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Idrotten – en resurs för Krokoms kommun
Med nära tre miljoner aktiva medlemmar i över 22 000 föreningar är idrotten landets största
folkrörelse. I vår kommun finns det över 40 idrottsföreningar som årligen genomför mer än 10 000
aktivitetstillfällen för ungdomar. Våra idrottsföreningar sköter mer än 200 idrottsanläggningar, inte bara
för sig egen verksamhet utan även till nytta för många andra kommuninvånare.
Idrotten fyller genom sin omfattande verksamhet bland barn och ungdomar en stor och viktig
samhällsfunktion. Idrottens ideella ledarskap är en ovärderlig resurs i samhällsutvecklingen där:
- Idrotten bidrar till en förbättrad folkhälsa och meningsfull fritid för människor
- Idrotten erbjuder mötesplatser för människor med olika bakgrund
- Idrotten värnar demokratin och stärker människors delaktighet
- Idrotten öppnar perspektiven och bidrar till internationalisering
Krokoms kommun arbetar aktivt för att stödja idrottsföreningarna i arbetet att nå sina mål. En förutsättning för detta är att idrottsverksamheten bedrivs i linje med idrottsrörelsens övergripande mål och
att vi hittar bra samverkansformer mellan idrottsrörelsen och kommunen. En väl fungerande idrottsallians är en viktig del i denna samverkan.
Aktiv och stimulerande fritid
Kommunens stöd till idrottsverksamhet ska ge kommuninnevånarna möjlighet till en aktiv och
stimulerande fritid. Det ska ge föreningslivet en möjlighet att bedriva en verksamhet som är
utvecklande och av hög kvalitet både för barn, ungdom och vuxna, oavsett om det är mer tävlingsinriktad eller mer hälsoinriktad bredd- och motionsverksamhet. För att kunna bedriva denna
idrottsverksamhet krävs utbildning av ledare vilket kommer att vara ett av våra prioriterade områden
framöver.En speciell satsning på att utveckla samverkan mellan idrotten och skolan kommer att göras
eftersom våra barn och ungdomar tillbringar mycket tid i skolan.
Anläggningar
Undersökningar visar att tillgång och närhet till olika typer av anläggningar är av avgörande betydelse
för fysisk aktivitet. Därför är underhåll och utveckling av befintliga idrottsanläggningar viktig, gärna i
form av ”Näridrottsplatser”. Idag finns Näridrottsplatser i Ås, Föllinge och på Rödön. En långsiktig plan
för nya anläggningar bör också tas fram.
Folkhälsa
Idrottens roll i folkhälsoarbetet är mycket viktigt. Trivsel och välbefinnande är avgörande motiv för
deltagande. Att skapa en god folkhälsa och jämlika förutsättningar för alla att delta är viktigt. Idrotten
skapar goda förutsättningar för att bl a arbetslösa, invandrare och handikappade ska kunna bli en del
av idrottsrörelsens sociala nätverk.
Idrott och föreningsliv ger utveckling för Krokoms kommun
Ett fungerande föreningsliv är av stor betydelse för inflyttning men även för etablering av nya företag.
Inom ideell sektor eller social ekonomi spelar idrottsrörelsen, genom sitt rika föreningsliv en mycket
viktig roll. Genom detta involveras dock idrotten i nya uppgifter vilket ställer nya krav, som i sin tur
ställer krav på organisationsutveckling och kompetenshöjning.
Framtid
Det är vår förhoppning att idrottsrörelsen även i framtiden ska vara en resurs för fysisk och social
folkhälsa, fritids- och kulturaktiviteter, samhällsengagemang mm. Det kan inte nog betonas att en
livaktig och bred föreningsverksamhet med mångsidighet och med hög kvalitet är oerhört viktig för
kommunen och dess invånare.

