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IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR HANINGE KOMMUN
2014-2018
Förord
Haninge kommun skapade år 2000, tillsammans med det lokala föreningslivet och näringslivet,
ett av de första idrottspolitiska programmen i Sverige. Syftet med programmet var att utarbeta en
gemensam riktning för den lokala idrotten i kommunen. För att fortsätta det långsiktiga arbetet
med att stötta det viktiga arbete som bedrivs i och utanför föreningslivet utarbetades ett nytt
idrottspolitiskt program under år 2013.
Ett föreningsliv där människor känner engagemang och gemenskap bidrar till att skapa trygghet i
samhället. En livsstil med goda vanor och stimulerande fritid bidrar till en god folkhälsa. Idrotten
ökar dessutom förståelsen mellan grupper och människor, samt kan fungera som inspirationskälla
till mer fysisk aktivitet.
Programmet följer Riksidrottsförbundets ”Idrotten vill” samt FN:s barnkonvention och strävar
mot alla barns och ungdomars rätt till en hälsosam tillvaro och fritid på lika villkor. De ska ges
rätt till inflytande i den verksamhet som riktar sig till dem och inriktningen i FN:s
barnkonvention ska genomsyra verksamheter som bedrivs i såväl kommunens som i
föreningslivets regi. Mobbning, sexuella trakasserier och liknande får inte förekomma i
verksamheter som stödjs av Haninge kommun. Om så ändå sker ska detta kraftfullt bekämpas.
Haninge idrottspolitiska program 2014-2018 är ett resultat av ett samarbete över gränser.
Tillsammans ska vi göra Haninge till årets idrottskommun år 2018.
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Vision
Haninges idrottspolitiska vision är att år 2018 bli Sveriges bästa idrottskommun1.
Med en tydlig röd tråd genom verksamheterna ska Haninge:


verka för en meningsfull fritid för alla



minska ohälsotalet genom att få fler fysiskt aktiva



skapa förutsättningar för bredd- och elitidrott



skapa bättre förutsättningar för attraktiva arrangemang som stärker Haninges upplevelse
som en intressant kommun att besöka, etablera sig i, samt verka och bo i.

För att detta ska bli verklighet krävs gemensamma satsningar på flera områden från kommunens
och föreningslivets sida. Dessa satsningar syftar till att skapa förutsättningar för att stärka såväl
bredd- som elitidrotten i Haninge kommun samt att uppnå en bred delaktighet mellan kommun,
förenings- och näringslivet.

Enligt tidningen Sport & Affärers kriterier och ranking men med huvudsakligt fokus på folkhälsan och Haninge
kommuns ohälsotal.
1
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Bakgrund
Idrottsrörelsen är Sveriges och även Haninge kommuns mest betydelsefulla folkrörelse när det
gäller att bidra till medborgarnas fysiska aktivitet och främjande av folkhälsa.
Idrott och fysisk aktivitet i olika former bidrar till att motverka både fysisk och psykisk ohälsa
och det är därför viktigt att dess positiva värden görs tillgängliga och når ut till så många som
möjligt. Tillgängligheten handlar bland annat om geografisk tillgänglighet med möjlighet till att
utöva aktiviteter i närheten av den egna bostaden. Det handlar även om tillgänglighet för
personer med funktionsnedsättning, tillgänglighet ur ett jämställdhetsperspektiv, samt ekonomisk
tillgänglighet där det måste finnas en bredd i utbudet. Detta erbjuder medborgarna möjligheter att
ta del av idrottens positiva värden oberoende av ekonomiska förutsättningar. Jämställdhet och
jämlikhet fyller därför en viktig funktion i arbetet med att genomföra de visioner och mål som
slås fast i det idrottspolitiska programmet.
Undersökning visar på en potential då ungdomar som inte idrottar vill få möjlighet att komma in
i föreningslivet även i högstadie- och gymnasieålder. Det är därför viktigt att kommunen stöttar
föreningslivet i sitt arbete med att nå ut med sin verksamhet. Det är samtidigt viktigt att
kommunen förser de medborgare som inte är aktiva inom föreningslivet med möjligheten till bra
alternativ i form av exempelvis infrastruktur för mer spontant idrottande och självorganiserad
aktivitet. Samverkan inom den kommunala organisationen samt med både föreningsliv och
näringsliv är viktiga delar för att uppnå detta. När det gäller barn och ungas möjligheter till att ta
del av idrott och fysisk aktivitet fyller även skolan en särskilt viktig funktion.
Utöver de sociala vinsterna som idrotten bidrar med fyller den även en viktig funktion i
utvecklandet av lokalsamhället och regionen. Ett växande intresse för idrott och hälsa bidrar till
ökade möjligheter för etablering och utveckling av företag med hälsoprofil och idrottsprofil,
vilket i sin tur bidrar till ökad sysselsättning. Större idrottsevenemang bidrar till att profilera
kommunen externt men fungerar samtidigt som inspiration för barn och unga samt vuxna.
Idrotten har även en viktig funktion att fylla i utvecklandet av den regionala stadskärnan och
bidrar till att skapa attraktiva livsmiljöer och ekonomisk tillväxt.

