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1. Inledning 
Kommunfullmäktige antog 2020-02-06 ett idrottspolitiskt program för Kungälvs 
kommun. Idrottspolitiska programmet är ett visionärt dokument som fastställer den 
övergripande avsiktsförklaringen, exempel vilka värden som ska beaktas. I aktuellt 
dokument bryts idrottspolitiska programmet ned i en plan med åtgärder som 
förväntas genomföras/påbörjas under tidsperioden 2022–2023. 
 
Målsättningen är att skapa förutsättningar för ett levande idrottsliv där särskild 
uppmärksamhet ges till barn och ungas rätt till idrott.  
Målet är att tydliggöra idrottens roll framåt.  
 
Viljeinriktningen är också att tydliggöra idrottens roll genom hela livet. Genom en 
bred samverkan ska vi tillsammans arbeta för att aktivt främja fysisk aktivitet och 
rörelse för hela livet. Fokus ska vara på rörelseglädje, demokrati och delaktighet i ett 
inkluderande samhälle där alla medborgare ges möjligheter att delta utifrån sina 
förutsättningar.  
 
Identifierade områden att samverka kring: 
- Idrott – skola 
- Idrott – idrott 
- Idrott – social hållbarhet 
- Idrott – näringsliv 
- Idrott – bidrag 
- Idrott – anläggning, drift och skötsel 

 

2. Relation till andra styrdokument 
Idrottspolitisk plan är särskilt relevant utifrån följande av kommunfullmäktiges 
strategiska mål: 
- Att ge goda förutsättningar för livslångt lärande 
- Att ge möjligheter till en aktiv fritid för alla åldrar 
 
En god och jämlik hälsa, social trygghet och integration ställer krav på att det finns 
goda möjligheter till fritidsaktiviteter i kommunen. Ett fungerande föreningsliv är en 
del i demokratiarbetet, kommunens attraktivitet och möjlighet för att fler medborgare 
ska kunna delta och känna gemenskap genom fritidsaktiviteter. 

Planen ska beaktas utifrån följande av kommunstyrelsens delmål:  
- Fler barn, unga och äldre, inklusive personer med funktionsvariationer deltar i ett 
rikt och varierat kultur- och fritidsliv.  

Enligt budgetdirektiv 2023 (KS2022/0690) ska Kungälvs kommun motverka 
utanförskapet bland barn och unga vad gäller fritidssysselsättningen genom 
samverkan med föreningslivet. Uppdrag ges till förvaltningen att ta fram en plan för  
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inkludering i fritidsaktiviteter tillsammans med kommunens föreningsliv.   
 

Programmet Social hållbarhet – ökat innanförskap (Dnr: KS2019/0202) är ett 
långsiktigt och visionärt dokument, med fokus på vad Kungälvs kommun kan uppnå 
kring ökad social hållbarhet och innanförskap. Under områdena tidiga insatser och 
hälsa lyfts barn och ungdomars goda levnadsvanor och ökad fysisk aktivitet fram 
som särskilt prioriterat.  
Följande insatser har beröringspunkter med idrottspolitiskt program:  

 
- Skapa ökade förutsättningar för fysisk aktivitet i samverkan med 
samhällsplaneringen.  
-Vidareutveckla kommunens arbete med partnerskap och överenskommelser med 
civilsamhället.  
- Utveckla nya ersättningsmodeller för att stimulera ett inkluderande föreningsliv som 
vänder sig till fler deltagare från olika samhällsgrupper.  
 
I underliggande social översiktsplan (Dnr: KS2019/1500) sker olika konkretiseringar 
hur Kungälvs kommun ska skapa ökade förutsättningar kring fysisk aktivitet bland 
barn- och ungdomar samt uppnå ett mer inkluderande föreningsliv.  
Exempel på aktiviteter som har särskilda beröringspunkter med idrottspolitisk plan är:  
- Utreda möjligheterna till utegym, näridrottsplats och lekplats centralt i Kungälv 
- Fortsatt arbete med skolgårdsprojekt 
- Vidmakthålla, underhålla och marknadsföra befintliga motionsspår, vandringsleder 
och allmänna bad 
- Förenkla föreningars process kring bokning av lokaler samt ansökan om 
föreningsbidrag 
- Utifrån behov och möjlighet att teckna idéburna offentliga partnerskap  

 

3. Syfte 
Genom det idrottspolitiska programmet vill vi med en idrottspolitisk plan utveckla 
idrotten genom samverkan mellan idrotten, kommunen och näringslivet.  

 

4. Mål och viljeinriktning 
Vi vill att alla i Kungälvs kommun har god hälsa, upplever att de har livskvalitet och vi 
vill motverka psykisk ohälsa.  
Vi vill att alla i Kungälv har möjlighet att utöva idrott oavsett kön, könsidentitet eller 
könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 
funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.  
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5. Idrottspolitisk plan 2022–2023 
Med utgångspunkt i idrottspolitisk programmets identifierade områden för samverkan 
fokuserar idrottspolitiska planen för tidsperioden 2022–2023 på flertalet insatser:  
- Idrott – skola 
- Idrott – idrott 
- Idrott – social hållbarhet 
- Idrott – näringsliv 
- Idrott – bidrag 
- Idrott – anläggning, drift och skötsel 

 

Idrott – skola 
Idrottspolitiska programmet fastställer att Kungälvs kommun ska tillvarata 
idrottsföreningarnas kompetens idrotten ska engageras som kraft och resurs för en 
positiv samhällsutveckling, genom att skola och idrott samarbetar i syfte att 
uppmuntra barn och ungdomar till aktivitet. På skolan kan vi hitta alla barn och 
mötesplatsen där är därför unik.  

