
Slutkonferens FASiS
16 november 2022, 9.30



Välkomna
Mia Vejdal, verksamhetschef Välfärd och Folkhälsa, Region Sörmland





Agenda förmiddag

09.30 – 09.40 Välkommen, Mia Vejdal, chef Välfärd och Folkhälsa, Region Sörmland 

09.45 – 10.10 Hur främjar vi fysisk aktivitet tillsammans? Per Nilsson, ordförande i Kommittén för främjande av ökad fysisk aktivitet 

10.10 – 10.30 FASiS-projektets upplägg, och erfarenheter. Johannes Hedlund, strateg Region Sörmland samt projektledare för FASiS

Paus 10 min 

10.40 – 11.15 Genomlysningen av kommunernas och Regionens styrande dokument. Johan Faskunger, fil.dr i fysisk aktivitet och hälsovetenskap 

och Helena Tobiasson, bitr. lektor i Interaktionsdesign, Mälardalens universitet

11.20 – 11.50 Tre kommunala exempel: 

- Strängnäs berättar om deras arbete med markanvisning kring rörelse- främjande miljöer. Anders Johansson 

- Eskilstuna berättar om den nya lekplatsplanen. Marianne Hagman och Lovisa Ehrlin 

- Flen visar ett GIS-inventeringsverktyg som är under framtagande. Carl-Fredrik Svensson 

11.50 – 12.00 Summering av förmiddagen och koppling till Region Sörmlands nya RUS-prioriteringar. Mia Vejdal

12.00 - 13.00 Lunch. Digital del avslutas.



Vardagsrörelsens betydelse
-Hur främjar vi fysisk aktivet tillsammans?

Per Nilsson – ordförande, Kommittén för främjande av ökad fysisk aktivitet



Vi lever i ett välfärdssamhälle



Fysisk aktivitet och hälsa – varje steg räknas

Kommittén för främjande av ökad fysisk aktivitet

”Mirakelmedicin”, ”Stillasittande vårt nya röka”

Fysisk aktivitet: Förebyggande, Behandling, Rehabilitering

Olika aktiviteter, utgångspunkter och motiv

Kroppen gör ingen skillnad på rörelsen, men upplevelsen skiljer sig 
åt

Små förändringar och ”det första steget” har stor betydelse



Varför gör vi inte som vi borde göra?

Kommittén för främjande av ökad fysisk aktivitet

Samhällets grundläggande villkor

Individens tidigare uppväxtvillkor 
och nuvarande levnadsförhållanden

Skapar olika mönster i levnadsvanor 
och livsstilar

Påverkar hälsan



Utredningens uppdrag

➢Öka kunskapen om de positiva effekterna av fysisk 
aktivitet

➢Sprida framgångsfaktorer och goda exempel 

➢Mobilisera och engagera relevanta aktörer i samhället

Kommittén för Främjande av ökad fysisk aktivitet



Centrala byggstenar 

➢Det tvärsektoriella folkhälsoperspektivet

➢Främja och möjliggöra hälsosamma val

➢Jämlik hälsa

➢Systematik och långsiktighet

Kommittén för Främjande av ökad fysisk aktivitet



Utmaningar

• Stora skillnader – mellan individer och grupper

• Proaktiva arbetssätt får stå tillbaka för akuta och 

reaktiva

• Glapp mellan kunskap och praktik

• Implementeringsstöd

• Kapacitetsbrist genomförare

• Tvärsektoriellt arbete på alla nivåer förutsätter 

högre prioritet

Kommittén för främjande av ökad fysisk aktivitet



De nya riktlinjernas budskap –
förutsättningar behöver skapas av många

Arbetet med att skapa jämlika 

möjligheter till fysisk aktivitet och 

minskat stillasittande behöver bedrivas 

inom och mellan många 

samhällssektorer och på många olika 

nivåer.