6

1. Plattformen
För att föreningslivet ska kunna växa och utvecklas behöver kommunen tillhandahålla en
plattform av grundförutsättningar.
Plattformen syftar bl a till att stärka samverkan och relation mellan kommunen och
idrottsföreningarna, kvalitet och kompetens i bemötandet från kommunens personal,
jämställdhet och jämlikhet, nya målgrupper, utveckling av det kommunala stödet samt stärka
idrottens betydelse för kommunen.

Idrottens betydelse för kommunen
Förutom de ekonomiska och PR-mässiga mervärden idrott medför för kommunen så är idrotten
uteslutande viktigast för en god folkhälsa - och därför av stor vikt för kommunen. Forskningen
är entydig med att fysisk aktivitet motverkar, lindrar och i vissa fall till och med botar en rad
sjukdomar, inte minst hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes typ 2, fetma och depression med mera.
En fysiskt aktiv befolkning gör att antalet sjukdagar minskar och kan ge år till livet och liv till
åren.
Övergripande vision:
Kommunen ska ha ett folkhälsoperspektiv i alla beslut som tas internt i kommunen.
Målet:


Kommunens samtliga nämnder och förvaltningar ska ta hänsyn till folkhälsa i samtliga
beslut som tas.



Idrotten och folkhälsan är viktig för kommunen och ska därför prioriteras högt på
respektive nämnds och förvaltnings dagordning.

Kommunens samarbete med idrottsföreningarna
Ett väl utvecklat samarbete mellan idrotten och kommunen ger större kunskap och förståelse för
varandras behov. Detta samarbete kan leda till ett större gemensamt ansvarstagande för idrottens
utveckling i kommunen vad gäller såväl utveckling av anläggningar, bidrag och utbildning etc.
Övergripande vision:
Kommunen vill aktivt arbeta för att stödja idrottsföreningarna i deras arbete.
Målet:


Att idrottsföreningarna i Haninge blir en naturlig samverkanspartner i det fortlöpande
gemensamma arbetet kring, samt utvärdering och utveckling av det idrottspolitiska
programmet.
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Kommunens personal som arbetar med idrottsfrågor och anläggningar ska vid en årligen
återkommande dialog informeras om det idrottspolitiska programmet.



Kommunen stöttar bildandet av ett idrottsutskott under föreningsrådet samt tillsättandet
av en referensgrupp kopplat till respektive huvudområde i programmet.

