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Samhällsbyggnadsnämnden
2013-01-29

10
Remiss - Nytt idrottspolitiskt program (sbf/2012:566)
Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden överlämnar samhällsbyggnadsförvaltningens
tjänsteskrivelse, daterad 2012-12-10, som svar på remissen med följande
tillägg:
Nämnderna som ansvarar för verksamheten inom samhällsbyggnadsförvaltningen kan på många olika sätt bidra till att uppnå visionen i det idrottspolitiska programmet. Till exempel uppmuntrar vi till fysisk aktivitet genom att
tillhandhålla och underhålla idrottsanläggningar, parker och torgytor, friluftsnatur och gång- och cykelvägar. Vad gäller friluftsnaturen, inte minst
kommunens många naturreservat, är dokumentet Botkyrkas Gröna Värden
en viktig utgångspunkt.
För närvarande pågår också ett arbete med ett parkprogram. Kommunens
parkmiljöer och den fantastiska bostadsnära naturen ska lyftas fram. I detta
sammanhang kan också nämnas att träningsutrustning för äldre numera
finns med i alla parkförnyelser. Trygghet och tillgänglighet är vägledande
vid förnyelse och underhåll av offentliga miljöer, oavsett om det handlar om
bättre skyltning, ny belysning eller något annat.
Det idrottspolitiska perspektivet som tar sig uttryck i programmet är viktigt
av många skäl; för välbefinnande och folkhälsa liksom för miljö och klimat
– lokalt och globalt. Till exempel ger bra cykelvägar förutsättningar för arbetspendling såväl som att ta cykeln till idrottsaktiviteter. I nämndernas fortsatta arbete fullföljer vi synsättet att vi inom våra ansvarsområden ska uppmuntra till fysisk aktivitet, att detta ska möta behoven hos alla åldrar och
göras med ett jämställdhetsperspektiv.
För det idrottspolitiska programmet ska få genomslag krävs samverkan
inom och mellan förvaltningarna. Innehållet i programmet behöver integreras i det dagliga arbetet på varje förvaltning.
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Sammanfattning

Samhällsbyggnadsnämnden anser att så många av kommuninvånarna som
möjligt ska ges möjlighet att idrotta inom kommunen. Det innebär bl a att de
tre nämnderna var och en på sitt sätt ser till att motionsspår och andra ställen
där spontanidrott utövas, exempelvis parker och naturområden, underhålls
så att dessa går att använda på ett ändamålsenligt sätt.
På våra skolor finns möjlighet att ägna sig både åt inomhus- och utomhusaktiviteter, efter skoltid kan även andra kommuninvånare ha tillgång dit.
Idrottsanläggningar ska vara säkra och trygga platser med god tillgänglighet
även för funktionshindrade, och detta är viktigt, men kan innebära att medel
måste avsättas för ombyggnader av vissa anläggningar.
Ärendet

Kultur- och fritidsnämnden har översänt remissen ”Nytt idrottspolitiskt program” till samhällsbyggnadsnämnden, tekniska nämnden och miljö- och
hälsoskyddsnämnden.
I remissen önskar kultur- och fritidsnämnden att nämnderna tar ställning till
följande frågeställningar:
•

På vilket sätt kan er nämnds ansvarsområden bidra till att uppnå visionen "Botkyrkaborna engagerar sig och berikar sina liv genom idrottens föreningsliv, spontanidrott, friluftsliv och motion?"

•

Ställer ni upp på formuleringen under rubriken samverkan: "Kommunens interna samverkan konkretiseras i gemensamma uppdrag och
fasta mötesstrukturer för att få önskad effekt"?

•

Hur kan i så fall en sådan kommunal samverkan se ut för att bli effektiv?

Samhällsbyggnadsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse daterad 2012-12-10.

