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1 Förord 

1.1 Bakgrund 
Svalövs kommun har tidigare jobbat med fritids- och idrottsfrågor på olika sätt. 
Som beskrivits i kommunens förslag till översiktsplan 2016 med utblick mot 20301 

vill Svalövs kommun framförallt satsa på att prioritera fritids- och 
kulturverksamhet för barn och ungdomar; öka samverkan med föreningar och 
organisationer, samt ta tillvara på de resurser som erbjuds ideellt. Då det inte 
tidigare funnits en tydlig riktning för dessa frågor föreslog och antog 
Bildningsnämnden i Svalövs kommun i februari 2017 en projektplan för ett 
idrottspolitiskt program2. Syftet med detta dokument är att fungera som ett 
styrdokument för fritids- och idrottsverksamheten med syftet att skapa en tydlig 
inriktning för hur arbetet med fritids- och idrottsfrågor skall ske i framtiden. 

 
Detta fritids- och idrottspolitiska program har tagits fram i samråd med 
kommunens föreningsliv, kommuninvånare, politiker, intresseorganisationer, 
skola och näringsliv. Huvudmålet med programmet är att verka för ett brett utbud 
av fritids- och idrottsmöjligheter vilka främjar folkhälsan. 

 
Fritid är den del av dygnet och veckan som inte ägnas åt lönearbete, helt enkelt 
den tid som vi förfogar över själva. Detta, tillsammans med nedanstående 
punkter som identifierades i projektplanen har funnits med under hela arbetets 
gång och är de som det fritids- och idrottspolitiska programmet ämnar nå, 
nämligen att: 

• finna en gemensam värdegrund för idrotten och fritidsverksamheten i 
kommunen 

• skapa handlingsplaner och prioriteringsordning för framtidens fritids- och 
idrottsverksamhet 

• skapa en framtidsvision i ett 5-, 10- och 20-års perspektiv 
• se över behovet av kommande fritids- och idrottsanläggningar 
• diskutera fram smarta ”samlösningar” mellan det traditionella 

föreningslivet, spontanidrott och samlingspunkter som främjar 
idrott/friluftsliv och kultur inom kommunen 

• ekonomiska åtagande gällande föreningslivet, anläggningar och bidrag 
 

1.2 Process 
I arbetet med att ta fram ett fritids- och idrottspolitiskt program har det varit viktigt 
att lyssna på medborgarnas och föreningslivets intressen för att sen kunna 
planera och föreslå handlingsplaner ur ett kommunövergripande perspektiv. 
Följande aktiviteter har genomförts: 

• en webbenkät skickades ut via Papperstidningen, kommunens hemsida 
och Schoolsoft för alla intresserade kommuninvånare att besvara under 
2 veckors tid i maj 2017. Totalt svarade 547 personer på denna enkät. 

 
 
 
 
 

1 ”Förslag till ny översiktsplan 2016 med utblick mot 2030”, Svalövs kommun, 2017-09-27, 
http://www.svalov.se/bo-bygg--miljo/planer/oversiktsplanering/forslag-till-ny-oversiktsplan-2016-med- 
utblick-mot-2030.html 
2 ”Projektplan för ett idrottspolitiskt program i Svalövs kommun”, daterat 2017-02-13, dnr: 466-2016:030, 
beslutad på BiN 2017-02-23. 

http://www.svalov.se/bo-bygg--miljo/planer/oversiktsplanering/forslag-till-ny-oversiktsplan-2016-med-utblick-mot-2030.html
http://www.svalov.se/bo-bygg--miljo/planer/oversiktsplanering/forslag-till-ny-oversiktsplan-2016-med-utblick-mot-2030.html
http://www.svalov.se/bo-bygg--miljo/planer/oversiktsplanering/forslag-till-ny-oversiktsplan-2016-med-utblick-mot-2030.html
http://www.svalov.se/bo-bygg--miljo/planer/oversiktsplanering/forslag-till-ny-oversiktsplan-2016-med-utblick-mot-2030.html
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• dialogmöten tog plats i fem av kommunens tätorter (Kågeröd, Röstånga, 
Teckomatorp, Billeberga och Svalöv) under oktober 2017. Totalt 
närvarade 50 kommuninvånare. 

Föreslaget fritids- och idrottspolitiskt program har sedan arbetats fram för beslut 
i Bildningsnämnden. 

Programmet sträcker sig till en början från 2019 till 2025 då det bör uppdateras 
och revideras för att bygga vidare på de satsningar som görs. 