Bidrag och avgifter
Förutom kommunens stöd i form av anläggningar utgår bidrag till idrottsföreningarnas
ungdomsverksamhet. Bidragen ska i första hand stödja verksamhet för barn och ungdomar i
åldrarna 7 - 20 år. Riktade satsningar mot utvalda åldersgrupper, stadsdelar eller särskild
verksamhet kan förekomma.
Övergripande vision
Kommunens bidragssystem ska stimulera idrotten och dess föreningar.
Kommunen ska stödja medborgarnas idrottsutövande genom att tillhandahålla
idrottsanläggningar och lokaler till låga avgifter.
Målet:


Att bidragsformerna bidrar till delaktighet, engagemang och kvalitet i genomförandet av
det idrottspolitiska programmet.



Att kommunens samlade föreningsbidrag till idrotten ska ligga på minst samma nivå som
i närliggande kommuner.



Göra bidragsreglementet enkelt och överskådligt och med utgångspunkt i att bidragens
syfte uppnås.



Anpassa stödet till samhällets och idrottens utveckling.



Förbättra möjligheterna för barn och ungdomar att nyttja kommunens
idrottsanläggningar.



Förenkla kommunala bidragsprocesser och föreningarnas verktyg för att ansöka om
bidrag sam utvärdera detta löpande.

Kvalitet, service och kompetens
Kommunen satsar stora pengar på att bygga och driva idrottsanläggningar som är öppna för alla
till en låg kostnad. Förutom god tillgång till anläggningar, och deras skick, är upplevelsen av att
känna sig välkommen en viktig förutsättning för att vilja besöka dessa.
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Övergripande vision
Anläggningar och miljöer ska hålla den kvalitet som krävs för idrotten1. Besökare i kommunens
anläggningar ska känna sig välkomna och ska så långt det är möjligt ges det stöd besökaren
efterfrågar.
Målet:


Att alla inom kommunens verksamheter och besökare på anläggningarna ska bemötas
med värdighet och respekt.



Driva och sköta idrottsanläggningarna med god service och tillgänglighet med den
kvalitet som krävs för att uppfylla idrottens behov2.



Utveckla servicen vid bokning av anläggningar samt ansökning av kommunala bidrag.

Jämställdhet och jämlikhet
Haninge har ett jämnt könsfördelat antal idrottsaktiva, och det är viktigt att jämställdhets- och
jämlikhetssträvanden genomsyrar idrottsföreningarnas verksamhet.
Lika viktigt är det att personer med funktionsnedsättning ges goda möjligheter att delta i all
idrottsverksamhet. Arbete med jämställdhet måste inriktas mot att ge flickor och kvinnor inom
alla idrotter lika förutsättningar som pojkar och män. Det handlar då om att ge kvinnor och män
lika tillgång till lokaler, utrustning och ekonomiskt stöd för att utöva sin idrott.
Övergripande vision
Haninge kommun ska erbjuda likvärdiga möjligheter för alla att vara fysiskt aktiva oavsett kön,
ålder, funktionsnedsättning, etnisk bakgrund eller socioekonomiska förhållanden.
Målet:

2



Jämställdhet och jämlikhet ska genomsyra idrotten.



Medborgare ska utifrån behov och intressen ha likvärdiga förutsättningar att utöva idrott
och motion.



Tränings- och tävlingstider fördelas på ett sådant sätt att rättvisa eftersträvas mellan män
och kvinnor samt mellan olika idrotter.



Ökad hänsyn ska tas till ungdomar med funktionsnedsättningars möjligheter att utnyttja
idrottsanläggningarna.

Gäller inte SF:s eller SDF:s krav/riktlinjer
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Nya målgrupper
Idrotten kan med sin verksamhet bidra till social sammanhållning, social integrering och
förbättrad hälsa. Genom de olika mötesplatser som idrotten skapar skapas även möten mellan
människor. Det är därför viktigt att arbeta för att det ska finnas olika vägar in till idrotten och att
de positiva värden som finns görs tillgängliga för så många som möjligt.
Övergripande vision
Att öka antalet fysiskt aktiva i Haninge kommun oavsett kön, ålder, funktionsnedsättning, etnisk
bakgrund eller socioekonomiska förhållanden.
Målet:


Högstadie- och gymnasieungdomarna erbjuds nya öppna aktiviteter.