2[2]
Dnr sbf/2012:566

TJÄNSTESKRIVELSE

1[3]

Samhällsbyggnadsförvaltningen
2012-12-10

Dnr sbf/2012:557
sbf/2012:565
sbf/2012:566

Referens

Mottagare

Olov Lindquist

Samhällsbyggnadsnämnden
Tekniska nämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Remiss: Nytt idrottspolitiskt program
Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden, tekniska nämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden överlämnar samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2012-12-10, som svar på remissen.
Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämnden har översänt remissen ”Nytt idrottspolitiskt program” till samhällsbyggnadsnämnden, tekniska nämnden och miljö- och
hälsoskyddsnämnden.
Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att så många av kommuninvånarna
som möjligt skall ges möjlighet att idrotta inom kommunen. Det innebär bl a
att det krävs fortlöpande underhållsåtgärder och i vissa fall nya anläggningar.
Om kommunen anser att idrottsfrågorna är så pass viktiga så att alla förvaltningar aktivt ska samverka kring idrottsfrågorna, så kan detta ske t ex genom att samtliga förvaltningar utser en ”idrottsansvarig”. Denne får då i
uppgift att tillsammans med övriga förvaltningars ”idrottsansvariga” ingå i
en arbetsgrupp för idrottsfrågor.
Yttrande

Kultur- och fritidsnämnden har översänt remissen ”Nytt idrottspolitiskt program” till samhällsbyggnadsnämnden, tekniska nämnden och miljö- och
hälsoskyddsnämnden. Samhällsbyggnadsförvaltningen vill härmed ge följande gemensamma remissvar för de tre nämnderna. (Nedan kallas samhällsbyggnadsnämnden, tekniska nämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden fortsättningsvis för ”de tre nämnderna”).
I remissen önskar kultur- och fritidsnämnden att nämnderna tar ställning till
följande frågeställningar:

Samhällsbyggnadsförvaltningen
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•

På vilket sätt kan er nämnds ansvarsområden bidra till att uppnå visionen "Botkyrkaborna engagerar sig och berikar sina liv genom idrottens föreningsliv, spontanidrott, friluftsliv och motion!"?

•

Ställer ni upp på formuleringen under rubriken samverkan: "kommunens interna samverkan konkretiseras i gemensamma uppdrag och
fasta mötesstrukturer för att få önskad effekt"?

•

Hur kan i så fall en sådan kommunal samverkan se ut för att bli effektiv?

När det gäller den första frågeställningen anser förvaltningen att de tre
nämndernas uppgift är att se till att så många av kommuninvånarna som
möjligt ges möjlighet att idrotta inom kommunen.
På våra skolor skall det finnas möjlighet för elever att ägna sig både åt inomhus- och utomhusaktiviteter. Efter skoltid ska detta även gälla för andra
kommuninvånare. Det innebär att det krävs fortlöpande underhållsåtgärder
och i vissa fall nya anläggningar för att alla ska kunna utöva idrott.
Det krävs också att de tre nämnderna var och en på sitt sätt ser till att motionsspår och andra ställen där spontanidrott utövas, exempelvis parker och
naturområden, underhålls så att dessa går att använda på ett ändamålsenligt
sätt.
När det gäller de två andra frågeställningarna anser förvaltningen att om
kommunen anser att idrottsfrågorna är så viktiga så att alla förvaltningar aktivt ska samverka kring idrottsfrågorna, så kan detta ske t ex genom att
samtliga förvaltningar utser en ”idrottsansvarig”. Denne får då i uppgift att
tillsammans med övriga förvaltningars ”idrottsansvariga” ingå i en arbetsgrupp för idrottsfrågor.
Förvaltningen vill i övrigt lämna följande kommentarer till programförslaget.
Under avsnittet ”Idrottsanläggningar som välkomnar och inspirerar” talas
det bl a om att idrottsanläggningarna ska vara säkra och trygga platser och
med god tillgänglighet även för funktionshindrade. Förvaltningen anser att
detta är viktigt, men vill påpeka att det kan innebära att kommunen måste
avsätta medel för ombyggnader av vissa anläggningar.
Under rubriken ”Evenemangsidrott” står det att kommunen vill vara värd för
minst ett idrottsarrangemang av nationell och internationell klass per år. Beroende på vilken idrott detta skulle gälla, anser förvaltningen att detta kan
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medföra ökade kostnader beroende på vilken anläggning som är aktuell, eftersom arrangören kan komma att ställa krav på anläggningens funktionsduglighet. Se exemplet avseende handbollen nedan.
Avslutningsvis vill vi instämma i målet att Botkyrka ska vara en bra kommun att utvecklas i som en talangfull idrottare. Samtidigt är det viktigt att
komma ihåg att de olika idrottsförbunden ibland ställer särskilda krav för
just elitidrotten. Ett sådant exempel är de krav som Svenska Handbollförbundet ställde när IFK Tumba gick upp i elitserien i handboll. Sådana krav
kan vara svåra att möta, särskilt med kort varsel.