 
1.3 Struktur 
Kapitel 2 börjar härnäst med en nulägesbild av idrott och fritid i Svalövs kommun 
där möjligheter till aktivitet beskrivs både inom och utanför kommunens gränser, 
hur föreningslivet idag ser ut samt vilket stöd som finns från kommunens 
fritidsenhet, och en kort beskrivning av de ekonomiska åtaganden som 
fritidsenheten har. Vidare redogörs i kapitel 3 för kommuninvånarnas åsikter 
utifrån enkätsvar och dialogmöten. Sedan läggs informationen ifrån dessa kapitel 
ihop med fritidsenhetens expertis och kommunövergripande syn i det föreslagna 
fritids- och idrottspolitiska programmet i kapitel 4. 
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2 Nulägesbild av idrott och fritid i Svalövs kommun 

2.1 Möjligheter för fritid i Svalövs kommun 
Svalövs kommun har mycket att erbjuda personer som är intresserade av natur 
och friluftsliv. Hela Söderåsenområdet erbjuder fantastiska möjligheter med en 
rik variation av vandringsleder på såväl Skåneleden som i Klåveröd och 
Finnstorps strövområden samt i Söderåsens Nationalpark. Vidare finns det gott 
om mindre vägar som slingrar sig fram genom ett vackert landskap, lämpliga för 
såväl tävlings- som turcykling. Även möjligheter för mountainbike finns med 
naturbana i Klåveröds strövområde. Trots fåtalet sjöar finns möjligheter till 
sportfiske i Finnstorpsdammen, vid Bäckamöllans Sportfiske (Sireköpinge), på 
Söderåsens Sportfiskecenter (Gålarp) eller i Odensjön, som ligger i Söderåsens 
nationalpark. Det finns hästgårdar och ridhus i Trolleholm och Kågeröd, vilka 
tillsammans med ridvänliga omgivningar är ett paradis för den hästintresserade. 

 
Svalövs kommun har också ett rikt föreningsliv med stort hjärta och engagemang. 
Vi är mycket stolta över vår fräscha och funktionella idrottshall – 
Heleneborgshallen – som ger utrymme för alla sorters inomhusidrott, evenemang 
och konserter. Andra exempel på aktivitetsmöjligheter är bowlinghall, gym, boule, 
skytte och vintertid ett skidcentrum. 

 
Tillgången till idrottshallar är god om man ser till antalet kommuninvånare med 
hallar eller aktivitetssalar i de flesta av kommunens tätorter. Idrottsplatser finns i 
alla sex tätorter och två konstgräsplaner finns, i Svalöv och i Teckomatorp samt 
elbelysta motionsspår av varierande längd i Svalöv, i Teckomatorp och i 
Röstånga. 

 
Sommartid är Röstånga Friluftsbad öppet, med en 50-meters bassäng, en 
undervisningsbassäng och en vattenrutschkana. I anslutning ligger campingen i 
Röstånga som är mycket välbesökt och känd för sin höga standard. 

 
För den motorintresserade finns Ring Knutstorp som årligen arrangerar ett antal 
större motorsporttävlingar. Anläggningen arrangerar också andra 
utomhusaktiviteter där halkkörning och säkerhetskörning är en stor del av 
verksamheten. 

 
För en sammanställning av idag gällande anläggningar (inomhus och utomhus) 
för idrott- och fritidsaktiviteter i Svalövs kommun, se bilaga 1. 

 
2.2 Svalövs kommuns föreningsliv 
I Svalövs kommun finns idag ca 95 aktiva ideella föreningar som bedriver 
föreningsverksamhet i allt från fotboll och orientering till dans och gymnastik. 
Verksamheterna drivs av ideella ledare och styrelser där styrelserna främst 
består av personer i äldre medelåldern. Det finns få eller inga fast anställda i 
dagens föreningsliv i Svalövs kommun. De som får lön genom sin 
föreningsverksamhet i kommunen får det genom lönebidrag och/eller 
arbetsmarknadsåtgärder i form av extratjänster. I dagsläget motsvarar detta ca 
6,5 heltidstjänster i hela kommunen. 

 
Fotbollsföreningarna dominerar föreningsverksamheten i kommunen men 
Hälsomagasinet (gym), gymnastikföreningarna, kampsportsföreningarna, 
allaktivitetsföreningarna (t.ex. Tk Fys) och orienteringsklubben har också stora 
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verksamheter. Årligen arrangeras ett antal större föreningsarrangemang såsom 
Svalövs-Cupen och Bille-Cupen (fotboll), gymnastiktävlingar och större 
orienteringstävlingar. 

