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Utbildningsförvaltningen  
Helen Carlsson   
Helen.karlsson@almhult.se 
 

Kultur- och fritidsnämnden 

 

Kulturpolicy för Älmhults kommun  
Ärendenummer KFN 2017/20 

 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt beslut i Kultur- och fritidsnämnden 2017-06-15 togs kulturpolitiska mål 

och en kulturpolicy för Älmhults kommun fram för beslut i nämnden 2018-11-

29. Vid fortsatt hantering i kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterades 

förslaget 2019-01-22 till Kultur- och fritidsnämnden. 

Föreliggande förslag på kulturpolicy för Älmhults kommun är ett reviderat 

förslag efter återremittering i kommunstyrelsens arbetsutskott. Förändringar är 

gjorda i enlighet med kommunstyrelsens överväganden enligt tjänsteskrivelse 

2018-06-15. Därutöver har innehållet uppdaterats utifrån bland annat ny vision 

för Älmhults kommun, nya styrdokument och politikområden.  

Förslag på kommunal kulturpolicy är framtagen som ett strategiskt dokument 

som anger hur Älmhults kommun ska arbeta långsiktigt med kulturutveckling. 

Kulturpolicyn följer den övergripande visionen för Älmhults kommun och 

innehåller och utgår från kommunövergripande kulturpolitiska mål för Älmhults 

kommun. Policyn ska vara ett verktyg för kommunens övergripande arbete med 

att utveckla ett hållbart och attraktivt samhälle, med fokus på god livskvalitet 

och hälsa för kommuninvånarna samt ökad attraktivitet för kommunen som 

boendeort. Kulturpolicyn är avsedd att fungera som en plattform för samverkan 

och inspiration inom hela Älmhults kommuns organisation.   

 

Beslutsnivå 

Kommunfullmäktige  

 

Beslutsunderlag 

• Denna tjänsteskrivelse, daterad 2022-11-22 

• Utbildningsförvaltningens förslag på kulturpolicy för Älmhults kommun, 

2022-11-21. 

• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut KS 2018/140 §7, 2019-01-22. 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse KS 2018/140, 2019-01-15. 

• Kultur- och fritidsnämndens beslut KFN 2017/20 §79, 2018-11-29. 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-11-01, KFN 2017/20 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-08-20, KFN 2017/20 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-05-22, KFN 2017/20 
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Ärendeberedning 

Kultur- och ansvarar för att driva kulturstrategiska frågor. I revisorernas 

granskningsrapport, daterad 2016-11-16, identifierades ett antal 

förbättringsområden inom vilka Kultur- och fritidsnämnden rekommenderades 

att vidta åtgärder. En av åtgärderna var utarbetande av kommunövergripande 

strategi för kultur- och fritidsverksamheten i Älmhults kommun. Enligt 

tjänsteskrivelse, daterad 2016-12-13, delade kommunledningen revisorernas 

uppfattning. Kultur- och fritidsnämnden fattade 2017-02-01 beslut om att ställa 

sig bakom förvaltningens synpunkter i tjänsteskrivelsen.  

Enligt kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2017-05-22 

föreslås Kultur- och fritidsnämnden driva arbetet med att ta fram kulturpolitiska 

mål och en kulturpolicy för Älmhults kommun. Nämndens presidium föreslås 

vara styrgrupp i arbetet. 

Förslag till kulturpolitisk vision och kulturpolitiska mål för Älmhults kommun 

togs upp för diskussion i Kultur- och fritidsnämnden 2018-09-27. Beslut om att 

föreslå kommunfullmäktige att fastställa kulturpolicy för Älmhults kommun i 

enlighet med förslag daterat 2018-11-20 togs av Kultur- och fritidsnämnden 

2018-11-29.  

Vid hantering i kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-01-22 återremitterades 

ärendet till kultur- och fritidsnämnden för revidering i enlighet med 

kommunstyrelsens överväganden. Detta för att säkerställa att kommunen har 

enhetliga och tydliga dokument som hänger ihop med kommunens övergripande 

system för ledning och styrning.  

Föreliggande förslag på kulturpolicy för Älmhults kommun är en nedkortad, 

reviderad version av kommunledningsförvaltningens tidigare förslag på 

kulturpolicy för Älmhults kommun, daterad 2018-11-20. Revideringen är gjord i 

enlighet med kommunstyrelsens överväganden i samband med 

återremitteringen. 

 

Utbildningsförvaltningens förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden föreslår att kommunfullmäktige fastställer 

kulturpolicy för Älmhults kommun i enlighet med förslag daterat 2022-11-21.  