Illustration: Folkhälsomyndigheten 2021

Kommittén för främjande av ökad fysisk aktivitet



En sammanhållen struktur som främjar 

fysisk aktivitet (WHO)

Kommittén för främjande av ökad fysisk aktivitet



Åtta investeringar som fungerar

1. Rörelsefrämjande skola

2. Aktiv transport

3. Hälsofrämjande stadsplanering 

4. Hälsofrämjande hälso- och 
sjukvård

5. Kommunikation och massmedia

6. Idrott och fritidsaktiviteter för alla

7. Aktiva arbetsplatser

8. Samhällsbaserade program 

Kommittén för främjande av ökad fysisk aktivitet



Redovisning av uppdraget 

Kommittén för Främjande av ökad fysisk aktivitet

Lämna förslag på åtgärder Delredovisning februari 
2022

Slutredovisning den 1 mars 
2023



Vårt bidrag

• Slutrapport, våren 2023

Kommittén för främjande av ökad fysisk aktivitet

Delrapport 1: Positionering och
lägesbeskrivning

Delrapport 2: Fem förslag

Slutrapporten: “3-15-3 – modellen”,  våren 
2023

Överlämnande



Vad kan vi göra? – en summering 

1. Påverka samhällsplaneringen (fysiskt och psykiskt) och 
ansvarsstrukturen

2. Förändra villkoren på våra stora livsarenor (skola, arbete, fritid, 
vänkrets, familjeliv mm.) 

3. Kunskap och inspiration kan förändra världen!

4. Förståelse, bemötande och individualisering är betydelsefullt.

5. Börja i vardagen, hitta det du tycker om, bryt mönster, skapa 
sociala sammanhang, hitta din personliga motivation; ”skönt att 
röra på sig, ´fysisk tandborstning´, kunna gå igen, träna inför….,” 
etc.

6. ”Bästa träningen/fysiska aktiviteten, är den som blir av…”

Kommittén för främjande av ökad fysisk aktivitet



Frågor och förslag?

– Slutrapport, våren 2023

Slutrapport, våren 2023



Kontakt

per.nilsson@gih.se

kajsa.mickelsson@regeringskansliet.se 

www.framjafys.se 

LinkledIn: Främjafys

Kommittén för främjande av ökad fysisk aktivitet



FASiS – struktur, arbete och erfarenheter
Johannes Hedlund – strateg och projektledare Region Sörmland



År Avstånd

A 1919 9.7 km

B 1950 1.6 km

C 1979 800 m

D 2007 300 m 

På 88 år (på fyra generationer)
har vi en minskning i frigående
med 9.4 km En minskning med ca 97%

ONE FALSE MOVE... 

A Study of Children's Independent Mobility 

Mayer Hillman, John Adams and John Whitelegg











Projektmål

● Genomlysning (ÖP, DP, RUS, Strukturbild, cykelstrategi mm)

● Kompetensutveckling (fysisk planering – folkhälsa – regional utvecklig)

● Utforskande (verktyg, analyser, perspektiv mm)



Masteruppsatser



Genomlysning

Helena Tobiasson
Bitr. lektor i Innovation och Design, MDU

Johan Faskunger 
fil.dr i fysisk aktivitet och hälsovetenskap



Inventering



Arbetssätt
● Nätverksträffar

● Utbildningar

● Tvärsektoriella rörelseråd

● Studiebesök



Nio slutsatser av projektet
● Den fysiska planeringen har blivit ett verktyg för att samordna olika beslutnivåer, politikområden och 

verksamheter när det gäller insatser för att främja folkhälsan.

● Att planera för rörelse behöver tas med oftare och tidigare i fysisk planering.

● Att det finns många goda exempel av hur man kan planera in rörelse med förhållandevis enkla medel.

● Forum för samverkan kan vara en utmaning i en kommun.

● Bra dialog med Regionen och övriga kommuner.

● Synen på risk. Det är lätt att fastna i risken för olyckor när barn cyklar eller leker trots att risken för ohälsa 

p.g.a. stillasittande är mer utbredd.

● Förståelse för värdet av rörelser i vardagslivet och att investeringar i rörelse mångfalt betalar sig. 

● Viktigt att Regionen håller samman någon form av nätverk med inriktning just folkhälsa i 

stadsbyggnad/Samhällsplanering.

● Projektet har gett fler perspektiv på vad fysisk aktivitet är och vilka verktyg vi har i 

samhällsbyggnadsprocessen för att stimulera aktiva livsstilar. Framförallt perspektivförskjutningen mot 

rörelseförståelse och rörelsefrämjande har gjort skillnad.