 
I Svalövs kommun finns också två ryttarföreningar, Trolleholms ryttarförening och 
Kågeröds ryttarförening, samt en privat ridskola i Ask. Ryttarföreningarna 
anordnar både regionala och nationella tävlingar med ekipage från hela landet. 

 
I dagsläget domineras deltagandet i kommunens olika föreningar av pojkar (67%, 
2017) medan flickor inte deltar lika ofta i föreningsaktiviteter (33%, 2017). 
Ungefär samma nivåer har setts under åren 2015 och 2016 (se figur 1 nedan). 
Åldersmässigt är de största grupperna som deltar mellan 7 och 12 år samt mellan 
13 och 16 år vad gäller både pojkar och flickor. 

 
2015   2016   2  
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Flickor 

 

 Pojkar 
65% 

35%   
Pojkar 
65% 

35%  

 

Figur 1.  
En stor del av föreningsverksamheten bedrivs på idrottsplatserna och i eller kring 
kommunens idrottshallar och aktivitetshus. Idrottsplatserna drivs i huvudsak av 
föreningar med stöd av kommunens anställda vaktmästare medan idrottshallarna 
helt drivs av kommunen. Det finns även förenings- och företagsägda 
anläggningar i kommunen. 

 
2.3 Föreningsstöd och föreningsutveckling i Svalövs kommun 
Kommunens organisation kring fritid har idag en heltidsanställd fritidschef, tre 
heltidsanställda vaktmästare samt 44% administrativ tjänst. 

 
De föreningar som bedriver verksamhet i kommunalägda anläggningar har idag 
”nolltaxa” och betalar således inte någon hyra. Kostnaderna för olika 
föreningsstöd (se vilka i bilaga 2) uppgår till ca 1,8 miljoner kronor årligen. Andra 
former av stöd till kommunens föreningsliv är driftskostnader och hyror till externa 
hyresvärdar. 

 
Under 2017 har nya former av etableringar inom föreningslivet börjat ta form, till 
exempel en handbollssatsning över kommun- och föreningsgränser. Dessutom 
har Ung Arena skapat ett helt nytt koncept med olika projekt för ungdomar som 
inte nödvändigtvis är föreningsaktiva och MFF-akademin startar under 2018 där 
Linåkerskolan genom samarbete med föreningslivet kommer att skapa 
träningsmöjligheter och utbildning för potentiella framtida elitidrottare. 

 
2.4 Samarbete för framgång 
Inom riks- och specialdistriktsförbunden i Sverige pågår idag ett mycket aktivt 
utvecklingsarbete kring hur det traditionella föreningslivet skall kunna möta 
framtidens föreningsliv. Likaså pågår ett utvecklingsarbete i Svalövs kommun 
genom uppdraget att ta fram detta fritids- och idrottspolitiska program och en 
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riktning för idrotten och fritiden i kommunen. En viktig byggsten i detta arbete är 
samarbetet mellan skola och föreningsliv, kommun och föreningsliv samt 
samarbetet mellan olika föreningar. Att hitta olika samarbetsformer kommer att 
vara avgörande för hur vi i framtiden ska kunna utveckla kommunens föreningsliv 
samt möta framtidens krav från en ökad inflyttning, ökade 
kommunikationsmöjligheter med tåg och buss och kravet på en bättre folkhälsa. 
Exempel på redan uppstartade/pågående samarbeten är: 

• Lovaktiviteter/sommarlovsaktiviteter 
• Gemensamma fotbollscamp för kommunens fotbollsintresserade 
• Aktiva skolfritids som använder idrottshallar och kommunens 

grönområden för delar av sin verksamhet 
• Påbörjade spontanidrottsplatser (rinken utanför Heleneborgskolan) 
• Påbörjat arbete med att föra fram vikten av naturliga samlingsplatser för 

spontanidrott för ALLA (ungdomar, familjer, seniorer) 
• Den årliga föreningsmässan 
• Samarbete inom Familjen Helsingborg samt med Skåneidrotten 

 
2.5 Fritidsmöjligheter i kommunens närområde 
Svalövs kommun ligger mitt i en attraktiv region med närhet till både stad och 
natur. Möjligheterna för friluftsliv är stora både inom kommunen och i 
kommunerna runt omkring. Likaså finns många alternativ för fritidsaktiviteter som 
kräver större anläggningar för boende i hela kommunen. Exempelvis har boende 
i alla kommunens tätorter mindre än 25 km till flertalet simhallar samt minst en 
ishall och skateboardpark/ramp. Några av dessa anläggningar är 
Billesholmsbadet, Karlsobadet i Eslöv, skateboardpark i Bjuv samt badhus, ishall 
och skateboardpark i både Landskrona och Eslöv. 

