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1. Inledning 
Kungälvs kommun har många idrottsföreningar, närmare 90 stycken med relativt goda 

förutsättningar för att bedriva sin idrott. 

Nationellt ligger Kungälv högt upp i statistiken när det gäller antalet barn och ungdomsaktiviteter 

som våra föreningar genomför i relation till antalet barn och unga i kommunen. Vi är stolta över 

vår bredd att vi har så många idrotter representerade hos oss samtidigt som många utövare och 

lag håller hög nationell eller internationell nivå. 

Idrottens roll i Kungälv skall ses som en resurs och en investering med återbäring. 
 

2. Relation till andra styrdokument 

• Riksidrottsförbundets strategi 2025 

• Social översiktsplan för Kungälvs kommun 

 

3. Syfte 
Genom det idrottspolitiska programmet vill vi 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 motverka 

psykosocial ohälsa. 

Har kunskap och möjlighet att utöva idrott med hänsyn av de sju diskrimineringsgrunderna (se 

Riksidrottsförbundet). 

 

 

5. Identifierade områden att samverka kring 
a) Idrott - skola  

b) Idrott - Idrott- och kulturskolan 

c) Idrott – idrott 

d) Idrott – social hållbarhet 

e) Idrott – näringsliv 

f) Idrott – Västra Götalandsregionen 

g) Idrott – bidrag 

h) Idrott – anläggning, drift och skötsel 
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a) Idrott- skola 
Vi vill…  

Att det ska finnas mötesplatser för idrotten och skolan 

Att skolornas utemiljö ska inspirera till lek och rörelse 

Att förutsättningar ska skapas för gemensamma aktiviteter 

Att 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. 

 

b) Idrott - Idrott- och kulturskolan  

Idrott- och kulturskolan som idag drivs av idrottsrådet bör på sikt bli jämställd med antalet 

aktiviteter av kultur och idrott. 

 

c) Idrott – idrott 
Vi vill… 

Att idrottens roll i Kungälvs kommun stärks. Styrkan uppnås genom idrottens egna mål att 

rekrytera och engagera medlemmar och ledare. 

Att en gemensam framtagen certifiering gällande grundläggande värderingar ska framarbetas. 

Att samarbetet mellan föreningarna, kommunen och näringslivet utvecklas. 

Att föreningarna ska arbeta med Riksidrottsförbundets strategi 2025. 

d) Idrott – social hållbarhet 
Vi vill… 

Finna nya samarbetsformer mellan idrottsföreningarna och övriga intressegrupper i samhället. 

Att idrotten ska ses som en resurs för en positiv samhällsutveckling. 

Öka kunskapen och prova nya sätt att arbeta med integrations- och mångfaldsfrågor. 

Förenkla möjligheten att bedriva och medverka i en förening. 

Att trösklarna ska minskas för att göra det möjligt för alla att delta i föreningslivet. 

Se kommunens program för ökad social hållbarhet.  

e) Idrott – näringsliv 
Vi vill… 

 

Att samarbetet mellan föreningarna, Kungälvs kommun och näringslivet utvecklas. 

Att synergieffekterna av hur idrottsevenemang påverkar besöksnäringen beaktas när evenemang 

planeras. 
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f) Idrott – Västra Götalandsregionen 
Vi vill… 

Att kommunen samverkar med andra kommuner, för att främja idrottens utveckling. 

g) Idrott – bidrag 
Vi vill… 

 

Att syftet med bidragen skall vara  

 

Bidra till en god och jämlik folkhälsa 

Fostra ansvarstagande individer 

Stimulera integration och minska utanförskap 

Säkra Kungälv som en attraktiv kommun 

Skapa en rolig, stimulerande och omväxlande fritid för alla. 

Säkerställa bra utbildade ledare 

Uppmuntra unga att bli ledare 

Stimulera möjligheten för föreningar att ta emot personer med funktionsvariationer. 

h) Idrott - anläggning, drift och skötsel 
Vi vill… 

 

Att det skapas bra förutsättningar för nyttjande, drift och skötsel av alla idrottsanläggningar i 

Kungälvs kommun. 

Att det skapas bra förutsättningar för tillgängliga idrottsanläggningar. 

Att idrottsrörelsen skall vara remissinstans i arbete med planering av nya bostadsområden. 

De kommunala målen om hållbarhet ska följas vid nybyggnation, ombyggnation och tillbyggnad 

av anläggningar. 

6. Framgångsfaktorer –  
Idrottens aktiva medverkan 

Avsätt resurser för att öka samverkan 

Satsa på marknadsföring/information 

Skapa förståelse för varandras verksamhet, spelregler, möjligheter och begränsningar. 

Stärk idrottens roll i samhället och se den som en resurs och möjlighet. 

Se idrotten som en investering med återbäring. 

Det handlar om att våga satsa och ha viljan och modet att förändra och välja bort för att skapa 

nytt. 

Goda ekonomiska förutsättningar 
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7. Levandegöra 
Programmet publiceras på kommunens hemsida och revideras varje mandatperiod.  

 