Rörelsefrämjande offentliga miljöer

● Skapa tidiga positiva erfarenheter

● Integrera fysisk aktivitet i det dagliga livet

● Nivåanpassad utmaning

● Utmaningar för alla former av intressen

● Balanserad riskbedömning



Genomlysning av kommunernas och 
Regionens styrande dokument

Johan Faskunger, fil.dr i fysisk aktivitet och hälsovetenskap

Helena Tobiasson, biträdande lektor i Innovation och design, MDU



Varför främja fysisk aktivitet?

WHO har räknat på bördan med 
stillasittande livsstilar:

● Orsakar 2 miljoner dödsfall i världen varje år

● Hälso- och sjukvårdskostnader: > USD 54 miljarder 

Förlorad produktivitet: USD 14 miljarder

● 23 % av vuxna och 81 % av barn och ungdomar når inte 

rekommendationen för fysisk aktivitet och hälsa!



Stor samhällsnytta med 

insatser för att främja 

fysisk aktivitet!

● Socialt värde: 1 → 3.28

● Ekonomiskt och socialt värde: 1 → 3.91

Referens: Sheffield Hallam University & Sport England. Measuring the social and economic impact of

sport and physical activity in England



Delar av genomlysningen:

● Genomlysning av styrande dokument

● Enkät till kommunerna

● Djupintervjuer med kommunerna & regionen



Styrande dokument
framträdande teman

• Natur/friluftsområden som resurs och konkurrensfördel

• Natur/friluftsområden ska bevaras, utvecklas och tillgängliggöras

• Gång- och cykeltrafik är viktigt

• Främja gång- och cykeltrafik

• Fysisk planering för att främja tillgänglighet, trygghet, jämställdhet

• Anläggningar, platser och ytor för fysisk aktivitet är viktiga, t ex 

skolgårdar, lekplatser

• Fysisk aktivitet och folkhälsa inkl jämlika och jämställda 

förutsättningar till en aktiv fritid



Styrande dokument
citat från temat: Natur som resurs

● ”Möjligheterna till ett rikt friluftsliv är stora 

i kommunen. Detta har stor betydelse för 

invånarnas livskvalitet och kommunens 

attraktivitet som bostadsort”

● ”Riktlinjer och åtgärdsförslag för friluftsliv 

och naturvård bidrar till utveckling av 

friluftsliv och besöksmål” 

● ”Synkronisera ekologiska och rekreativa 

strukturer i grönstrukturen vid ny 

bebyggelse och i planering för rekreation 

och friluftsliv”

● ”Nyproduktion av bostäder ska prioriteras i 

pendlingsnära lägen men med nära tillgång 

till naturmiljöer” 



Styrande dokument
citat från tema: Gång och cykel

● ”Att välja cykel till och från skolan, arbetet eller 

mataffären kan vara ett effektivt sätt att 

kombinera resväg och vardagsmotion”

● ” En ökad motivation till att cykla kan leda till att 

fler färdas ute på cykelvägarna. Motivationen kan 

ökas genom exempelvis kampanjer, spridning av 

kunskap och genomförande av utbildningar”

● ”För att kunna beakta barnets eget perspektiv och 

barnrättsperspektivet bör barnen engageras och 

fråga om deras synpunkter på cykelfrågor som rör 

barnens vardag” 

● ”Bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle och ett 

transportsystem som kännetecknas av god 

tillgänglighet, trafiksäkerhet och trygghet för alla 

trafikanter” 

● ”Ökad cykling bidrar till minskad klimatpåverkan, 

för-bättrad trafiksäkerhet, minskat buller och 

lokala utsläpp, förbättrad tillgänglighet i städer 

och förbättrade hälsoeffekter från ökad fysisk 

aktivitet” Sörmlands cykelstrategi



Teman som saknas eller sällan 
nämns

• Riktade insatser mot individer 

och grupper 

• Insatser för att tvinga ned 

hastigheter på motorfordon?

• Förvaltningsövergripande 

handlingsplan för fysisk aktivitet

• Folkhälsa och 

folkhälsoperspektivet

• De vita ytorna (snö och is) för 

fysisk aktivitet vintertid



• Anläggningars och platsers 

mångfunktionalitet och användbarhet

• Sörmlands strategi inom folkhälsa 

(och inom friluftsliv)?