 
2.6 Ekonomiska åtagande 
Fritidsenhetens bruttokostnader har de senaste åren fördelats på ungefär samma 
sätt vilket visas i figur 1 nedan. I korta drag var bruttokostnaderna för kommunens 
fritidsenhet 2017 ca 16,5 miljoner kr varav ca 15,5 miljoner kr finansierades med 
kommunala medel och ca 1 miljon kr finansierades av statliga bidrag. 

 
Fritid kostnader 2017 
(utfall bruttokostnader) 

Personalkostnader inkl. 
Övriga kostnader, 16% soc. avgifter, 14% 

 
 
 
 
 

Föreningsbidrag, 10% 
 
 
 

Underhåll (bränsle, 
energi & vatten), 

7% 

Lokal- & 
bostadshyror, 37% 

 
 

Kapitalkostnader, 
9% 

 
Städ & mindre 

reparationer, 7% 
 

Figur 2. Övriga kostnader inkluderar IT, arbetsmaskiner, förbrukningsmaterial och 
transportkostnader etc. 

Bruttokostnad total: 
16 491 000 kr 
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Av Svalövs kommunbudget har de senaste åren ca 2,5% gått till fritidsenheten. 
Fritidsenhetens budget är som illustreras ovan en driftsbudget där strax över  
50 % går till hyror, underhåll och städ (ytterligare lokalkostnader finns också i 
andelen för föreningsbidrag). De pengar som för närvarande finns för framtida 
investeringar och utveckling av kommunens fritidsmöjligheter är öronmärkta för 
fyra stycken redan beslutade projekt. I nuläget måste nya investeringar för att 
utveckla kommunens fritids- och idrottsliv specifikt beslutas av politiken som då 
även behöver hitta och tillföra mer pengar för att framtida satsningar ska kunna 
ske. 
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3 Redogörelse av enkätsvar och dialogmöten 
En viktig utgångspunkt i arbetet med det fritids- och idrottspolitiska programmet 
har varit att ta fram det i samråd med de människor som det kommer att påverka, 
d.v.s. kommuninvånarna och föreningslivet. Därför bjöds under 2017 alla 
kommuninvånare in till att besvara en enkät under maj månad samt att medverka 
i dialogmöten i fem av kommunens byar under oktober månad. Syftet med dessa 
insatser var att ta reda på vad kommuninvånarna och föreningslivet anser 
fungerar bra och dåligt idag och vilka insatser de anser skulle behövas och vara 
passande i Svalövs kommun. 

 
Enkäten besvarades av 547 personer och totalt deltog 50 personer i dialogmöten 
vilket gav ett gediget underlag för analys och skapandet av ett fritids- och 
idrottspolitiskt program. I analysen av den insamlade informationen visade sig sju 
övergripande trender: kommunens stöd och organisation, information, drift & 
underhåll, samarbetsformer, spontana fritids- och idrottsmöjligheter , framtida 
verksamheter och framtida anläggningar. Nedan beskrivs vad kommuninvånarna 
över lag nämnde under varje identifierad trend. Nästa kapitel drar sedan ihop 
nulägesbilden och kommuninvånarnas tankar med vad Svalövs kommuns 
fritidsförvaltning föreslår som det fritids- och idrottspolitiska programmet. 

 
3.1 Kommunens stöd & organisation 
Vad gäller stöd från kommunen till föreningslivet är många nöjda idag men flera 
goda förslag för att kunna stärka föreningslivet ytterligare gavs. Något som 
trycktes på av många var kompetensutveckling inom föreningslivskunskap, 
framför allt i hur man startar och driver en förening, hur man skriver en lyckad 
bidragsansökan, hur man värvar nya medlemmar (unga, nyanlända, seniorer) till 
styrelsearbetet samt hur man som förening kan arbeta med ledarutveckling och 
ledarförsörjning. 

 
Det efterfrågades i både enkätsvaren och på mötena att organisationen kring 
fördelning av halltider bör ses över. Exempelvis lyftes att det i dagsläget är svårt 
att få tillgång till tider i hallarna, att man önskar fler aktiviteter och mer möjligheter 
för ”fria aktiviteter” i hallarna samt att föräldrar ska kunna vänta inomhus på att 
hämta sina barn. 