Magnus Andersson
Samhällsbyggnadschef
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Idrottspolitiskt handlingsprogram 2012-2016
Idrottskommunen Botkyrka

Idrott, friluftsliv och motion är en viktig del av Botkyrka. I kommunen finns
ca 100 idrottsföreningar som engagerar 3000 ideella idrottsledare. En tredjedel av alla Botkyrkabor är medlemmar i en idrottsförening och idrotten är vår
största folkrörelse både lokalt och nationellt.
Botkyrka har vacker natur och nära till friluftsupplevelser. Vi har landets
yngsta och mest internationella befolkning. Det är styrkor för framtiden. Utmaningarna är bland annat att få bättre folkhälsa och öka invånarnas känsla
av delaktighet och gemenskap. Idrotten ska bidra till att Botkyrka uppnår visionen som en inspirerande plats full av möjligheter.
En stark trend i Botkyrka och omvärlden är den självorganiserade idrotten
som sker exempelvis i motionsspår och i privata anläggningar. Många vill
inte vara styrda utan kunna idrotta när man själv vill. Därför ska det finnas
god tillgång till spontanidrott, näridrott och vardagsmotion i hela kommunen.
Det idrottspolitiska handlingsprogrammets ambitioner omfattar även de delar
av idrotten som inte organiseras av föreningslivet.
Varför ett idrottspolitiskt handlingsprogram?

Botkyrka kommun vill stärka och utveckla förutsättningarna för det lokala idrottslivet. Därför inleddes under våren 2011 ett arbete med att ta fram ett idrottspolitiskt program som ska göra det tydligt för alla vad kommunen gör för
idrotten, och vilken utveckling man vill se.
Det idrottspolitiska handlingsprogrammet är kopplat till folkhälsoplanen för
Botkyrka, en ny anläggningsstrategi och sponsringspolicy, bidragssystemet,
villkoren för uthyrning av kommunens idrottsanläggningar, ettårsplanen,
flerårsplanen och nya arbetssätt på kultur och fritidsförvaltningen. Programmet kan även utgöra ett stöd till föreningar och andra aktörer på idrottsområdet i deras verksamhet.
Arbetet har bedrivits i samverkan mellan kommunen, föreningslivet, idrottsförbund, enskilda medborgare och friskvårdsaktörer. Efter ett brett remissförfarande har olika synpunkter kunnat arbetas in. Samarbetet kommer att fortsätta för att förverkliga programmets innehåll, med gemensamma ansträngningar utvecklar vi Botkyrka till en rikare idrottskommun.
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Visionen - ett Botkyrka i rörelse

Botkyrkaborna engagerar sig och berikar sina liv genom idrottens föreningsliv, spontanidrott, friluftsliv och motion!
Alla medborgare i Botkyrka kommun ska ges goda möjligheter att utöva idrott i sin närmiljö på ett enkelt sätt. Vi ansluter oss här till Riksidrottsförbundets definition av idrott som en fysisk aktivitet som vi utför för att ha roligt,
må bra och kunna prestera mer. Möjligheterna till ett rikt idrotts och friluftsliv ska lyftas fram för att stärka Botkyrkas attraktionskraft där upplevelser
och kreativitet är ledstjärnan i kommunens varumärkesarbete.

Idrottspolitiska utvecklingsområden

I arbetet med att ta fram ett idrottspolitiskt handlingsprogram har tio idrottspolitiska utvecklingsområden definierats.

.

