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i~ANDLING 

Dnr2013/217 

Svar på motion om en kommunal plan för idrott och fritidsliv 

INLEDNING 
Marcus Andersson (SBÄ), Daniel Ahlin (SBA), Magnus Eriksson (SBÄ) och Bror-Erik 
Andersson (SBÄ) inkom den 7 maj 2013 med rubricerad motion. Motionärerna före
slår att en tillfällig idrotts-och fritidslivsberedning tillsätts som ska arbeta fram en 
långsiktig (12 år framåt) kommunal strategisk plan för idrott och fritidsliv i Sala, 
som visar det behov föreningslivet i Sala har inom idrott och fritidsliv, i nära samar
bete med föreningslivet, näringslivet och förvaltningen. I motionen beskrivs även 
vad den kommunala planen för idrott och fritidsliv ska innehålla. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/225/1, motionssvar från kommunstyrelsens ordförande 
Bilaga KS 2013/225/2, yttrande från kommunstyrelsens förvaltning 
Bilaga KS 2013/225/3, motion 
Ledningsutskottets beslut 2013-10-01, § 251 

Yrkanden 
Ulrika Spåreho (S) yrkar 
att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 
att ge kultur- och fritidsutskottet i uppdrag att ta fram en lokal idrotts- och fritids
plan för Sala kommun i samarbete med det lokala idrotts- och föreningslivet, 
att den lokala idrotts- och fritidsplanen ska innehålla nulägesbeskrivning, vision, 
mål och strategi på hur Salas idrotts- och fritidsliv kan utvecklas fram till 2024, 
att förslag på en lokal idrotts- och förenings plan, som fastställs av kommunfullmäk
tige, redovisas till kommunstyrelsen senast 31 maj 2014, samt 
att därmed anse motionen besvarad. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att ge kultur- och fritidsutskottet i uppdrag att ta fram en lokal idrotts- och fritids
plan för Sala kommun i samarbete med det lokala idrotts- och föreningslivet, 

att den lokala idrotts- och fritidsplanen ska innehålla n uläges beskrivning, vision, 
mål och strategi på hur Salas idrotts- och fritidsliv kan utvecklas fram till 2024, 

att förslag på en lokal idrotts- och föreningsplan, som fastställs av kommunfullmäk
tige, redovisas till kommunstyrelsen senast 31 maj 2014, samt 

att därmed anse motionen besvarad. 

Utdrag 

kommunfullmäktige 

l Utdragsbestyrkande 

j-> 
( ;IC 

29 (41) 



§ 251 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2013-10-01 

Dnr 2013/217 

Svar på motion om en kommunal plan för idrott och fritidsliv 

INLEDNING 
Marcus Andersson (SBÄ), Daniel Ahlin (SBÄ), Magnus Eriksson (SBÄ) och Bror-Erik 
Andersson (SBÄ) inkom den 7 maj 2013 med rubricerad motion. Motionärerna före
slår att en tillfällig idrotts-och fritidslivsberedning tillsätts som ska arbeta fram en 
långsiktig (12 år framåt) kommunal strategisk plan för idrott och fritidsliv i Sala, 
som visar det behov föreningslivet i Sala har inom idrott och fritidsliv, i nära samar
bete med förenings livet, näringslivet och förvaltningen. I motionen beskrivs även 
vad den kommunala planen för idrott och fritidsliv ska innehålla. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/225/1, motionssvar från kommunstyrelsens ordförande 
Bilaga KS 2013/225/2, yttrande från kommunstyrelsens förvaltning 
Bilaga KS 2013/225/3, motion 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 
att avslå motionen. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 

att avslå motionen. 

