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Inledning
Det här idrottspolitiska programmet är en revidering av tidigare program
antaget av kommunfullmäktige 31 mars 2005. Sedan förra programmet har
förändringar skett i samhället och detta försöker vi ta hänsyn till i denna
reviderade upplaga. Falköpings kommun har sedan några år tillbaka renodlat sitt flerårsprogram och har numera fem mål som i detta program
tydligare lyfts fram.






Ett attraktivare Falköping
Ett näringsliv som utvecklas
Kvalitet inom verksamheten ska öka
En god folkhälsa
Demokratin i Falköping ska stärkas

Västra Götalandsregionen har sedan januari 2014 ett reviderat Idrottspolitiskt program. Vi har även tagit hänsyn till detta i vår revision. I deras
program läggs fokus på tre områden –
 Värdegrundsarbete
 Demokrati
 Folkhälsa
I regeringens proportion från april 1999, ”En idrottspolitik för 2000-talet –
folkhälsa, folkrörelse och underhållning” slås följande fast i inledningen:
”Den nationella idrottspolitiken på 2000-talet bör bygga på tre grundstenar.
För det första bör det vara en tydlig strävan att i samhällsplanering, i skolans
arbete och i andra sammanhang uppmuntra och ge möjligheter till
människors motion och idrott i syfte att främja en god folkhälsa. För det
andra bör ett aktivt stöd ges till en fri och självständig idrottsrörelse byggd
på ideellt engagemang och som bedriver en bred verksamhet, som värnar
om god etik, som ger lika förutsättningar för kvinnor och män, som arbetar
aktivt för integration samt värnar om demokratisk fostran. För det tredje bör
idrottspolitiken beakta att idrotten till viss del är kommersiell underhållning
som ger många människor förströelse och glädje. Den ska bedrivas på konkurrensneutrala och marknadsmässiga villkor.”
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Idrotten är en samhällsresurs
Idrotten är en av de mest utbredda fritidsaktiviteterna som Falköpingsborna
ägnar sig åt. Idrotten har stor betydelse både för vår psykiska och fysiska
hälsa. Många av våra vanligaste folksjukdomar kan förebyggas med idrott
och motion. Idrotten kan också bidra till att utveckla personliga färdigheter
som t.ex. uthållighet, målmedvetenhet och sinne för rent spel. I lagidrotter
utvecklas lagandan och man får öva sig i att samarbeta för att nå gemensamma mål. Falköpings kommun har en stor tillgång i idrotts- och friluftsanläggningar.
Förutom kommunala idrottsanläggningar finns ett stort antal föreningsägda
anläggningar, som t.ex. fotbollsplaner, motionsanläggningar, elljusspår,
skjutbanor, ridanläggningar, golfbana, motoranläggning och tennisbanor. I
”det goda samhället” räcker det inte med bra kärnverksamheter inom vård,
skola och omsorg, vilket i dag är en självklarhet. Ett bra kultur- och fritidsutbud är nödvändigt dels för en bra livskvalitet, dels som ett konkurrensmedel när det gäller nyetableringar av företag och rekrytering av personer i
näringsliv och offentlig förvaltning. Att det finns ett bra fritidsutbud och
goda möjligheter till en aktiv fritid är för många avgörande vid val av
bosättningsort.
Mycket av den idrott som bedrivs i Falköping sker utanför föreningslivet.
Det sker spontant och i vardagen, av egen lust och kraft. Det kallas självorganisering. I dagens samhälle är detta en växande trend och kommunens
olika anläggningar kan ibland vara en del i ”infrastrukturen” för självorganiseringen. Exempel på detta är simhall, motionsanläggningar, skolgårdar efter skolans slut osv. Det sker också mycket idrottande/motionerande i föreningar som inte nödvändigtvis är idrottsföreningar. Ett
exempel är pensionärsföreningar som många gånger har någon form av
fysik rörelse, t.ex. boule, dans, bowling osv. på sitt program. Om man redan
i samhällsplaneringen tar med ytor för spontanidrott och rekreation ger man
goda förutsättningar för denna infrastruktur.

Idrottsrörelsens verksamhetsidé
Enligt Riksidrottsförbundet är idrott fysisk aktivitet som vi utför för att
kunna prestera mera, ha roligt och må bra. Idrott består av träning och lek,
tävling och uppvisning. Idrotten organiseras i självständiga föreningar och
förbund som tillsammans utgör en fri och frivillig folkrörelse förenad i
Riksidrottsförbundet. Att stödja en fri och självständig idrottsrörelse
kommer även i fortsättningen att vara en kommunal huvuduppgift även om
staten utlovar ett fortsatt ekonomiskt stöd genom det statliga lokala aktivitetsstödet och genom överskott från olika spelformer.
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Lagar
I detta program har vi tagit hänsyn till den lagstiftning som finns vad gäller
tillgänglighet. FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning tar upp rätten till fri rörlighet, ett självständigt liv, personlig
säkerhet, deltagande i samhälls- och kulturliv och mycket mer. Utifrån
denna konvention har vi i Sverige lagstiftning kring tillgänglighet. Enligt lag
ska myndigheter särskilt verka för att deras lokaler, verksamhet och information är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. I detta arbete
ska myndigheterna göra inventeringar, upprätta handlingsplaner och åtgärda
bristande tillgänglighet. Förslag finns att förstärka lagen om tillgänglighet.
Förslaget innebär att bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning införs som en ny form av diskriminering i diskrimineringslagen.
Lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2015.