 

Det här ska vi särskilt arbeta med under 2022–2023 

• Utveckla forum mellan idrottslärare och föreningsliv för att slussa fler unga till 
idrottsrörelsen.  

• Följa upp kommunens idrottsskola för att få fler föreningar att vilja delta samt 
aktivt rekrytera barnen till fortsatt medlemskap i föreningarna.  

• Vidareutveckling av påbörjat samarbete mellan kommunen och föreningen IFK 
Kungälv och deras satsning på projektet ”Agora – ett aktivt Kungälv” som 
handlar om att få fler elever vid mellanstadieskolorna att röra på sig.  

 

Idrott – idrott 
Idrottspolitiska programmet fastställer att idrottens roll ska stärkas. Detta sker genom 
att föreningslivet rekryterar samt engagerar medlemmar och ledare. Att föreningslivet 
arbetar strukturerat med grundläggande värderingar samt att samarbetet mellan 
föreningslivet, kommunen och näringslivet utvecklas.  

Föreningslivet behöver arbeta med målen i Agenda 2030, som handlar om att skapa 
anständiga och hållbara levnadsförhållanden för alla världens människor. 
Idrottspolitisk plan anses vara särskilt relevant utifrån: 
Mål 3. God hälsa och välbefinnande. 
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Mål 4. God utbildning för alla. 
Mål 10. Minska ojämlikhet. 
 
Dessutom behöver föreningslivet anpassa all sin verksamhet utifrån 
barnkonventionen, som varit lag i Sverige sedan 1 januari 2020. Sedan länge står det 
i Riksförbundets stadgar att all idrott för barn ska utgå från just barnkonventionen. 
Alla specialförbund och föreningar som är medlemmar hos RF är skyldiga att följa 
dessa rörande demokrati, inkludering, integration och hållbara städer och samhällen.  
 
Barnkonventionens fyra grundprinciper:  
- Alla barn har samma rättigheter och lika värden 
- Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn 
- Alla barn har rätt till liv och utveckling 
- Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad 

 

Det här ska vi arbeta särskilt med under 2022–2023  

• Idrottsrörelsen har, precis som resten av världen, ett ansvar att bidra till FN:s 
17 globala hållbarhetsmål. Idrotten lyfts fram som möjliggörare för att nå dessa 
mål. Idrottslivet kan bidra till alla målen och framför allt de mål som handlar om 
hälsa.  

• I samverkan med RF SISU stötta föreningarna i värdegrundsarbetet och 
inkludera styrelsen, ledare, aktiva och övriga föreningsmedlemmar. 

• Föreningarnas kunskap om Barnkonventionen och Agenda 2030 ska höjas 
och utvecklas, liksom metoder att efterleva dessa.  

• I samarbete med exempelvis kommunens nationella godkända 
idrottsutbildningar (NIU) eller barn- och fritidsprogram ge ungdomar chans att 
växa och vara ledare inom föreningslivet. Att föreningen aktivt arbetar med att 
hitta och motivera framtidens ledare. 

• Kollektivtrafik och cykelbanor planeras så att alla kommuninvånare har 
möjlighet att på ett säkert och tryggt sätt ta sig till idrottsmiljöer.  

• Att föreningarna följer utvecklingen inom sin idrott och har välutbildade ledare.  
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Idrott – social hållbarhet 
 
Inriktningen i det idrottspolitiska programmet är att utveckla nya samarbetsformer 
mellan idrottsföreningar och olika intressegrupper i samhället. Fokus är kunskapen 
och prova nya sätt att arbeta med integrations- och mångfaldsfrågor. Möjligheterna 
att bedriva och medverka i en förening ska förenklas.  

 

Det här ska vi arbeta särskilt med under 2022–2023  

• Tillsammans med föreningslivet och kommunen lotsa nyanlända in i 
verksamhet.  

• Utveckla och skapa möjligheter att börja med en idrott i senare år samt hitta 
andra former för att fortsätta vara aktiv i idrott genom hela livet. Att kunna delta 
i föreningslivet utan fokus på resultat och prestation.  

• Hålla samsynsavtalet mellan föreningarna levande och skapa dialog och 
möjliggörande för föreningarna och de aktiva. 

• Spontanidrottsplatser i hela kommunen för att möjliggöra rörelse och sociala 
mötesplatser för alla.  

• Fortsatt satsning på inkluderande föreningslivet, exempelvis via satsningen 
”Handboll för alla”.  

 

Idrott – näringsliv  

Idrottspolitiska programmet betonar att samarbetet mellan föreningarna, Kungälvs 
kommun och näringslivet utvecklas.  

