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SKOL- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN

Idrottspolitiskt program 2012



INLEDNING

idrottspolitiskt program för helsingborgs stad
Framtaget av Helsingborgs stad i samverkan med Helsingborgsidrottens samorganisation (HISO) för det lokala 

idrottslivet och antaget av Idrotts- och fritidsnämnden 2012-01-17.

I det idrottspolitiska programmet formuleras vision, långsiktiga mål och strategier för att 
utveckla idrotten i Helsingborg. Detta för att skapa goda förutsättningar för samverkan 
mellan staden och föreningarna. 

Idrotten är en resurs i samhället och har stor betydelse för vår psykiska och fysiska hälsa. 
Många av våra vanligaste folksjukdomar kan förebyggas med idrott och motion. Ohälso-
samma levnadsvanor kostade år 2011 samhället 120 miljarder kronor – kostnader som till 
stor del är onödiga.

Vi vill ge barn och unga en bra start i livet och satsa på hälsofrämjande miljöer där vi alla  
är välkomna att delta.

Idrotten kan också bidra till att utveckla vår målmedvetenhet och vårt sinne för rent spel 
och en sund värdegrund. Idrotten utgör en stark kraft för jämställdhet och integration.

Barns och ungdomars uppväxtvillkor är en viktig fråga där vi alla kan bidra. En meningsfull 
och innehållsrik fritid utgör en väsentlig del av uppväxtvillkoren. Alla ska ges möjligheter 
till ett rikt utbud av fritidsaktiviteter. Såväl ett brett idrottande som sportsliga utmaningar i 
form av tävlingsidrott ska stödjas.

Helsingborgs stad måste skapa goda förutsättningar för föreningar, enskilda och företag 
att verka inom idrotts- och fritidsområdet. 

Det idrottspolitiska programmets ambitioner omfattar alla, inte bara de som deltar i idrotts-
aktiviteter som organiseras av föreningar. Målet är att alla barn och unga ska utveckla ett 
livslångt intresse för att röra på sig med glädje. 

En gemensam satsning på hälsa blir en vinst för alla.

Idrotts- och fritidsnämnden ska stimulera till meningsfull fritid och god hälsa för  
helsingborgaren  

Idrotts- och fritidsnämnden

Charlotte Zethelius
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idrott – naturligt i en attraktiv stad 
Idrott ska vara kul: Att träffa kompisar, bygga upp sin kondition, utvecklas och vinna är 
några av anledningarna till att idrotta. All idrott ska bejakas, från vardagsmotion till elitidrott. 

Idrottsliga framgångar ger positiv uppmärksamhet och stärker Helsingborg som idrottstad. 

Stadens idrottsanläggningar ska vara välutnyttjade. Ett prioriterat område är fortsatt  
utbyggnad av multiarenor och näridrottsplatser. Dessa ska placeras så att de medverkar  
till ökat spontant idrottsdeltagande. 

Helsingborgs stads profil som idrottsstad ska stärkas i samarbete med föreningar och 
samorganisationer. Den nya arenan ökar tillgängligheten för stadens invånare och fler  
arrangemang stärker Helsingborg i rollen som idrotts- och evenemangsstad. 

Fritid Helsingborg ska arbeta för att personer med funktionsnedsättning ska ha möjlighet 
att delta på lika villkor i den dagliga verksamheten. Utbudet ska främja fysiskt och psykiskt 
välbefinnande ur ett hälsoperspektiv.

Samarbetsavtalen mellan Helsingborgs stad och föreningarna ska utvecklas i samverkan 
mellan politiker, tjänstemän och representanter för HISO. 

Den planerade oasen kommer att medverka till att Olympiaområdet kan erbjuda större 
möjligheter till spontanidrott. 