 

Helen Carlsson Jörn Engkvist 

Kulturstrateg Verksamhetschef 

 

Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 

För kännedom 

Kommunstyrelsen 

Kultur- och fritidsnämnden 

Kulturstrateg, kultur och fritid 

Verksamhetschef, kultur och fritid 
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Barnrättsbaserat beslutsunderlag, förenklad variant 
 

Barnkonventionens består av 54 artiklar.  

De fyra särskilt viktiga grundpelarna är: 

Artikel 2 Barnets rätt till likvärdiga villkor 

Artikel 3 Barnets bästa i främsta rummet 

Artikel 6 Barnets rätt till liv och utveckling  

Artikel 12 Barnets rätt att uttrycka sina åsikter 

 

Älmhults kommun har genom barnkonventionen ansvar för att se till att alla barn 

och unga får sina rättigheter tillgodosedda. Barn- och ungdomsperspektivet skall 

lyftas i alla verksamheter. Checklistan skall fungera som ett stöd vid beredning 

och beslut i ärenden så att inga förslag beslutas utan att barn och ungas rätt har 

beaktats.  
 

1. Påverkar beslutet barnet? 

Ja  ☒  Nej ☐ 

Förklara oavsett svar: 

Barn och unga är en prioriterad målgrupp för kulturpolicyn för Älmhults 

kommun. Ett av de fem kulturpolitiska målen syftar specifikt till att Älmhults 

kommun ska uppmärksamma och utgå från barns och ungas rätt till kultur. 

Om ja, fortsätt med frågorna 

2. Hur har barns bästa beaktats? Se ovan svar 

 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter 

 

4. Har barn fått uttrycka sina åsikter? 

 

Ja ☒            Nej ☐ 

 

Förklara oavsett svar:  

Det har inte funnits behov av att kontakta barn i samband med revideringen av 

dokumentet, då implementeringen av kulturpolicyn påverkar barn och unga 

positivt. 2018-10-19 hölls en kulturworkshop för elever och unga med totalt 61 

deltagare (varav 50 deltagare från åk 4-gymnasiet). Workshopen utgick från 

Kultur- och fritidsnämndens beslutade kulturpolitiska mål. Det kan finnas skäl 

att i samband med framtagandet av en treårig kulturplan kontakta barn och unga 

för att låta dem uttrycka sina åsikter.  
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1. Inledning 

Kulturpolicyn uttrycker förhållningssätt, ambitioner och vägledande principer för Älmhults 

kommuns arbete för kulturen.  

Syftet med kulturpolicyn är att peka ut riktningen för kommunens kulturarbete för att 

Älmhults kommun ska bli ett hållbart och attraktivt samhälle. Policyn ska även fungera som 

en plattform för samverkan och inspiration inom hela Älmhult kommuns organisation, såväl 

förvaltningsövergripande som politiskt.  

Målgrupp för policyn är politiker och medarbetare i Älmhults kommun.  

Kulturpolicyn ska stödja kommunens arbete med Agenda 2030 och Barnkonventionen samt 

samverka med gällande styrdokument i Älmhults kommun, såsom Miljöplan 2030 och 

Riktlinjer för hållbart byggande. Älmhults kommuns kulturpolicy förhåller sig till och bidrar 

till kulturpolitisk måluppfyllelse på en regional och nationell nivå.  

 

1.1. Policyns giltighet och konkretisering 

Policyn gäller från det datum kommunfullmäktige antar den och löper sedan vidare tills annat 

beslut fattas.  

Konkretisering av kulturpolicyn sker i form av treåriga kulturplaner. I kulturplanen beskrivs 

vilka strategiska utvecklingsområden och aktiviteter som ska prioriteras under kommande tre 

år för att nå de kulturpolitiska målen. 

 

1.2. Organisation och ansvar      

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för den allmänna kultur- och fritidsverksamheten, 

biblioteken, fritidsgårdarna och kulturskolan, kommunens samlingar och konstverk samt 

kommunens fritidsanläggningar. Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för att driva 

kulturstrategiska frågor och ta fram en kulturpolicy och kulturpolitiska mål. Nämnden 

ansvarar även för att utifrån kulturpolicy och kulturpolitiska mål ta fram konkreta 

kulturplaner.  

 

2. Samverkan 

I kulturpolicyn sätts fokus på samverkan med lokala, regionala och nationella aktörer, såväl 

med det civila samhället, folkbildningen och kulturinstitutioner som mellan olika 

förvaltningar och politikområden.  