• Strategi för medborgarmedverkan i 

arbetet med fysisk aktivitet och skapa 

attraktiva miljöer

• Hur bevara natur och friluftsområden 

när städer och orter ska förtätas?

Teman som saknas eller sällan 
nämns



Enkät
Kommunernas ”svaga” sidor



Enkät
Kommunernas ”starka” sidor



Intervjuer
framträdande teman: Svagt politiskt stöd

● ”om det hade varit en politisk prioritering 

så hade vi jobbat med det…”

● ”Det är ju lite olika vad styrdokumenten 

säger och vad politikerna vill ha… I 

styrdokumenten står det att folk ska gå och 

cykla, men det politikerna vill ha är en 

förbifart och fler parkeringsplatser för bil… 

Jag upplever att de inte riktigt stämmer 

överens!”

● ”Sen kan jag tycka att vi inte riktigt får stöd 

från politiken att genomföra saker”

● ”Jag tror att politiken egentligen vill det här. 

Jag tror inte att någon är emot hälsa och 

rörelse någonstans… men problemet är ju 

att de sitter så himla kort och då fokuserar 

de på vad som är populärt eller behöver 

göras här och nu…det är det som det 

handlar om tror jag. Det blir kortsiktigt.

Ett systemfel!”



Hur lyfter man frågan?

● ”I den här kommunen måste man vara 

noga med att lyfta fram kronor och ören”

● ” …det går att sälja på folkhälsosatsning… 

ja det är en kvalitet… och då har man ju 

kommit långt”

● ”dialog är nog en faktor där vi vet att vi 

skulle vilja och skulle behöva utvecklas så 

att fler får känna liksom medskapande till 

sitt stadsrum”

● ”förändrar perspektivet att folkhälsa, inte 

är ett hälso- och sjukvårdsperspektiv utan 

ett regionalt utvecklingsperspektiv”



Fast i stuprör - hur kommer man loss?

● ”i de här stora projekten…det är så många 

olika frågor som ska hanteras…och många 

inblandade självklart…många olika 

kompetenser…och ingen som specifikt 

jobbar för fysisk aktivitet och så…”

● ”Fysisk aktivitet borde definitivt kopplas 

ihop mer med folkhälsa och hållbarhet. Vi 

pratar om social hållbarhet…om 

integration och trygghet, men inte så 

mycket folkhälsa. Vi borde kunna ha det 

mer som ett ben i social hållbarhet”  

● ”Det är en stor risk att när ett dokument 

har tagits fram till exempel inom 

planeringen att det inte blir genomfört och 

kunskapen försvinner. Det är så lång tid 

fram tills att projektet är genomfört”

● ”därför är det viktigt att ha med sig många 

kompetenser. Och där måste alla 

kompetenser ha en samsyn ”Vad är det vi 

behöver och vill framåt?” Så att det inte blir 

att man bara bevakar sitt eget 

område….man måste se helheten”



Hur styr de styrande dokumenten?

● ”…det som har långsiktig strategisk 

betydelse det ska in i vår översiktsplan så 

man ska egentligen bara behöva gå till ett 

dokument för att titta vad kommunen vill 

och har för planer…”

● ”Det där är ju svårt…det är något vi brukar 

diskutera…liksom att vi har så många 

styrdokument…och hur ska vi tillämpa 

alla?”

● ”det står väldigt bra saker i vår 

översiktsplan men det är ganska få som har 

läst dom förhållandevis alltså - det är inte 

så många som tittar i översiktsplanen när 

de ska styra sitt arbete och göra 

prioriteringar och så”

● ”…bara för att det nämns i ett 

styrdokument så betyder det inte att det är 

det som genomförs…” 



På vilken budget och vilka ska göra det?