Definition av uttryck
•

•
•
•
•

•
•
•

•
•
•

Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna prestera mera, ha roligt och må bra
(enligt Idrotten Vill)
Barnidrott: Idrott t o m 12 års ålder. I barnidrott leker vi och låter barnen lära sig olika idrotter.
Normgivande för denna verksamhet är barnets allsidiga idrottsutveckling. Tävling är en del av
leken och ska alltid ske på barnets villkor
Ungdomsidrott: Från 13 t o m 20 år.
Vuxenidrott: 21 år och uppåt
Näridrottsplats; En anläggning utformad utifrån lokala förutsättningar (ex befolkningsunderlag,
intressen, tillgängliga resurser, aktivitetsytor etc). Den ska vara öppen för alla åldrar, intresse och
förmåga, den ska stimulera till aktivitet och social samvaro samt vara fri från organiserad
tävlingsverksamhet.
Fysisk aktivitet: Alla idrotts-, frilufts- och andra aktiviteter där kroppsrörelse ger en hälsofrämjande
effekt. Aktiviteterna kan ske både i organiserad form i föreningar eller på ett mer spontant sätt.
Sponsring: Ett form av stöd till föreningslivet. Ett samarbete på affärsmässiga grunder till ömsesidig nytta för två eller flera parter. Krav att den sponsrade utför en motprestation i form av en
aktiv eller passiv marknadsföringsinsats för kommunens räkning.
Folkhälsa: Begreppet folkhälsa används för att beskriva hela befolkningen eller olika befolkningsgruppers hälsotillstånd till skillnad från enskilda individers hälsa. En god hälsa för individen är en
tillgång – en resurs – mera än ett mål i sig, medan en god folkhälsa kan ses som ett mål för
samhället.
Hälsa: Är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, och inte bara
frånvaron av sjukdom eller handikapp (WHO´s definition på hälsa)
Idrotten: Är idrottsrörelsen i stort. I enskilda fall kan det vara specifik idrottsförening, i andra fall
Idrottsalliansen Krokoms kommun som företräder alla föreningar men det kan också vara alla
idrottsföreningar som grupp
Kommunen: Med detta åsyftas Krokoms kommun och inte någon speciell förvaltning. Vem i den
kommunala organisationen som exempelvis ska utföra vissa åtgärder kommer att klargöras i
speciell handlingsplan.

1. Samverkan idrotten – kommun
Idrotten har stor betydelse i Krokoms kommun och god samverkan är därför viktig. Genom ett
utvecklat och strukturerat samarbete med idrotten får kommunen större kunskap om föreningslivets
villkor och behov. Samtidigt får föreningslivet mer kunskap om kommunens sätt att arbeta och
därigenom större förståelse för dess förutsättningar att stödja idrottsverksamheten.
Samhällets ständiga förändring är också en anledning till samverkan. Nya förutsättningar måste
diskuteras för att finna goda lösningar. Förändringar ska genomföras utifrån överenskommelser
baserade på ömsesidig respekt. Det ideella ledarskapet har en gräns, därför är det viktigt att
tillsammans skapa förutsättningar för utveckling av idrottsverksamheten. Idrottens respektive
kommunens ansvar i olika idrottsfrågor ska vara klargjort. Om idrotten utför något som är att betrakta
som ett uppdrag från kommunen ska skälig ersättning utgå för detta.

Mål:
•

•

Krokoms kommun ska genom ett utvecklat samarbete med idrottsföreningarna även
fortsättningsvis vara den ledande kommunen i länet vad gäller idrottslig verksamhet
För övergripande idrottsfrågor ska Idrottsalliansen vara den naturliga samverkansparten mellan
kommunal verksamhet och kommunens idrottsföreningar

Detta ska uppnås bl a genom att:
•
•
•
•
•
•

Idrotten, kommunens politiker och tjänstemän ska träffas minst en gång per år, för att diskutera
olika aktuella idrottsfrågor.
Kommunen och Idrottsalliansen ska fortlöpande utvärdera det Idrottspolitiska handlingsprogrammet. Programmet ska revideras vid behov, minst en gång varje mandatperiod.
I samband med Idrottsalliansens årsmöte har medlemsföreningarna möjlighet att utvärdera och
utveckla det Idrottspolitiska handlingsprogrammet.
Kommunen informerar och förankrar det idrottspolitiska handlingsprogrammet bland kommunala
förvaltningar och beslutsorgan.
Kommunen och idrotten ska tillsammans utveckla samarbetet mellan olika föreningar med samma
typ av verksamhet, anläggningar etc (bygga ”nätverk”).
Kommunen och idrotten ska tillsammans klargöra ansvar och roller i olika idrottsfrågor.