Sedan 2012 ingår Kronobergs län i Kultursamverkansmodellen, en nationell kulturpolitisk 

reform införd för att skapa ökat utrymme för regionala prioriteringar och variationer. 

Regionsamverkan Sydsverige är ett samarbetsorgan för Sveriges sex sydligaste regioner: 

Skåne, Halland, Blekinge, Kronoberg, Kalmar och Jönköping. Regionerna samarbetar inom 

bland annat kultur och regional utveckling i syfte att skapa en hållbar utveckling i Sydsverige, 

till förmån för hela landet. 
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3. Älmhults kommuns kulturpolitiska vision och mål 

Kulturpolicyn följer den övergripande visionen för Älmhults kommun:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visionen för det kulturpolitiska arbetet är:  

 

 

 

 

 

Älmhults kommuns kulturpolicy uttrycks i fem kulturpolitiska mål: 

1. Älmhults kommun ska erbjuda ett kulturliv för alla. Kulturlivet i kommunen ska 

präglas av mod, vitalitet, påhittighet, delaktighet och inkludering.  

2. Kulturen ska utgöra en integrerad del av all kommunal planering och verksamhet.  

3. Älmhults kommun ska särskilt uppmärksamma och utgå från barns och ungas rätt till 

kultur. 

4. Forum och platser för möten och kreativitet ska skapas och utvecklas.  

5. Kommunen ska aktivt verka för att skapa bra förutsättningar för konst- och 

kulturutövare att utveckla sitt skapande.     

 

Nedan beskrivs de fem kulturpolitiska målen och kommunens förhållningssätt: 

 

Mål 1: Älmhults kommun ska erbjuda ett kulturliv för alla. Kulturlivet i kommunen ska 

präglas av mod, vitalitet, påhittighet, delaktighet och inkludering.  

• Ett kulturliv för alla – för stärkt folkhälsa och ökad livskvalitet. 

• Ett rikt och levande kulturutbud – för allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning 

och till att utveckla sina skapande förmågor.  

• Tillsammans skapar vi ett kulturellt Älmhult – för lokal stolthet, ett relevant kulturliv 

och ett hållbart samhälle.   

Ett kulturliv präglat av kommunens unika internationella karaktär och lyskraft och 

det stora antal kreativt skapande människor som bor, verkar och besöker 

Älmhults kommun. Kulturen har en bärande roll för Älmhults attraktivitet och ett 

hållbart samhälle.  

 

 

 

Älmhults kommun – Internationellt och nära  

I Älmhults kommun ska det vara enkelt att leva och växa. Hos oss ska du 

känna trygghet, trivsel och stolthet oavsett vem du är och var du kommer ifrån. 

Här känner sig alla hemma! 

I vår kommun utvecklas vi tillsammans och löser framtida utmaningar med mod 

och småländsk klurighet. Här mår vi bra och finner livskvalitet, idag och i 

morgon. 
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• Påhittigt och internationellt – unikt för Älmhults kommun 

 

Mål 2: Kulturen ska utgöra en integrerad del av all kommunal planering och verksamhet.  

• Kultur och dialog – en naturlig del i all fysisk planering. 

• Det materiella och immateriella kulturarvet – en resurs för stärkt folkhälsa, ökad 

livskvalitet och tillväxt 

• Kulturmiljöer – en källa till kunskap, bildning och upplevelser som bidrar till att skapa 

en känsla av tillhörighet, delaktighet och en förståelse för vår plats i tiden.   

• Konsten och kulturen får ta plats – för en stärkt demokrati och en hållbar 

samhällsutveckling.   

• Gestaltade livsmiljöer – för ett hållbart, jämlikt och mindre segregerat samhälle där 

alla ges goda förutsättningar att påverka utvecklingen av den gemensamma miljön. 

 

 

Mål 3: Älmhults kommun ska särskilt uppmärksamma och utgå från barns och ungas rätt till 

kultur. 

• Barn och unga prioriterade kulturskapare, deltagare och publik – för stärkta 

förutsättningar att utvecklas till självständiga och kreativa individer. 

• Likvärdiga möjligheter för barn och unga att möta en mångfald av kulturyttringar, 

oavsett eventuella funktionsvariationer eller språkliga hinder – för en demokratisk 

samhällsutveckling.  

 

Mål 4: Forum och platser för möten och kreativitet ska skapas och utvecklas. 