Utdrag 
kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
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KOMMUNSTYRELSEN 
Per-Olov Rapp Ink. 21113 ·09· _2'5 

Svar på motion, Sala kommun behöver en kommunal plan för 
idrott och föreningsliv 

Marcus Andersson (SBÄ), Daniel Ahlin (SBÄ), Magnus Eriksson (SBÄ) och Bror-Erik 
Andersson (SBÄJ inkom den 7 maj 2013e med rubricerad motion. Motionärerna 
föreslår 

Att kommunfullmäktige tillsätter en tillfällig idrotts- och fritidslivsberedning, 
som under 2013 arbetar med att ta fram en "Kommunal strategisk plan för 
idrott och fritidsliv i Sala". Det vill säga en långsiktig plan på 12 år som påvisar 
det behov som föreningslivet i Sala har inom idrott och fritids/iv, i nara 
samarbete med föreningslivet näringslivet och förvaltningen. 

Att den kommunala planen idrott och fritidsliv innehåller: 
-en nulägesanalys, strategisk långsiktig plan för 12 år framåt,för att även 
kunna ge förslag till det totala investeringsbehovet inom idrotts- och fritidslivet, 
-kommunens möjligheter att genomföra dessa investeringar via samarbete med 
näringslivet, 
-en årlig handlingsplan med start från och med 2014 som redovisar både 
möjliga gemensamma aktiviteter och investeringar per år. 

Att kortsiktiga investeringar som man tänkt genomföra under 2013 i Vision 
Lärkan genomförs under året om föreningslivet så önskar det, men att de 
långsiktiga investeringarna läggs i den långsiktiga planenför att genomarbetas 
ordentligt tillsammans med föreningslivet och näringslivet för att påskynda och 
säkerställa att det finns täckning för investeringsbehovet. 

Att beredningen redovisar allt för kommunfullmäktige senast under november 
2013. 

Motionärerna skriver att under arbetet med kulturplanen kom det fram 
diskussioner om att det behövs en strategi för hur Salas idrottsliv ska utvecklas. För 
att Sala kommun ska kunna stödja de föreningar, som idag lägger ner massor av 
ideellt arbete med att utveckla idrotten och andra fritidsaktiviteter, är det av vikt att 
vi tillsammans arbetar fram en långsiktig plan för idrott och fritidsaktiviteter i Sala. 
Genom att göra en långsiktig strategi tillsammans med föreningslivet blir det lättare 
för både förvaltning, politiker och föreningsliv att veta vad de kan förvänta sig av 
Sala kommuns satsningar på idrotten, både nu och i framtiden. 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsen 
Box 304 
733 25 Sala 

Besöksadress: Stora Torget 1 
Växel: 0224-74 70 00 
Fax: 0224-188 50 
kommun.info@sala.se 
www.sala.se 

Per-Olov Rapp 
Kommunstyrelsens ordförande 

per -olov. rapp@ sala .se 
Direkt: 0224-74 7100 



Kommunstyrelsen 

Genom att samverka kommun, föreningsliv och näringsliv utvecklas kommunen, 
tillväxten ökar och tillsammans bygger vi upp fler starka varumärken i Sala 
kommun. Detta kan både näringsliv och föreningsliv dra nytta av. 

En snabb omvärldsanalys visar tydligt att behovet av kultur- och fritidsaktiviteter 
för kommunens befolkning blir större och större. Alla behöver stimulans för kropp 
och själ, oavsett om man mår bra eller dåligt Kultur- och fritidskontoret är således 
en viktig del av Sala kommuns infrastruktur. 

Kultur- och fritidskontorets ambition är att ge invånarna möjligheter till idrott, 
motion, friskvård, kultur, avkoppling, positiva upplevelser och livsstilsförändringar 
inom kultur- och fritidssektorn, i synnerhet för barn och ungdomar. Det är av stor 
vikt att människors välbefinnande ökar för att ge dem kraft och ork att klara av 
omvärldens allt större krav, utan att livskvaliteten sänks. 