2. Samverkan idrott – skola
I skolan kommer alla elever i kontakt med motion och idrott. Undervisningen i ämnet ”Idrott och hälsa”
är därför av stor betydelse för att skapa ett livslångt intresse för idrott, motion och naturupplevelser
hos barn och ungdomar. Genom samverkan mellan skolan och idrottsföreningarna kan detta intresse
stärkas ytterligare. Även kunskap om kostens betydelse för barn och ungdomar ska stärkas.
Krokoms kommun anser att det är viktigt att alla barn och ungdomar stimuleras och motiveras att
bedriva fysisk aktivitet. De ungdomar som vill satsa på mer prestationsinriktad tävlingsidrott ska ges
möjlighet till detta, liksom de som hellre ägnar sig åt hälsoinriktade bredd- och motionsaktiviteter.
Den fysiska miljön är också viktig. En skolgård som inte stimulerar till fysisk aktivitet är en förspilld
möjlighet. Att hitta modeller och arbetssätt för hur man genom samverkan kan tillgodose var och ens
behov är oerhört viktigt.
Många barn och ungdomar får en stor del av sin praktiska skolning i demokrati i den lokala
idrottsföreningen. Näst efter hemmet och skolan är idrotten den viktigaste resursen för barnens
utveckling som samhällsmedborgare. Samverkan och samarbete är nödvändigt för att maximalt
utnyttja resurserna och nå ett så bra resultat som möjligt.
För inflyttning till Krokoms kommun är boendemiljö och möjligheter för barn och ungdomar att
utvecklas en av de viktigaste faktorerna. En idrottsverksamhet integrerad i skolan och
fritidsverksamhet spelar en mycket viktig roll.

Mål:
•

•

Med bättre samarbete mellan skolan och idrotten
- skapa möjligheter för elever att få prova många olika idrotter
- hitta former för att få alla barn och ungdomar, fysiskt aktiva i skolan
- hitta former för att idrottstalanger ska få möjligheten att utvecklas inom sin idrott och samtidigt
klara skolan på ett bra sätt
Den fysiska aktiviteten bland våra elever ska öka genom at
- alla grundskoleelever ska ha rätt till minst 30 minuters organiserad fysisk aktivitet varje dag
- närmiljön dvs. skolgårdar och närliggande idrottsanläggningar ska ses över för att på ett bättre
sätt stimulera till fysisk aktivitet och spontanidrott etc.

Detta ska uppnås bl a genom att:
•
•
•
•
•

De lokala idrottsföreningarna varje läsår ska träffa resp. skola och elevråd för att diskutera
samverkan mellan skola och föreningar.
Idrottssamordnaren ska årligen informera rektorerna om det idrottspolitiska handlingsprogrammet
och samarbetet mellan skola och idrott
Varje skolenhet skall ha möjlighet för varje elev att ha minst 30 min organiserad fysisk aktivitet
varje dag.
Kommunens samhällsbyggnadsförvaltning ska i samråd med skola och idrottsföreningar inventera
och göra åtgärdsplaner för alla skolgårdar med syfte att förändra/förbättra dessa så att de
stimulerar till mer fysisk aktivitet, gärna i form av ”näridrottsplatser”
Kommunen och idrotten ska undersöka möjligheter och förutsättningar för att:
- Utveckla ”Kultur- och idrottskolan” (högstadiet)
- kommunens skolor ska få en idrotts- och/eller hälsoprofil
- arbetsgivare ger sina anställda möjlighet att vara ledare på betald arbetstid exempelvis i
skolan

3. Samverkan idrott - kommun – näringsliv
För kommunen och det lokala näringslivet är det viktigt med väl fungerande idrottsföreningar eftersom
anställda och familjer erbjuds möjligheten till meningsfull sysselsättning och motion. Detta kan i många
fall också bli en avgörande faktor för inflyttning och/eller nya företag som är på väg att etablera sig i
kommunen.
Idrottsevenemang i kommunen skapar både god PR för kommunen och ger kommuninvånarna
positiva upplevelser förutom att arrangemangen också genererar intäkter till näringslivet. Krokoms
kommun har många duktiga idrottsutövare. De sprider som goda ambassadörer för kommunen och
näringsliv värdefull PR. Detta är positivt för utveckling och tillväxt i kommunen. I gengäld behövs
ekonomiska insatser från både näringsliv och kommun för att idrottsverksamheten ska kunna utökas
och utvecklas. I samband med stora arrangemang kan också andra former av insatser och stöd vara
nödvändiga och det kräver ett bra samarbete och en bra samverkan.

