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Idrott och fritid
Jimmy Wiltfalk
Telefon: 0171-626494
E-post: jimmy.wiltfalk@enkoping.se

Sammanställning Workshop Enköping 8 mars 2016
Närvarande:
Se Bilaga
Upplägg
PROGRAM
17,30:
18,00:
18,10:
18,30:
19,00:
19,10:
19,30:
19,50:
20,20:
20,30:

Mingel och fika.
Presentation av projektet och kvällens program.
Föreläsning: Göran Davidsson
Workshop: övning 1 och 2:
Presentation av några gruppers resultat.
Paus, kaffepåfyllning
Sätt upp dina ”pluppar” nu om du inte redan gjort det.
Föreläsning: Idrottsförbundet och SISU
Workshop, övning 3 och 4.
Avslutning. Presentation från några grupper.
Eftersnack

WORKSHOP
Placering:

Sitt i grupper om 4-6 personer vid varje bord. Så mixat som möjligt så att
varje grupp har en bra mix av politiker, tjänstemän och representanter från
olika föreningar.

Övning 1:
Övning 2:

Visionsfrågor som besvaras individuellt.
Diskussion i grupperna vid borden. Hur har ni svarat på frågorna i övning 1?
Går det att sammanfatta i en kort mening eller några korta fraser? Formulera
förslag till vision för Enköpings idrott och fritid.
Pluppa dina 6 pluppar på kärnfrågor som du anser borde prioriteras. 3 till
den viktigaste, 2 till den näst viktigaste och 1 plupp till den Pågår från
kvällens början tills övning 4 ska påbörjas.
De kärnfrågor som fått flest pluppar ska diskuteras i gruppen och
målformuleringar av olika prioritet ska tas fram. Till hjälp finns olika
formuleringar som kommit fram i tidigare workshops och intervjuer. Är det
bråttom, påbörjas inom 3-5 år, 6-10 år.

Övning 3:

Övning 4:

Postadress

Enköpings kommun
745 80 ENKÖPING

Besöksadress

Telefon, växel

Telefax

Postgiro

Org nr

0171-62 50 00

0171-62 50 07
E-post:

7 07 27-3

212000-0282
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Sammanställning av åsikter, tankar och synpunkter som kom fram.
Övning 1
Varför vill du ha ett levande Idrottsliv?
Varför är du stolt över ditt engagemang i Enköpings idrottsliv?
Hur vill du att besökare i Enköpings kommun ska beskriva idrottslivet här?
Vad tror du är det som gör att Enköping om 10 år har ett gott rykte för sitt arbete med
idrottslivet?
Övning 2
De individuella svaren på frågorna ovan sammanställdes i varje grupp till en gemensam
vision. De olika grupperna gjorde lite olika.
 Sysselsättungdomar med bra aktiviteter. Rättvisa mellan alla. Mångfald,
välorganiserat, ändamålsenliga lokaler. Politiker, förvaltningar, föreningar
samarbetar mot samma mål och skapar bra förutsättningar för föreningar som
verkar här.
 Hälsosam, inkluderande, jämställd och hållbar. (En internationell formulering:
Enköping is a warm hearted and safe place for everyone doing sports, Welcome)
 Välkomnande, bred och spetsig, för en välmående kommun.
 Mötesplats, positiv aktivitet, gemenskap, trygghet och varumärke. Fökhälsa,
utveckling ochför de aktiva, bygga upp självförtroende. Brett utbud, alla får vaara
med, trygg miljö, levande och engagerat och välkomnande.
 Engagemang, samverkan, tankar om familjers olika ekonomi, inkludering och
integration.
Utifrån det material som inkommit på tidigare workshops, intervjuer samt övning 1 och 2 i
denna workshop har följande förslag till Vision och identitet för Enköpings idrott tagits
fram:

Enköpings idrottsliv samlar och aktiverar Sveriges mångfald
Enköpings verksamheter arbetar på ett sätt som leder till att:






alla har nära till idrott och fysisk aktivitet för en god folkhälsa i ett hållbart
samhälle
den goda samverkan mellan olika aktörer skapar sammanhållning, inkludering och
nya lösningar
det finns goda förutsättningar för attraktiva evenemang och arrangemang
lägerstaden Enköping är välkomnande, välorganiserad och välmående
bredd, elit och motionsidrott har goda förutsättningar att utvecklas