Målet är att:
•	 innehållet i fritidsutbudet breddas
•	 stadens idrottsanläggningar utvecklas
•	 skapa förutsättningar för främjande av hälsa under alla skeden i medborgarnas liv
•	 spontana idrottsaktiviteter uppmuntras genom fortsatt utbyggnad av multiarenor  

och näridrottsplatser
•	 Olympia Park skapas med fokus på idrott, kultur och fritid

främjande (hälsa i balans)
Boende i Helsingborg ska kunna utöva idrott, utifrån egna förutsättningar och önskemål. 
Stadens anläggningar ska ha hög kvalité och vara anpassade och tillgängliga för alla.  
Möjligheter för idrott i fria former ska erbjudas. Undersökningar visar att ungdomar motio-
nerar eller är fysiskt aktiva i mindre utsträckning idag än tidigare och andelen flickor som 
motionerar är lägre än andelen pojkar. Övervikt är ett ökande samhällsproblem beroende 
på allt mer stillasittande och brist på motion. Helsingborgs stad och föreningarna måste 
gemensamt arbeta för en aktiv fritid och för att personer med funktionsnedsättningar ges 
möjligheter att utöva den idrott de önskar.

Målet är att:
•	 alla ges samma förutsättningar att idrotta
•	 barn och ungdomar ges bästa möjlighet att motionera, inom eller utanför föreningslivet
•	 spontanidrott uppmuntras
•	 barn och ungdomar uppmuntras till att vara aktiva inom och utanför idrottsrörelsen
•	 inaktiva barn och ungdomar uppmuntras till fysiska aktiviteter
•	 fler vuxna ska bli aktiva inom idrottsrörelsen
•	 fler vuxna ska motionera

jämställdhet
Idrotten är en del av vårt samhälle och ska i sin verksamhet arbeta för jämställdhet. Alla 
ska ha lika möjligheter, rättigheter och skyldigheter oavsett ålder, sexuell läggning, etniskt 
ursprung och eventuell funktionsnedsättning. Staden ska arbeta för att alla ska kunna delta 
som aktiva idrottsutövare, ledare eller åskådare. HISO ska göra en jämställdhetsanalys av 
idrottens verksamheter. Lokaler, anläggningar och arrangemang ska anpassas och vara 
tillgängliga för alla medborgare. Spridning av tider ska särskilt bejakas, liksom att lokaler 
fördelas jämställt mellan kvinnor och män. Staden ska stimulera ett ökat idrottsutövande 
bland flickor.

Vid fördelning av tider i stadens anläggningar ska idrott för barn och ungdom vardagar 
kl.16.00–21.00 prioriteras. I samarbete med HISO ska staden stödja föreningar som  
arbetar för att inkludera personer med funktionsnedsättning i sin ordinarie verksamhet.

HISO ska i sin utbildning av ledare och aktiva arbeta för att reell jämlikhet inom idrotten 
garanteras. Ledarutbildningen ska även innefatta villkor och behov som finns hos personer 
med funktionsnedsättning.

Målet är att:
•	 möjliggöra idrott för alla
•	 idrotten ska vara en brygga mellan människor
•	 föreningarna arbetar aktivt med jämställdhets- och mångfaldsfrågor 
•	 träningstider och tävlingstider i anläggningar fördelas utifrån ett jämställdhets-  

och mångfaldsperspektiv 
•	 tillsammans med HISO säkra tillgängligheten för alla 
•	 i samarbete med HISO säkerställa en rättvis resursfördelning inom idrotten 

fair play – rent spel
Helsingborg är en stad där alla ska känna trygghet. Det ska vara naturligt att vara  
delaktig inom idrotten som åskådare eller aktiv idrottare. Föreningar ska verka för en sund 
atmosfär inom idrottsvärlden och arbeta för ett minskat bruk av alkohol, tobak och snus. 
Användande av droger är ett stort samhällsproblem och även ett problem för synen på 
idrotten, liksom det allt råare våldet. Alla former av droger och våld ska aktivt motarbetas 
inom idrottsvärlden. Föreningarna ska för rätt till bidrag uppfylla stadens villkor beträffande 
demokrati, rent spel och drogfrihet.