Fritidsgårdarna får ett tydligt uppdrag att nå fler fysiskt inaktiva.



Att förena människor från olika bakgrunder i idrottsföreningarnas verksamhet.



Kommunens stöd till föreningslivet ska vara av den omfattningen att brist på ekonomiska
resurser för individen inte utgör ett hinder för deltagande.



Stödja fysiskt inaktiva ungdomar som inte tillhör någon idrottsförening för att öka deras
fysiska aktivitet.
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2. Hälsa och breddidrott
Ohälsotalet baseras på antalet sjukdagar per år i åldergruppen 16-64 år. År 2013 var det talet 28,7
i Haninge kommun. Samma år var 12,4 dagar rikets bästa ohälsotal. I strävan att bli en kommun
med god folkhälsa och Sveriges främsta idrottskommun så är ohälsotalet en viktig faktor.
Andel barn och ungdomar som är medlemmar i en idrottsförening i Haninge har minskat sedan
1998:
1998

2012

Mellanstadiet

60%

49%

Högstadiet

54%

38%

Gymnasiet

40%

26%

För att vända utvecklingen behövs det totala utbudet ses över. Det gäller bland annat
tillgängligheten till idrottande och motion generellt, subventionerade prova-på-verksamheter,
lägre deltagaravgifter, nya aktiviteter på gymnasiet samt hur vi kan ge äldre ungdomar som vill
idrotta fler vägar in i föreningslivet. Kommunen har även utpekat vikten av samåkning och gångoch cykel till och från aktiviteter både utifrån klimat- och energiperspektiv men även utifrån ett
hälsoperspektiv.

Tillgänglig idrott och motion
Haninges befolkning växer kontinuerligt och en förtätning och utbyggnad av staden skapar
konkurrens om mark för idrott, motion och rekreation.
Betydelsen av tillgång och närhet till anläggningar och ytor för fysisk aktivitet ska inte
underskattas för att få fler fysiskt aktiva. Haninge ska därför erbjuda tillgänglighetsanpassade
anläggningar på hög nivå för bredd-, motions- och spontanidrott där en del av dessa även kan
användas för tävlingsidrott. Kultur- och fritidsförvaltningen ska verka för att berika utbudet av
aktiviteter för personer med funktionsnedsättning samtidigt som kommunen arbetar för att
underlätta för dessa personers medverkan i befintligt utbud.
Bakgrundsfakta
I undersökningen Ung livsstil i Haninge så vill Haninges barn och ungdomar att kommunen ska
satsa på följande anläggningar: lokaler för dans, fotbollsplaner, sporthallar, gym, utomhusbad och
simhallar.3 Tidigare undersökningar visar att vuxna gärna ser att kommunerna satsar på utegym,
motionsspår och ytor för yoga och qigong.

3

Blomdahl U, Elofsson S. Ung livsstil (1998-2012)
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I samma livsstilsundersökning ser vi att barn och ungdomar med funktionsnedsättnings hälsa och
sociala situation många gånger är eftersatt. 71% av pojkarna i gymnasiesärskolan och 87% av
flickorna i högstadiesärskolan är inte fysiskt aktiv mer än 2 ggr/v.
30% av särskolans elever på gymnasiet träffar inga kompisar på fritiden efter skolan, i jämförelse
med 9% av den vanliga skolan.
Övergripande vision
Kommunens anläggningar ska finnas till för alla och syfta till att få fler invånare i rörelse. Därför
är det av stor vikt att det finns en stor tillgång till tillgänglighetsanpassade anläggningar och ytor
för motion, spontanidrott och friluftsliv.
Målet:


Kultur- och fritidsförvaltningen och stadsbyggnadsförvaltningen ska verka för att utbudet
av ytor för fysisk aktivitet motsvarar efterfrågan i så stor utsträckning som möjligt.