•

Föreningslivet – Botkyrkas största resurs

•

Idrotten förenar och inkluderar

•

Handikappidrott som spränger gränser

•

Idrott för en hållbar jämställdhet

•

Idrottsanläggningar som bjuder in och stimulerar

•

Samverkan – nyckeln till framgång

•

Elitidrott är långt ifrån lagom

•

Evenemangsidrott – viktigt för Botkyrkas varumärke

•

Motions - och spontanidrott - all idrotts ursprung

•

Skolan är en viktig spelare

BOTKYRKA KOMMUN
Kultur- och fritidsförvaltningen
Idrott
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Föreningslivet - Botkyrkas största resurs
Varje dag får och ger tusentals människor upplevelser i föreningslivet. Väl
fungerande föreningar ger genom sin verksamhet social gemenskap, demokratisk fostran och livskvalitet. En förutsättning för ett blomstrande föreningsliv är alla ideellt engagerade, kunniga och utbildade ledare.
Idrottspolitiska mål:

Vare sig du vill vara aktiv eller ledare skall du känna dig välkommen och
stimulerad av idrottens föreningsliv i Botkyrka.
Kommunen vill
•

föreningarna följer utvecklingen inom sin idrott
och har väl utbildade ledare

•

skapa idrottskluster där
de små idrotterna syns
och kan interagera

•

värna de mindre idrotterna för att öka mångfalden
i utbudet

•

föreningarna har en levande värdegrund och
fungerar efter demokratiska principer

Så når vi dit:

•

kommunen stimulerar
föreningarna att genomföra utbildningar tillsammans med SISU och
idrottsförbunden.

•

i planeringen av nya anläggningar och vid uthyrning av befintliga ska
kommunen ta hänsyn till
små idrotters behov

•

I den rörliga delen i det
ekonomiska stödsystemet
värnas de små idrotterna

•

tydligt och rättvist bidragssystem med enkla
processer för bidragsansökning och närvarorapportering

•

ha ett blomstrande föreningsliv med god medlemsrekrytering

•

att föreningarna och ledarna ska lägga kraft på
idrottsverksamhet och
inte administration

•

kommunen utreder införandet av nolltaxa för
barn och ungdomsverksamhet

•

att ekonomiska hinder
inte ska ligga i vägen för
barn och ungdomars deltagande i föreningslivet

•

kommunen upprättar en
förenings – och aktivitetsguide med syfte att
stödja föreningarnas

BOTKYRKA KOMMUN
Kultur- och fritidsförvaltningen
Idrott
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marknadsföring
stödja föreningarnas rekrytering och marknadsföring

Idrotten förenar och inkluderar
Idrott förenar människor. Man lär sig genom idrotten att respektera varandra
och att umgås med andra, också över generations- kulturella och etniska
gränser. Botkyrka har Sveriges mest internationella befolkning och här ska
idrottens speciella potential när det gäller inkludering utnyttjas! För många
Botkyrkabor kan vägen in i gemenskap och samhälle gå via idrotten.
Idrottspolitiska mål:
Att idrotten fungerar som en demokratisk skola och brobyggare mellan människor från olika geografiska områden med skiftande bakgrund, kön och ålder
Kommunen vill

•

stärka föreningslivet i
områden med få idrottsföreningar

•

att alla Botkyrkabor oavsett var man bor ska
kunna ta del av ett rikt
idrotts- och motionsutbud

•

uppmuntra till att våga
starta nya idrottsföreningar där behov och
vilja finns

•

att idrottsföreningarna
ska vara öppna för alla
oavsett bakgrund, inte
bara i teorin utan även i
praktiken

•

att ekonomiska förutsättningar inte ska avgöra deltagande i idrottslivet för barn och ungdomar

Så når vi målen

•

med bidrag och stöd till
föreningar som verkar för
ökad mångfald och jämställdhet

•

integration är fortsatt viktigt för kommunens investeringar på idrottsområdet

•

kommunen tillsammans
med föreningslivet tar en
aktiv roll för att genom idrotten inkludera nyanlända
i samhället

•

kommunen tillsammans
med SISU skapar ett
”startpaket” för nya föreningar

•

genom att föreningslivet
följer RF:s ”Idrotten vill”
och har en utgångspunkt i
barnrättsperspektivet

•

föreningslivet håller nere

BOTKYRKA KOMMUN
Kultur- och fritidsförvaltningen
Idrott
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medlemsavgifterna tack
vare subventioner och bidrag från kommunen

Idrottsanläggningar som välkomnar och inspirerar
Tillgång till inspirerande anläggningar och miljöer för idrott och friluftsliv är
av stor betydelse för medborgarnas hälsa och livskvalitet. Anläggningarna
och miljöerna ska vara säkra och trygga platser att besöka, med god tillgänglighet för funktionshindrade.
Idrottspolitiska mål:

Idrottsanläggningarna ska utformas och tillgängliggöras för att skapa gränsöverskridande möten samt optimera användandet. Botkyrka ska våga planera
otraditionellt och långt ifrån lagom. Detta görs i samverkan med idrotten men
också med andra verksamheter för att skapa mångfunktionella anläggningar.
Kommunen vill

•

Erbjuda rena, välstädade
och välfungerande idrottsmiljöer.

