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Idrottspolitiskt program –
bakgrund
I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling – för
liv, lärande och företagsamhet. Vår vision är läge för liv och lust, detta
genomsyrar även vårt idrottspolitiska program.
Vision 2025
Lust är passion, vilja, ambition. Det är också det lustfyllda – det vi lever för och det vi lever av –
mat, kärlek, arbete, gemenskap, upplevelser. Läget är rätt – rätt geografiskt och rätt för handling
och förändring. Detta är vår ledstjärna och vi strävar mot ett Katrineholm med ett gynnsamt
läge, sjudande av liv och en plats präglad av lust. Idrotten och föreningslivet är en verksamhet
som sjuder av liv och lust där jämställdhet och mångfald är en självklarhet.

Attraktion & livskvalitet - Kommunplan 2019-2022
Enligt styrsystemet för Katrineholms kommun ska det i början av varje mandatperiod utarbetas
en kommunplan. Syftet med kommunplanen är att peka ut riktningen för hur Katrineholm och
de kommunala verksamheterna ska utvecklas under mandatperioden.
I kommunplanen presenteras de åtgärder som bedöms nödvändiga för att ta de viktiga stegen i
den riktning Vision 2025 pekar ut. Kommunplanen utgör tillsammans med översiktsplan 2030,
grunden för kommunens långsiktiga planering. Kommunplanen är också styrande för
kommunens årliga övergripande plan med budget och för nämndernas planer med budget.
I kommunplanen beskrivs bland annat kultur-, idrotts- och fritidslivets betydelse för folkhälsan
samt för identitet och sammanhållning bland katrineholmare. Planen beskriver också
betydelsen samt av att ge alla barn och unga en bra start, samt utveckling och hälsa för våra
medborgare genom hela livet. Det är också en viktig faktor för att locka nya invånare och
företag till kommunen.
Det idrottspolitiska programmet utgår från kommunens vision och kommunplan. Det beskriver
hur förutsättningarna ska stärkas och utvecklas för idrott, fritid och föreningsliv. Det ska även
vara vägledande för hur kommunen ska prioritera och arbeta och det ska beaktas vid beslut och
handlingar.
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Idrottspolitiskt program
2020-2023
Ett dokument och en värdegrund på samma gång. Vårt idrottspolitiska
program konkretiserar hur vi ska arbeta och vilka förutsättningarna är för
att nå vision 2025.
Förutsättningar för att utveckla Katrineholm
Det idrottspolitiska programmet utgår från kommunens vision och kommunplan. Programmet
är indelat i och följer kommunplanens struktur med sju olika målområden. Det idrottspolitiska
programmet beskriver hur förutsättningarna ska stärkas och utvecklas för idrott, fritid och
föreningsliv - så att vi erbjuder hälsa och rörelse genom hela livet.

Vägledning
Det idrottspolitiska programmet ska vara vägledande för hur kommunen ska prioritera och
arbeta. Programmet ska även beaktas vid beslut och handlingar.

Värdegrund
Det räcker dock inte bara med att tala om vad som ska göras. En avgörande förutsättning är de
värderingar och den kultur som genomsyrar organisationen. En värdegrund som går hand i
hand med idrotten och föreningslivet. En idrottsstrategisk grupp (ISG) bestående av politiker,
tjänstepersoner, representanter från Katrineholms föreningsliv samt Sörmlandsidrotten
rapporterar till och samarbetar med service- och tekniknämnden. Uppdraget är att vara
sammanhållande och samverkar för att planera i arbetat med planering och prioritering bland
de åtgärder som ska genomföras och följas upp utifrån det idrottspolitiska programmet.
Det här är inte bara ett dokument, det beskriver en värdegrund som går hand i hand med
idrotten och föreningslivet.
Det idrottspolitiska programmet är indelat i och följer kommunplanens struktur med sju olika
målområden.
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Tillväxt, fler jobb & ökad
egenförsörjning
Fler invånare, ökad sysselsättning och utveckling av näringslivet är
avgörande för Katrineholms framtid. Ett väl fungerande förenings- och
idrottsliv är viktiga bidragande faktorer för att uppnå dessa målsättningar.
Ett stort utbud av väl fungerande idrottsföreningar och anläggningar innebär att alla individer
erbjuds rika möjligheter till meningsfull sysselsättning och motion på jämlika villkor. Goda
möjligheter att utöva sin hobby eller idrott är en parameter som kan bidra till inflyttning. För att
idrott och motion enkelt ska kunna kombineras med arbetstider, pendling eller andra
åtaganden krävs det också att anläggningarna har generösa öppettider.