Mål:
•

•
•
•

Krokoms Kommun ska bli en mer attraktiv kommun att flytta till och för etablering av nya företag.
Idrotten är i detta sammanhang en faktor av stor betydelse.
Idrotten ska finnas med i kommande Tillväxtprogram för kommunen som en betydande faktor för
utvecklingsarbete inom flera olika områden bl a social ekonomi, folkhälsa, attraktiv livsmiljö mm
Idrotten och kommunen utvecklar tillsammans samarbetet med det lokala näringslivet
Idrotten ska i samverkan med kommunen och näringslivet, årligen ha minst två större
arrangemang av minst nationell status.

Detta ska uppnås bl a genom att:
•
•
•

•
•
•

Idrotten ska delta i olika sammanhang och arbetsgrupper där kommunens utveckling och tillväxt
diskuteras.
Använda den sponsor policy som finns sedan 1 januari 2004 för kommunens stöttning av elitidrott
och olika arrangemang.
Kommunen stödjer och medverkar aktivt i föreningarnas strävanden att få arrangera stora tävlingar och andra arrangemang i kommunen. I detta arbete bör även näringslivet delta. Dessa stora
tävlingar och arrangemang kan även ske i samverkan med andra intressenter (länets övriga kommuner och deras föreningar, J/H Idrottsförbund, SISU Idrottsutbildarna, andra organisationer m fl.)
Idrottsalliansen ska årligen bjuda in kommunen och näringslivet till information och diskussioner
om samverkansmöjligheter
För att bättre sprida information om vårt föreningsliv, ska kommunens föreningsregister på internet
marknadsföras i olika sammanhang.
Mer samordnad marknadsföring mellan kommun, föreningsliv och näringsliv

4. Barn- o ungdomsidrott
En fungerande barn- och ungdomsidrott är viktig i Krokoms kommun. Det är dock viktigt att denna
bygger på flickors och pojkars egna behov. För barn är tävlingen liksom leken ett naturligt inslag i
idrotten. Vinna - och förlora situationer måste avdramatiseras inom barnidrotten. Idrottens utbud och
aktiviteter ger barn och ungdomar en möjlighet att på ett naturligt sätt lära sig ta ansvar, att fungera i
grupp samt öka sin känsla för kamratskap och respekt för medmänniskor.
Övergången från barnidrott till ungdomsidrott ska ske successivt och hänsyn tas till flickors och
pojkars olika behov, förutsättningar och utvecklingstakt. Tränings- och tävlingsverksamheten för såväl
pojkar som flickor ska utformas så att den stimulerar till kvalitativ och långsiktig idrottslig utveckling
och motverka utslagning. Det är också viktigt att det skapas och finns alternativ för dom som vill idrotta
utan att tävla.
Vi måste också hitta former för att ungdomar själva ska kunna vara med och påverka sin egen idrott
så att den sker på ungdomars egna villkor. Vi måste våga förändra vår idrotts organisation, uppbyggnad och struktur så att den passar ungdomar på ett bättre sätt.