• Kreativa forum och mötesplatser – arenor för social hållbarhet och demokrati 

• Samplanering med grönplanering – för mötesplatser som tilltalar alla. 

• Tillgänglighet, dialog och lokal förankring – för delaktighet och ett inkluderande och 

hållbart samhälle. 

• Barn och unga – en prioriterad målgrupp 

• Det civila samhället och folkbildningen – en viktig resurs. 

 

Mål 5: Kommunen ska aktivt verka för att skapa bra förutsättningar för konst- och 

kulturutövare att utveckla sitt skapande. 

• Konstnärer, konsthantverkare och formgivare – en viktig resurs för Älmhults kommun 

• Konstnärlig återväxt och främjandet av unga konstnärskap – för kontinuitet, stabila 

strukturer och långsiktighet. 

• Tvärpolitiskt ansvar och förvaltningsöverskridande samverkan – för positiva 

synergier.  

• Kultur och kreativt skapande – för att stärka demokrati, lokal platsutveckling, 

kvaliteteten på vår livsmiljö och individens välbefinnande.  
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4. Ett kulturellt hållbart samhälle och tre perspektiv på kultur 

Genom kulturpolitiken kan Älmhults kommun arbeta strategiskt med de kulturella resurserna 

för att främja en hållbar utveckling i enlighet med Agenda 2030. Kulturen utgör ett kitt mellan 

de tre hållbarhetsdimensionerna: ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. De olika 

dimensionerna av hållbarhet är integrerade och ömsesidigt beroende av varandra. 

Ekologisk hållbarhet: Kultur kan problematisera och lyfta ekologiska aspekter genom till 

exempel bevarandefrågor, resurshushållning och kretsloppstänkande. I bebyggda miljöer 

innebär social hållbarhet bland annat tillvaratagen och integrerad stadsgrönska samt 

ekosystemtjänster i byggande och förvaltning. 

Ekonomisk hållbarhet: Kultur bidrar till platsutveckling, stärkt besöksnäring och ökad 

attraktionskraft. Kulturella och kreativa branscher bidrar till tillväxt genom att skapa nya 

arbeten och inkomstkällor och genom att bidra med kreativitet och innovation i samhällen. Ett 

bevarat och utvecklat kulturarv innebär hushållning med materiella resurser samt bidrar till 

platsutveckling.  

Social hållbarhet: Konst, kultur och kreativt skapande kan bidra till stärkt demokrati, 

delaktighet och inkludering, höja kvaliteten på vår livsmiljö och öka individens välbefinnande 

och livskvalitet. I bebyggda miljöer innebär social hållbarhet att skapa vistelsemiljöer som är 

hälsosamma, trygga, tillgängliga och inkluderande, uppmuntrar till en hälsofrämjande och 

hållbar livsstil och ger skönhetsupplevelser. Det kulturella och historiska arvet i form av 

miljöer och byggnader ska tillvaratas och utvecklas. 

 

Förutom de tre hållbarhetsdimensionerna ovan utgår Älmhults kommun från tre perspektiv på 

kultur. De fem kulturpolitiska målen kan förstås och beskrivas utifrån dessa tre perspektiv.  

Det samhällspolitiska perspektivet utgår från hela samhället. Kulturen är en viktig del och 

drivkraft i samhällsutvecklingen och samhällsbyggandet. Genom att tillvarata och utveckla 

kulturella resurser i Älmhults kommun skapar vi möjligheter för ett gränsöverskridande 

strategiskt utvecklingsarbete. Älmhults kommuns kulturpolitiska mål 2, 4 och 5.  

Det kulturpolitiska perspektivet utgår tydligt från medborgarens perspektiv. Vilka möjligheter 

har Älmhults invånare att ta del av, utveckla och skapa kultur och konst. Älmhults kommuns 

kulturpolitiska mål 1, 3 och 4. 

Det konstnärspolitiska perspektivet fokuserar främst på det professionella konst- och 

kulturutövandet. Vilka förutsättningar och utvecklingsmöjligheter finns för olika konstformer 

och konstutövare? ”Konst” är här ett samlingsbegrepp för konstarterna bild- och formkonst, 

scenkonst (främst dans, teater och musik), konsthantverk, film och digitala media. Älmhults 

kommuns kulturpolitiska mål 4 och 5. 

 

5. Konst och kultur – en definition    

De tre hållbarhetsdimensionerna och de tre perspektiven ovan definierar tillsammans vad 

kultur kan vara. Älmhults kulturpolicy utgår från en bred kulturdefinition som inkluderar 

kultursamverkansmodellens konst- och kulturområden1, men också folkbildningen, det civila 

samhället och nya konst- och kulturformer. 

