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Inledning
I det goda samhället ska så många medborgare som möjligt uppleva ett stort mått
av livskvalitet.
Livskvalitet är en funktion av personliga upplevda värden. De som upplevs under
fritiden är särskilt viktiga, inte minst för att man har stora möjligheter att själv påverka dessa. Tillgång till rekreation, upplevelser, motion och idrott ger en värdefull balans i livet, inte minst från ett folkhälsoperspektiv.
För Skövde kommun är det därför viktigt att ge invånarna möjligheter att utveckla
sina fritidsintressen. Närmiljön är i detta fall av största betydelse vilket bland
annat poängteras av Statens folkhälsoinstitut.
Skövde kommun har valt att definiera fritid som den fria tid medborgarna
disponerar när de inte går i skola/utbildar sig eller arbetar. Med denna definition
följer också att tillgänglig fritid varierar kraftigt över en livscykel vilket måste beaktas.
Under den fria tiden kommer medborgarna i kontakt med i stort sett all kommunal
verksamhet. Därför är det en styrka om det fritidspolitiska programmet omfattar
alla kommunala nämnder och bolag utifrån ett helhetsperspektiv.
Skövde kommun stödjer medvetet en utveckling av förenings- och organisationsliv inom social ekonomi. Fritidsnämnden har ett särskilt ansvar för detta arbete
men även inom detta område krävs kunskaper, intresse och engagemang från all
kommunal verksamhet.
Det fritidspolitiska programmet är ett kommunövergripande dokument som ligger
till grund för de årligen upprättade verksamhetsplanerna.
Det fritidspolitiska programmet är reviderat och förlängt och gäller till och med
kalenderåret 2015. Revideringen avser ungdomsverksamheten Nyeport och
fritidsgårdarna som från och med 2013 tillhör fritidsnämnden. Arena Skövde Bad
är också med i den reviderade versionen av det fritidspolitiska programmet.
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Allmänt
Skövde kommun ska ge förutsättningar för en meningsfull fritid för alla. Detta
kräver ett brett utbud som ger valmöjligheter för såväl barn som vuxna. Ett
blomstrande föreningsliv i kombination med väl avvägda kommunala insatser är i
detta fall nyckeln till framgång.
Förenings- och organisationslivet har betydelse för hur den sociala ekonomin utvecklas. Särskilt intressant är utvecklingen av socialt kapital som tillsammans
med fysiskt kapital och humankapital skapar förutsättningar för kommunens tillväxt. Att medvetet stödja social ekonomi leder till ett ökat socialt kapital vilket är
av stor betydelse för den lokala samhällsutvecklingen.
I ett jämställt samhälle ska uppmärksamhet ständigt riktas mot hur offentliga resurser fördelas. Flickors och kvinnors rätt till motion och idrott ska alltid beaktas,
bland annat från ett trygghetsperspektiv. Fritidsnämnden kommer därför från jämställdhetssynpunkt särskilt följa hur representation (brukare, verkställare, beslutsfattare), resurser (tid, rum, pengar) och realia (slutsatser, normer, verksamhetsmål)
utvecklas under perioden.
Närhet till möjliga fritidsaktiviteter är viktiga för alla kommuninvånare. Därför
ska allmänna kommunikationer också planeras utifrån ett fritidsperspektiv. Samhällsplaneringen bör utgå från att ingen tätortsboende ska ha mer än två km till
närmaste anläggning/lokal för motion och idrott och att funktionshinder inte ska
innebära ett utestängande.
Genom ett utvecklat stöd till föreningslivet och lyhördhet för medborgarnas önskemål ska förutsättningar för valfrihet och alternativa verksamheter skapas.
Inriktningar:
1. Jämställdhetsfrågorna ges hög prioritet i arbetet med föreningslivet.
2. Motionsspår och ytor för spontanidrott utformas utifrån ett
trygghetsperspektiv.
3. Fritidsnämnden tar aktiv del i samhällsplaneringen.