Evenemang som lockar publik
Större idrottsevenemang ger marknadsföring för kommunen och dess näringsliv. De lockar hit
besökare, som kan upptäcka Katrineholms möjligheter och samtidigt nyttja det lokala
näringslivet. Det genererar intäkter till föreningarna, kommunen och näringslivet. Elitidrotten
utgör en liten del av den totala tävlingsidrotten, men är ändå av stor betydelse för
idrottsrörelsen i kommunen. Den ger underhållning, inspirerar barn och unga att idrotta samt
skapar förebilder. Framgångsrika idrottare bidrar också till att marknadsföra och sprida
kännedom om Katrineholm. Nu och i framtiden, behövs ekonomiska insatser från både
kommun och näringsliv för att idrotten ska kunna utvecklas.

Resultatmål
• Invånarantalet ska öka till minst 35 500 personer vid mandatperiodens slut.
•

Förbättrat företagsklimat.

Viktiga aktiviteter under programperioden är
•

Katrineholms kommun informerar och förankrar det idrottspolitiska programmet hos
berörda verksamheter och samarbetspartners.

•

kommunen arbetar och tar fram en strategi för destinationsutveckling.
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Attraktiva boende- &
livsmiljöer
Kommunens livsmiljöer ska uppmuntra till lek, rörelse, motion och andra
hälsofrämjande aktiviteter. Möjligheterna till spontanidrott ska bejakas.
Framförhållning och/eller föreningsmedlemskap ska inte vara en nödvändig förutsättning för
idrott, motion och rörelse. Kommunen ska kontinuerligt utveckla nya - och underhålla befintliga
friluftsområden, lekplatser och motionsspår.

Tillgänglighet och utbud
Tillgång och närhet samt tillgänglighet till olika anläggningar för fysisk aktivitet, friluftsliv, bad,
bredd- och motionsidrott är av avgörande betydelse för invånarnas möjlighet att nyttja dem. Ett
brett utbud av idrottsanläggningar, föreningar och friluftsmöjligheter även utanför tätorten
bidrar till att hålla landsbygden levande. Kommunens anläggningar används under skoltid av
skolorna, samtidigt som föreningslivet och allmänheten använder dessa under övrig tid. Det
innebär att det finns ett gemensamt samordningsansvar för att öka nyttjandegraden. Det är
viktigt att alla som önskar och vill kan delta i föreningsliv och idrott, oavsett förutsättningar.

Avgiftsfria fritidsmöjligheter
Tillgången till idrott, motion och friluftsliv får inte avgöras av ekonomiska eller sociala faktorer.
Det är därför viktigt att ett rikt utbud av avgiftsfria fritidsmöjligheter erbjuds både i och utanför
tätorten. I de fall där kommunen måste ta ut avgifter ska strävan vara att hålla dessa så låga
som möjligt.

Synlighet och skyltning
Oavsett hur stort utbud som erbjuds och hur stor den geografiska spridningen är, så kommer
människor inte att utnyttja möjligheterna om de inte kan hitta dem. Kommunen ska därför
tillhandahålla tydlig och väl synlig skyltning till olika idrottsanläggningar och friluftsmöjligheter.
Aktuella kartor och vägbeskrivningar inklusive information om fysisk tillgänglighet ska finnas på
naturkartan.se/katrineholm. Information om de olika anläggningarnas öppettider och
kontaktuppgifter ska finnas på kommunens hemsida och tydligt framgå i anslutning till
anläggningarna.
Vi ska uppmuntra medborgare och besökare att ta sig fram med cykel eller till fots. Tryggare
offentliga miljöer ska skapas. Tillgången till idrott, motion och friluftsliv får inte avgöras av
ekonomiska eller sociala faktorer.

Resultatmål
• Tryggare offentliga miljöer.
•

Resandet med cykel och till fots ska öka.
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Viktiga aktiviteter under programperioden är
•

kommunen ska fortsätta att skapa förutsättningar för spontanidrott.

•

kommunen ska verka för en levande landsbygd, där alla kommundelar får ta del av
investeringar och satsningar, som gör idrotten och föreningslivet tillgängligt för alla.

