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Kultur- och fritidsnämnden

Förslag till folkhälsostrategi
Förslag till beslut
Kultur-och fritidsnämnden beslutar att lämna följande yttrande till
Kommunstyrelsens arbetsutskott::
Först och främst måste man klargöra att detta är ett folkhälsopolitiskt
program och inte en folkhälsostrategi, vilket framgår i text men inte i
ärenderubrik.
Kultur- och fritidsnämnden ställer sig positiva till ett övergripande
gemensamt visionsprogram för folkhälsa i Hörby Kommun.
Nämnden anser det är en mycket viktig och prioriterad fråga som går
helt i linje med visionen i det Kultur- och fritidspolitiska programmet
Nämnden vill påtala att dokumentet i det stora hela är bra och
genomarbetat, men anser det är olyckligt att Kultur och Fritid inte
varit mer involverade i ett tidigare skede. Detta då hela nämndens
ansvarsområde är starkt förknippat med folkhälsa. Idrott, fritid och
kultur har en mycket stor påverkan på människors välbefinnande och
borde därför lyfts tydligare i skrivelsen
Att man valt att fokusera på fyra områden som har större
utvecklingsbehov är bra, men från nämndens ansvarsområde behöver
vikten av fysisk aktivitet lyftas ännu mer. Både för gamla och unga.
Detta är ett område som måste förbättras för en starkare,
hälsosammare kommun

Hörby kommun, 242 80 Hörby | Besöksadress: | Tel: 0415- 37 80 00 | Fax: 0415-134 77
kommunen@horby.se | www.horby.se

Sida

TJÄNSTESKRIVELSE
Version

2018-09-13

2 (3)
Dnr

KFN 2018/066

Kultur- Fritid- och Utbildningsförvaltningen

I nulägesanalysen nämns att ungdomar i åk nio utförde lite fysisk
aktivitet. Detta stämmer helt med nämndens bild av idrotten i
Hörby. I jämförelse med andra kommuner i Skåne så ligger
aktivitetsnivån lågt i Hörby bland ungdomar. Det är av största vikt
att man redan i unga år får en god bild av fysisk aktivitet och på det
sättet redan där sätter former för ett livslångt motionerande. Även
idrottsrörelsen, genom sin nya strategi 2025 ”Svensk idrott –
världens bästa”, är i ett stort förändringsarbete för att stärka ett
livslångt idrottande. En samverkan mellan kommun och
idrottsrörelse kommer vara helt avgörande för ett lyckat resultat

Följande tillägg/omformulering önskar Kultur- och Fritidsnämnden
göra under kommunens folkhälsomål:
Under delaktighet och inflytande. Omformulera till ”Öka
informationen kring Kultur- och Fritidsmöjligheter för alla åldrar”
(viktigt att kulturen också kommer med)
Under barn och ungas uppväxtvillkor. Lägga till ”Öka den fysiska
aktiviteten bland barn och unga”
Nämnden påtalar vidare vikten av att bryta ner programmet till
konkreta handlingsplaner för att kunna nå visionerna/målen.
Handlingsplanerna behöver sedan en realistisk budget. Att lägga hela
ansvaret på nämnderna och deras befintliga budgetar ser Kultur- och
fritidsnämnden som en riskfaktor för uppnåendegraden av
målsättningarna. Väljer man ett övergripande politiskt program för
ökad folkhälsa måste man vara beredd att avsätta medel för arbetet.
Förslagsvis avsätts medel för folkhälsosatsningar i
budgetberedningen
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Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott har vid sitt sammanträde 2018-0829 beslutat att förslag till folkhälsostrategi remitteras till övriga
nämnder för yttrande senast 2018-09-30
Beslutsunderlag
Förslag till folkhälsostrategi
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Marcus Kulle
Kultur- och
fritidschef