Många av våra idrottsföreningar är beroende av stöttning från det lokala näringslivet. 
Det finns ett gott företagsklimat i Kungälv och det är därför av stor vikt för våra 
idrottsföreningar att näringslivet engageras i idrottslivet. 

 

Det här ska vi särskilt arbeta med under 2022–2023 

• Samarbete mellan fritid, kultur och näringsliv med information till alla aktörer 
om aktiviteter/arrangemang i kommunen.  

• Engagera fler företag och föreningar till samhällskontraktet. Detta leder till att 
hitta nya samarbeten och skapar kontakter mellan näringslivet och 
idrottsrörelsen. Goda exempel på detta är samarbete mellan Mimers Hus 
Gymnasium – Friskis&Svettis – IKANO Bostad.  
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• Ett viktigt led i destinationsutvecklingen sker arbetet med att möjliggöra för 
föreningarna att skapa goda förutsättningar att skapa, genomföra och 
arrangera större cuper och evenemang på hemmaplan. Detta sker bland 
annat genom tydligare riktlinjer för övernattning och ett nytt bokningssystem 
för kommunens lokaler.  
Större idrottsevenemang och cuper ger marknadsföring för kommunen och 
dess näringsliv. De lockar hit besökare som kan upptäcka kommunens 
möjligheter och samtidigt nyttja det lokala näringslivet. Det generar intäkter till 
föreningarna, kommunen och näringslivet.  

• Elitidrotten utgör en liten del av den totala tävlingsidrotten men är ändå av stor 
betydelse för idrottsrörelsen i kommunen. Den ger stor underhållning, 
inspirerar barn och unga att idrotta samt skapar förebilder. Framgångsrika 
idrottare bidrar till att marknadsföra och sprida kännedom om kommunen.  

• Fortsatt utveckling och genomförande av Idrottskonferensen i tätt samarbete 
med Idrottsrådet.   

 

Idrott – bidrag 

Enligt idrottspolitiska programmet ska bidrag till idrottsrörelsen bland annat bidra till 
en god och jämlik hälsa, säkerställa bra och utbildade ledare samt skapa en 
stimulerande och omväxlande fritid.  

 

Det här ska vi arbeta särskilt med under 2022–2023 

• Fortsatt implementering av nytt system för bidragsansökningar som bland 
annat leder till: 
- säkrare bidragsansökningar med funktion BankID 
- rätt dokumenthantering 
- en bättre kontrollfunktion 
- enklare hantering 
- snabbare ledtider 

• Tydligare uppföljning kring antalet genomförde aktiviteter och målgrupper hos 
deltagare i föreningslivet 

• Hitta nya samarbetsområden som mellan föreningslivet och kommunen för att 
kunna stötta på andra, exempel på detta kan vara friskvårdsprojektet 
Hittaut.nu eller genom nya idéburna offentliga partnerskap.  

• Fortsatt och utvecklat arbete mellan Fritid – Folkhälsa och RF SISU kring 
andra möjligheter till stöd och satsningar. 
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Idrott – anläggning, drift och skötsel 
 
Kungälvs kommun ska verka för att ha attraktiva, flexibla och tillgängliga 
anläggningar. Idrottsanläggningarna ska bidra till att skapa mötesplatser som 
stimulerar olika målgrupper till fysisk aktivitet och idrott.  

 

Det här ska vi särskilt arbeta med 2022-2023:  

• Det idrottspolitiska programmet betonar betydelsen av goda förutsättningar vid 
nyttjande, drift och skötsel av idrottsanläggningarna i Kungälvs kommun.  
Anläggningarnas tillgänglighet ska vara ett tydligt fokus. Vidare ska 
idrottsrörelsen vara remissinstans i arbetet med planeringen av nya 
bostadsområden där ytor för fysisk aktivitet och spontanidrott ska finnas.  

• Enligt budgetdirekt 2023 ska den kommande hallarenan ska ge alla människor 
en möjlighet till träning och idrottande oavsett ålder, funktionsvariation eller 
social tillhörighet. Förvaltningen ges i uppdrag att återkomma hur vi möjliggör 
för alla att använda anläggningen.  

• Kommunen ska sträva efter att idrottsanläggningar och idrottsarenor nyttjas 
optimalt.  
Detta sker genom det ett moderna och effektivt bokningssystemet och 
möjligheten att föreningslivet och medborgare själva kan genomföra 
bokningar.  

• Idrottsanläggningar ska vara tillgängliga och säkra.   

 

6. Levandegöra 
Idrottspolitiska planen som profilerar Kungälv genom idrott publiceras på kommunens 
hemsida. Fritid Kungälv tillsammans med Folkhälsa profilerar planen i kommunens 
berörda verksamhet samt tillser att förutsättningar finns för att realisera planen.  

 

7. Uppföljning 
Fritid följer upp målen i idrottspolitiska planen kontinuerligt. I kommunens 
tertialrapporter och årsredovisningar ges indikatorer på hur arbetet fortskrider. 
Uppföljning sker i utskottet för bildning och lärande varje år.  
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