Kultur- och fritidsförvaltningen ansvarar för framtagandet av en långsiktig plan för
skötsel och utveckling av kommunala motionsspår och vandringsleder.



Kommunen ska erbjuda barn och ungdomar med funktionsnedsättning en regelbunden
fysiskt aktiv fritid.



Kommunen ska verka för att personer boende på gruppbostad erbjuds möjlighet till
regelbunden fysisk aktivitet.



Kultur- och fritidsförvaltningen ska arbeta för att utveckla utbudet för personer med
funktionsnedsättning vid kommunens sim- och sporthallar.

Nya vägar in i föreningslivet
Forskningen visar på ett stort behov av nya vägar in i föreningslivet2. Antalet medlemsaktiva
sjunker i samtliga åldrar. Samtidigt finns viljan att delta i grupper som idag står utanför den
organiserade idrotten. Det som framkommit i forskningen är att ungdomarna vill ha fler chanser
att komma in i föreningslivet i en senare ålder. Något som idrotten idag har svårt att erbjuda då
det ofta krävs att man valt sin idrott redan i 6-9 års ålder. Detta behöver vi tillsammans möta på
ett bättre sätt i framtiden.
Bakgrundsfakta
År 2012 var 42 % av alla mellanstadie-, högstadie- och gymnasieelever i Haninge medlemmar i
kommunens föreningsliv. Av de barn och ungdomar som inte deltog så ville 43% av dem delta,
vilket pekar på en potential.4

4

Blomdahl U, Elofsson S. Ung livsstil (1998-2012)
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Övergripande vision
Haninge kommuns idrottsföreningar erbjuder ungdomar nya vägar in i föreningslivet och arbetar
aktivt för att motverka tidig utslagning.
Målet:


Kommunen stöttar föreningarna så att de kan öppna upp nya vägar in i föreningslivet för
ungdomar mellan 13-20 år.



Föreningarna skapar aktiviteter och möjligheter för ungdomar mellan 13-20 år att komma
in i föreningslivet.

Transporter och hållbart resande
2014 beslutade kommunen om en Klimat och energistrategi som syftar till att minska utsläppet
av växthusgaser genom att minska energianvändningen och öka andelen förnybar energi. Inom
ramen för det idrottspolitiska programmet vill kommunen bidra med att öka samåkningen till och
från idrottsaktiviteter samt förbättra möjligheterna för trygga gång- och cykelmöjligheter till
detsamma.
Bakgrundsfakta
Trenden visar att växthusgasutsläppen från transporter ökat med 13 procent sedan 1990 och står
idag för mer än två tredjedelar av växthusgasutsläppen i Haninge. Förutom utsläpp av
växthusgaser orsakar vägtransporter andra problem såsom buller och bidrar till en försämrad
luftkvalitet. Kommunen deltar i flera stora infrastrukturprojekt tillsammans med Trafikverket, SL
och andra kommuner på Södertörn.
Övergripande vision
Öka andelen samåkning samt gång- och cykel till och från idrottsaktiviteter.
Målet:


Kommunen verkar aktivt för tryggare gång- och cykelvägar.



Föreningarna verkar aktivt för att samåkningen till sina verksamheter ska öka.