Mål:
•

•
•
•

Barn- och ungdomsidrotten i Krokoms kommun ska bedrivas på sådant sätt att deltagarna
fortsätter att vara aktiva inom idrottsrörelsen
Barn- och ungdomsidrotten i Krokoms kommun ska göras så attraktiv att rekryteringen av barn
och ungdomar som idag står utanför idrotten ökar
Samtliga föreningar med barn- och ungdomsverksamhet ska utarbeta och anta en policy för
denna verksamhet.
Det ska skapas och finnas alternativ för de som vill idrotta utan att tävla

Detta ska uppnås bl a genom att:
•
•
•
•
•
•

Stimulera fler föreningar att bedriva idrottsskolor
Stimulera föreningar att utarbeta en policy för sin barn- och ungdomsverksamhet. I den bör
jämställdhetsfrågor beaktas.
Stimulera föreningar att mer aktivt försöka rekrytera barn och ungdomar som idag står utanför
idrotten
Kommunen och idrotten ska tillsammans arbeta för att hitta projektpengar för att utveckla barnoch ungdomsidrotten.
Kommunen och idrotten ska tillsammans arbeta för att hitta former att öka ungdomars delaktighet
och inflytande i idrotten
Kommunen och idrotten ska i samverkan med andra kommuner och idrottsförbundet försöka hitta
former för att få ungdomar att fortsätta idrotta när man når gymnasieåldern

5. Utveckling av föreningar och ledare
Den lokala föreningen är idrottens viktigaste organisationsled. Det är där verksamheten bedrivs och
det är där förnyelse och utveckling måste finnas.
Det är oerhört viktigt att det finns kompetenta och engagerade ledare, inte minst inom barn- och
ungdomsidrotten. Vi ska ha en jämställd idrottsrörelse, med ledare som när det gäller barnidrott inte är
resultatfixerad, utan genomför verksamhet där glädje och lek är dominerande inslag.
Det är också oerhört viktigt att skapa attraktiva livsmiljöer som attraherar och engagerar ungdomar.
Idrotten är ett sådant område. Vi måste därför skapa en attraktiv idrottsverksamhet som bygger på
ungdomars behov och önskemål i större utsträckning. Nuvarande krav att minst en person under 25 år
i styrelsen för att bidrag ska utgå, ska finnas kvar.
Eftersom Krokoms kommun anser att det är viktigt med utveckling av ledare och föreningar, tar
kommunen ett extra samordningsansvar inledningsvis för en del av utbildningsinsatserna.

Mål:
•
•
•
•
•

Alla idrottsföreningar bör regelbundet genomföra aktiviteter/program för föreningsutveckling
Alla föreningsledare ska årligen erbjudas möjlighet till utbildning/fortbildning.
Alla föräldrar med barn som deltar i idrottsverksamhet ska erbjudas möjlighet till någon form av
utbildning eller medverkan i föreningsverksamheten
Förutsättningar för ungdomars delaktighet, inflytande och engagemang i föreningslivet ska
förbättras
Förutsättningar för arbetslösa, invandrare och handikappade att delta i föreningslivet ska
förbättras

Detta ska uppnås bl a genom att:
•
•
•
•
•

I samarbete med SISU Idrottsutbildarna utformar Krokoms kommun och idrotten
- ett program/plan för föreningsutveckling och utbildning av ledare verksamma inom barn- och
ungdomsidrotten.
Kommunen bjuder årligen in alla ungdomsrepresentanter i styrelserna för diskussioner,
information, erfarenhetsutbyte mm.
Nuvarande normer för bidrag till studieförbund ändras så att ungdomar blir en prioriterad målgrupp
Förutsättningarna för föreningslivet att ta emot feriearbetande ungdomar ska förbättras
Stimulera föreningarna att mer aktivt arbeta för att arbetslösa, invandrare och handikappade ska
komma med i idrottsrörelsen

6. Stöd/bidrag
Krokoms kommuns stöd till idrotten består i huvudsak av tre stora delar: 1) Kontantbidrag, 2) Lokaloch anläggningssubventioner samt 3) ”Service” (råd och stöd, information, ”bevakning” av
idrottsfrågor i olika sammanhang)
Kommunen stödjer idrotten bl. a för att:
- idrotten bidrar till att utveckla barns, ungdomars och vuxnas intresse för idrott, motion och fysisk
aktivitet bidrar till att väcka ett livslångt intresse för detta.
- idrotten står för mångfald vilket innebär att alla på något sätt ”platsar” i idrottsrörelsen
- idrotten tar samhällsansvar och står för samhällsnytta samt tar ansvar för folkhälsa och sunda
levnadsvanor, liksom för en uppväxande generation och sociala mötesplatser.
- idrotten värnar om demokrati och delaktighet/inflytande.
- idrotten tar ett stort ansvar i den lokala utvecklingen och är en betydande kraft i den sociala
ekonomin.
Krokoms kommun prioriterar i första hand den breda barn- och ungdomsverksamheten som bl. a
innebär att
- barn och ungdomar tilldelas attraktivare tider på kommunens anläggningar
- bidrag i första hand ska ges till barn- och ungdomsverksamhet. Bidrag för verksamhet i andra
åldrar ges efter särskild prövning
- verksamhet som skapar möjlighet för alla att delta ska prioriteras