 
Föreningsbidrag lyftes också som ett förbättringsområde, framförallt under 
dialogmötena, där förslag om bidrag för ledighet från jobb för att kunna 
genomföra samarbeten med exempelvis skolor under dagtid och en översyn av 
lokalbidraget som idag endast ges till föreningar som använder kommunens 
lokaler lades fram. 

 
3.2 Information 
Det blev tydligt under alla dialogmöten att informationskanaler om de fritids- och 
idrottsaktiviteter som bedrivs i kommunen behöver förbättras. ”Jag vet inte om 
det redan finns…” var något som uttrycktes flera gånger per möte samtidigt som 
det efterfrågades en hemsida med aktiviteter hos kommunens föreningar 
samlade. Enkätsvaren visade samma behov specifikt uttryckt av flera personer 
samt genom att många önskade aktiviteter i kommunen som redan finns vilket 
tyder på att det inte är lätt att hitta det man letar efter idag. Dessutom uttrycktes 
ett behov av att förenkla informationen kommunen ger till föreningar. Mejlkontakt 
och information om färre saker per utskick var konkreta förslag på förbättring. 
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3.3 Drift & underhåll 
Gällande drift och underhåll togs en hel del specifika saker upp samtidigt som 
vissa av dessa återkom i alla kommunens tätorter, exempelvis belysning av 
motionsslingor och cykelbanor men även i byarna generellt. Det blev tydligt hur 
viktig belysningen är för trygghetskänslan hos kommuninvånarna och att detta 
behöver förbättras utifrån dagens situation. 

 
Framträdande under dialogmötena blev även att det finns ett behov att se över 
skötselplaner för kommunens olika anläggningar för att tydliggöra vem som är 
ansvarig för underhåll av vad. Dessutom uttrycktes ett behov av upprustning av 
flera av kommunens hallar och idrottsplatser, bättre värme, varmvattentillgång 
och städning samt ökad tillsyn för att undvika skadegörelse. 

 
3.4 Samarbetsformer 
Under framförallt dialogmötena blev det tydligt att olika samarbetsformer inom 
föreningslivet samt med kommunens verksamheter är något som efterfrågas av 
föreningsaktiva och kommuninvånare. Det föreslogs till exempel att samarbeten 
skulle kunna leda till mer prova på-verksamhet för till exempel unga, nyanlända 
och seniorer och ökade möjligheter till aktiviteter efter skoldagens slut för barn 
och unga. Sådan samverkan skulle exempelvis kunna innebära samarbeten 
mellan olika föreningar med att arrangera aktiviteter och med kommunen kring 
lokal samt informationsspridning till barn och unga. 

 
Diskussioner fördes även kring stöd för samarbete mellan föreningar där ett 
föreningsforum lett av kommunens fritidsförvaltning föreslogs. Detta skulle kunna 
inkludera både föreningsträffar med information, erfarenhetsutbyte och möjlighet 
för diskussion kring samarbetsmöjligheter föreningar emellan. 

 
3.5 Spontana fritids- och idrottsmöjligheter 
Mer än hälften av alla de personer som besvarade enkäten motionerar på egen 
hand, främst genom att promenera, jogga, gymma (även delta i pass), cykla och 
spela olika bollsporter med kompisar. Detta visar tydligt hur viktig möjligheten att 
motionera utan förening, är vilket även trycktes mycket på under dialogmötena. 
Idag finns en del möjligheter som redan beskrivits i föregående kapitel men en 
del förbättringar efterfrågas av medborgarna, exempelvis bättre belysning och 
underhåll. Det uttrycktes också tydligt i både i enkäten och på dialogmötena att 
fler möjligheter för spontanidrott önskas i form av t.ex. utegym och fler 
motionsslingor. 

 
3.6 Framtida verksamheter 
Många förslag på verksamheter som kommuninvånarna vill ha tillgång till 
framkom ur enkäten. En del av dessa finns redan inom kommunen vilket tyder 
på att verksamheten antingen inte finns i alla byar eller att personen i fråga inte 
känner till att verksamheten finns. Nedanstående diagram (figur 3) visar de 
verksamheter som efterfrågades i enkäten samt hur många som efterfrågat den 
aktiviteten. Asteriskerna bredvid vissa verksamhetstyper indikerar att dessa även 
nämndes på flera dialogmöten. 
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Figur 3. 
’Övrig sport’ samlar idrotter som nämnts 1, max 2 ggr bland enkätsvaren (Skridsko/konståkning, futsal, gokart, lekförening, klättring, triathlon, 
paddel, volleyboll, brottning, agility, segling, sportfiske, fäktning, paintball, trampolin, kampsport, yoga, orientering, badminton, gym samt 
förening med fokus på fysisk träning för barn med någon form av neuropsykiatriskt funktionshinder så kallat NPF (adhd, add, autism bland 
annat) 

 
 

3.7 Framtida anläggningar 
Flera specifika typer av anläggningar efterfrågades i både enkätsvaren och under 
dialogmötena så som konstgräs i olika byar, utbyggnad av befintliga idrottshallar 
inklusive fler omklädningsrum, gym, ridhus, dansstudio, padel- och tennisbanor, 
simhall etc. Multihall var något som togs upp av många då sådana skapar 
samlingsplatser kring motionen och tillåter flertalet aktiviteter så att till exempel 
både barn och föräldrar kan motionera samtidigt. 