Övergripande mål
Ett attraktivare Falköping

Anläggningar och lokaler
Alla som vill ska kunna idrotta i Falköpings kommun. Kommunens
huvudsakliga stöd till idrotten består av tillgång till anläggningar. Stödet
möjliggör för barn, ungdomar och vuxna att till rimliga kostnader utöva
idrott. För ungdomsidrott och vuxenidrott används anläggningarna till
hälsoinriktad bredd- och motionsidrott såväl som till prestationsinriktad
tävlingsidrott. För att försäkra god hushållning med de resurser som
kommunens anläggningar utgör finns särskilda regler för fördelning av
tävlings- och träningstider i kommunens lokaler och anläggningar.

Mål
Så många idrotter som möjligt ska ha möjlighet att bedriva sin verksamhet
inom kommunen. Befintliga kommunala anläggningar ska hålla hög kvalitet. Vid investering i anläggning ska jämställdhets-, integrations- och
miljöhänsyn samt funktionshindrades möjligheter att utöva idrott beaktas.
Föreningsdrift ska uppmuntras och föreningar som har intresse av att
ansvara för drift av kommunal eller egen idrottsanläggning ska aktivt
stödjas. Anläggningar ska byggas, drivas och utnyttjas på ett effektivt sätt.
Underhåll och skötsel av anläggningar ska ske så att ingen risk finns för
olägenheter och för människors hälsa. Ytor ska finnas tillgängliga i
närmiljön för fysisk aktivitet och spontanidrott.
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Ett näringsliv som utvecklas

Arrangemang och läger
Falköping ska vara en arrangemangs- och lägerkommun. Med sitt geografiska läge och sina väl samlade idrottsarenor i centralorten, samt välskötta
idrottsplatser i kommunens övriga orter, har Falköping alla förutsättningar
att utvecklas vidare som arrangemangs- och lägerkommun. Redan i dag har
många idrottsförbund och föreningar upptäckt det, men en stor obearbetad
marknad återstår. Nationella och internationella mästerskap/landskamper/tävlingar tillför kommunen ett mervärde i form av PR, intäkter och upplevelser för invånarna.

Mål
Antalet arrangemang och läger ska öka, vilket gynnar såväl föreningsliv,
handel som kommun. Ökade intäkter på anläggningarna till följd av läger
och arrangemang, som initierats av det lokala föreningslivet, ska komma det
lokala idrottslivet till del. Arenor, idrottsplatser och logi ska utvecklas och
kontinuerligt underhållas, för att hålla en standard som ger konkurrensfördelar i förhållande till andra orter. Arenor ska anpassas till aktuella krav
på IT-baserad kommunikation.
Samverkan kommun – idrott – näringsliv
Samverkan mellan kommunen och idrottsföreningarna är viktig. Genom ett
utvecklat och strukturerat samarbete med idrotten får kommunen kunskap
om föreningslivets villkor och behov. Samtidigt lär sig föreningslivet mer
om kommunens sätt att arbeta och får därigenom större förståelse för kommunens förutsättningar att stödja idrottsverksamheten. Det är viktigt att
klargöra idrottens ansvar och kommunens ansvar i olika idrottsfrågor. Väl
fungerande idrottsföreningar och goda möjligheter till idrotts- och fritidsaktiviteter har betydelse för utvecklingen av näringslivet i kommunen och
vid rekrytering av personal. Tillgången till fritidssysselsättning och motion
för de anställda och deras barn kan påverka företagsledningens val av
lokaliseringsort. Idrottsevenemang genererar intäkter både till besöksnäring
och näringslivet i övrigt. Samarbetet med idrottsföreningarna och kontakten
mellan näringsliv och idrottsföreningar ska utvecklas.

Mål
Falköping ska förstärka sin roll som idrottskommun genom en ökad samverkan mellan kommunen, idrotten och näringslivet. Ett samlat grepp vad
gäller lägerstaden ska ske i samverkan mellan kultur- och fritidsförvaltningen, turistorganisationen och föreningslivet.
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Kvalitet inom verksamheten ska öka

Kommunens stöd till idrottsföreningarna
Kommunens stöd till idrottsföreningarna medverkar till att ge föreningarna
en grund att bygga sin verksamhet på. Förutom kommunens stöd i form av
anläggningar ges olika former av föreningsbidrag. Kultur- och fritidsnämnden följer de bidragsnormer som tidigare fastställts av kommunfullmäktige.

