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Inledning
Det fritidspolitiska programmet beskriver inriktningen för det fritidspolitiska arbetet under de
närmaste åren. Programmet är styrande för samtliga kommunala nämnder inom sina respektive
ansvarsområden. Med programmet som bakgrund och de givna ekonomiska förutsättningarna, ska
en årlig verksamhetsplan arbetas fram. Samverkan ska ske mellan nämnder och kommunala bolag i
frågor som berör invånares fritid och arbetet ska ske utifrån ett helhetsperspektiv.

Programmets intentioner utgår från människan i centrum. Det gäller såväl närmiljöns betydelse för
möjlighet till utevistelse och fysisk aktivitet, som lokaler och anläggningar för fritidens och
idrottens olika behov. Däri ingår även tillgänglighet till rekreationsområden, offentliga rum samt
mötes- och evenemangsplatser. Idrotten lyfts fram som en viktig funktion bland annat för att stärka
folkhälsan och bidra till välbefinnande men också som ett sätt att marknadsföra Skara.
Föreningslivet har stor betydelse som mötesplats för social gemenskap och förmedlare av
värderingar och synsätt men även som samarbetsparter till kommunen och andra externa aktörer.

Skara kommun väljer att definiera fritid som den fria tid som man kan disponera och använda för
att öka livskvalitet och välbefinnande. Det fritidspolitiska programmet utgör tillsammans med det
kulturpolitiska programmet en gemensam grund för detta.

Syftet med Skara kommuns fritidspolitik är att medborgarna ska erbjudas ett fritidsutbud som är
utvecklande och stimulerande såväl fysiskt och psykiskt, som socialt och kulturellt. Goda
möjligheter till en rik och varierande fritid bidrar även till att göra kommunen attraktiv att bo och
verka i.

Allmänt
Fritidspolitiken ska medverka till att alla, oavsett ålder, kön, etniskt ursprung eller funktionshinder,
utifrån sina personliga förutsättningar, ska ha möjlighet till en meningsfull och utvecklande fritid.
Fritidspolitiken ska utformas så att alla stimuleras till en meningsfull fritid. Det är viktigt att den
fysiska miljön och de allmänna kommunikationerna till aktiviteter och evenemang utformas så att
dessa inte utesluter någon.

Fritidspolitiken ska främja barns och ungdomars hälsa, sociala utveckling och ge möjligheter till
inflytande och delaktighet. Det ska finnas miljöer och aktiviteter som stimulerar till möten mellan
olika individer och generationer.

Fritidsverksamheten ska vara jämställd, präglas av demokratiska värderingar samt vara
inkluderande.

Kultur- och fritidsfrågor har flera beröringspunkter. Arenor och mötesplatser är ofta gemensamma
och utgör viktiga förutsättningar för att skapa en attraktiv kommun. När staden förändras och växer
ska behovet av sådana platser finnas med i ett tidigt skede i planeringen.

En rik fritid för äldre är en av de faktorer som ger förutsättningar till ett hälsosamt liv. Andelen
äldre i samhället ökar, fler kommer att vara aktiva längre upp i åldrarna och detta måste beaktas när
kommunen planerar för fritiden. Ett fritidsperspektiv med inriktning mot fysisk aktivitet, rekreation
och naturupplevelser inom äldrepolitiken bidrar till ökad livskvalitet och hälsa långt upp i åldrarna.

Skolan har ett stort ansvar för att grundlägga goda vanor och skapa ett livslångt intresse för fysisk
aktivitet. Barnen ska ges möjlighet att upptäcka rörelseglädje. Utformningen av och tillgänglighet till 
skolgårdar som stimulerar och ger möjligheter till fysisk aktivitet är av stor betydelse för barns
och ungdomars dagliga motion. Nämnder och kommunala bolag med flera, ska samverka för ett
effektivt lokalutnyttjande samt delta i planeringen av skolans miljö så att den stimulerar till fysisk
aktivitet.



Folkhälsa
Genom forskning vet vi att en ökning av fysisk aktivitet, inflytande och delaktighet har en positiv
effekt på människors hälsa och välbefinnande. Nyttjandet av grönytor, promenad- och cykelvägar,
liksom ytor för lek, spontanidrott och motion, är positivt för hälsa och livskvalitet. Ur ett folkhälso-
perspektiv ska Skara kommun skapa vardagsmiljöer som inbjuder till fysisk aktivitet, rekreation och 
naturupplevelser för alla grupper i befolkningen och utgå från begreppen mångfald, jämställdhet, 
tillgänglighet och livsglädje.