Mål:
•

Kommunens samlade stöd till idrotten ska under de närmaste åren höjas i takt med att
kommunens ekonomi förbättras.

•

Kommunens stöd ska fortsättningsvis i högre grad bidra till en större delaktighet, kreativitet,
utveckling, engagemang och kvalitet i föreningarna

Detta ska uppnås bl a genom att:
•

•
•
•

Kommunen ansvarar för att en översyn görs av bidragsnormerna tillsammans med idrotten för att
hitta en bidragsform som i högre grad premierar kvalitet, utveckling och andra faktorer enligt detta
Idrottspolitiska handlingsprogram. Nolltaxan och bidragsberättigade åldrar bör finnas med i
denna utredning
Kommunen ska kontinuerligt informera och stimulera idrottsföreningarna att söka externa medel
för att genomföra olika projekt som ligger i linje med detta idrottspolitiska handlingsprogram
Kommunen genomför i samarbete med idrotten en studie av jämställdheten inom idrottsrörelsen i
kommunen.
Inga bidrag utbetalas om föreningen inte uppfyller de krav som finns i nuvarande bidragsnormer:
1) Föreningen följer FN:s barnkonvention, 2) Föreningen har en beslutad policy för sin ungdomsverksamhet, 3) Föreningen har lämnat in verksamhetsberättelse, budget, balansräkning och
revisionsberättelse för föregående verksamhetsår, 4) Minst en person i styrelsen är under 25 år.
5) Lämnar in ansökan i rätt tid. Samtliga föreningar ska lämna in ansökan om bidrag oavsett
tidigare överenskommelser

7. Anläggningar
Krokoms kommun har i jämförelse med många andra kommuner ett relativt stort antal idrottsanläggningar (över 200 st). Anläggningar som i de flesta fall sköts av idrottsföreningar mot ett årligt
ekonomiskt stöd av kommunen. Detta årliga stöd bör uppräknas enligt index.
Tillgången och närheten till olika anläggningar för fysisk aktivitet, friluftsliv, bredd- och motionsidrott är
av avgörande betydelse för om våra kommuninvånare är fysiskt aktiva eller inte. Det är därför viktigt
att det finns ett brett utbud och olika typer av anläggningar samt en geografisk spridning.
Våra anläggningar ska också vara en trygg och säker plats för den aktive men även för föräldrar som
lämnar sina barn där.
Många anläggningar finns i närheten av skolor och nyttjas ofta på dagtid för skolans aktiviteter medan
föreningslivet och allmänheten nyttjar dessa övrig tid. Föreningarna får därför ta ett stort ansvar för att
anläggningarna är användbara inte enbart för föreningens bruk, utan även för många andra grupper i
kommunen.

Mål:
•
•

•
•

Befintliga idrottsanläggningar ska i samverkan underhållas och utvecklas, gärna i form av
näridrottsplatser. Eventuellt nya större anläggningar ska anläggas efter samverkan och samråd
med idrott/skola/näringsliv/kommun.
Fördelning av träningstider på anläggningar ska göras på ett sådant sätt att rättvisa eftersträvas
mellan pojkar och flickor, män och kvinnor, inomhus och utomhusidrotter, storleken på grupper mm.
Speciell hänsyn ska tas till ungdomars och rörelsehindrades möjligheter att utnyttja idrottsanläggningarna.
Vid skötsel av anläggningar ska det ske en ökad samverkan mellan olika intressenter
(Krokombostäder, SABY, skolan, föreningar m.fl.). Detta gäller maskiner, personal, kunskap,
erfarenheter etc. Ansvarsfördelningen ska vara tydlig.
Alla anläggningar ska säkerhetsbesiktigas årligen, oavsett om de är kommun- eller föreningsägda.

