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Sammanfattning
Det nuvarande idrottspolitiska programmet antogs av
kommunfullmäktige 2013 och gällde 2013-2017. I 2017 års
budget fick därför idrottsnämnden i uppdrag att revidera stadens
idrottspolitiska program för perioden 2018-2022.
Det idrottspolitiska programmets övergripande mål är att få fler
invånare i Stockholms stad fysiskt aktiva och programmet har ett
tydligt folkhälsoperspektiv. I programmet betonas vikten av att
staden ska kunna erbjuda alla, oavsett kön, ålder,
funktionsnedsättning och utländsk och socioekonomisk
bakgrund, möjlighet till fysisk aktivitet. Innehållet i programmet
riktas framförallt mot barn och ungdomar med särskilt fokus på
de grupper som är fysiskt aktiva i liten utsträckning.

stockholm.se

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
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utöver fysisk aktivitet, bidrar till god hälsa. En stor del av
kulturförvaltningens verksamhet erbjuder detta genom
kursverksamhet på kulturskolan och programverksamhet på
stadens bibliotek.
Idrottspolitiska programmet visar att flera av utmaningarna är
likartade för idrotts- och kulturförvaltningen. Främst gäller detta
utmaningen att nå äldre barn, samt barn och unga med låg
socioekonomisk bakgrund. Vikten av samverkan mellan kulturoch idrottsförvaltningen är central och kan med fördel lyftas
ytterligare. Ett exempel på behov av samverkan är frågan om
lokaler som är central i arbetet med att öka barn och ungas
möjligheter till fysisk aktivitet.
Kultur i ögonhöjd, stadens program för barn- och ungdomskultur
(dnr:328-323/2013), 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.
Indikatorer har i det nya reviderade programmet tagits bort.
Uppdragen och ansvarsområdena för respektive nämnd har i
stället sammanställts i slutet av programmet. Kulturförvaltningen
ser hur ett förtydligande av målsättning, samt dess uppföljning,
skulle stärka det idrottspolitiska programmet.

Underlag för beslut
Remiss av Reviderat idrottspolitiskt program 2018-2022, dnr KS
2018/228, som inkom till kulturförvaltningen 2018-02-09.
Remisstid 2018-04-26.

UTLÅTANDE
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom kulturstrategiska staben i samråd med
kulturskolan och evenemangsavdelningen.

Bakgrund och syfte
Det nuvarande idrottspolitiska programmet antogs av
kommunfullmäktige 2013 och gällde 2013-2017. I 2017 års
budget fick därför idrottsnämnden i uppdrag att revidera stadens
idrottspolitiska program för perioden 2018-2022.
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Det idrottspolitiska programmets övergripande mål är att få fler
invånare i Stockholms stad fysiskt aktiva och programmet har ett
tydligt folkhälsoperspektiv. I programmet betonas vikten av att
staden ska kunna erbjuda alla, oavsett kön, ålder,
funktionsnedsättning och utländsk och socioekonomisk
bakgrund, möjlighet till fysisk aktivitet. Innehållet i programmet
riktas framförallt mot barn och ungdomar med särskilt fokus på
de grupper som är fysiskt aktiva i liten utsträckning.
Det huvudsakliga innehållet i det föreliggande programmet är i
stor utsträckning likartat som i det idrottspolitiska programmet
som gällde för åren 2013-2017. Idrottsförvaltningen föreslår dock
följande justeringar och uppdateringar:











Avsnitten med forskning har uppdaterats.
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.
Nya skrivningar har tillkommit som ger en större
tyngdpunkt på insatser för ungdomar (13-20 år), flickor
samt för personer med funktionsnedsättning. Det finns
även skrivningar som förtydligar insatser för barn och
ungdomar med låg socioekonomisk bakgrund.
Avsnittet Idrotten som upplevelse och inspiration har
uppdaterats med höjd ambitionsnivå vad gäller
idrottsevenemang.
Programmet har kompletterats med ett avsnitt som berör
hur staden kan skapa möjligheter för äldre ungdomar att
kunna satsa på sin idrott.
De indikatorer som fanns i tidigare program har tagits
bort.

För att nå målet om att fler stockholmare ska bli fysiskt aktiva har
åtta fokusområden definierats; jämställdhet och jämlikhet,
tillgänglighet, föreningslivet, övrig organiserad idrott/motion och
spontanidrott, samverkan, anläggningar och ytor samt idrott som
upplevelse och inspiration.

Jämställdhetsanalys
Könsfördelningen inom föreningsidrotten likväl som inom det
totala idrottandet/motionerandet är enligt programmet ungefär60% pojkar och 40% flickor. Ett viktigt mål i det idrottspolitiska
programmet är därför att särskilt främja flickors idrottande. I
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programmet beskrivs strategier och tillvägagångssätt för att
åstadkomma ett mer jämställt idrottande.

Förvaltningens synpunkter
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.
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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.
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:328-323/2013), 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
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förtydligande av målsättning, samt dess uppföljning, skulle stärka
det idrottspolitiska programmet.

Bilaga
Remiss av Reviderat idrottspolitiskt program 2018-2022.

