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Idrott- och fritidsnämnden 

Åtgärder för ökad jämställdhet och jämlikhet 

Förslag till beslut 
Idrotts-  och fritidsnämnden föreslås besluta 

att uppdra till stadsbyggnadsförvaltningen att utreda och återkomma till nämnden med 
förslag till förändringar inom nämndens regelverk för att uppnå ökad jämställdhet och 
jämlikhet. 

att utredningen även ska omfatta förhållandet att alltfler barn- och unga väljer att lämna den 
föreningsorganiserade idrotten. 

att utredningen ska innehålla en analys av jämställdhetsperspektivet i nämndens budget. 

Sammanfattning 
Stadsbyggnadsförvaltningen föreslås få nämndens uppdrag att, i enlighet med 
verksamhetsplanen 2016 och kommunfullmäktiges uppdrag om arbete med 
j ämställdhetsintegrering i all kommunal service, utreda och återkomma till nämnden med 
förslag till förändringar inom nämndens regelverk, som leder till ökad jämställdhet och 
jämlikhet inom nämndens verksamhetsområde. Utredningen även ska omfatta förhållandet att 
alltfler barn- och unga väljer att lämna den föreningsorganiserade idrotten samt en analys av 
jämställdhetsperspektivet i nämndens budget 

Ärendet 
Via mål och budget 2016 — 2018 har kommunfullmäktige uppdragit till samtliga nämnder och 
styrelser att arbeta med j ämställdhetsintegrering utifrån den beslutade CEMR handlingsplanen 
i all kommunal service och i den kommunala organisationen (CEMR = Council of European 
Municipalities and Regions som representerar europeiska kommuner och regioner.) 

I sin verksamhetsplan för 2016 har nämnden angivit åtgärder och konsekvenser som 
uppdraget föranleder. Däribland att lägga en solid grund för ett framtida systematiskt och 
initierat arbete med jämställdhetsintegrering samt analys av jämställdhetsperspektivet i 
nämndens budget. 
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Det kan komma att krävas förändringar inom nämndens beslutade regelverk, exempelvis 
regler för föreningsbidrag eller systemet för markeringsavgift, för att uppnå önskat resultat. 

Stadsbyggnadsförvaltningen föreslås få nämndens uppdrag att, i enlighet med 
verksamhetsplanen 2016 och kommunfullmäktiges uppdrag om arbete med 
j ämställdhetsintegrering i all kommunal service, utreda och återkomma till nämnden med 
förslag till förändringar inom nämndens regelverk, som leder till ökad jämställdhet och 
jämlikhet inom nämndens verksamhetsområde. 

Den nyligen genomförda fritidsvaneundersökningen och kartläggningen av hur nämndens 
subventioner fördelas mellan kön och olika idrotter utgör underlag för arbetet. En annan 
utgångspunkt är det idrotts- och fritidspolitiska programmet. 

Redovisningen ska även, i enlighet med nämndens verksamhetsplan 2016, innehålla en analys 
av jämställdhetsperspektivet i nämndens budget. 

Huvuddelen av nämndens stöd tas emot av den föreningsorganiserade idrotten och 
förhållandet att alltfler väljer att lämnar idrotten i unga år är därför bekymmersamt. Tidig 
selektering, toppning och elitsatsning som leder till utslagning är några orsaker och det är inte 
förenligt med målen för kommunens stöd. Därför ska utredningen även omfatta detta 
förhållande inom föreningsidrotten och återkomma till nämnden med förslag på åtgärder för 
att få fler att delta i idrott längre. 

Stadsbyggnadsförvaltningen 

Mats Norrbom 
Stadsbyggnadsdirektör 
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