•

anpassa utbudet av anläggningar och miljöer
för idrott till medborgarnas efterfrågan och
till olika målgruppers
behov

•

•

utveckla anläggningar och miljöer
för att förbättra
tillgängligheten
och öka användningen av dessa
skapa en samsyn
var i kommunen
olika idrotter bör
bedrivas

Så når vi dit

•

ta fram en långsiktig
underhållsplan för
befintliga anläggningar och noga följa
upp att städavtalen
efterlevs.

•

utarbeta en anläggningsstrategi som
kan fungera på lång
sikt

•

möjliggöra enskilt
duschande på några
anläggningar.

•

lansera ett bokningssystem som underlättar att boka anläggningarna

•

tillämpa generösa

BOTKYRKA KOMMUN
Kultur- och fritidsförvaltningen
Idrott

•

•

öka beläggningen
på kommunens idrotts – och friskvårdsanläggningar.
att tydlig miljöhänsyn tas vid
byggnation och
drift av idrottsanläggningar.
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öppettider anpassade
efter olika aktörers
behov
•

kommunen subventionerar hyreskostnaden för anläggningar

•

miljöhänsyn ska tydligt ingå i upphandlingar gällande idrottsanläggningar.

Samverkan – nyckeln till framgång
Det är i bred samverkan som de kreativa lösningarna finns.
Idrottspolitiska mål:

Kommunen ska tillsammans med idrottsföreningarna, näringslivet och andra
aktörer utveckla Botkyrka som en bra plats för idrott, friluftsliv och motion.
Kommunen vill

•

att olika nämnder och förvaltningar aktivt samverkar
kring idrottsfrågorna

•

kunna hantera och finansiera framtidens idrotts- och
motionsanläggningar

•

ta tillvara idrottsföreningarnas kompetens och engagemang i viktiga utvecklingsfrågor

•

att föreningslivet uppmuntras att bilda allianser och
samverka i frågor kring exempelvis marknadsföring
och rekrytering

•

ha en öppen hållning för
samarbete med kommersi-

Så når vi dit:

•

kommunens interna
samverkan konkretiseras i gemensamma
uppdrag och fasta mötesstrukturer för att få
önskad effekt

•

utvärdera och ta fram
riktlinjer för samverkans- och driftsformerna mellan
kommun, näringsliv
och föreningar prövas

•

alla beslut av hög
dignitet på idrottsområdet ska ske i nära
dialog med föreningslivet

BOTKYRKA KOMMUN
Kultur- och fritidsförvaltningen
Idrott
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ella aktörer
•

aktivt verka för regionala
lösningar för att skapa efterfrågade idrottsanläggningar

Elitidrott är långt ifrån lagom
Elitidrotten är bara en liten del av idrotten men har stor betydelse för kommunen och idrottsrörelsen i sin helhet. Idrottsliga framgångar skapar förebilder och inspirerar barn och unga att börja idrotta. Det stärker Botkyrkas varumärke och ger Botkyrkaborna en värdefull identifikation med sin hemort.
Idrottspolitiska mål:

Botkyrka ska vara en bra kommun att utvecklas i som talangfull idrottare.
Kommunen vill

•

stärka Botkyrkas varumärke genom idrottsliga
prestationer

•

uppmuntra och skapa bra
förutsättningar för elitidrotten i Botkyrka

•

använda lokala idrottsmän och kvinnor som
positiva förebilder

•

bidra till ekonomiska
förutsättningar för elitsatsningar

•

att Botkyrka är bra för
den som vill satsa på att
kombinera studier med
elitsatsning

Så når vi dit:

