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Hälsa
Stillasittande fritid har blivit allt vanligare i vårt samhälle. Vi ser också en ökad
fysisk inaktivitet bland barn och ungdomar. Fysisk inaktivitet kan leda till
välfärdssjukdomar som benskörhet, övervikt, hjärt- och kärlsjukdomar och
sjukdomar i rörelse organen.
Regelbunden motion och idrott leder till att skapa en bättre hälsa.
Målet är:
Att idrottsrörelsen och kommunen samverkar för att motivera flera människor
till motionsaktiviteter och utvecklar nya alternativ.
Att enbart drogfri verksamhet förekommer i kommunens idrottsanläggningar
och lokaler.
Så når vi dit:
Att idrottsrörelsen och kommunen samverkar för att innevånarna ska ges
möjlighet att motionera i en trygg och lättillgänglig miljö.
Att tillsammans med fastighetsägare skapa förutsättningar för spontanidrott i
närområdet.
Att skol- och fritidsverksamheten arbetar för daglig fysisk aktivitet på skoltid.
Att kommunen, skola och föreningar aktivt arbetar för att förebygga bruk av
alkohol, tobak, narkotika och andra droger.

Jämställdhet
Idrotten förenar människor. Trots olikheter i kön, ålder, språk, kultur, etniskt
ursprung och funktionshinder, kan människor idrotta tillsammans.
Idrottsföreningar har därför stora möjligheter att integrera människor oavsett
kön, från skilda kulturer, i olika åldrar och med olika fysiska förutsättningar. Att
alla skall ha lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter.

Målet är:
Att idrotten ska vara jämställd.
Att värdera mäns och kvinnors idrottsutövande lika.
Att fördela kommunens resurser lika mellan könen.
Att idrotten fungerar som en brobyggare mellan människor med olika bakgrund.
Att alla kan delta i föreningarnas verksamhet på lika villkor.
Att alla skall ha lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter.
Så når vi dit:
Att tränings-/tävlingstider fördelas jämställt på samma nivå.
Att lokaler/anläggningar anpassas och görs tillgängliga för alla .
Att hänsyn alltid tas till bemötande, attityder, träningstider och resursfördelning.
Att vi tar gemensamt ställning mot alla former av rasism, främlingsfientlighet
och kränkning på grund av kön eller sexuell läggning.

Samverkan
Föreningar
Samarbetet mellan föreningslivet och kommunen är av yttersta vikt för att kunna
samverka för en positiv samhällsutveckling. Föreningarna i Söderköping står för
större delen av det idrotts- och fritidsutbud som erbjuds.
Målet är:
Att öka förståelsen och kunskapen om varandras verksamheter, anläggningar
och ansvarsområden.
Att föreningarna och kommunens olika verksamheter har ett utvecklat
samarbete.
Så når vi dit:
Att med det idrottspolitiska programmet som grund, skapa ett aktivt samarbete
mellan föreningsliv och kommunen.
Att kommunen årligen ger ut en kommunkatalog där föreningslivet presenteras
och att ett aktuellt föreningsregister finns på kommunens hemsida.
Att uppmuntra föreningar att bilda allianser som fungerar som samarbetsorgan
mellan varandra och kommunen. (t.ex. Det bildade Idrottsrådet)
Att genom årliga träffar påverka idrottens utveckling inom alla områden i det
idrottspolitiska programmet. (idrottsråd, samverkansgrupper och tekniskt
utskott)

Skola
Skolan är många elevers första kontakt med motion och idrott. Här läggs
grunden till intresset som oftast utvecklas i föreningslivet. Skolan ansvarar för
undervisningen, men här får föreningslivet ta på sig rollen som extra resurs.
Målet är:
Att skolidrotten verkar för att ett brett idrottsutbud ingår i undervisningen.
Att hitta olika former så att alla elever deltar i den fysiska aktiviteten.
Så når vi dit:
Att skolgårdar och närmiljön utformas så att de stimulerar till spontanidrott och
aktiviteter.
Att idrottsföreningar får möjlighet att presentera sin idrottsaktivitet vid något
tillfälle, t.ex. vid friluftsdagar, studiedagar, tema veckor m.m.
Att verka för att föräldrar i högre grad blir medvetna om idrottens betydelse för
barnens utveckling.
Näringslivet
Väl fungerande idrottsföreningar är viktigt för både kommun och näringsliv
eftersom anställda och familjer får möjligheter till meningsfull sysselsättning
och motion. Kommunen marknadsför publika arrangemang via sin hemsida. Det
genererar intäkter till föreningar, kommunen och näringslivet. För att utveckla
idrotten kommer det alltid att behövas ekonomiska insatser från kommun och
näringslivet.
Målet är:
Att utveckla samarbetet mellan näringsliv, kommun och föreningar.
Så når vi dit:
Ett aktivt idrottsråd som arbetar för att förmedla och skapa kontakter mellan
näringsliv och föreningsliv.

Anläggningar
I kommunen finns några stora anläggningar, men även mindre gymnastiksalar
och fotbollsplaner.
Några föreningar har egna anläggningar, men samarbetar på det ena eller andra
sättet med kommunen om nyttjandet. Tillgång och närhet till anläggningarna är
en grundförutsättning för idrotten.
Målet är:
Att anläggningarna ska vara ändamålsenliga, säkra, fräscha och med hög grad av
service och tillgänglighet.
Att utveckla, driva och utnyttja anläggningarna rationellt så att föreningar och
dess medlemmar har rimliga kostnader för sitt idrottsutövande.
Att investeringar och nybyggnation görs ur jämställdhetsperspektiv och i
samverkan mellan skola, idrott, bostadsföretag och näringsliv.
Så når vi dit:
Tider på anläggningarna fördelas jämställt efter den av kommunen fastställda
prioriteringsordningen för att försäkra god hushållning med de resurser som
kommunens anläggningar innebär. Prioriteringsordningen innebär att
träningstider för ungdomsidrott skall vara avslutad för låg- och
mellanstadieungdomar kl. 20.00 och för högstadieungdomar kl. 21.00.
Att säkerhetsbesiktningar genomförs på alla idrottsanläggningar varje år.
Att årligen göra en inventering på kommunens anläggningar för att aktualisera
nya behov.

Bidrag
Kommunens främsta stöd till idrotts- och fritids verksamhet består av
anläggningar.
Ekonomiskt bidrag utgår även till barn, ungdomsverksamhets och till skötsel av
idrottsanläggningar.
Målet är:
Att ge ekonomiskt stöd till barn- och ungdomsidrott som bedrivs av förening
från kommunen och i linje med de ambitioner som idrott och fritidspolitiska
programmet fastslår.
Att bidragen skall underlätta för föreningarna att bedriva en kvalitetsinriktad
verksamhet.
Så når vi dit:
Bidragen anpassas till samhällets och idrottens utveckling.
Att bidragens utformning och fördelning ses över varje år i dialog mellan
Idrottsråd och kommunens idrott och fritidsförvaltning.
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