I skolan kommer alla elever i kontakt med idrott och motion oberoende av intresse. Skolans
utemiljö ska därför planeras och utformas så att den stimulerar till fysisk aktivitet, såväl som till
kreativa sociala möten.

Andelen äldre i samhället ökar och fler kommer att vara aktiva längre upp i åldrarna. Genom att
erbjuda möjligheter till fysiska aktiviteter och naturupplevelser bidrar kommunen till förbättrad
hälsa och livskvalitet hos kommunens invånare.

Undersökningar visar också att trädgårdsskötsel och fritidsodling i olika former fyller en viktig
funktion för såväl integration som folkhälsa. Koloniområden och odlingslotter är platser som
stimulerar till möten mellan olika individer och grupper i samhället. Nya områden bör tillkomma i
takt med att staden växer, vilket ska beaktas i den fördjupade översiktsplanen. De olika typer av
leder som finns ska ha en underhållsplan.

•  Samarbetet med Folkhälsorådet ska förstärkas
•  Fler skyltade gång- och cykelvägar likt "Hälsans Skara" ska skapas
•  För att stimulera till ökad fysisk aktivitet och fler kreativa möten ska skolans 

utemiljöer utvecklas
• Antalet kolonilotter ska utökas
•  Det ska finnas utegym i närheten till någon av stadens parker



Idrott
Idrotten ska vara en mötesplats för social gemenskap där man möts på lika villkor. Aktiviteterna ska
därför vara utformade så att personer med funktionsnedsättning och personer med olika behov ges
likvärdiga förutsättningar att utöva sin idrott och motion.

Barn- och ungdomsidrotten bidrar till en allsidig utveckling, såväl fysiskt som psykiskt. Det är
därför viktigt att alla barn och ungdomar ges möjlighet till fysisk aktivitet varje dag.

Bredd- och motionsidrott fyller en viktig funktion för att stärka folkhälsan och ge trivsel och
välbefinnande. Kommunen ska stödja breddidrotten men även stimulera utvecklingen av
elitidrotten. En framgångsrik elitidrott stärker den positiva bilden av Skara.

Elitidrotten växer och utvecklas främst genom det arbete som sker inom föreningarna men
kommunen och näringslivet är viktiga samarbetsparter. Det är därför angeläget att stöd- och
samarbetsformer för elitidrotten utvecklas och förbättras.

• Barn- och ungdomsidrotten ska prioriteras i stödet till idrottsföreningarna.
• Idrott för personer med funktionsnedsättning ska ges samma förutsättningar 

som annan idrott.
• Stödet till elitidrotten ska utvecklas.
• Medverka till att idrottsrörelsens samarbete med näringslivet utvecklas.



Föreningar
Föreningslivet är en mötesplats för social gemenskap där olika individer och kulturer kan mötas och
där möjligheter ges till initiativ och engagemang. Genom föreningslivet förmedlas värderingar och
synsätt som utgör grunden i ett demokratiskt samhälle.

Genom människors frivilliga engagemang i föreningar och frivilligorganisationer får medborgarna
möjlighet till en omfattande och stimulerande fritid. Det förebyggande arbete som föreningslivet
gör för barn och ungdomar är betydelsefullt. Engagemang och deltagande i fritidsverksamhet skapar
samhörighet och stärker identiteten. Enligt studier och forskning ökar det ideella arbetet bland
befolkningen, medan dess karaktär förändras från klassisk frivillighet till en ny form av frivillighet.
Engagemanget är ofta kortsiktigt, tidsbegränsat och organiserat i nätverk. Stödformer som
motsvarar framtida krav ska därför utvecklas.

Kommunen ska stödja föreningar och styra resurser till prioriterade målgrupper i form av
ekonomiska bidrag, lokaler och anläggningar.

• Flexibla, aktivitetsanpassade ekonomiska bidrag ska stödja föreningslivets 
utveckling av aktiviteter för barn och ungdomar.

• Huvuddelen av stödet till föreningslivet ska gå till barn- och  
ungdomsverksamhet.

• Föreningar ska stödjas för att utveckla aktiviteter i drogfria miljöer.
• Aktivt delta i nätverk och alternativa former av samverkan mellan föreningar, 

näringsliv och organisationer.
• Föreningarna ska ges möjlighet att under en vecka per år presentera sin 

verksamhet och sina anläggningar.
• Med hjälp av extra ekonomiska bidrag, ska ideella krafter och föreningsägda 

anläggningar ges möjlighet till långsiktig planering och utveckling.
• Idrott för personer med funktionsnedsättning ska ges samma förutsättningar 

som övriga idrottsföreningar.