Vuxenidrott
För att locka fler invånare till fysisk aktivitet krävs det ett brett utbud av idrotts- och
motionsmöjligheter i kommunen. De yngre barnen deltar i relativt stor utsträckning i
föreningslivet, men för de äldre unga krävs det tillskott till det traditionella föreningslivet för att
locka fler till fysisk aktivitet. Detta gäller även för de vuxna invånarna i kommunen. Idrottsliga
och fysiska aktiviteter på ett väl anpassat sätt ger bevisligen goda effekter på hälsa och välmående
högt upp i åren. Genom att erbjuda bättre möjligheter till att vara fysiskt aktiva krävs det att
13

kommunen i samverkan med föreningslivet och andra aktörer tillsammans organiserar
möjligheter till detta.
Övergripande vision
Det totala utbudet av möjligheter till fysisk aktivitet bidrar till ett lägre ohälsotal i kommunen.
Målet:


Att sluta en gemensam överenskommelse mellan kommunen, föreningslivet och externa
hälsoaktörer för att tillsammans erbjuda ett stort utbud av fysiska aktiviteter.



Äldreförvaltningens träffpunkter för äldre ska vara en bas och drivmotor för pensionärers
hälsa.



Anpassa utbudet av anläggningar och miljöer för idrott till medborgarnas efterfrågan och
till olika målgruppers behov.

Föreningslivet stärker folkhälsan
Föreningslivet spelar en stor roll i folkhälsoarbetet och är idag den enskilt största verksamhet där
flest barn och ungdomar är aktiva. Föreningslivet samlar varje dag tusentals aktiva och ledare
som ofta ideellt lägger ner mycket tid och kraft på att leda dessa barn och ungdomar.
Föreningslivet skapar en meningsfull fritid för många barn och ungdomar, men det finns grupper
som delvis står helt utanför. Barn och ungdomar med sämre socioekonomiska förhållanden
deltar inte lika mycket som de med bättre förutsättningar. I kombination med att det blir allt
svårare att hitta personer som är beredda att engagera sig i föreningen som ledare eller att sköta
andra sysslor så minskar föreningslivet i Haninge – en utmaning som vi tillsammans nu måste
möta!
Övergripande vision
Alla berörda nämnder, förvaltningar och bolag ska arbeta för att skapa goda förutsättningar för
kommunens föreningsliv att bedriva verksamhet och få fler fysiskt aktiva.
Målet:


Särskilt stöd ges till de föreningar som bedriver verksamhet för ungdomar mellan 13-20
år, samt för personer med funktionsnedsättning.



Kommunen uppmuntrar föreningar att arrangera aktiviteter på kvällstid och på helger
som är öppna för alla i form av övrig organiserad idrott/motion eller ”drive-inverksamhet”.



Kultur- och fritidsförvaltningen ska arbeta för att underlätta för föreningar att rekrytera,
utveckla och behålla ledare genom ett extra stöd till de föreningar som väljer att utbilda
sina ledare.
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Skolans roll för folkhälsa
Eftersom alla barn och ungdomar spenderar större delen av sin tid i skolan är skolan viktig i
arbetet med att förbättra hälsan för barn och ungdomar. Skolan har därför en unik möjlighet att
jämna ut skillnader i hälsa mellan olika grupper. En viktig del i arbetet är att ge kunskaper om
matvanor, fysisk aktivitet och hälsa. Men även miljön i skolan kan inspirera till en sund livsstil.
Eleverna lär sig både från miljön, undervisningen och genom att se hur vuxna gör. Därför är det
nödvändigt att hela skolans verksamhet genomsyras av samma budskap.
Skolidrottsföreningar skapar grunden för delaktighet, ideellt arbete, föreningsutveckling och
ledarutveckling på alla nivåer inom skolan. Skol-IF är därför också en viktig bärare av samma
hälsobudskap.
Forskning visar att medlemmar i idrottsföreningar också har bra skolresultat2. Därför vill
kommunen att skoldagen ska genomsyras av rörelse, från förskola till gymnasiet.
Övergripande vision
Haninge kommuns skolors skoldag ska genomsyras av rörelse, från förskola till gymnasiet.
Målet:

5



Tillgängliggöra en skolas lokaler per kommundel på kvällar och helger för föreningslivets
möten och utbildningar



Tillgängliggöra skolor i anslutning till Torvalla sportcentrum för övernattning i samband
med större idrottsarrangemang