Mål
Bidragen ska främja kultur- och fritidslivet i kommunen, uppmuntra nya
uttrycks- och verksamhetsformer samt stödja ett rikt utbud av kultur- och
fritidsaktiviteter. Bidragen ska särskilt underlätta för föreningarna att
bedriva verksamhet för barn och ungdom. Kultur- och fritidsförvaltningen
ska på olika sätt tillsammans med föreningslivet öka kunskapen vad gäller
inkludering och jämställdhet, främst genom utbildningsinsatser och projekt.
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En god folkhälsa

Folkhälsa
När det gäller folkhälsoarbetet har kommunerna ett stort ansvar för samhällsplaneringen. Det är viktigt att kommunen i denna planering tillgodoser
invånarnas behov av grönytor och andra fria ytor samt anläggningar som gör
det möjligt för alla att motionera. Ett prioriterat målområde i kommunens
folkhälsoarbete är ökad fysisk aktivitet. Det är viktigt att våra föreningar
bedriver verksamhet och mötesplatser som är säkra och trygga för sina
medlemmar och deltagare. Det är också viktigt att kommunen tillgodoser
möjligheter till spontanidrott och motion i vardagen, för alla åldrar och med
ett genusperspektiv. Vårt föreningsliv ska främja delaktighet och är en del i
integrationsarbete och förebygger utanförskap.

Mål
Miljöer i Falköping utformas i så hög grad som möjligt att de ger förutsättningar för fysisk aktivitet för hela befolkningen. Självorganisering av spontan idrott och motion uppmuntras och detta finns med i satsningar som görs
i kommunen. De platser som finns för idrott, organiserade och spontana, är
trygga och inbjudande. Flera föreningar går igenom utbildningen Trygg och
säker förening, samt återcertifieras.
(Målet är hämtat ut Falköpings kommuns långsiktiga folkhälsoplan.)

Ållevi
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Demokratin i Falköping ska stärkas

Ledar- och föreningsutveckling
En av idrottens viktigaste roller är att hos barn och ungdomar bidra till goda
vanor avseende fysisk aktivitet och livsstil. Idrottens föreningsliv är en
viktig uppfostringsmiljö och idrottsledaren en förebild för många barn och
ungdomar. En genomtänkt verksamhet påverkar attityder och värderingar på
ett positivt sätt och ger ungdomarna social gemenskap, samhörighet och
demokratisk fostran. En bra barn- och ungdomsverksamhet kräver att man
klarar att rekrytera nya ledare och att man har en bra ledarutbildning.
Mål
Idrottsföreningarna ska vara en viktig resurs i samhällsutvecklingen.
Ledaren ska vara en förebild för barn och ungdomar samt verka för en
alkohol- och drogfri miljö inom idrotten.
Idrotten ska vara en viktig faktor i inkludering i samhället för nya invånare.
Idrott för funktionshindrade
Det är viktigt att personer med funktionshinder ges goda möjligheter att
delta i idrottsverksamhet.
Mål
Vi ska eftersträva att offentliga byggnader och lokaler ska vara tillgängliga
för alla.
Mångkultur
Enligt kommunens integrationspolicy ska Falköping vara en kommun fri
från rasism och diskriminering. Idrotten spelar en aktiv roll i förståelsen och
integrationen mellan olika kulturer.
Mål
Vi ska eftersträva att alla människor, oavsett ursprung och bakgrund, ska
kunna delta i idrottsföreningarnas verksamhet på lika villkor.
Föreningar ska på olika sätt uppmuntras till att arbeta inkluderande genom
utbildningsinsatser, projekt osv.
Jämställdhet
Idrotten är en del av samhället och ska genom sin verksamhet delta i samhällets jämställdhetsarbete. Idrotten är lika viktig för kvinnor som för män,
för flickor som för pojkar. Jämställdhetsarbetet måste inriktas mot att ge
alla, oavsett kön, förutsättningar att utöva sin idrott vad gäller tillgång till
lokaler, utrustning och ekonomiskt stöd. Alla ledarnivåer inom idrottsrörelsen ska ta tillvara såväl kvinnors som mäns olika erfarenheter och
värderingar.
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Mål
Idrotten ska vara jämställd och kultur- och fritidsförvaltningen ska tillsammans med föreningslivet hitta metoder och former som stödjer detta.

Medborgarnas inflytande
Det är viktigt att medborgarna har inflytande och möjlighet till delaktighet i
vår förvaltning. Många av de som kommer till oss är organiserade i föreningslivet, men även privatpersoner vill hyra eller på olika sätt använda sig
av våra tjänster. Det är dock viktigt att vi även är tillgängliga för de som står
utanför föreningslivet.

Mål
Vi ska synliggöra på vilket sätt vi för dialog med medborgarna, framför allt
de unga. Ett viktigt fokus är också att nya kommuninvånare ges möjligheter
att vara med och påverka. Nätverk mellan kommun och föreningsliv utvecklas och förstärks.

Kultur och fritidsnämndens ansvar
Kultur och fritidsnämnden ansvarar för att åtgärder för de olika målen i det
idrottspolitiska programmet utarbetas och lyfts in i kommunala verksamhetsplaner. Det idrottspolitiska programmet förankras i alla kommunala
förvaltningar och nämnder.
Det idrottspolitiska program som här reviderats antogs av kommunfullmäktige 2005. Under 2016 ska kultur- och fritidsnämnden starta en medborgardialog för att ta fram ett helt nytt program. Det nya idrottspolitiska programmet ska vara klart under 2017.
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