 
1 Kultursamverkansmodellen utgår från sju kulturområden: Professionell teater-, 

dans- och musikverksamhet; museiverksamhet och museernas kulturmiljöarbete; 
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6. Utgångspunkter för nationellt och regionalt kulturarbete  

Den svenska kulturpolitiken bygger på ett delat ansvar för kulturen. De nationella 

kulturpolitiska målen ska fungera vägledande för regioner och kommuner.  

 

6.1. Nationella kulturpolitiska mål    

• Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten 

som grund.  

• Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet.  

• Kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling. 

 

För att uppnå de nationella målen ska kulturpolitiken:  

• Främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina 

skapande förmågor. 

• Främja kvalitet och konstnärlig förnyelse. 

• Främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas. 

• Främja internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan. 

• Särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur.  

 

6.2. Regionala kulturpolitiska mål    

• Kronobergs län ska ha en hållbar konstnärlig och kulturell infrastruktur som är 

anpassad efter regionala förutsättningar. 

• I Kronobergs län ska alla ha möjlighet att delta i kulturlivet. 

• Barn, unga och unga vuxna i Kronobergs län ska ha rätt till konst och kultur på lika 

villkor.  

 

7. Avstämning mot gällande styrdokument i Älmhults kommun samt 

andra styrande dokument på nationell och global nivå  

 

7.1. Vision ”Älmhults kommun – internationellt och nära” 

I Älmhults kommun ska det vara enkelt att leva och växa. Hos oss ska du känna trygghet, 

trivsel och stolthet oavsett vem du är och var du kommer ifrån. Här känner sig alla hemma! I 

vår kommun utvecklas vi tillsammans och löser framtida utmaningar med mod och småländsk 

klurighet. Här mår vi bra och finner livskvalitet, idag och i morgon.  

 

 
biblioteksverksamhet och läs- och litteraturfrämjande verksamhet; professionell 

bild- och formverksamhet; regional enskild arkivverksamhet; filmkulturell 

verksamhet och främjande av hemslöjd. Källa: Om kultursamverksansmodellen - 

Kulturrådet (kulturradet.se) 2022-11-21.  
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7.2. Översiktsplan för Älmhults kommun 

Nu gällande översiktsplan antogs av kommunfullmäktige 2016. Vid framtagandet av 

kulturpolicyn har hänsyn tagits till innehåll och riktlinjer i översiktsplanen.  

 

7.3. Miljöplan 2030 

Miljöplanen styr kommunorganisationen och är vägledande för externa aktörer. Fokusområde 

hållbara livsmiljöer stämmer väl överens med innehåll i Älmhults kulturpolicy, bland annat att 

kommunen ska verka för att allt som byggs i kommunen skapar hållbara och attraktiva 

livsmiljöer.  

 

7.4. FNs globala mål 

I september 2015 antog världens länder Agenda 2030 – en global handlingsplan som består av 

sjutton mål och 169 delmål för hållbar utveckling. Kulturpolicyn ligger väl i linje med de 

globala målen. 

 

7.5. Sveriges miljömål 

Det svenska miljömålssystemet innehåller ett generationsmål, sexton miljökvalitetsmål och ett 

antal etappmål inom bland annat hållbar stadsutveckling. Kulturpolicyn följer väl de uppsatta 

målen för främst områdena Ett rikt odlingslandskap och God bebyggd miljö.  

 

7.6. Sveriges folkhälsomål 

De åtta folkhälsopolitiska målområdena ger vägledning för ett brett folkhälsoarbete i 

samhället. Flera målområden har stor bäring på kulturpolicyn: kunskaper, kompetenser och 

utbildning; boende och närmiljö; levnadsvanor; kontroll, inflytande och delaktighet; det tidiga 

livets villkor samt arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö.  

 

7.7. Politik för gestaltad livsmiljö 

Propositionen Politik för gestaltad livsmiljö utgör en samlad nationell arkitekturpolicy. Med 

perspektivet gestaltad livsmiljö följer en helhetssyn på formandet av livsmiljön i vilken 

arkitektur, form och design ses som ett sammanhållet område. Perspektivet innefattar också 

bland annat konst, historiska sammanhang och sociala värden: ”Ambitionen är ett 

samhällsbygge som sätter människan i centrum, där fler ska få leva och bo i inkluderande, väl 

gestaltade och långsiktigt hållbara miljöer.”2 

Politik för gestaltad livsmiljö omfattar flera mål som har stor bäring på kulturpolicyn, som 

exempelvis att estetiska, konstnärliga och kulturhistoriska värden tas till vara och utvecklas 

och att miljöer gestaltas för att vara tillgängliga för alla.  