•

alla kommunens frilufts- och idrottsanläggningar ska vara inventerade för fysisk
tillgänglighet och tillgänglighetsanpassas där så är möjligt.
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En stark & trygg skola för
bättre kunskaper
I skolan kommer alla elever i kontakt med motion och idrott. Här läggs
grunden för det intresse som i många fall vidareutvecklas i föreningslivet.
I skolan läggs grunden för en hälsosam och aktiv livsstil. Dagens och framtidens barn och elever
ska fortsättningsvis få prova på ett brett utbud av olika idrotter och motionsformer under sin
skoltid. Samverkan mellan föreningarna och skolan är därför av största vikt. Motion och fysisk
aktivitet bland elever är en bidragande faktor för att uppnå skolans kunskapsmål.
Ansvaret för undervisningen ligger på skolan men föreningarna kan vara en stödresurs. Barn
och elever ska ha tillgång till inspirerande och trygga utemiljöer som inbjuder till lek och rörelse.
Planerad fysisk aktivitet ska finnas för alla barn och elever inom kommunens verksamheter.
Skolor och fritidshem ska arbeta för att utöka tiden för motion och idrott. Syfte är att på ett
lustfyllt sätt uppnå ökad rörelseförståelse, en förutsättning för att kunna uppnå ett aktivt liv.

Resultatmål
• Fler elever ska klara målen i grundskolan och nå höga resultat.
•

Ökad trygghet i skolan.

•

Mer fysisk aktivitet och utveckling av skolmåltiderna ska stärka barns och elevers hälsa och
studieresultat.

Viktiga aktiviteter under programperioden är
•

i högre grad få barn, deras vårdnadshavare och skolpersonal medvetna om idrottens
betydelse för barns utveckling och skolresultat.

•

stimulera och verka för att barn blir mer fysiskt aktiva och får en ökad rörelseförståelse.

•

utemiljöerna vid förskolor och skolor ska utvecklas för att locka till rörelse och fysisk
aktivitet.

•

utred möjligheterna till att starta en naturskola/ studiemiljöer utomhus i syfte att ge barn
och elever möjligheter att upptäcka, uppleva och lära i naturen.
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Trygg vård & omsorg
Katrineholm ska vara en trygg och säker kommun att leva och verka i
genom hela livet. Idrotten och föreningslivet spelar en viktig roll i att sprida
goda värderingar.
Barn och unga som har en meningsfull fritid löper en lägre risk att glida in på en brottslig bana
eller utsättas för missbruk. Föreningslivet och andra sociala skyddsnät kan tillsammans fånga
upp individer som på olika sätt mår dåligt.

Demokrati och delaktighet
Många barn och unga får en stor del av sin praktiska skolning i demokrati i den lokala
idrottsföreningen. Föreningarna har därmed en viktig roll i att sprida demokratiska värderingar
och i att stimulera barn och ungas egna aktiva inflytande.

Samarbete för en trygg miljö
Att kommunen, föreningslivet och andra aktörer möts och samarbetar för att skapa ett tryggt
samhälle med en bra miljö för Katrineholms barn och unga är därför mycket viktigt. Det ska
finnas goda möjligheter till idrott och motion för alla.
Genom att säkerställa en god tillgänglighet till lokaler och anläggningar, och ett utbud som
passar personer i olika åldrar och med olika förutsättningar, ska även äldre och personer med
funktionsnedsättningar erbjudas möjligheter till en aktiv fritid.

Fritt från narkotika och doping
Katrineholms kommun står bakom den regionala ANDTstrategin (alkohol, narkotika, doping och
tobak) med tillhörande åtgärdsplan. Även spelmissbruk (S) inkluderas i arbetet. Målet är ett
samhälle fritt från narkotika och doping, minskade medicinska och sociala skador orsakade av
alkohol och spel samt ett minskat tobaksbruk. Alla ska ha möjlighet att växa upp, leva och delta i
idrott-, fritids- och föreningsverksamheter utan risk för att skadas till följd av sitt eget eller
andras bruk av alkohol, narkotika, dopningsmedel, tobak och spel.

Resultatmål
• Förebyggande och tidiga insatser för barn och unga ska prioriteras.
•

Färre barn och unga ska utsättas för risk att skadas till följd av eget eller andras bruk av
tobak, alkohol eller narkotika.

Viktiga aktiviteter under programperioden är
•

kommunens ska ta fram ett exempel på en ANDTS-policy som föreningarna enkelt kan
tillämpa i sina verksamheter.

•

miljöer där barn vistas, exempelvis parker, lekplatser, idrottsplatser och badplatser, ska
göras rökfria.
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Ett rikt kultur-, idrotts- &
fritidsliv
Som en del i folkhälsoarbetet ska kommunen verka för jämställda och
jämlika förutsättningar för en aktiv fritid genom hela livet.
Idrotts-, fritids- och föreningsverksamhet är ett viktigt samhällskitt som har stor betydelse för
folkhälsan, för identitet och sammanhållning bland katrineholmare och för att ge alla barn och
unga en bra start i livet. Som en del i folkhälsoarbetet ska kommunen verka för jämställda och
jämlika förutsättningar för en aktiv fritid. Barn och unga ska prioriteras.