Skapa ett forum där betydelsen av en skoldag som genomsyras av rörelse diskuteras och
upprättar en handlingsplan för



Alla barn och ungdomar ska lära sig simma



Tillgängliggöra simhallar för simundervisning så att alla elever når kunskapskraven



Skolan ska sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela
skoldagen5

De tre nedersta punkterna enligt kursplanerna i Läroplan för grundskola, förskoleklasser och fritidshemmet 2011
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3. Idrottsutveckling och utbildning
För att bli Sveriges främsta idrottskommun krävs goda sportsliga resultat för att bygga en stark
idrottstradition i kommunen. Haninge kommun ska därför erbjuda kvalitativ ledarutbildning som
ett komplement till specialförbundens utbildningar. Även attraktiva styrelseutbildningar, elitstöd
samt en gemensam röd tråd från knatte till idrottsakademier och Sport Campus Sweden ska
arbetas fram.

Utveckling av föreningar och ledare
För att Haninge kommun ska ha barn och ungdomar med en kvalitativ fritidssysselsättning
behöver vi kompetenta ledare som goda förebilder. För att detta ska bli verklighet behöver
kommunen tillsammans med studieförbunden stärka föreningarna och ledarna genom att ge dem
kunskapen och verktygen.
Övergripande vision
Föreningarna och idrottsledarna behöver få alla förutsättningar för att kunna fortbilda och
utveckla sig.
Målet:


Majoriteten av idrottsföreningarna i kommunen har genomgått program för
föreningsutveckling under programperioden.



Majoriteten av idrottsföreningarna i kommunen har genomfört utbildningen Haninge
Coach Academy.



Majoriteten av idrottsföreningarnas ledare har fått kunskap om och verktyg för att
bemöta frågor som doping samt identifiering av personer i riskzoner och
ätstörningsproblematik kopplade till idrottsutövning.



Kommunen stödjer ledare och föreningar som deltar i utbildningsprogram anordnade av
idrottsförbund och studieförbund genom ett ledarutbildningsbidrag.

Elitidrott & studier
Kommunens stöd till elitidrotten inriktas på att underlätta för aktiva att bedriva idrott på elitnivå.
I gymnasie- och högskolan har utbildningar med idrottsprofil inrättats, vilket gör det möjligt att
kombinera studier med elitidrott. Genom samarbete med elitidrottsföreningar tar kommunen
tillvara det marknadsföringsvärde som elitidrotten har och den positiva påverkan som
framgångsrika idrottare har för Haninge. Kommunens stöd till elitidrott förutsätter att aktuell
förening och aktuella idrottare lever upp till kravet på god etik.
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Övergripande vision
Kommunen ska stimulera elitidrott genom att medverka till att skapa goda förutsättningar för
aktiva elitidrottare att nå sina idrottsliga mål.
Elitidrotten ska ge barn och ungdomar tillgång till förebilder inom idrotten.
Målet:


erbjuda anläggningar som är väl anpassade för den elitidrott som bedrivs i kommunen.



erbjuda högkvalitativa idrottsprofiler från högstadiet, idrottsakademier på gymnasiet och
Sport Campus Sweden på högskolan.



förbättra möjligheterna för elitidrottare att bo och verka i kommunen.



ta tillvara elitidrottens positiva påverkan på framförallt barns och ungdomars syn på
laganda, kamratskap samt sunda levnadsvanor.



teckna samverkans- och marknadsföringsavtal med elitidrottsföreningar.
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4. Anläggningar och arrangemang
Större arrangemang skapar bättre ekonomi för såväl kommunen som föreningslivet. Dessa
intäkter skapar bättre förutsättningar för kommunen att bygga fler och större anläggningar. Då
kan också föreningarna växa och utvecklas ytterligare.
Genom en tydlig evenemangsstrategi och en kommunal evenemangsorganisation kan dessa
förutsättningar skapas.
Samtidigt som vi utvecklar utbudet av anläggningar så blir frågan om att rationalisera nyttjandet
av kommunens anläggningar en viktig fråga för framtiden.