•

Botkyrkabor som nått
framgångar i större idrottssammanhang ska lyftas fram

•

utveckla den årliga idrottsgalan där stipendium
delas ut till årets idrottstjej – och kille

•

i möjligaste mån tillhandahålla anläggningar som
möjliggör elitidrotten att
utvecklas i kommunen

•

riktlinjer för kommunal
sponsring ska förtydligas

•

skapa attraktiva kontaktytor för näringsliv och
föreningsliv

•

pröva gränsöverskridande
samarbeten för att möj-

BOTKYRKA KOMMUN
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liggöra kombination av
elitsatsning och högre
studier

Evenemangsidrott
Genomförandet av större idrottsevenemang ger ekonomiska och PR-mässiga
mervärden för kommunen och det lokala näringslivet, samtidigt som kommuninvånarna ges positiva upplevelser. Även arrangemang i mindre skalaungdomstävlingar, motionslopp och idrottsläger ger dessa mervärden.
Idrottspolitiska mål:

Eftersträva värdskap för fler såväl större som mindre idrottsevenemang.
Kommunen vill

•

årligen vara värd för
minst ett idrottsarrangemang av nationell och internationell klass

•

stärka Botkyrkas varumärke genom större idrottsevenemang

•

Så når vi dit

•

det stöd kommunen kan
bistå med vid evenemang
ska tydliggöras.

•

kommunen och Upplev
Botkyrka AB marknadsför Botkyrka som en plats
för upplevelser.

samverka med regionen
för att stärka Södertörns
ställning som attraktiv
plats för större arrangemang

•

genom samverkan mellan
idrott, kommun och näringsliv påverka arrangörer att välja Botkyrka som
evenemangsort

•

erbjuda Botkyrkaborna
glädjen att delta i eller
vara åskådare på större
idrottsevenemang

•

•

förbättra övernattningsmöjligheter via hotelletableringar och möjlighet
till boende på skolor i
samband med tävlingar

öka antalet barn- och
ungdomsturneringar som
genomförs i Botkyrka

•

kommunen stödjer idrottsföreningar som vill
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arrangera och söka externa medel för finansiering
•

kommunal tjänsteman
med ansvar för arrangemang fungerar som stöd

Motions & spontanidrott är all idrotts ursprung
Leken, spelen och lusten att röra på sig är kärnan i all idrott. Med spontanidrott menas här någon typ av idrottsaktivitet, enskilt eller i grupp, som utförs
utanför den organiserade idrotten. Det kan innefatta allt från skridskoåkning
med familjen, en joggingrunda i spåret till en fotbollsmatch med kompisgänget på en spontanidrottsplats. Möjlighet till motion och spontanidrott i
närmiljön är av central betydelse för att skapa en bra grund för folkhälsan.
Idrottspolitiska mål:

Botkyrka ska vara bäst i Sverige när det gäller möjligheterna till spontanidrott
och självorganiserad motion.
Kommunen vill

Så når vi dit:

•

erbjuda möjlighet till
lek, motion och social
samvaro även utanför
den organiserade idrotten

•

fysisk miljö i det offentliga rummet ska
utformas med målet
att bidra till ökad
spontanidrott

•

erbjuda ett fritidsutbud
nära hemmet som kan
stimulera till lek, spontanidrott och vardagsmotion

•

lokala idrottsplatser
ska identifieras, tillgängliggöras och underhållas.

•

lansera ett nytt bokningssystem som underlättar att boka anläggningarna även
för ickeföreningsanslutna.

•

utvidga den påbörjade satsningen på
organiserad spon-

•

tillgängliggöra
kommunens idrottsanläggningar
för alla medborgare 24/7/365

•

använda spontanidrottandet som ett
led i folkhälsoar-
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betet
•

varje kommunal
skola ska ha en näridrottsplats i sin
närhet

tanidrott till att nå
fler målgrupper
•

skapa en plan för att
spola upp ett större
antal naturisbanor ute
i bostadsområden när
vädret tillåter

Skolan är en viktig spelare!
Botkyrka kommun har många utmaningar på folkhälsoområdet, där fysisk aktivitet i skolan är en självklar nyckel till framgång. Skolan är den enda instans
som når alla och har därför en unik möjlighet att jämna ut skillnader i hälsa

BOTKYRKA KOMMUN
Kultur- och fritidsförvaltningen
Idrott

11 [13]
2011-08-10

mellan olika grupper. Utöver idrottslektionerna är skolidrottsföreningar viktiga för att introducera eleverna till en mångfald av idrotter, samt ge möjlighet till idrott i enkla former som kan attraherar alla.
Idrottspolitiska mål:

Förbättra folkhälsan och uppmuntra idrottsintresse genom fysiska aktiviteter
under den sammanlagda skoldagen.