Barnrättsperspektivet
Idrott, fritid och föreningsverksamhet för barn och unga ska bedrivas ur ett barnrättsperspektiv
och följa FN:s konvention om barns rättigheter. Att ha ett barnrättsperspektiv i sin verksamhet
innebär exempelvis att idrottsföreningars styrelseledamöter och idrottsledare på olika nivåer
ska sätta barnet i fokus och analysera vilka konsekvenser ett beslut eller en åtgärd får för ett
barn eller en grupp av barn för att exempelvis förhindra mobbing och utanförskap.
Barnkonventionen ska betraktas som ett förhållningssätt och att som ledare utgå från
barnkonventionens principer, tydligt sätta utövarna i centrum och lyssna på dem ska ses som
en möjlighet och ett sätt att utveckla verksamheten. Barnets rättigheter ska också beaktas vid
avvägningar och bedömningar som görs i de beslutsprocesser som på olika sätt påverkar barns
förutsättningar i samhället.

Jämställdhetsperspektivet
Det är angeläget att jämställdhetsperspektivet integreras i de idrotts-, fritids- och
föreningsverksamheter som bedrivs runt om i kommunen. Jämställdhet innebär att alla, oavsett
kön, ges samma förutsättningar i den verksamhet som bedrivs och att nyttjande av
anläggningar och ekonomiskt stöd fördelas och värderas likvärdigt. Det handlar också om
normer och värderingar. Det är viktigt att uppmärksamma och åtgärda flickor, pojkar, kvinnor
och mäns olika villkor i sitt idrottsutövande.

Idrotten förenar människor
Oavsett olikheter i språk, kultur och etniskt ursprung, kan människor idrotta tillsammans.
Föreningar har därför en särskild möjlighet att bidra till integration av människor från skilda
kulturer, i olika åldrar och med olika fysiska och psykiska förutsättningar. Kommunen och
idrottsrörelsen kan göra mycket tillsammans för att använda idrottens positiva kraft för
integration. Idrotten fungerar som en brobyggare mellan människor med olika bakgrund.

Vuxna är viktiga förebilder
För att åstadkomma ett väl fungerande föreningsliv krävs engagerade, kunniga och utbildade
ledare. För många unga är idrottsledaren en av de viktigaste vuxna förebilderna. Därför är det
viktigt att ge dessa möjligheter till bra utbildning och fortbildning. Välfungerande föreningar ger
barn och unga social gemenskap, samhörighet och demokratisk fostran genom sin verksamhet.
När det gäller idrott- och fritidsverksamhet för denna målgrupp är det viktigt att den förs på en
nivå där glädje och lek är dominerande inslag. Deras behov, synpunkter och önskemål är viktiga
att ta tillvara.
12 (15)

Öppen fritidsverksamhet
Kommunen ska fortsätta med öppen fritidsverksamhet i bostadsområden samt ordna och ge
stöd till aktiviteter på skollov. Det ger barn och elever en känsla av delaktighet, goda relationer
till vuxna och trygga platser att tillbringa tiden på och utanför skoltid. Variationen på
fritidsaktiviteterna möjliggör för barn och unga att hitta fler och nya intressen och utgör även en
överbryggning och rekrytering in i det lokala föreningslivet.

Lika rättigheter
Arbetet i Sverige med att säkerställa lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning,
könsidentitet och könsuttryck har skett och sker genom en rad insatser inom olika delar av
samhället. Homosexuella, bisexuella, transpersoner och personer med queera uttryck och
identiteter (HBTQ) drabbas alltjämt av diskriminering och andra kränkningar i det svenska
samhället. Detta är oacceptabelt och arbetet för lika rättigheter och möjligheter för HBTQpersoner behöver därför stärkas, även inom idrott, fritid och föreningsliv.

Resultatmål
• Fler ska delta aktivt i kultur- idrotts- och fritidslivet.
•

Kultur, idrott och fritid ska prioriteras.

•

Jämställda kultur- idrotts- och fritidsverksamheter.

Viktiga aktiviteter under programperioden är
•

att kommunen tar fram en plattform riktad till föreningar där praktisk handledning och
goda exempel samlas.

