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Kultur- och fritidsnämnden

Yttrande - Förslag till idrottspolitiskt program
Dnr BUN20/50-01350–01350–013
Kultur- och fritidsnämnden har remitterat förslag till idrottspolitiskt program
till Barn- och utbildningsnämnden för yttrande. Syftet med det idrottspolitiska
program är att tydliggöra Ekerö kommuns idrottspolitiska inriktning de
kommande åren.
Programmet ska:
1. Formulera Ekerö kommuns mål för idrottens utveckling och strategier för att
uppnå dessa.
2. Tydliggöra inriktning på idrottens utveckling i kommunen.
3. Tydliggöra kommunens och idrottsrörelsens ansvarsområden inom idrottens
utveckling för att främja en god samverkan.
4. Ligga till grund för försörjningsplaner för framtida idrottsanläggningar.
De målområden som presenteras i programmet är:






I Ekerö kommun ska det finnas möjlighet för alla att utöva idrott i någon
form.
I Ekerö kommun ska det finnas jämlika förutsättningar för
idrottsutövande
I Ekerö kommun ska det finnas bra förutsättningar för idrott i
föreningsliv.
I Ekerö kommun ska det finnas idrottsanläggningar som motsvarar
invånarnas behov.
I Ekerö kommun ska idrottens påverkan på miljön vara minimal.

Ämnet idrott och hälsa i läroplanen syftar till att eleverna i grundskolan
utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva och
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vistas i naturen. Genom undervisningen ska eleverna få möta många olika slags
aktiviteter.
Genom undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska eleverna
sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:





röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska
aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika
förhållanden och miljöer,
förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land
och i vatten.

För barn i förskolan gäller att barnen ska få förutsättningar att utveckla en
allsidig rörelseförmåga genom att ges möjlighet att delta i fysiska aktiviteter
och vistas i olika naturmiljöer. Utbildningen ska ge barnen möjlighet att
uppleva rörelseglädje och därigenom utveckla sitt intresse för att vara fysiskt
aktiva. När fysisk aktivitet, näringsriktiga måltider och hälsosam livsstil är en
naturlig del av barnens dag kan utbildningen bidra till att barnen förstår hur
detta kan påverka hälsa och välbefinnande. Förskolan ansvarar för att verka för
en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande
samt ge varje barn förutsättning att utveckla motorik, koordinationsförmåga
och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin
hälsa och sitt välbefinnande.
Barn- och utbildningsnämnden vill understryka vikten av att en simhall
etableras i kommunen. Simundervisningen ingår i undervisningstiden för
idrott och hälsa. Skolan ansvarar för att undervisa i simning, badvett och
säkerhet och simundervisning ingår i det centrala innehållet i kursplanen för
idrott och hälsa i årskurs 3, 6 och 9. Simförmåga ingår i kunskapskraven för
årskurs 6 och 9 och därför förväntas skolan ge simundervisning. En elev måste
kunna simma för att få godkänt betyg i ämnet idrott och hälsa.
En simhall ger goda förutsättningar för samtliga Ekerö kommuns skolor att
organisera och bedriva simundervisning med hög kvalitet så att elever når
kunskapskraven avseende idrott och hälsa. Kommunens skolor måste i
dagsläget ta sig till andra kommuners simhallar, så som Stockholm stad, för att
bedriva simundervisning. Det innebär en logistisk utmaning och det är svårt
att få till simtider, eftersom dessa är uppbokade av skolor från den kommunen
simhallen ligger i.
Vad gäller den simundervisning som inte bedrivs inom ramen för skolans
verksamhet, utan på fritiden har Stockholm stad beslutat att simskolan i första

Sidan 2 (3)

Yttrande
2020-03-12

hand är till för barn och ungdomar folkbokförda i Stockholms stad. Det
påverkar barn och elever folkbokförda i Ekerö kommun som deltar i
simundervisning i Stockholm stad negativt.
Det är Barn- och utbildningsnämndens uppfattning att programmets syfte och
de mål som presenteras ligger i linje med nationella mål för idrott/rörelse inom
barn- och utbildningsområdet. Barn- och utbildningsnämnden anser att
planen ger goda förutsättningar för barn och elever att på fritiden utöva fysiska
aktiviteter och en hälsosam livsstil.
För Barn- och utbildningsnämnden,
Sivert Åkerljung (KD)
Ordförande
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