Protokoll – Medborgardialog Idrottspolitiskt program, 31 maj 2016
Dagordning
-

Introduktion: 20 min
Workshop 1: 30 min
Fika: 20 min
Workshop 2: 30 min
Sammanfattning/avslut: 20 min

18.00:

Jesper Englundh (ordf. Upplevelsenämnden) öppnade.
Annelie Fällman (förv. chef upplevelseförvaltningen)– förvaltningens perspektiv,
vikten av långsiktighet och att arbeta med ett fåtal prioriterade områden i taget.
Jimmy Wiltfalk (projektledare) – presenterar dokumentets vision, struktur och
upplägg.
Dag Söderberg och Pär Englund (Upplands idrottsförbund) – Idrottsrörelsens vision
och arbetet i Enköping.

18.20:

Workshop 1 – Fem bord är utplacerade gruppvis med skyltar med ett kärnområde på
varje bord tex. anläggningar, stöd och bidrag, folkhälsa etc. Det finns också ett ”övrigt”
-bord. Deltagare väljer ämne/bord. Diskussion i grupper i ca 15-20 min.

18.40:

Grupperna presenterar kort vad de kommit fram till inom respektive område.

18.50:

Kaffe och macka

19.10:

Worskhop2 – Samma som 1 men deltagarna väljer ett annat ämne som de inte var
med i första delen.

19.30:

Grupperna presenterar vad de kommit fram till.

19.40:

Sammanfattning och avslutning.

Sammanställning av åsikter, tankar och synpunkter som kom fram.
Samverkan:





Fler samverkansprojekt där många parter går samman med gemensamt mål.
Idrottsföreningar, privata aktörer, kommunen mfl. (IPOP)
Föreningsmatchning för underlättad integration.
Bra lokalbokning (något att jobba vidare ifrån)
Enkel kontakt in i kommunen (underlättar samverkan)

Folkhälsa, friluftsliv och spontanidrott




Det behövs en ökad tillgänglihet till friluftslivet och spontanidrotten
Kommunen förvaltar, planerar och samordnar (exvis stadsplaneringen) och sammankallar.
Arbeta ihop kulturen och idrotten för bättre folkhälsa (båda har positiv påverkan på den
generella folkhälsan men bidrar på olika sätt. Att sätta dem mot varandra är

kontraproduktivt då båda behövs lika mycket och synergieffekterna om man lyckas få dem
att närma sig varandra ger en klart större totalsumma i hälsovinst)

Trygghet, tillgänglighet, mångfald och likabehandling




Barnperspektivet, helhetsperspektivet (utifrån möjlighet att vara aktiv hela livet)
En fråga om varför det är prioriterade grupper. (Strategin är att det är s.k. propplösare, som
när man inkluderar då automatiskt redan fått med andra grupper)
Förslag att meningen ”Handlingsplaner för utvecklingen tas fram och revideras regelbundet”
byter placering. (antingen i annan del av önskat läge eller görs om till ett mål, som iofs redan
finns som en liknande formulering under samverkan)

Elitidrott, idrottsturism och lägerstad


Förslag att sista meningen i önskat läge ”Unga talanger stöds genom ett stipendium…” tas
bort. Pengarna borde istället satsas på det generella föreningsbidraget.

Stöd och bidrag



Stipendium till föreningar borde finnas med som mål (med bra breddsatsningar och
inkluderingsarbete)
Det stöd som ges behöver öka successivt för att behålla sitt värde

Fysisk aktivitet och idrott i skolan







Tankar kring första målpunkten om skolgårdar:
o Ställ krav på friskolor för att etablering ska godkännas
o Konkretisera gärna målet
Hummelstamodellen kan provas på bred front, tex alla skolor inom ett visst åldersspann
Skapa utrymme i skolornas planering för att genomföra minst en prova-på aktivitet med en
av kommunens föreningar per termin
Omprioritera schemalagd tid för att skapa utrymme för mer idrott/fysisk aktivitet – vilket
kommer ha positiv påverkan på all inlärning
Mobiltelefonförbud på alla skolor 1-9. Kommer automatiskt göra så att barnen hittar andra
sätt att sysselsätta sig på under raster och därmed vara mer tillgängliga för instruktioner på
lektionen.

Hallar och anläggningar








En stor smiley vid sista stycket i önskat läge
Läktarplatser – inkomstkälla
Renoverade anläggnignar
Tydligare underhållsplaner
Anläggningar för spontanidrott = folkhälsa
Samverkan i utförande och genomförande
Vem driver och håller liv i frågorna under året? (måste vara kommunens tjänstemän och i
förlängningen den ansvariga politiska nämnden)