•

kommunen ska skriva avtal med Sörmlandsidrotten/ SISU idrottsutbildarna för att med
deras hjälp genomföra kurser och utbildningar för föreningar med syfte att uppfylla
målsättningarna i det idrottspolitiska programmet.

•

fortsätta arbetet med öppna och kostnadsfria fritidsaktiviteter som genomförs i olika delar
av kommunen.

•

de verksamheter i kommunen som möter barn och ungdomar ska upprätthålla sin HBTQdiplomering/ certifiering.

•

kommunen stöttar föreningslivet med föreningsbidrag, stipendier, sponsring och
anläggningar och för att ta del av föreningsstödet ska föreningarnas verksamheter präglas
av det idrottspolitiska programmet.
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Hållbar miljö
Katrineholms kommun ska minska energiförbrukningen och stödja
införandet av miljövänliga alternativ i de kommunala verksamheterna.
Därför sker exempelvis satsningar på energieffektiviseringar i lokaler och anläggningar och
utbyte till LED-belysning i elljusspåren. På senare år har stora framsteg gjorts vad det gäller att
servera klimatsmart mat i de kommunala köken. De klimatsmarta ambitionerna ska vara
genomgående också i de fall kommunen står för matservering vid idrotts- och andra
evenemang. Kommunen har också ett samarbete med Region Sörmland om bra mat i de
offentliga rummen. Det ska vara enkelt att göra hälsosamma livsmedelsval i exempelvis
cafeterior på skolor och sportanläggningar.

Miljöutveckling på våra arenor
Katrineholm har i dag Sportcentrum som är en av Sveriges största samlade sportanläggningar
och lockar nära en miljon besökare per år. En del, Backavallen, har unika energilösningar vilket
har satt
Katrineholm på världskartan och placerat Sportcentrum bland de främsta i miljöutvecklingen.
Utvecklingen av Sportcentrum ska fortsätta, med syfte att kontinuerligt ligga i framkant
avseende energi och miljö. Anläggningen ska kunna tjäna som inspirationskälla, både för
allmänhet och andra aktörer inom kommunen men även för besökare och intresserade utifrån.
Genom miljösatsningar kan Sportcentrum både bidra till en bättre miljö och till att
marknadsföra Katrineholm.

Nya arenor och nya sporter
Två nya idrottshallar ska byggas och fler och nya sporter ska ges plats i lokaler och på olika
anläggningar. Nya omklädningsrum ska byggas på Backavallen och i samma byggnad ska
personalen få en modern arbetsmiljö. Isytan på Backavallen ska moderniseras och kylmedlet till
isytorna ska bytas ut till ett miljö- och hälsovänligt alternativ. Ytterligare en konstgräsplan ska
anläggas under mandatperioden och på längre sikt är målet att det ska finnas en plan i varje
väderstreck.
Det ska vara lätt för medborgare, besökare och medarbetare att göra rätt.

Resultatmål
• Ökad energieffektivitet i kommunens lokaler.
•

Klimatsmartare måltider i kommunens måltidsverksamhet.

Viktiga aktiviteter under programperioden är
•

kommunen ska minska energiförbrukningen i kommunens idrotts- och friluftsanläggningar.

•

det ska vara lätt att göra bra livsmedelsval i det offentliga rummet, till exempel vid
arrangemang och läger inom idrott och fritid.

•

kommunen ska planera och projektera för nya lokaler och anläggningar i dialog med
föreningslivet.
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Attraktiv arbetsgivare &
effektiv organisation
Samverkan är ett av det idrottspolitiska programmets ledord. Det
genomsyrar även vår organisation.
Katrineholms kommuns bolag och förvaltningar ska samverka både med varandra och med
föreningsliv, näringsliv och enskilda medborgare – allt med syfte att erbjuda kommunens
invånare ett rikt idrotts- och fritids- och föreningsliv. I förlängningen ger detta förutsättningar
för en god folkhälsa och rörelseförståelse för alla genom hela livet.
Kommunen ska bibehålla en effektiv organisation, med föreningsservice och
anläggningsskötsel, för att möta föreningars behov samt underhålla och utveckla kommunens
idrottsanläggningar.

Resultatmål
• Ökad effektivitet genom nya samverkansformer internt och externt.

Viktiga aktiviteter under programperioden är
•

ett utvecklat samarbete mellan näringsliv, kommun och idrottsföreningar.

•

den idrottsstrategiska gruppen arbetar mot målen i det idrottspolitiska programmet.

•

föreningarna bjuds in att delta aktivt i samråd och i frågor som berör kommunens
utveckling och tillväxt.

_______________________
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