samt flickor prioriteras. Detta eftersom flickor inte i
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lika stor utsträckning som pojkar tar del av förvaltningens och civilsamhällets utbud av
idrott.
Förvaltningen vill betona vikten av förvaltningsövergripande samverkan för att
kunna leva upp till målen. Det kan till exempel vara inför markexploatering och vid
planering inför anläggandet av ytor för spontanidrott eller med utbildningsförvaltning
om utbildning när det gäller kost och hälsa kopplat till motion. Det är av stor vikt för
folkhälsan och speciellt för de prioriterade grupperna.
Däremot anser förvaltningen att kopplingen till stadens program för hbtqrättigheter bör tydliggöras.
Vidare anser förvaltningen att det krävs ytterligare ekonomiska analyser för att
genomföra programmet fullt ut.

Södermalms stadsdelsnämnd
Södermalms stadsdelsnämnd beslutade vid sitt sammanträde den 19 april
2018 följande.
Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som
svar på remissen.
Södermalms stadsdelsförvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 28 mars 2018
har i huvudsak följande lydelse.
Förvaltningen ställer sig positiv till det reviderade idrottspolitiska programmet 20182022. Förvaltningen är positiv till att programmet fokuserar på insatser i syfte att öka
den fysiska aktiviteten bland barn och unga med särskild prioritering av de grupper
som är underrepresenterade inom idrotten.
Förvaltningen anser att förslaget är väl genomarbetat och lättöverskådligt.
Förvaltningen är positiv till de föreslagna revideringarna.
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens
tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på
remissen.
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Älvsjö stadsdelsnämnd
Älvsjö stadsdelsnämnd beslutade vid sitt sammanträde den 19 april 2018
följande.
Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och
överlämnar det till kommunstyrelsen som svar på remissen.
Älvsjö stadsdelsförvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 3 april 2018 har i
huvudsak följande lydelse.
Förvaltningen ser positivt på förslaget om reviderat idrottspolitiskt program 20182022 och välkomnar särskilt att ungdomar med utländsk bakgrund och flickor i
åldrarna 13-20 år prioriteras. Förvaltningen ser positivt på att
jämställdhetsperspektivet och att personer med funktionsnedsättning får en större
tyngd i programmet.
Förvaltningen välkomnar att slutsatser från Hållbarhetskommissionens rapport fått
genomslag i programmet där skrivningar förstärks för ungdomar med låg
socioekonomisk bakgrund.

Östermalms stadsdelsnämnd
Östermalms stadsdelsnämnd beslutade vid sitt sammanträde den 19 april
2018 följande.
Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar
på remissen.
Östermalms stadsdelsförvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 2 april
2018 har i huvudsak följande lydelse.
Förvaltningen anser att förslaget till nytt idrottspolitiskt program för Stockholms
stad på ett tydligt sätt klargör riktning, uppdrag och ansvarsförhållanden för stadens
nämnder och bolag.
Uppdragen i det föreslagna programmet som berör stadsdelsnämnderna är i
huvudsak lika de uppdrag som gavs i programmet för perioden 2013-2017.
Att programmet prioriterar ungdomar 13-20 år, särskilt flickor, flickor 10–20 år
med utländsk bakgrund, barn och ungdomar 10-20 år med låg socioekonomisk
bakgrund och personer med funktionsnedsättning från 7 år anser förvaltningen är väl
grundade prioriteringar. Jämställdhetsperspektivet är genomgående i programmet
vilket förvaltningen ser mycket positiv på.
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Därtill är det bra att programmet innehåller information kring vilka anläggningar
män, kvinnor samt flickor och pojkar önskar att staden satsar på. Det ger stöd i
förvaltningens fortsatta arbete.
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens
tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på remissen.

Stockholms Stadshus AB
Stockholms Stadshus AB:s yttrande daterat den 25 april 2018 har i
huvudsak följande lydelse.
Koncernledningen ser positivt på programmets strävanden om att fler invånare ska bli
fysiskt aktiva och att innehållet också riktas mot barn och unga. Det är värdefullt att
alla har möjlighet till fysisk aktivitet oavsett bakgrund. I Stockholms stads budget för
2018 framgår att stadens satsningar ska riktas särskilt mot dem som idag rör sig minst.
I sammanhanget lyfter SBR fram att idrottsevenemang som bidrar till ökad fysisk
aktivitet innefattas i bolaget samlade arbete inom området, vilket bidrar till
programmets strävanden om att idrottsaktiviteter ska vara tillgängliga för alla.
Koncernledningen anser, vilket SGA Fastigheter också lyfter fram avseende
publika idrottsevenemang, att det vore det bra att belysa behovet av arenor och lokaler
för två till sex tusen åskådare.
Med beaktande av framförda synpunkter ställer sig koncernledningen sammantaget
positiv till föreslaget om reviderat idrottspolitiskt program för 2018-2022. För mer
utförliga och kompletterande kommentarer hänvisar koncernledningen till bolagens
remissvar.