 
Kommuninvånarna uttryckte vikten av att planeringen av framtida anläggningar 
inkluderar alla tätorter i Svalövs kommun och att kommunen undviker att lägga 
allt i Svalöv. 
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Glädje och gemenskap 
Glädje och gemenskap är starka drivkrafter för att idrotta och delta i andra 

fritidsaktiviteter. Vi vill att all verksamhet bedrivs och utvecklas så att 
deltagare ska kunna ha roligt, må bra och prestera mera. 

 
Demokrati och delaktighet 

Föreningsdemokratin innebär att alla medlemmars röst har lika värde. 
Delaktighet innebär att alla som deltar får vara med och bestämma om och 
ta ansvar för sin verksamhet. Demokrati och delaktighet ska utövas jämställt 

och oavsett bakgrund. 
 

Allas rätt att vara med 
Allas rätt att vara med innebär att alla som vill ska kunna vara med utifrån 

sina förutsättningar. Alla som vill, oavsett nationalitet, etniskt ursprung, 
religion, ålder, kön eller sexuell läggning samt fysiska och psykiska 

förutsättningar, får vara med i föreningsdriven verksamhet. 
 

Rent spel och ärlighet 
Rent spel och ärlighet är en förutsättning för tävlande och deltagande på lika 
villkor. Det innebär att hålla sig inom ramarna för överenskommelser och en 
god etik och moral. Att verka mot fusk, doping och en osund ekonomi, mot 

mobbning, trakasserier och våld såväl på som utanför föreningsaktiviteterna. 

 
 
 
 
 

4 Svalövs kommuns fritids- och idrottspolitiska program 
Kapitel 2 och 3 har sammanfattat en nulägesbild samt redogjort för 
kommuninvånares och föreningslivets åsikter om idrotten och fritiden i Svalövs 
kommun. Baserat på detta underlag samt fritidsenhetens expertis och 
kommunövergripande syn har enheten tagit fram nedanstående vision, 
värdegrund och mål som prioriterade områden för att möta nuvarande och 
framtida kommuninvånares behov samt skapa en attraktiv fritids- och 
boendekommun. En tillhörande handlingsplan med identifierade utvecklings- 
insatser finns som kommer att ses över och revideras minst en gång årligen. 

 
4.1 Vision för det fritids- och idrottspolitiska programmet 
Invånarnas fritid präglas av att människor kommer samman kring ett brinnande 
intresse eller en plats som skapar välmående och livsglädje. 

 
4.2 Värdegrund 
Alla föreningar i Svalövs kommun ska vara knutna till ett riksförbund för att kunna 
söka och erhålla bidrag. De flesta riksförbund har en utarbetad värdegrund som 
det förväntas att anslutna föreningars verksamheter utgår ifrån. 

 
Detta program antar härmed en bearbetad version av Riksidrottsförbundets 
värdegrund som vidare ska socialiseras i kommunens föreningsliv. Varje förening 
beslutar själv över sin verksamhet men denna värdegrund är gemensam och all 
verksamhet ska utgå ifrån den, oavsett om det handlar om idrotts- eller andra 
fritidsaktiviteter.3 

 
 

3 Bearbetad och kontextualiserad utifrån Riksidrottsförbundets värdegrund (Vision och värdegrund, 
Riksidrottsförbundet, 2017-10-18, http://www.rf.se/Undermeny/RFochsvenskidrott/visionochvardegrund 

http://www.rf.se/Undermeny/RFochsvenskidrott/visionochvardegrund
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4.3 Mål 
Det övergripande strategiska målet för detta fritids- och idrottspolitiska program 
är som fastställts redan i projektplanen: 

• att verka för ett brett utbud av fritids- och idrottsmöjligheter 
som främjar folkhälsan. 