I Sala kmninun finns ett rikt utbud av olika idrotts- och fritidsaktiviteter. Det finns 
ett flertal motionsanläggningar för både inom- och utomhusaktiviteter och drygt 
200 föreningar. Kommunfullmäktige i Sala kommun antar årligen en strategisk 
plan, senast för perioden 2014-2016. Syftet med den strategiska planen är att 
sätta upp mål som går i riktning mot vision Sala 2024. Behov av förbättringar 
och nya investeringar återkommer naturligt i de kontakter med föreningslivet som 
föregår antagandet av de strategiska planerna. Att kommunfullmäktige skulle 
tillsätta en tillfällig idrotts- och fritidsberedning att överblicka framtida 
investeringsbehov i ett 12 års-period bedömer jag som orealistiskt 

!dag finns flera planer framtagna för idrott- och fritids- j friluftsliv, bL a vision Lärkan 
och handlingsplan för MånsOlsområdet Behov av prioriteringar och investeringar 
behandlas med fördel i de treåriga strategiska planerna som fullmäktige antar i juni 
varje år. 

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att ledningsutskottet föreslår att 
kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att avslå motionen 

Per-Olov Rapp (S) 

Ordförande kommunstyrelsen 
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YTIRANDE 

Motion, Sala kommun behöver en kommunal plan för idrott och 
fritidsliv 
Sala bästa anser att det behövs en långsiktig strategi för hur Salas idrottsliv och 
andra fritidsaktiviteter skall utvecklas. Detta skall ske tillsammans med 
föreningslivet och sträcka sig längre än en mandatperiod för att förvaltningen, 
politiken och föreningslivet skall veta vad de kan förvänta sig av Sala kommuns 
satsningar på idrott i framtiden. 

Detta skall ses som en del i satsningen för att Sala kommun skall nå sin vision 2024 
med 25 000 invånare. 

En snabb omvärldsanalys visar tydligt att behovet av kultur- och fritidsaktiviteter 
för kommunens befolkning blir större och större. Detta alldeles oavsett om man mår 
bra eller dåligt stimulans för kropp och själ behöver alla. Kultur- och fritidskontoret 
~r således en mycket viktig del av Sala kornmuns infrastwktur 

Kultur- och fritidskontoret ambition är att ge invånarna möjligheter till idrott, 
motion, friskvård, kultur, avkoppling, positiva upplevelser och livsstilsförändringar 
inom kultur- och fritidssektorn. I synnerhet barn och ungdom. Det är av 
utomordentlig stor betydelse att människors välbefinnande ökar för att ge dem kraft 
och ork att klara omvärldens allt högre krav på dem utan att livskvaliteten minskar. 

Kultur- och fritidskontoret yrkar bifall till motionens intentioner om en Kommunal 
strategisk plan för idrott och fritidsliv i Sala. 

Precis som med framtagandet av kulturplanen måste man i samband med beslutet 
gällande Kommunal strategisk plan för idrott och fritidsliv i Sala se över tidsplan, 
resurser och redovisning. 

Kultur & Fritid 

A~/!;:::! 
R~Ni~S'on 
Kontorschef 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Box 304 

733 25 Sala 

Besöksadress: Norra Esplanaden 5, Sala 
Växel: 0224-74 70 00 
Fax: 0224-188 50 
kommun.info@sala.se 
www.sala.se 

Roger Nilsson 
Kontorschef 
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Bilaga KS 2013/225/3 

S~LASI 
BASTA. 

MOTION Sid 1(2) 

2013-05-05 

Sala kommun behöver även en kommunal plan för idrott och fritidslivet i Sala! 