 

 
2 Politik för gestaltad livsmiljö. Proposition 2017/18:110. Kulturdepartementet.  
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Kommunledningsförvaltningen 
Helen Carlsson   
0476-55 219 
Helen.karlsson@almhult.se 
 

Kultur- och fritidsnämnden 

Kulturpolicy för Älmhults kommun 
Diarienummer  
 

Sammanfattning 
Älmhults kommun behöver ta fram en kommunal kulturpolicy som en del av 
kommunens övergripande arbete med att utveckla god livskvalitet och hälsa för 
kommuninvånarna samt öka kommunens attraktivitet som boendeort. 
Kulturpolicyn föreslås innehålla och utgå från nysatta kulturpolitiska mål för 
kultur- och fritidsnämndens verksamhet. Formulering och beslut om 
kulturpolitiska mål är centralt i processen med att ta fram ett policydokument. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2017-05-22 
 

Ärendet 
I Älmhults strategiska utvecklingsplan (2015-2019) fastslås att ett attraktivt 
kulturliv och upplevelseutbud är en viktig faktor för att öka kommunens 
attraktivitet som boendeort och besöksmål. Ett attraktivt kulturutbud bedöms 
bidra till att kommunen når det långsiktiga tillväxtmålet.  
För att stärka det kulturpolitiska arbetet och ge bättre förutsättningar för ett 
blomstrande kulturliv behövs ett strategiskt dokument som anger hur kommunen 
ska arbeta långsiktigt med kulturutveckling. Strategidokumentet för kultur bör, i 
likhet med övriga kommunala strategiska dokument, rubriceras som ett 
kulturpolicydokument. Kulturpolicyn bör innehålla och utgå från 
kommunövergripande kulturpolitiska mål för Älmhults kommun.   
Utvecklingsenheten har av tidigare kommunchef Tomas Rikse fått i uppdrag att 
ta fram ett strategiskt dokument för kommunens kulturliv och utveckling av 
densamma. Då kultur- och fritidsnämnden ansvarar för att driva kulturstrategiska 
frågor bör nämnden fatta ett formellt beslut om att ta fram kulturpolitiska mål 
och en kulturpolicy.  
Behovet av ett övergripande strategi- och måldokument för kultur- och 
fritidsnämndens verksamhet bekräftas av KPMG, som 2016 granskat nämndens 
styrning, uppföljning och interna kontroll. Revisionsbyrån (KPMG) gör 
bedömningen att nämndens förutsättningar att bedriva en ändamålsenlig styrning av 
verksamheten skulle stärkas av ett strategiskt dokument som på en 
kommunövergripande nivå anger vision, mål och inriktning för den egna 
verksamheten. 
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Policyn bör utgå från ett långsiktigt perspektiv. Syftet bör vara att sätta kulturen 
i ett sammanhang och ange en riktning för kulturpolitiken. Kulturens roll som 
framgångsfaktor för Älmhults tillväxt och utveckling bör lyftas fram.  
För att Älmhults kommun ska kunna vara en aktiv part i den regionala 
kulturplanen och kunna ta del av satsningar, utveckling och samarbeten i länet 
bör den kommunala kulturpolicyn ta hänsyn till kopplas till Regional kulturplan 
för Region Kronoberg 2018-2020.  
Vid framtagandet av andra strategiska dokument, till exempel översiktsplanen, 
har Älmhults kommun lagt stor vikt vid lokal förankring och medborgardialog, 
vilket visat sig vara framgångsrikt för såväl resultat som acceptans. En bred 
lokal förankring och dialog bör följaktligen utgöra viktiga delar även i denna 
process.  
Med hänvisning till ovan nämnda muntliga överenskommelse har en 
dialogprocess redan påbörjats. Dialog har ägt rum vid tre tillfällen: 
”Vardagsrummet – ett samtal om Älmhults framtid” 9 – 11 mars 2017 , 
workshop med kultur- och fritidsnämnden den 16 mars 2017 samt workshop 
med ett urval lokala och regionala aktörer inom kulturlivet den 3 maj 2017.  
 