 
Kommunens arbete behöver fokusera på att erbjuda fritidsmöjligheter både inom 
föreningslivet och i form av spontana aktiviteter. För att lättare kunna se framgång 
gentemot ovanstående huvudmål har fem viktiga delmål identifierats som sedan 
styr riktningen för de utvecklingsinsatser som identifieras i handlingsplanen. Vid 
programmets slut planeras en större utvärdering och uppdatering av detta första 
fritids- och idrottspolitiska program. Utöver detta ska en uppföljning ske årligen 
under hela programmets gång. 

 
4.4 Delmål 
Delmål 1: Kommunens aktivitetsmiljöer är attraktiva, funktionella 
och känns trygga för alla 

Det är viktigt att fritidsaktiva känner sig trygga så att otrygghet inte 
hindrar deltagande i aktivitet, detta behöver göras dels genom att 
skapa trygga förhållanden för fritidsaktiviteter och dels genom att 
renovera flera av kommunens anläggningar som inte har rustats upp 
på många år. Detta för att öka tillgänglighet genom att bygga bort 
hinder och sänka mentala trösklar. 

 
Delmål 2: Inom kommunen erbjuds ett brett och balanserat utbud av 
olika idrotter och fritidsmöjligheter som så många kommuninvånare 
som möjligt vill och kan ta del av 

För att nå det strategiska målet om en ökad folkhälsa krävs 
möjligheter för personer med olika intressen att hitta aktivitetsformer 
som väcker just deras engagemang och vilja att bli aktiva. Därför 
måste Svalövs kommun jobba förebyggande och stödjande för att 
skapa möjligheter för så många kommuninvånare som möjligt. 

 
Delmål 3: Närhet till platser där alla kommuninvånare kan och vill 
mötas kring motion (spontan & planerad) och sociala aktiviteter 

Kommunens idrottsanläggningar och möjligheter för spontanidrott 
behöver ses över för att kunna tillgodose behoven hos en växande 
kommunbefolkning. I dagens samhälle måste det både finnas 
möjligheter att motionera när andan faller på och när föreningar har 
bokad träningstid. Sådana möjligheter ska ges till alla oavsett ålder, 
ekonomiska förutsättningar och bostadsort. 

 
Delmål 4: Ett gediget kommunalt stöd för en engagerande och 
utvecklande fritids- och idrottsmiljö 

Svalövs kommuns fritidsenhet måste vara rustad för att på bästa 
sätt kunna stödja fritidsaktiva medborgare oavsett om de är aktiva 
inom föreningslivet eller på egen hand. Att ta vara på 
utvecklingsmöjligheter genom olika samarbeten, arbeta för en 
jämlikare fördelning av kommunens bidrag samt förbättra 
kommunikationsmöjligheter är några fokusområden att arbeta med 
kring kommunens föreningsstöd. 
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Delmål 5: Kommunen har ett starkt föreningsliv som är en viktig 
resurs i samhällsutvecklingen genom att skapa en social gemenskap, 
samhörighet och livsglädje mellan och för kommunens invånare och 
tätorter 

Fritidsenheten måste kunna stödja kommunens framtida 
föreningsliv på ett effektivt sätt i en verklighet där det blir allt svårare 
att hitta ideella krafter till föreningsarbete inklusive ledarroller och att 
behålla föreningsaktiva hela livet och inte tappa alltför många i 
tonåren. För att kunna utveckla och underhålla idrotten och fritiden 
i en liten kommun som Svalöv måste samarbetsmöjligheter skapas 
genom att vidga vyerna, se möjligheter och arbeta innovativt. 
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Bilagor 

Bilaga 1 – Sammanställning av idag gällande anläggningar (inomhus 
och utomhus) för fritids- och idrottsaktiviteter i Svalövs 
kommun 

Det finns idag ca 95 stycken ideella föreningar inom idrott, kultur, politik, 
pensionärsorganisation m.fl. i Svalövs kommun. 

 
Utomhusanläggningar Inomhuslokaler 

Friluftsbad inkl. omklädningsrum och 
förråd 
Röstånga 

Fullmåttshallar 20 x 40 m: 3 varav 2 har 
över 300 personer i publikkapacitet och 
servicedel 
Svalöv & Kågeröd, 

Idrottsplatser med fullmåttsgräsplan: 6 
varav 5 även har B-planer för 7- 
mannalag 
Kågeröd (även fullmåttsgrusplan), 
Svalöv (även C-plan för 5-mannalag), 
Teckomatorp, Billeberga, Tågarp & 
Röstånga 
Klubbstuga, förråd & omklädningsrum 
finns på alla idrottsplatser 