Under 2012 drev Salas Bästa igenom att kommunen skulle få en efterlängtad kulturplan i Sala. 
Under planeringen av kulturplanen kom det då också fram under diskussioner mellan dåvarande 
ordförande i kulturutskottet, Hanna Westman (Sbä), med både kultur- och fritidsenheten och 
föreningslivet att det även behövs en strategi för hur Salas idrottsliv ska utvecklas! Det finns sedan 
tidigare majoritet ett förslag för hur Vision Lärkan ska utvecklas, men Vision Lärkan är bara en del 
av idrottsverksamheten i Sala, precis som att Kulturhuset bara är en del av kulturverksamheten i 
Sala. För att Sala kommun ska kunna stödja de föreningar som idag lägger ner massor av ideellt 
arbete med att utveckla idrotten och andra fritidsaktiviteter och de ska få större förtroende för 
Salas politiker, anser vi att det är av vikt att vi tillsammans arbetar fram en långsiktig plan även för 
idrott och andra fritidsaktiviteter i Sala. Genom att lägga en långsiktig strategi tillsammans med 
föreningslivet som sträcker sig längre än en mandatperiod kommer det att bli lättare för både 
förvaltning, politiker och föreningsliv att veta vad de kan förvänta sig av Sala kommuns satsningar 
på idrott från nu in i framtiden. 

Vi politiker måste tänka mer långsiktigt för att få någon verkstad och vi måste arbeta närmare de 
ideella krafterna i samhället och näringslivet för att bygga långsiktiga relationer för att skapa 
tillväxt. Rätt investering i rätt tid, under lång tid som även passar in på de behov som föreningar 
har som vill satsa på sin verksamhet för att få den att växa. Om Sala ska nå sin vision 2024 med 25 
000 invånare krävs det att kultur och fritid får sin del av utvecklingen. Här finns det precis som 
inom kulturverksamheten också massor av möjligheter att skapa aktiviteter och interaktioner med 
det lokala näringslivet och även större sponsorer i framtiden. Genom att samverka kommun
föreningsliv-näringsliv utvecklas kommunen och tillväxten ökar samt att vi tillsammans bygger upp 
fler starka varumärken i sala kommun som både näringsliv och föreningsliv kan dra nytta av i sin 
marknadsföring. Det stärker även kommunens varumärke när vi ska konkurrera med andra 
kommuner om invånare. 

Vi yrkar därför: 
Att kommunfullmäktige tillsätter en tillfällig idrotts- och fritidslivsberedning, som under 2013 
arbetar med att ta fram en "Kommunal strategisk plan för idrott och fritidsliv i sala", 
d v s en långsiktig plan på 12 år (3 mandatperioder), som påvisar det behov som föreningslivet i 
Sala har inom idrott och fritidsliv i nära samarbete med föreningslivet, näringslivet och 
förvaltningen. 

Att den kommunala planen för idrott och fritidsliv innehåller: 
- En nulägesanalys, strategiskt långsiktig plan för 12 år framåt, för att även kunna ge förslag till det 
totala investeringsbehovet inom idrotts- och fritidslivet. 
- Kommunens möjligheter att genomföra dessa investeringar via samarbete med näringslivet 

- En årlig handlingsplan med start fr o m 2014 som redovisar både möjliga gemensamma 
aktiviteter och investeringar per år. 

SALAKOMMU · 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink. 2013 -05- O 7 



MOTION Sid 2(2) 

2013-05-05 

Sala kommun behöver även en kommunal plan för idrott och fritidslivet i Sala! 

Att de kortsiktiga investeringar som man tänkt genomföra under 2013 i vision Lärkan genomförs 
under året om föreningslivet så önskar, men att de långsiktiga investeringarna läggs in i den 
långsiktiga planen för att genomarbetas ordentligt tillsammans med föreningslivet och näringslivet 
för att påskynda och säkerställa att det finns täckning för investeringsbehovet. 

Att beredningen redovisar allt inför kommunfullmäktige senast november 2013. 

Sala den 5 maj 2013: 

( 
an i el Ahlin, kommunfullmäktige Salas Bästa 

Victoria Pahlen, kommunfullmäktige Salas Bästa 

Bra··-Erik Andersson, kommunfullmäktige Salas Bästa 