● ”Det följer ju aldrig en driftpeng med en 

investeringskrona…”

● ”genom att de tar in många olika 

förvaltningar visar att hälsa spänner över 

hela kommunens arbetsområde och 

verksamhetsområde - alla har liksom en del 

av att bidra med till god hälsa och god 

fysisk aktivitet så det tror jag kan bli 

någonting spännande ”…

● ”Man spelar aldrig in finanserna i ÖP-

arbetet”

● ”Vi har ju inget Regionplaneuppdrag 

lagstiftat utan när vi jobbar med 

kommunerna om fysisk planering då 

handlar det om att motivera oss, alltså vi 

måste ju tillföra något som för 

kommunerna är viktigt”



FASiS bidrag upplevs som mycket 
positivt!
● ”Jag måste säga att FASiS har gjort att frågorna har 

kommit upp…vilket de inte hade gjort annars. Så det är 

kul. Jag hoppas att det kan fortsätta på något sätt” 

● ”Och få bekräftat saker man redan gör… haha… ”det här 

gör ju vi ganska bra””

● ”vi har ju haft anledning att fundera över de här frågorna 

speciellt senaste året så det här projektet (FASiS) har ju gett en 

skjuts i att fundera över hur vi planerar och jag tror inte det 

här begreppet gestaltad livsmiljö har riktigt varit någonting vi 

har hanterat”

● ”Och det är många tjänstemän som är väldigt engagerade…jag 

märker det när jag har pratat med andra förvaltningar…att 

folk blir väldigt taggade”



Sammanfattning:

● Kommunerna arbetar inte primärt med riktade 

insatser

● Fysisk aktivitet och folkhälsa inte en tydlig del av 

planeringen

● Låg politisk prioritering, kunskap och kortsiktigt 

”tänk”

● Efterfrågar mer samordning, nätverkande och 

goda exempel (FASiS 2.0?)



Sammanfattning:

● Behov av förvaltningsöverskridande arbete 

och planering

● Kommunerna bra på att skapa villkoren

● Anläggningar, platser och ytor är man bra på

● Inte nödvändigtvis behov av en handlingsplan! 

Tråckla in frågan i närliggande frågor

● Kommunerna har inte koll på markens sociala 

värden

● Stort behov av att utveckla medborgardialogen



Världshälsoorganisationen

"Global progress to increase physical
activity has been slow, largely due to 
lack of awareness and investment" 
(WHO, 2018)



Eskilstuna kommun
Marianne Hagman, förvaltningschef stadsbyggnadsförvaltningen

Lovisa Ehrlin, planarkitekt, Stadsbyggnadsförvaltningen



Bakgrund & syfte 

• Ta fram strategi för hur vi ska jobba långsiktigt och hållbart med lekplatser

• Skapa ökad förståelse för varför barns lek och utemiljöer är viktiga

• Få en helhetsbild av nuläget och beskriva kommunens ambition för lekplatser



Mål

Övergripande mål med kommunens allmänna lekplatser:

• Ge barn tillgång till spännande och stimulerande lekmiljöer 

• Främja barns hälsa och utveckling 

• Skapa attraktiva mötesplatser för barn, ungdomar och vuxna. 



Kopplingar till FASiS

Barns lek och utemiljöer är viktiga

• Idag är barn mer stillasittande än någonsin

• Kommunens lekplatser ska därför vara inspirerande och locka till 
mer lek och rörelse, för både barn och vuxna

Främja barns hälsa och utveckling 

• Barn som vistas mycket ute är generellt friskare

• I inomhusmiljöer sprids smittor lättare

• Utomhusmiljöer ger möjligheter för barn att röra sig på och använda 
alla sina sinnen på samtidigt



Nuläge

Lägesbedömning

• Värdering av hur gynnsam placeringen är för användningen

• Vilka lekplatser bör satsas på och vilka är lämpliga att avveckla?

Skick

Säkerhet & riskbedömning

• Skapa miljöer där barn kan testa sina gränser inom säkra förhållanden

• Balanserad riskbedömning = Väga risker för olycksfall mot de 
hälsovärden som kommer ur stimulerande lekmiljöer



Lekplatstyper

Utflyktslekplats

• Liknar stadsdelslekplats men 
lockar besökare från andra 
stadsdelar eller städer