Förslag till beslut 
 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att driva arbetet med att ta fram 

kulturpolitiska mål och en kulturpolicy för Älmhults kommun. Nämndens 
presidium ska vara styrgrupp i arbetet.  

 Kulturpolicyn ska peka ut riktningen för kulturlivet 2018-2030. 

 Kulturstrategen får i uppdrag att senast december 2017 presentera förslag på 
kulturpolitiska mål för Älmhults kommun.  

 Kulturstrategen får i uppdrag att senast januari-februari 2018 presentera ett 
förslag på kulturpolicy för Älmhults kommun 

 Den lokala dialogen ska utgöra ett viktigt verktyg  vid framtagandet av 
kulturpolitiska mål och kulturpolicy.   

 Kulturpolicyn ska ta hänsyn till och innehålla kopplingar till Regional 
kulturplan för Region Kronoberg 2018-2020. 

 
 
 
 
Paul Robertsson Helen Carlsson 
Utvecklingschef Kulturstrateg 
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Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen (för kännedom) 
Utvecklingschefen 
Utbildningschefen 
Kulturstrategen 
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Kommunledningsförvaltningen 
Helen Carlsson   
0476-55 219 
Helen.karlsson@almhult.se 
 

Kultur- och fritidsnämnden 

Förslag på kulturpolicy 2030 
KFN 2017/20 
 

Sammanfattning 
En kommunal kulturpolicy tas fram som en del av kommunens övergripande 
arbete med att utveckla god livskvalitet och hälsa för kommuninvånarna samt 
öka kommunens attraktivitet som boendeort. Kulturpolicyn innehåller och utgår 
från en kulturpolitisk vision 2030 samt kulturpolitiska mål 2030 för kultur- och 
fritidsnämndens verksamhet.  
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2018-11-01.  

• Förslag på kulturpolicy 2030 för Älmhults kommun, 2018-11-01. 
 
 

Ärendet 
Kultur- och fritidsnämnden har tagit beslut om att ta fram kulturpolitiska mål 
och en kulturpolicy för Älmhults kommun. Kulturpolicyn ska peka ut riktningen 
för kulturlivet 2019-2030.  

 

Förslag till beslut 
 Kommunfullmäktige fastställer kulturpolicy 2030 för Älmhults kommun i 

enlighet med förslag daterat 2018-11-01.  
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Paul Robertsson Helen Carlsson 
Utvecklingschef Kulturstrateg 
 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen (för kännedom) 
Utvecklingschefen 
Utbildningschefen 
Kulturstrategen 
Kultur- och fritidsnämnden 
Tekniska förvaltningen 

24



 Tjänsteskrivelse   

 2018-08-20  1(2) 

 
Kommunledningsförvaltningen 
Helen Carlsson   
0476-55 219 
Helen.karlsson@almhult.se 
 

Kultur- och fritidsnämnden 

Förslag på kulturpolitisk vision och kulturpolitiska 
mål 2030  
KFN 2017/20 
 

Sammanfattning 
En kommunal kulturpolicy kommer att tas fram som en del av kommunens 
övergripande arbete med att utveckla god livskvalitet och hälsa för 
kommuninvånarna samt öka kommunens attraktivitet som boendeort. 
Kulturpolicyn kommer att innehålla och utgå från nysatt vision för Älmhults 
kultur och nysatta kulturpolitiska mål för kultur- och fritidsnämndens 
verksamhet. Formulering och beslut om kulturpolitiska mål är centralt i 
processen med att ta fram ett policydokument. 
Reviderad tidplan, daterad 2018-03-12, godkändes av Kultur- och 
fritidsnämnden 2018-03-22. Utifrån reviderad tidplan presenterade 
kulturstrategen förslag på kulturpolitiska mål 2030 för kultur- och 
fritidsnämnden i juni. Beslut om de kulturpolitiska målen behandlas och beslutas 
av Kultur- och fritidsnämnden 2018-09-27.  
 

Beslutsnivå 
Kultur- och fritidsnämnden. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2018-08-20.  

• Förslag på kulturpolitisk vision och kulturpolitiska mål för Älmhults kommun 
2030. 

• Kultur- och fritidsnämndens beslut 2017-03-22, § 30. 
 
 

Ärendet 
Kultur- och fritidsnämnden har tagit beslut om att driva arbetet med att ta fram 
kulturpolitiska mål och en kulturpolicy för Älmhults kommun. Kulturpolicyn 
ska peka ut riktningen för kulturlivet 2018-2030.  
Förslag på kulturpolitisk vision och kulturpolitiska mål är föremål för diskussion 
i Kultur- och fritidsnämnden 2018-08 30.  
Enligt reviderad tidplan tas beslut om vision och kulturpolitiska mål i Kultur- 
och fritidsnämnden 2018-09-27.  