Folkhälsa
En aktiv fritid är av betydelse i alla åldrar. Idrott och motion, lek och upplevelser,
inflytande och delaktighet är inslag som kan förverkligas i föreningslivet och bidra till en bättre folkhälsa. Självorganiserade fritidsverksamheter växer i omfattning och är värdefulla komplement.
Den demografiska utvecklingen kommer att resultera i ett ökat antal äldre medborgare. Från folkhälsosynpunkt är det kostnadseffektivt att investera pengar i en
förbättrad livsstil för äldre. Fysisk aktivitet minskar risken för sjukdomar.
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För barn och ungdom är närhet till lekplatser och ytor för spontanidrott särskilt
viktiga. En modernisering av skolidrottsplatserna med nya material och funktioner
är till glädje även för de närboende under fritiden och steg i rätt riktning. Möjligheterna till samverkan föreningsliv – skola med offentligt stöd ska tas tillvara.
Livskvalitet för unga i Skövde, med fem nämnder i samverkan, ska fortlöpande
utvecklas samt följas upp och utvärderas. Det är viktigt att respektive nämnd tar
sitt ansvar i detta angelägna samarbete. Ungdomars livsstilsfrågor inklusive förhållningsätt till droger står högt på dagordningen.
Nyeport är fritidsnämndens bidrag till det sektorsövergripande arbetet med ”Ung i
Skövde”. Nyeport är samlingsnamnet för ungdomsverksamheten som ligger utanför den verksamhet som föreningarna bedriver. Fritidsgårdarna ingår i Nyeports
organisation och bildar en gemensam enhet.
Alla ungdomar som bor eller vistas i kommunen är en del av ungdomsverksamheten vid Nyeport och/eller i dess filialer. Verksamheten bedrivs utifrån
fyra områden, öppen verksamhet, kreativ verksamhet, projekt och arbetsmarknadsinsatser.
Att kommunens insatser i folkhälsoarbetet samordnas är av stor vikt.
Inriktningar:
1. Fritidsnämnden utvecklar tillsammans med omvårdnadsnämnden
förenings- och organisationslivet för äldre.
2. I arbetet med Nyeport och fritidsgårdarna ska fokus ligga på förebyggande verksamhet.
3. Stöd ges fortlöpande till drogförebyggande arbete.

Anläggningar och lokaler
För att föreningslivet ska kunna utvecklas är anläggningar och lokaler av central
betydelse. De ska vara representativa och svara upp mot de krav verksamheten
ställer.
Såväl bredd- som elitverksamhet ska ges rimliga förutsättningar. Mångfalden ska
bejakas för att så många som möjligt ska kunna aktiveras. Jämställdhetsperspektivet beaktas vid all resursfördelning.
Där föreningsdrift är möjlig ska sådan eftersträvas.
För föreningar som äger eller arrenderar anläggningar/lokaler eller hyr externt är
driftsbidrag, ränte- och amorteringsfria lån samt investeringsbidrag av avgörande
betydelse.
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Nettolokaltaxan ska kontinuerligt bedömas i relation till föreningsbidragen från ett
rättviseperspektiv.
Inriktningar:
1. Långsiktiga investeringsplaner för anläggningar/lokaler respektive tunga
maskiner upprättas.
2. OPP-lösningar (offentligt-privat-partnerskap) eftersträvas i tillämpliga fall.
3. Fritidsnämndens resurser fördelas utifrån ett jämställdhetsperspektiv.
4. Prioriteringsordning för disponering av anläggningar/lokaler upprättas vid
behov.
5. Olika former av föreningsdrift är en tillgång och ska stödjas.
6. Ramarna för ränte- och amorteringsfria lån samt investeringsbidrag
behovsanpassas.
7. Analyser och värderingar av nettolokaltaxa och föreningsbidrag genomförs fortlöpande.

Rekreations- och friluftsområden
Skövde kommun har tillgång till en rad inbjudande naturmiljöer som kan ligga till
grund för ett aktivt friluftsliv. Naturens växling från slättlandskapet till berget Billingen med vandringsleder, bad- och fiskesjöar, cykelstråk och omfattande artrika
miljöer är en betydande tillgång.
Billingens fritidsområde är välkänt och har en särställning med sina inslag för motion och idrott samtidigt som det ger möjligheter till upplevelser och rekreation.
Inriktningar:
1. Billingens fritidsområde utvecklas i samarbete med näringsliv, föreningsliv och andra intressenter till ett nationellt centrum för idrott, motion, rekreation och upplevelser.
2. Karstorpsområdets naturliga förutsättningar tas till vara för att skapa ett
lokalt centrum för idrott, motion, rekreation och upplevelser.
3. Boulongerskogen utvecklas till ett lockande friluftsområde för alla åldrar
med rika möjligheter till aktiviteter.
4. Möjligheter till ett generellt breddat aktivitetsutbud tas till vara.