Evenemang
Evenemang i staden skapar identitet och bjuder människor till möten och fest. Skara ska utvecklas
till en lockande evenemangsstad genom att skapa goda förutsättningar för arrangörer att förlägga
och utveckla evenemang i staden. Ett varierat utbud av idrott, kultur och andra attraktioner har stor
betydelse för stadens attraktivitet. Större evenemang har förmåga att marknadsföra Skara på ett
nationellt och internationellt plan. De skapar också sysselsättning och inkomster till samhället.
Skaras offentliga rum med gator, torg, parker och anläggningar kan utgöra arenor för festivaler och
andra evenemang. När staden förändras och växer ska behovet av evenemangsplatser finnas med
och beaktas i ett tidigt skede i planeringen.

• Offentliga rum ska kunna användas som arenor för evenemang.
• Nämnder och kommunala bolag ska initiera samverkan kring evenemang.
• Skara ska vara en attraktiv evenemangsstad och få arrangörer att förlägga och 

utveckla evenemang i staden.
• Vilans fritidsområde ska förstärkas med lägerverksamhet och kurs- och  

mässverksamhet.
• Information och marknadsförening om anläggningar, olika typer av leder och 

evenemang ska förbättras.



Bostadsnära fritidsområden
Närmiljöns utformning är avgörande för möjlighet till fysisk aktivitet. Även kvaliteten på skötseln
av park- och naturmark har betydelse för hur människor använder dem.

Människor vill ha nära till aktiviteter. Att ha bra park- eller naturmark nära sin bostad medverkar till
att göra utomhusaktivitet till en del av vardagen. Även stråk med parker, gång- och cykelvägar
mellan bostaden och platsen för arbete eller studier, är viktiga för den dagliga motionen. Detsamma
gäller för spontanidrott och fritidsodling i olika former.

För att utelek ska bli en naturlig del av barnens vardag måste de på egen hand kunna gå eller cykla
till närmaste fotbollsplan, park eller lekplats. Det innebär att barnen på ett tryggt och trafiksäkert
sätt ska kunna ta sig till olika aktiviteter.

Den offentliga parken utgör en viktig mötesplats och är extra betydelsefull då den ger möjlighet till
utevistelse och fysisk aktivitet. Därför måste framkomligheten särskilt beaktas vid planering av
närmiljön.

• I den fysiska planeringen ska behovet av ytor för fysisk aktivitet och vistelse i 
naturen beaktas.

• I den fysiska planeringen ska närmiljön utformas så att park- och naturmark 
blir lättillgängliga för alla.

• I den fysiska planeringen ska man värna om och utveckla gröna stråk som är 
viktiga för människors vardagsmotion.



Lokaler och anläggningar
Kommunen ska i samverkan med föreningar och andra externa parter kunna erbjuda lokaler och
anläggningar för fritidens behov. En förändrad befolkningsstruktur, med en ökande andel äldre,
liksom nya former av aktiviteter bland ungdomar, ställer nya krav på fritidslokalernas och
anläggningarnas utformning.

Många föreningar har svårt att få tillräckligt med tider i kommunens anläggningar. Kommunen ska
vid planering och byggande av nya anläggningar och lokaler, såsom skolor och äldreboenden, tillse
att möjligheter till samutnyttjande för olika fritidsaktiviteters behov beaktas.

• Sträva efter att i samverkan kunna erbjuda tillräckligt med lokaler och  
anläggningar för fritidens och idrottens behov.

• Möjliggöra användandet av kommunens skolor och andra lämpliga lokaler och 
anläggningar till olika fritidsaktiviteter.

• Lokaler ska vara tillgänglighetsanpassade och väl utrustade för ändamålet.
• Uppmuntra föreningar och organisationer som vill bygga och driva  

anläggningar att göra detta i egen regi.



Genomförande
Det fritidspolitiska programmet ska kommuniceras med och förankras hos olika intressenter och
utgöra ramen för ett gemensamt utvecklingsarbete.

Det fritidspolitiska programmet ska visa kommunens viljeinriktning. Det ska vara ett levande
dokument som implementeras i kommunens budget- och verksamhetsplaner.



Kontakt
E-post kultur.fritid@skara.se
Telefon 0511-320 00