Idrottshallar 16 x 32 m och 18 x 36 m: 
2 
Teckomatorp & Billeberga 

 
1 privatägd 14 x 21 m i Svalöv 

Konstgräsplan fullmått m. belysning: 2 
Teckomatorp & Svalöv 

Aktivitetssalar 10 x 20 m: 2 
Röstånga & Svalöv 

Löparbanor samt längdhoppsgrop i 
anslutning till idrottsplats: 2 
Svalöv & Teckomatorp 

Aktivitetshus: 3 
Svalöv - 2, Teckomatorp - 1 
Antal aktiva föreningar: 8 

Dressyr- och hoppbanor 
Kågeröd & Trolleholm 

Bowlinghall 
Svalöv 

Motionsslinga: 3 
Röstånga, Svalöv & Teckomatorp 

Boulebana inomhus 
Svalöv 

Boulebana utomhus: 2 
Svalöv & Teckomatorp 

Danssal 
Svalöv 

Tennisbana utomhus: 2 
Röstånga & Svalöv 

Kampsportssal 
Svalöv 

Beachvolleybollplan: 2 
Teckomatorp & Svalöv 

Skyttehall, 4-5 skjutstationer 
Svalöv 

Jaktskyttebana: 4 
Svalöv, Torrlösa, Knutstorp och Duveke 

Gym: 2 
Svalöv & Kågeröd 

Skateboardramp i trä 
Röstånga 

Gymnastikhoppgrop 
Kågeröd 

Vandringsleder (delar av Skåneleden) 
Röstånga 

Bordtennishall 
Kågeröd 

Minigolfbana: 2 
Teckomatorp & Kågeröd 

Ridhus 
2 ridhus i Trolleholm, 1 i Kågeröd & 1 
Ask. 

Motorbana, Ring Knutstorp 
Kågeröd, företagsägd 

 

Multibana 
Svalöv 
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Bilaga 2 – Befintliga bidrag enligt Svalövs kommuns 
bidragsbestämmelser4 

 
1. Kommunalt aktivitetsbidrag 

i. Bidraget är en form av prestationsbidrag där föreningarna får 
bidrag för de aktiviteter som man genomfört. Kommunalt 
aktivitetsbidrag utgår per sammankomst för barn- och 
ungdomsföreningar, samt i vissa fall för pensionärs- och 
handikappföreningar. 

2. Riktat verksamhetsbidrag 

i. De föreningar som har en speciell profil i sin verksamhet eller som 
av andra skäl har svårigheter att bedriva sin verksamhet utifrån 
de generella bidragsbestämmelserna kan erhålla ett riktat 
verksamhetsbidrag. Riktat verksamhetsbidrag kan beviljas 
idrottsföreningar, kulturföreningar, bygdegårdsföreningar samt 
Folkets Husföreningar. Varje sådan ansökan prövas i särskild 
ordning och om det är aktuellt att bevilja bidrag kommer ett 
separat avtal att tecknas mellan välfärdsutskottet och föreningen. 

3. Lokalbidrag 
i. Bidraget avser att stödja föreningar som hyr lokal eller 

utomhusanläggning i Svalövs kommun. Föreningen äger rätt att 
erhålla bidrag med högst 80 % av de faktiska kostnaderna för 
egna eller förhyrda lokaler och anläggningar, dock med för 
närvarande högst 10 000 kronor per år. Bidraget utbetalas i 
efterskott när föreningen inkommit med verifikationer/kvitto som 
styrker kostnaderna. 

4. Ledarutbildningsbidrag 
i. Syftet med bidraget är att ge föreningarna möjlighet att sända 

deltagare till ledarutbildningar, som anordnas lokalt eller centralt. 
Ersättning erhålls för kursavgift och resekostnad för billigaste 
färdmedel. Bidraget avser kalenderår och utbetalas i efterskott 
sedan kursinbjudan, kursintyg och kvitto på erlagd kursavgift 
uppvisats. Föreningarna är berättigade till bidrag med för 
närvarande högst 8 000 kronor per förening och år. 

5. Projektbidrag 

i. Syftet med bidraget är att vidga föreningens verksamhet ifråga 
om verksamhetsgrenar, nya former för verksamheten samt att 
stödja utvecklings- och försöksverksamhet. Det är även möjligt 
att erhålla bidrag för speciella underhållsinsatser på barn- och 
ungdomsföreningarnas lokaler. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 Svalövs kommuns författningssamling: Bidragsbestämmelser för föreningar i Svalövs kommun, KFS 
1997:2, senast reviderad av välfärdsutskottet 2011-11-08 § 54, dnr 001027-2011 
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