5 (6)

Evenemang
Konserter, artistuppträdanden, mässor och utställningar men också idrottsarrangemang är festliga inslag som bidrar till nya mötesplatser för kommuninvånarna.
De kommunala idrottsanläggningarna har många gånger alternativa användningsområden och är därmed en tillgång i evenemangsarbetet. Möjligheterna att
använda det offentliga rummet ska också beaktas.
Det är viktigt med en helhetssyn i vår strävan att bjuda invånarna på ett varierat
och rikt evenemangsutbud varför samordning med andra intressenter inom kommunen är nödvändig.
Skövde ska vara en attraktiv evenemangstad.
Inriktningar:
1. Arena Skövde Hall ska vara kommunens huvudarena för evenemang och
Arena Skövde Bad ska vara en anläggning som med motionsbad, upplevelsebad och spaavdelning bidrar till en meningsfull fritid och även ökar
attraktionskraften för Skövde kommun såväl inom som utanför kommungränsen.
2. Idrottsanläggningarnas alternativa användningsområden tas tillvara.
3. Positiv inställning till publika idrottsevenemang på såväl nationell som internationell nivå.
4. Förbättrad service för besökare till de publika anläggningarna.
5. Bra information om och marknadsföring av evenemang i såväl kommunal
som föreningsregi.

Idrott
Idrott med såväl bredd som elit är en utmärkt dragkraft i arbetet med att få fler
människor i rörelse, att bygga socialt kapital och generera resurser inom social
ekonomi, att ge unga och gamla en meningsfull fritid och att marknadsföra kommunen som en attraktiv kommun att bo i.
Samverkan mellan olika kommunala intressenter är betydelsfull för att förbättra
möjligheterna till utveckling inom idrottsområdet.
Inriktningar:
1. Enkla och serviceinriktade rutiner ska underlätta för arrangörer av idrottsevenemang.
2. Ett breddat utbud av idrottslig verksamhet stöds.
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3. Förutsättningarna för elitidrott förbättras tillsammans med berörda föreningar.
4. Möjligheterna att marknadsföra Skövde kommun genom idrottsprestationer och publika idrottsevenemang tas till vara tillsammans med föreningar
och förbund.

Föreningar
Inom föreningslivet kan individer och kulturer mötas på ett positivt och utvecklande sätt. Här finns utrymme för initiativ och engagemang. Föreningslivet är ett
bärande element i social ekonomi.
I föreningarna utvecklas de demokratiska arbetsformerna och det ideella arbetet
utvecklar individerna. Därför ska kommunen stimulera och värdera föreningsarbetet.
Kraven på föreningarnas organisationsledare, i styrelser och sektioner, blir allt
större. För att de ska kunna lösa sina uppgifter krävs utbildning i samverkan med
studieförbund.
Aktivitetsledarna är i regel föräldrar och de omsätts, av naturliga skäl, med kortare
tidsintervall. Detta föranleder behov av kontinuerliga utbildningsinsatser.
Kommunens ekonomiska stöd till föreningarna är av central betydelse men många
gånger är visad uppmärksamhet och uppskattning lika viktig. Den tid detta tar
måste prioriteras.
Inriktningar:
1. Kraften i social ekonomi tas till vara genom samverkan med föreningar
och organisationer.
2. Allt föreningsliv uppmärksammas och omfattas av någon form av stöd.
3. De ideella ledarnas arbete uppmärksammas och värderas.
4. Information och utbildning bedrivs i samarbete med externa
organisationer.
5. Bildande av nya föreningar uppmuntras och stöds.
FRITIDSNÄMNDEN

Kaj-Eve Enroth
Ordförande