Kommunstyrelsens råd för funktionshinderfrågor
Kommunstyrelsens råd för funktionshinderfrågors yttrande daterat den 17
april 2018 har i huvudsak följande lydelse.
Kommunstyrelsens råd för funktionshinderfrågor anser överlag programmet var bra
och ställer sig bakom dess övergripande strategier och mål. Extra välkommet är att
programmet som central utgångspunkt framhåller vikten av allas möjlighet till idrott
och rekreation samt så tydligt lyfter fram funktionshindrade som en prioriterad
målgrupp i sammanhanget.
Prioriterade grupper för programmet är barn och ungdomar, och då särskilt flickor
samt barn/ungdomar med utländsk bakgrund, låg socioekonomisk bakgrund och med
funktionsnedsättning. Gemensamt för alla dessa grupper är att de spenderar dagarna
till stor del i skolan. I ett idrottspolitiskt program bör man därför ta med hur viktigt det
är att fysisk aktivitet främjas i skolan. Skolidrotten är helt enkelt för nedprioriterad i
programmet.
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Förut hade staden en central enhet för skolidrott och då arrangerades en bred
idrottsverksamhet såväl inom skolorna som mellan skolorna, t ex i form av
skolmästerskap i olika idrotter. Särskolan hade också egna tävlingar i friidrott som
kulminerade i en stor idrottsfest på Stadion varje år. Allt detta gjorde förstås fler elever
fysiskt aktiva samt skapade en nyfikenhet för många idrotter. Idag är det till största
delen upp till skolorna själva att anordna denna verksamhet och då faller det tyvärr
ofta mellan stolarna.
Ett återinrättade av en instans som samordnar den spontana och frivilliga
skolidrotten skulle förmodligen vara ett lyft för den fysiska aktiviteten, inte minst för
programmets prioriterade grupper. Skolan är också en utmärkt arena för att göra dessa
satsningar då alla barn/ungdomar går i skolan och således känner sig inte de
prioriterade grupperna mer utpekade eller utsatta än andra eftersom alla i skolan
berörs.
Att programmet lyfter frågan kring universellt utformade lokaler som ska vara
tillgängliga för alla är mycket bra. Dock är det något oklart hur man väljer att definiera
universell utformning. Är det till exempel samma definition hos alla förvaltningar och
bolag inom staden? En fördjupad analys kring den ekonomiska biten av programmet
hade även behövts.
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Bilaga 1

Reservationer m.m.
Bromma stadsdelsnämnd
Särskilt uttalande gjordes av Cecilia Obermüller m.fl. (MP), Johan Heinonen
m.fl. (S) och Lillemor Samuelsson (V) enligt följande.
Majoritetspartierna välkomnar att förvaltningen lyft fram vikten av tillgång till
fysisk aktivitet för gruppen människor med psykiska funktionshinder. Vi finner det
viktigt att även våra äldre i staden får god tillgång till motion, vilket kan lyftas fram
bättre i programmet.
Från Bromma stadsdelsnämnd vill vi betona de goda kvalitéer och möjligheter till
friluftsliv som finns i vår stadsdel, där stadsdelsförvaltningen arbetar med
motionsspår, utegym, att ordna för skridskoåkning mm. Med relativt billiga insatser
kan fler medborgare nyttja våra naturområden för rekreation och motion.”

Särskilt uttalande gjordes av Hanna Wistrand (L) enligt följande.
En analys av nuläget är gjord vilket är bra. En uppdelning av ansvarområden för
respektive nämnder är gjord och det är också bra.
Det idrottsprogram som nu presenteras borde dock ha varit långt mer konkret.
Risken finns att det mest blir tomma ord. Uppföljning, tidsplaner och
ansvarsfördelning för faktiskt genomförande bör framgå tydligare.
Detta dokument består till största del av formuleringar som inte stöds av vare sig
ekonomiska eller administrativa belägg. Typ formuleringen ’Staden ska uppmuntra
och stötta föreningar att arrangera aktiviteter på kvällstid eller helger för alla
ungdomar, sk drop-in verksamhet´. Det låter såklart bra, men det framgår ingenstans i
dokumentet hur detta konkret ska genomföras eller om resurser ska avsättas.
Att Fastighetsnämndens och -kontorets roll nästan helt förbises är dessutom
mycket märkligt för den som är det minsta insatt i föreningsliv och dess lokalfrågor.
Vi vill också poängtera vikten av aktiviteter för äldre och funktionshindrade. Det
finns t ex utegym som är anpassade båda, vilket stockgymen inte är. Utegym som helt
enkelt fungerar för ALLA i ordets rätta bemärkelse.
Något vi även skulle velat se i detta dokument är mer av ett trygghetsperspektiv.
Att vara rädd är att vara ofri. Detta är något som framförallt hindrar flickor och
kvinnor, men även äldre, ifrån att röra sig fritt på våra ofta ganska undanskymda
utegym och motionsspår. Bättre belysning och mer central placering är viktiga faktorer
för detta.
Avslutningsvis skulle vi vilja säga att detta är ett bra underlag för att fatta beslut
om idrottspolitik och hur den bör genomföras. Inte ett idrottspolitiskt program i sig.
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