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§5
Yttrande över remiss - Nytt idrottspolitiskt program
(sbf/2012:565)
Förslag till beslut

Tekniska nämnden 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 att det idrottspolitiska programmet ska få genomslag krävs samverkan
inom och mellan förvaltningarna. Innehållet i programmet behöver integreras i det dagliga arbetet på varje förvaltning.
Sammanfattning

Samhällsbyggnadsförvaltningen 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.

2[3]

BOTKYRKA KOMMUN
Tekniska nämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-02-11

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.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
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