Kommunen vill

•

se fler välfungerande
skolidrottsföreningar i
kommunen

•
•

Så når vi målen:

•

skapa forum för samverkan för Botkyrkas idrottslärare och skolidrottsföreningar

öka idrottsutbytet mellan
skolorna i kommunen

•

Botkyrka ska verka för att
fler idrottsgymnasier etableras i kommunen.

utökat kommunalt aktivitetsstöd till skolidrottsföreningar

•

använda skol-DM som ett
verktyg för utbyte mellan
skolor i kommunen, att
röra mer på sig, att skapa
gemenskap och att sträva
mot ett mål

•

kommunen tillsammans
med föreningsliv och
skola arbetar för att få ytterligare idrotter i Botkyrka knutna till Nationell idrottsutbildning

•

Nätverket för idrottslyftet
i Botkyrka informerar årligen skolledningarna om
möjligheterna till samverkan

•

att skolorna och idrotten
ska samverka genom Idrottslyftet.

•

se fler skolor med idrottsprofiler i kommunen

•

att idrottsskolor med eftermiddagsverksamhet
startas i samverkan mellan skola, kommun och
föreningsliv

•

att förskolorna arbetar aktivt med fysisk aktivitet
och lägger grunden för
glädje genom idrott

Hållbar jämställdhet i idrotten– från ord till handling!
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Idrottsrörelsen har en viktig uppgift att tillsammans med kommunen verka
för att jämställdhet genomsyrar idrotten i Botkyrka. Om idrotten är jämställd
bidrar den i stor utsträckning till att hela samhället går i samma riktning.
Idrottspolitiska mål:

Kvinnor och män ska ha lika villkor i sitt idrottsutövande och vara jämlikt representerade i beslutande organ.

Kommunen vill

•

att fler flickor deltar
i idrottslivet, speciellt i de norra
kommundelarna.

•

se fler kvinnliga ledare i våra idrottsföreningar och fler
kvinnor i ledande
positioner

•

•

Så når vi målen:

höja ambitionen
och ta ett nytt steg
för att få större genomslag för jämställdhet inom idrottsrörelsen
på beslutande nivåer bör kvinnor
och män vara representerade med
minst 40 procent

•

flickors deltagande stöds med
en högre peng per aktivitetstillfälle i grundbidraget och med
hög prioritering i det rörligt bidraget

•

tränings och tävlingstider i de
kommunala anläggningarna ska
fördelas med ett jämställdhetsperspektiv

•

idrottsinvesteringar ska göra
med ett jämställdhetsperspektiv

•

föreningslivet åtar sig att tilllämpa jämställd fördelning av
träningstider mellan flickor och
pojkar

•

föreningslivet åtar sig att verka
för jämställdhet på beslutande
nivåer i sina organisationer

Handikappidrott som spränger gränser
Den paralympiska rörelsen förenar miljoner människor över hela världen, såväl personer med funktionshinder som utan. Den bidrar starkt till integration
av personer med funktionshinder i samhället och ger möjligheter till självförverkligande och ett aktivt liv. Detta ger vinst för samhället i form av minskade behov av stöd till rehabilitering och sociala insatser.
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Idrottspolitiska mål:

Personer med funktionshinder som idrottar ska ha samma möjligheter till träning och ett rikt utbud av aktiviteter som alla andra idrottare i Botkyrka.
Kommunen vill

•

idrottsanläggningar
ska vara tillgängliga för alla

•

föreningslivet ska
välkomna personer
med funktionshinder

•

•

erbjuda ett rikt fritidsutbud för personer med funktionshinder

Så når vi dit:

•

idrottsföreningar kan
få ekonomiskt stöd
så att de kan göra det
lättare för personer
med funktionshinder
att idrotta