Detta ska uppnås bl a genom att:
•

•
•

Kommun och idrotten i samverkan utarbetar
en långsiktig upprustnings- och investeringsplan för befintliga idrottsanläggningar
en plan för nya anläggningar
en inventering av samtliga idrottsanläggningar för att klargöra ägandeförhållanden etc
Planerna ska i samråd med idrotten justeras en gång om året.
Kommunen ska årligen göra en översyn av de uthyrningsregler och uthyrningsrutiner för
anläggningar som finns.
Kommunen ska där så är möjligt, teckna avtal med de föreningar som varaktigt sköter och
ansvarar för anläggning. I avtalet ska regleras bl a kommunens ansvar, föreningens ansvar,
stödets storlek, samordning av inköp mm.

•
•
•

Träffar ska hållas på de platser där idrottsanläggningar finns i anslutning till skolan i syfte att
effektivisera skötseln av anläggningarna och att klargöra ansvarsfördelningen och ägarförhållanden.
Kommunen ska i samarbete med idrotten och SISU årligen genomföra utbildning för anläggningsansvariga ledare och funktionärer.
Kommunen ska i samarbete med föreningarna, säkerhetsbesiktiga alla idrottsanläggningar
årligen, oavsett om de är kommunägda eller föreningsägda.

8. Folkhälsa
Idrottsrörelsens roll i folkhälsoarbetet är oomstridd. Trivsel och välbefinnande är avgörande motiv för
deltagande i olika verksamheter. En angelägen utmaning är att motivera fler människor till motionsaktiviteter och fysisk aktivitet men även att utveckla nya alternativ. Ett föreningsliv som stimulerar och
ger gemenskap påverkar människors intresse att delta. Kunskap och insikt om den egna hälsan ökar
viljan att vara aktiv.
Krokoms kommun vill främja en god folkhälsa och skapa jämlika förutsättningar för alla kommuninnevånare. Det är viktigt att utforma en idrottspolitik som också gagnar vuxna och ungdomar som står
utanför idrottsrörelsen. Vuxnas idrottande och fysiska aktiviteter bör även fortsättningsvis till stor del
finansieras av de vuxna själva.
Krokoms kommun vill utveckla en hälsosam politik som främjar fysisk aktivitet. Fysisk aktivitet ger
även psykisk och social stimulans som har stor betydelse för egenvård, förebyggande hälsovård och
folkhälsan i stort. Det är dock viktigt att inte enbart skapa förutsättningar för detta på fritiden.
Arbetsplatser och förskolor/skolor är också viktiga arenor som stödjande miljöer för fysisk aktivitet.

Mål:

•

•
•
•

Kommunen och idrottsrörelsen ska på ett aktivt sätt samverka för att påverka medborgarnas hälsa
i positiv riktning. I detta arbete är det viktigt att klargöra var och ens ansvar och roller men även
klargöra den enskildes eget ansvar.
Kommunen ska arbeta med målsättningen att bli en hälsofrämjande kommun
Kommunen och idrottsrörelsen ska samverka för att skapa möjligheter för kommuninvånarna
att dagligen röra på sig och motionera i en trygg miljö som är lätt att nå.
Samtliga föreningar med barn- och ungdomsverksamhet bör arbeta fram en drog- och
tobakspolicy för sin egen förening

Detta ska uppnås bl a genom att:
•
•
•
•
•

Stimulera fler föreningar att arbeta med motionsidrott och fysisk aktivitet. Dels i den egna föreningen men även i samverkan med andra föreningar exempelvis i form av olika motionsarrangemang
Naturliga samarbetspartners i folkhälsoarbetet är förutom föreningslivet och landstinget är alla i
kommunen verksamma studieförbund
Tillsammans med idrottsföreningarna informera och arrangera föreläsningar och konferenser om
aktuella folkhälsofrågor.
Kommunen tillsammans med Idrotten anordnar föreläsning om doping
Stimulera och stötta de föreningar som arbetar med att ta fram en drog- och tobakspolicy.