Närlek

• Lekmiljö i direkt anslutning till 
bostaden 

Områdeslekplats

• Mötesplats och lekmiljö för 
närmaste området

Stadsdelslekplats

• Mötesplats för hela stadsdelen 
och riktad till alla barn

Naturlek

Lekelement



Utredning

Behovsbedömning 

lekplatser



Behovsbedömning 

lekplatser



Eskilstuna Torshälla 

Ansvarig handläggare: Hanna Nordin. hanna.nordin7@eskilstuna.se 016-710 19 70

mailto:hanna.nordin7@eskilstuna.se


Strängnäs kommun
Anders Jonsson, samhällsbyggnadsstrateg



RÖRELSEFRÄMJANDE MILJÖER

Strateger
ÖP-handläggare
Miljökoordinatorer

Fastighetsägare
Byggherrar
Planarkitekter
Exploateringsingenjörer
Landskapsarkitekter
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Detaljprojektörer
Utförare
Byggledare
Kalkylerare

Brukare
Trädgårdsmästare
Parkpersonal

Invånare
Föreningar
Föregångare
Forskning

Politiska ställningstaganden/beslut

Finansiering/Ekonomisk insikt

Strategier/
Intentioner/
Ambitioner

Planering Markanvisning

Utformning/
Projektering/

Anläggning

Drift/
Underhåll

Markförvaltare

Organisationer
Sakkunniga
Eldsjälar



Utveckling av rörelsefrämjande anläggningar” i exploateringsområde 
Södra Årby/Läggesta Park



Innehåll
Målet med förstudien
Rörelsefrämjande miljöer och stadsplanering
Metod/beskrivning av projektet
Kalkyl
Förutsättningar för kommande projekt/fortsatt arbete delas in in SÅ/StS
Lärdomar från projektet









Flens kommun
Carl-Fredrik Svensson, avdelningschef fritid



Tillgänglighetsinventering Flen - Sörmlands hjärta

Hur tillgängliga är kommunens
anläggningar för idrott och fritid?

Sex platser/områden i centralorten
valdes ut för att inventeras.

Orrestaö bad & camping och närliggande Sjöängsparken

Sveaparken (stadsparken)

Aktivitetsstråket skolan till Hammarvallen

Lekplats Brogetorp

Del av Hammarvallen

Gårdsjöpromenaden



Orrestaö bad & camping, Flen















Tillgänglighetsinventering Flen - Sörmlands 
hjärta 



Mia Vejdal
Regionala utvecklingsstrategin i Sörmland och dess väg framåt



Vi vet vart vi ska

”ett jämställt och jämlikt 
samhälle där människor lever 
ett gott liv med god hälsa utan 
orättfärdiga skillnader” *

*Sörmlandsstrategins mål



5 prioriterade inriktningar för Sörmland
våra nyckelområden för en hållbar framtid

Jämlika livsvillkor och god hälsa för alla, med 

särskilt fokus på barn och unga

Goda boende- och livsmiljöer som ger jämlika 

möjligheter till arbete, välbefinnande och välfärd

En hållbar fysisk och digital tillgänglighet och 

mobilitet 

Kompetensförsörjning och livslångt lärande 

Ett växande och dynamiskt näringsliv som 

bidrar till hållbar omställning 



Lunchpaus

Hej då till ni som följt oss digitalt!



Agenda eftermiddag

13.00 - 13.05 Inledning eftermiddag, Mia Vejdal 

13.00 - 13.25 Två kommunala exempel. 

Trosa berättar om deras arbete med cykelvägar. Linda Axelsson 

Nyköping berättar om erfarenheter av FASiS-projektet. Therese Lindgren 

13.30 - 13.50 Rörelseförståelse som perspektiv i fysisk planering. Johannes Hedlund 

13.50 - 14.00 Paus 

14.00 - 14.45 Workshop kring erfarenheter, slutsatser, nya perspektiv och vägar framåt. 

Christian Udin, strateg Region Sörmland 

14.45 - 15.00 Sammanfattning av dagen. Mia Vejdal



Trosa kommun
Linda Axelsson, planchef



Gång- och cykelvägsanalys Trosa kommun 
2021 – kontinuerligt planeringsarbete

• Fokus på tätorterna Trosa, Vagnhärad och Västerljung

• Sammanställning av befintligt gc-nät i förhållande till viktiga 
målpunkter samt ÖP:s markanvändningskartor

• Kartläggning behov och brister samt andra funktioner

• Workshop med tjänstemän från samhällsbyggnad, ekologi, 
tekniska, kollektivtrafik, skolskjuts, turism samt 
kommunstyrelsens Planutskott (politiskt styrgrupp för ÖP)