Målet är att:
•	 idrotten i Helsingborgs stad ska vara fri från doping
•	 idrotten ska vara en kraft och ett föredöme i arbetet mot droger, våld och rasism
•	 alla som utövar idrott eller besöker ett evenemang ska uppleva sig trygga



98

evenemang
Ett viktigt skäl till svensk idrotts framgångar både som bred folkrörelse och på elitnivå har 
varit dess tillgänglighet. Regionala, nationella och internationella mästerskap och lands-
kamper tillför ett mervärde för utövare såväl som åskådare. Målet är att varje år arrangera 
mästerskap och landskamper. Vikten av turneringar och cuper ska inte förringas. Dessa 
kan bidra till att göra Helsingborg attraktivare för boende, företag och besökare samt ge 
intäkter till handel och näringsliv. För många människor innebär deltagande i idrott och 
kulturaktiviteter att de upplever sig friskare och mår bättre.

Målet är att:
•	 fler helsingborgare och turister utnyttjar anläggningarna och besöker evenemang som 

arrangeras i Helsingborg
•	 stödja föreningar som är villiga att söka och genomföra arrangemang

föreningsstöd
Stödet till föreningar genom anslag, lokaler och tjänster inriktas på kvalité och mångfald. 
Staden erbjuder information till föreningarna om möjligheterna till bidrag. En årlig översyn 
av bidrag genomförs, så att bidragsformerna anpassas till samhällets och idrottsrörsens 
utveckling. Vid förändringar av bidragsformerna görs detta i samarbete med HISO.

Bidrag utgår till ungdomsorganisationer inom staden efter fastställda bidragsnormer. 

HISO ansvarar för att idrottsföreningarna informeras om det idrottspolitiska programmet 
och gör en årlig återkoppling till skol- och fritidsförvaltningen av genomförda arrange-
mang, utbildningar samt förbättringar för stadens föreningar. HISO och de idrottsföre-
ningar som erhåller kommunalt stöd för sin verksamhet, redogör i respektive verksam-
hetsberättelse för hur information om det idrottspolitiska programmet har nått ut till 
deltagare, föräldrar och ledare.

Staden även tillhandahåller bidrag för:
•	 att ge ungdomsorganisationerna möjlighet att anställa konsulenter
•	 att stödja ungdomsorganisationernas samarbetsorgan
•	 aktivitetsbidrag
•	 föreningarnas möjlighet att hyra lokaler för sin ungdomsverksamhet
•	 startbidrag till nya ungdomsföreningar

Målet är att:
•	 stödja föreningsutveckling och ledarutbildning 
•	 idrottsföreningarna genom HISO blir en naturlig samarbetspartner i det fortlöpande 

arbetet med att utvärdera och utveckla det idrottspolitiska programmet
•	 särskilt stöd riktas till fysiskt inaktiva ungdomar
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Foto: Linda Gustafsson, Anna Larsson, Anna Olsson. 

miljöarbete
Idrotten ska arbeta aktivt för en bättre miljö och verka för en ekologiskt hållbar framtid.

Vid förändringar ska hänsyn tas till gällande miljödirektiv. Lokaler ska byggas för att kunna 
vara mångfunktionella. Föreningar med egna lokaler eller driftsansvar ska vara uppdate-
rade beträffande de krav och regler som gäller för hantering av farligt avfall, sopsortering 
samt energismarta arbetssätt.

Målet är att:
•	 miljöanpassa idrottens verksamheter
•	 följa gällande miljöpolicy

utveckling/framtid
Idrotten påverkas av samhällsutvecklingen. Kunskap är viktigt för att utveckla den befint-
liga idrotten och följa trender och tendenser i samhället och inom idrottsvärlden. För att 
möta idrottslivets förväntningar och utmaningar behöver staden arbeta för att tillhandahålla 
en god service och kompetens, så att föreningar kan rekrytera, utveckla och behålla sina 
ledare. 

Det idrottspolitiska programmet ska förankras bland tjänstemän och förtroendevalda inom 
staden. 

En kontinuerlig utvärdering och revidering genomförs.

Fritid Helsingborg förankrar det idrottspolitiska programmet bland personal vilka arbetar 
med idrottsfrågor och anläggningar.

Målet är att:
•	 stödja föreningsutbildning och -utveckling så att föreningar och ledare har erforderlig 

kompetens
•	 systematiskt följa upp föreningsutvecklingen i Helsingborg stad
•	 öka samverkan mellan organisationer för att stödja idrottsföreningarnas utveckling
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