•

skapa ett ”center för
idrott för personer
med funktionshinder” i en befintlig
arena i Botkyrka

•

kommunal samverkan över regionsgränserna för att
stödja handikappidrotten

•

instifta ett idrottsstipendium som delas
ut till årets handikappidrottare på den
årliga idrottsgalan

•

ledarutbildningar om
behov och möjligheter för funktionshindrade att delta i idrotten

synliggöra den lokala handikappidrotten
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Samhällsbyggnadsnämnden
2013-01-29

29
Namnärenden (sbf/2012:93)
Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden fastställer följande:
Namnet Vreta förskola för den nya byggnaden inom fastigheten Vreta Gård
3, Tumba.
Namnet Blåsippan för den nygamla byggnaden inom kvarteret Kärsbyskolan, Norsborg.
Plannamnen Triangeltomten, Fittja 17:22 m.m. och Villor på vatten, del av
Fittja 17:1
Sammanfattning

Samhällsbyggnadsnämndens namnberedning har vid sammanträde 2012-1204 under §§ 1, 2 och 3 föreslagit att samhällsbyggnadsnämnden tillstyrker
de förslagna namnen.

Dnr sbf/2012:93

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Kart o mät

PROTOKOLL NAMNBEREDNINGEN
2012-12-05

Referens

S-G Broström

Dag och tid

4 dec 2012

Plats

STINSEN Plan 6

Närvarande

Peter Nyberg (s)
Björn Pettersson (s)
Therese Hellichius (m)
Leif Backström (Kof)
Betty Biberg
Sven-Gunnar Broström

1/ Nytt namn på förskola i Vretarna, Tumba
En nybyggnation av ny förskola namnförslag: Vreta förskola.

Namnberedningen beslutar att godkänna namnet Vreta förskola för den nya
byggnaden inom fastigheten Vreta Gård 3 i Tumba.
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2/ Nytt namn på förskola i Norsborg
Kärsby särskola har flyttat. Ny förskola skall in i samma lokal.
Namnförslag: Blåsippan

Namnberedningen beslutar att godkänna namnet Blåsippan för den nygamla
byggnaden inom kvarteret Kärsbyskolan i Norsborg.

3/ Plannamn i Fittja
Förvaltningen har fått två nya planuppdrag i Fittja.
Arbetsnamnen är idag Triangeltomten m.m i Fittja och Villor på vatten.
Dessa arbetsnamn är inte förankrade i namnberedningen vilket hade varit
önskvärt innan planuppdraget bestämdes. Eftersom det i detta fall inte finns
några alternativa namnförslag anser vi att namnen kan godkännas som
plannamn. Om planförslagen går vidare till genomförande kommer
namnberedningen att återkomma med förslag till kvartersnamn.
Förslag: Triangeltomten, Fittja 17:22 m.m. Villor på vatten, del av Fittja 17:1.
Namnberedningen beslutar att godkänna plannamnen
Triangeltomten, Fittja 17:22 m.m. och Villor på vatten, del av Fittja 17:1.

4/ Övriga ärenden
Män dominerar på Botkyrkas gator enligt en artikel i Metrotidningen. Frågan
har redan varit uppe på namnberedningens möten. Det har resulterat i två nya
vägnamn med kvinnonamn det senaste året. Nu kommer det en motion till
kommunfullmäktige om denna fråga. För att kunna få in fler kvinnonamn i
den framtida namnsättningen behövs förteckning av kvinnor i Botkyrka som
skulle kunna bli ihågkomna vi namnsättning. Björn Pettersson kom
omedelbart med ett förslag. Mor Anna i Brink var på 1800-talet en känd
kvinna från Tumba. Han föreslog att man döper om en del av Kungsvägen till
mor Annas väg. Detta förslag kommer vi att ta upp vid nästa
namnberedningsmöte.
Namnberedningen beslutar uppdra till samhällsbyggnadsförvaltningen att ta
fram en förteckning på kvinnor som skulle kunna bli ihågkomna vid en
framtida namnsättning av vägar och allmänna platser i kommunen.

5/ nästa möte
Nästa möte blir den 18 feb 18:00

Vid protokollet

Justeras

Sven-Gunnar Broström

Peter Nyberg

Sekreterare

Ordförande