Samverkan med näringslivet
För det lokala näringslivet är det viktigt med väl fungerande idrottsföreningar då anställda och
deras familjer erbjuds möjligheter till meningsfull fritidssysselsättning och motion. För många
företag som är på väg att etablera sig i vår kommun kan just detta vara en avgörande faktor.
Idrottsföreningarna är också viktiga för att de genomför arrangemang som i sin tur genererar
intäkter till näringslivet. Det kommunala stödet till idrottsföreningarna medverkar till att ge
föreningarna en grund att bygga en rimlig verksamhet på.
Övergripande vision
Kommunen arbetar för näringslivets samverkan när idrottsföreningarna genomför nationella och
internationella idrottsarrangemang där kommunen medverkar. Kommunen arbetar även för att, i
samarbete med näringslivet, få fram ett utvecklingsstöd för idrotten i Haninge.
Målet:


Utveckla en långsiktig samverkan med näringslivet där alla parter kan finna gemensamma
intressen och vinster i att stödja idrotten i Haninge.



Näringslivet stöttar idrotten i Haninge genom ekonomiskt stöd och bidrar till fler och
bättre anläggningar.

Anläggningar
Haninge kommun vill erbjuda efterfrågade anläggningar med närhet till individens hem och skola.
Funktionella anläggningar som håller den kvalitet som idrotten och arrangemangen kräver.
I tider när det inte längre är möjligt att bygga nya idrottsanläggningar i samma omfattning som
tidigare blir frågan om rationellt utnyttjande viktig.
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Övergripande vision
Samtidigt som vi utvecklar utbudet av anläggningar så blir frågan om att rationalisera nyttjandet
av kommunens anläggningar en mycket viktig fråga för framtiden.
Målet:


Att samtliga idrottsföreningar ska ha möjlighet att bedriva sin verksamhet inom
kommunen.



Att anpassa utbudet av anläggningar och miljöer för idrott till medborgarnas efterfrågan
och till olika målgruppers behov.



Att anläggningarna ska byggas, drivas och utnyttjas rationellt så att idrottsföreningarna
och dess medlemmar har rimliga kostnader för sitt utövande.



Att vid investering i anläggningar ta hänsyn till utbyggnadsplaner för nya
bostadsområden.



Att det vid byggnation av idrottsanläggningar sker en samverkan med
skola/idrottsföreningarna/kultur- och fritidsförvaltningen/näringsliv.



Att förbättrar kunskapen om hur anläggningar och miljöer för spontanidrott nyttjas av
flickor och pojkar samt hur nyttjandegraden kan ökas i stort. Detta gäller främst flickors
nyttjande.

Arrangemang
Det råder idag inga tvivel om att genomförandet av större idrottsevenemang, t.ex. nationella och
internationella mästerskap och landskamper, ger positiva ekonomiska och PR-mässiga mervärden
för kommunen och dess näringsliv. Samtidigt ger de kommuninvånarna positiva upplevelser.
Även mindre arrangemang som ungdomstävlingar, motionslopp och idrottsläger ger dessa
mervärden.
Övergripande vision
Haninge ska upplevas som en intressant kommun att besöka, att etablera sig i, att verka och att
bo i. Kommunen och näringslivet ska få ekonomiska och PR-mässiga mervärden av
genomförande av nationella och internationella idrottsarrangemang.
Målet:


Att idrotten i samarbete med kommunen arrangerar minst ett nationellt eller
internationellt mästerskap/ landskamp varje år.



Att idrotten i samarbete med kommunen åstadkommer ett årligen återkommande
ungdomsarrangemang samt ett arrangemang för funktionshindrade.



Att uppmuntra till regionala samarrangemang med närliggande kommuner.
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