Övning 3 och 4
De 9 olika kärnområden som var med i omröstningen (pluppningen) hamnade i följande
ordning:
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Anläggningar, samverkan, trygghet och säkerhet, inkludering och jämlikhet, fysisk aktivitet
och idrott i skolan, folkhälsa friluftsliv och spontanidrott, lägerstad/idrottsturism,
föreningsbidrag och stöd, idrott tidigt i samhällsplaneringen.
Här är en sammanställning av det som skrevs ner i de olika grupperna:
- Kommunen skapar fler öppna anläggningar, hallar och planer som är
tillgängliga för alla.
- Befintliga anläggningar
o Underhållsplaner
o Tydligare gränsdragning
o Ökad närvaro ute på anläggningarna
o Öppna upp för en dialog för alternativa lösningar och mer nytänkande
kring anläggningar och fastighetsansvar.
- Alla ska ha råd att vara med på idrottsaktiviteter.
o Utbildning av ledare
o Samarbete mellan föreningsliv och socialtjänst
o Möjlighet till spontan idrott och aktivitet.
- Kontinuerlig dialog med Enköpingsbor och föreningar.
- En skola som uppmuntrar till fysisk aktivitet
o Öka antalet idrottstimmar i skolan.
o Minska stillasittandet under en skoldag.
o Skolan ska arbeta aktivt för att eleverna ska vara mer fysiskt aktiva på
fritiden genom samverkan med föreningsliv och övriga förvaltningar.
o Det ska vara svårt att låta bli att röra sig på skolgården.
- Systematiskt trygghet- och säkerhetsarbete är en självklarhet.
o Personal ska vara utbildad i trygghet och säkerhetsarbete.
o Anläggningar och lokaler ska vara
o Tydlighet mot föreningar och privatpersoner i vilket ansvar de har när de
vistas, hyr, använder en kommunal anläggning eller lokal.
o Stöd till utbildning i trygghet och säkerhet för ledarna.
o Handlingsplaner för hur agera om diskriminering och mobbning sker inom
idrotten
Övrig information:
Detta material ska tillsammans med allt övrigt material som kommit fram processen utgöra
grunden.

2016-03-22

Bilaga: Närvarande

Namn
1 Anna Balksjö
2 Anna Svensson
3 Anneli Fällman
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Förening, organisation
EHF
Fortroendevald (FV)
Upplevelseförvaltningen

Annie Larsson

Upplandsidrotten

Basse Englundh
Dabin Ibrahim

EIBK
Fortroendevald

Göran Davidsson

Kreativ idé

Håkan karlsson
Jan Fredriksson
Jesper Englundh

EKK, Fortroendevald
Fortroendevald
Fortroendevald

Jimmy Wiltfalk

Upplevelseförvaltningen

Johan Engwall
Katrin Berlin
Leif Almqvist
Lena Lantz
Mats Westerlund + 1
Ola Bigelius
Per Markus Risman
Peter E. Ohrn + 1

Fjärdhundra SK
Lagunda AIK
EAI
Upplevelseförvaltningen
ESK Ungdom fotboll
EAI
Fortroendevald
EMK karting

Pär Englund

Upplandsidrotten

Rolf Irsén
Sofia Neovius +1
Svante Forslund

OGR Karate
Utbildningsfövaltningen

Tom Stråhle

ERK, Upplevelseförvaltningen

Terece Strindberg
Ylva Andersson

EHF
EIBK

Gunnel Bergman
Susanne Mellgren
Margaretha St:Cyr
Mats Jakobsson
Erika Sjöberg
Anne Lerke
Johan Svensson
Kjell Sjöberg
Kennneth Löthegård
Anders Lagå
Alexander Bergvall

FV
EKK
FV
FV
4H
4H
Upplevelseförvaltningen
Enköpingsposten
FV
EHF, Försvarsmakten
Enköping Segelsällskap
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