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Plats och tid Tunasalen, tisdagen den 13 augusti 2019 kl 13:00 – 16:50 

Ajournering: 14:20 – 14:30 

Beslutande Ledamöter 
Ola Gustafsson (KD), Ordförande 
Peter  Högberg (S), 1:e vice ordförande 
Jacob Käll (C) 

 

Övriga närvarande Ersättare 
Niklas Gustafsson (M) 

 

 Anna Erlandsson Karlsson 
Thomas Svärd 
Anders Degerman 
Mirja Holgersson 
Anton Palmér 
Anna Olausson 

 

Protokolljusterare Peter Högberg (S) 

Justeringens plats och tid Stadshuset, 2019-08-15 
 

Underskrifter 

Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 79-91 

 Anna Olausson  

 Ordförande 

  

 Ola Gustafsson  

Protokolljusterare 

  

 Peter Högberg (S)   

 
 Anslag/bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kultur- och fritidsutskottet 

Sammanträdesdatum 2019-08-13 

Datum då anslaget sätts upp 2019-08-19 Datum då anslaget tas ned 2019-09-10 

Förvaringsplats för protokollet Administrativa avdelningen, Stadshuset 
 

Underskrift 

  

 [Sekreterare]   
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§ 80 Dnr 2019/000019 101 

Val av protokolljusterare 

Kultur- och fritidsutskottets beslut 

Kultur- och fritidsutskottet utser Peter Högberg (S) att, tillsammans med 

ordförande, justera dagens protokoll 

 

___________________ 
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§ 81 Dnr 2019/000200 000 

Godkännande av ärendelistan vid kultur- och 
fritidsutskottets sammanträden 2019 

Kultur- och fritidsutskottets beslut 

Kultur- och fritidsutskottets ledamöter godkänner ärendelistan för dagens 

sammanträde.  

 

___________________ 
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§ 86 Dnr 2019/000401 803 

Fysisk aktivitet  

Kultur- och fritidsutskottets beslut 

Kultur- och fritidsutskottet ger utvecklingsavdelningen i uppdrag att under 

2020 påbörja arbetet med ett program för ökad fysisk aktivitet.  

 

Sammanfattning 

Vid dagens möte deltar folkhälsosamordnarna Mirja Holgersson och Anton 

Palmér samt folkhälsosamordnare Anders Degerman för att prata om fysisk 

aktivitet. 

 

Människan är bygd för rörelse. Följderna av att vara fysiskt inaktiv blir 

därför allvarliga då stillasittande leder till att både den fysiska och psykiska 

statusen faller och risken för ohälsa ökar. Rekommendationen för fysisk 

aktivitet för barn och unga är minst en timma per dag, motsvarande 

rekommendation för vuxna är minst 150 minuter i veckan. Vi ser genom 

undersökningar som görs att graden av fysisk aktivitet skiljer sig en del 

mellan olika grupper, flickor rör sig t.ex. mindre än pojkar, flickor med 

utländsk bakgrund rör sig mindre än flickor med svensk bakgrund och barn 

som kommer från familjer med god ekonomi rör sig mer än barn från 

familjer med sämre ekonomisk standard. De socioekonomiska skillnaderna 

när det gäller fysisk aktivitet är tydlig även när det gäller den vuxna 

befolkningen. 

 

Under våren genomförde utvecklingsavdelningen (fritid/folkhälsa) två 

idéseminarier om fysisk aktivitet, ett seminarium dagtid för de som i sin 

profession arbetar med frågan och ett på kvällstid för civilsamhället, det 

sistnämnda arrangerades tillsammans med Smålandsidrotten. På 

seminarierna ställdes frågorna 

 Vad finns i Vimmerby? 

 Vilka behov finns i Vimmerby? 

 Vilka hinder/möjligheter finns det för att vara fysisk aktiv? 

 Vad kan vi göra enskilt i föreningarna/verksamheterna och vad kan vi 

göra tillsammans? 

 

Idéerna och förslagen som kom upp var många men också flera frågor, t.ex; 

 Vem ansvarar för genomförandet? 

 Vad ska prioriteras? 
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 Vad är realistiskt? 

 

Hur går vi vidare? 

 Samla de som deltog (samt ev. nya intresserade) på vårens 

idéseminarium någon gång under hösten. Denna gång är uppgiften att 

föreslå en prioritering av områden, dels utifrån hur viktiga de anses 

vara och dels hur realistiskt ett genomförande är. Även viss 

fördelning av ansvar för vem som ska/bör genomföra bör ske samt att 

hitta samverkansmöjligheter.  

 Fördela ansvaret så de förslag som hör hemma hos t.ex. barn- och- 

utbildningsnämnden kommer till dem, frågor till 

samhällsbyggnadsavdelningen till dem, utvecklingsavdelningen får 

sina frågor och de som tillhör civilsamhället går till ”rätt” föreningar 

o.s.v.  

 En del av frågorna går till verksamhetsplanen för att genomföra 

kommande folkhälsoplan där fysisk aktivitet sannolikt blir ett av de 

prioriterade målområdena.  

 Skapa en Cykelstrategi för att på så vis ha en tydlig plan för hur vi 

vill underlätta cyklandet. Att cykla ger vardagsmotion men är också 

viktigt för miljön och enligt det som framkom på idéseminariet vill 

många cykla men ser inte möjligheten.  

 Skapa ett Idrottspolitiskt program. Syftet är att ge möjligheter till 

fysisk aktivitet i ett bredare perspektiv som berör alla invånare i 

Vimmerby kommun där samverkan, kunskap och samsyn står i 

fokus.  

 

Vissa frågor ser vi kan ordnas med förhållandevis små medel men som ger 

mycket tillbaka. Ett exempel på det är att förbättra 

kommunikation/information om vad som faktiskt finns i Vimmerby 

kommun. 

 

Mötet diskuteras namn på programmet. Hur definieras ordet idrott? Ska det 

heta idrottspolitiskt program?  

 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsutskottet föreslår kommunstyrelsen att ge 

utvecklingsavdelningen i uppdrag att under 2020 påbörja arbetet med ett 

idrottspolitiskt program. 

 



 

 
 
Kultur- och fritidsutskottet 

Sammanträdesprotokoll Sida 16(22) 

Sammanträdesdatum 

2019-08-13 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Nytt beslutsförslag: Kultur- och fritidsutskottet ger utvecklingsavdelningen i 

uppdrag att under 2020 påbörja arbetet med ett program för ökad fysisk 

aktivitet. 

 

 

Beslutet skickas till 

Utvecklingsavdelningen 

 

___________________ 

 