• Underlag från tidigare ÖP-processer



Bristanalys för respektive tätort

Resultat utifrån dessa teman:

• Stråk och länkar
• Skyltning, information, rekreation
• Funktioner och säkerhet
• Skolskjuts och kollektivtrafik
• Drift och underhåll
• Övrigt



Så här använder vi vår gc-analys

• Fördelning av ansvar blir tydligt

• Särskilt avsatta kommunala 
investeringsmedel från politiken

• Underlag till kommande ansökan om
statlig medfinansiering

• Underlag till kommande detaljplaner 
och exploateringsavtal

===> Genomförandet är det viktiga



Nyköping kommun
Therese Lindgren, planarkitekt 



Hur kan vi främja fysisk rörelse genom
stadsbyggnad?

- Reflektioner från Nyköpings kommun 

Therese Lindgren, stadsplanerare, Nyköpings kommun 



Inspiration
Kunskapsuppdatering
Omvärldsanalys
Stadsbyggnadsforum
Parkförädlingsförslag
Prat kring frågorna - internt och med 
andra kommuner



Exempel på vad vi i Nyköping gör 



Reflektion: 
Vilka miljöer och stråk behöver vi skapa?  

Trafiksäkra

Tillgängliga 

Gena, orienterbara, framkomliga 

Trygga 

Motiverande att röra sig i/till 

Lekfulla? 

Motoriskt utmanande? 

Alternativa stråk utifrån 
lust och önskad 
upplevelse/utmaning? 

Grönskande?  
Varierade? 



Tack för visat intresse! 



Rörelseförståelse som 
perspektiv i fysisk planering 

Johannes Hedlund



Projektmål

● Att kartlägga kommunernas och regionens styrande dokument kring den fysiska 

planeringen samt identifiera om och hur dessa stimulerar fysisk aktivitet.  

● Vi vill genom utbildning öka kompetensen kring vikten av fysisk aktivitet samt den 

fysiska planeringens påverkan på folkhälsan. 

● Projektet vill, genom några fördjupade piloter, testa olika verktyg, analyser och 

perspektiv hur fysisk aktivitet kan inkluderas i den fysiska planeringen. 



Inventering





Rörelse

Rörelseförståelse

aktivt

förståelse är en avgörande kunskap för 

alla barn, ungdomar och vuxna för att vara 

delaktiga i samhället. 

läs



Rörelseförståelse

Bokstäver Ord Meningar Deltagande

Siffror Tal
Konstruktioner

Ekvationer Deltagande

Rörelser Sekvenser Aktiviteter
Aktivt

Deltagande



Själv-

förtroende

MotivationRörelse-

kompetens

Aktivt

deltagande

Själv-

ständighet

Handlings-

utrymme &

Autonomi

Samhörighet (sig själv, människor, platser, 

objekt, grupper och levande ting) 

Anknytning

Självbestämmandeteorin

Njutning

+

+

+

+

+0

Kul

Nöje



Rörelseförståelse - ett annat sätt att inspirera till fysisk aktivitet

Fysisk aktivitet:

- 12000 steg

- 950 kcal

- 6,7 km

- 123 min lågintensiv träning

Rörelseförståelse: 

- Promenad i utmanande terräng 

- Gemenskap med nya vänner

- Kontakt med naturen

- Samhörighet (platsen, människor mm)

- Glädje



Rörelseförståelse i fysisk 
planering

● Skapa tidiga positiva erfarenheter

● Integrera fysisk aktivitet i det dagliga livet

● Nivåanpassad utmaning

● Utmaningar för alla former av intressen

● Balanserad riskbedömning



Workshop (menti 2992 0075)
1. Vad tar ni med er in i ert arbete/er organisation?

2. Hur ser vi på perspektivet rörelseförståelse? Är det perspektivet vi ska ta 

med oss framåt? Om ja, hur tar vi med det in i vårt arbete? Vilken kunskap 

behövs för att vidga perspektiven?

3. Vi talar om perspektivträngsel – hur kan vi lyfta erfarenheterna från FASiS

så det blir mer styrande/levande genom hela planering från strategi till 

genomförande?

4. Hur samverkar vi framåt för att förvalta erfarenheterna av FASiS-projektet?



Tack för idag!