25



 Tjänsteskrivelse   

 2018-08-20  2(2) 

 
 

Förslag till beslut 
 Kultur- och fritidsnämnden godkänner förvaltningens förslag på kulturpolitisk 

vision 2030 och förslag på kulturpolitiska mål 2030 för Älmhults kommun.  
 
 
 
Paul Robertsson Helen Carlsson 
Utvecklingschef Kulturstrateg 
 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen (för kännedom) 
Utvecklingschefen 
Utbildningschefen 
Kulturstrategen 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2019-01-22 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 7 Kulturpolicy för Älmhults kommun 
Ärendenummer KS 2018/140 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut  
 Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterar ärendet till kultur- och 

fritidsnämnden för revidering i enlighet med kommunstyrelsens 
överväganden. 
 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Sammanfattning av ärendet 
Föreligger förslag från kultur- och fritidsnämnden till kommunfullmäktige om 
ny kulturpolicy 2030 för Älmhults kommun. 
Föreslås att nämndens förslag till policy återremitteras till nämnden som i 
samråd med kommunstyrelsen tar fram ett nytt förslag till policy enligt ovan.  
Detta för att säkerställa att kommunen har enhetliga och tydliga dokument som 
hänger ihop med kommunens övergripande system för ledning och styrning. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse KS 2018/140, 2019-01-15 

• Kultur- och fritidsnämndens beslut KFN 2017/20 

• Kultur och fritidsnämndens tjänsteskrivelse KFN 2017/20, 2018-11-29 
_____ 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen  
Kultur- och fritidsnämnden 
 
 

27



 Tjänsteskrivelse   

 2018-06-15  1(3) 

 

 

Kommunledningsförvaltning 
Elisabeth Steen Ekstedt   
elisabeth.steen-ekstedt@almhult.se 
 

Kommunstyrelsen 
 

Kulturpolicy för Älmhults kommun  
Ärendenummer KS 2018/140 
 
Sammanfattning av ärendet 
Föreligger förslag från kultur- och fritidsnämnden till kommunfullmäktige om 
ny kulturpolicy 2030 för Älmhults kommun. 
Föreslås att nämndens förslag till policy återremitteras till nämnden som i 
samråd med kommunstyrelsen tar fram ett nytt förslag till policy enligt ovan.  
Detta för att säkerställa att kommunen har enhetliga och tydliga dokument som 
hänger ihop med kommunens övergripande system för ledning och styrning. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 
Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse KS 2018/140, 2019-01-15 

• Kultur- och fritidsnämndens beslut KFN 2017/20 

• Kultur och fritidsnämndens tjänsteskrivelse KFN 2017/20, 2018-11-29 
 
Ärendebeskrivning 
Föreligger förslag från kultur- och fritidsnämnden, till kommunfullmäktige, om 
ny kulturpolicy 2030 för Älmhults kommun. 
Av nämndens tjänsteskrivelse framgår att en kommunal kulturpolicy tas fram 
som en del av kommunens övergripande arbete med att utveckla god livskvalitet 
och hälsa för kommuninvånarna samt öka kommunens attraktivitet som 
boendeort. Av tjänsteskrivelsen framgår att kulturpolicyn innehåller och utgår 
från en kulturpolitisk vision 2030 samt kulturpolitiska mål 2030 för kultur- och 
fritidsnämndens verksamhet. 
Av kultur- och fritidsnämndens reglemente framgår att kultur- och 
fritidsnämnden uppdrag är att leda och samordna kultur- och fritidsverksamheten 
i kommunen varvid det särskilt åligger kultur- och fritidsnämnden att ansvara 
för: 

• kommunens allmänna biblioteksverksamhet och en samordning med 
skolbiblioteken, 

• kommunens förenings- och kulturverksamhet 
• kommunens samlingar och konstverk, 
• kommunens kulturskola, 
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• kommunens öppna ungdomsverksamhet (fritidsgården) 
• kommunens simskoleverksamhet i samråd med grundskolan, 
• kommunens idrotts- och rekreationsanläggningar i samråd med tekniska 

förvaltningen, 
• kommunens uppgifter enligt spellagen (2018:1138). 

Av kommunstyrelsens reglemente framgår att styrelsen ska leda kommunens 
verksamhet genom att utöva en samordnad styrning och leda arbetet med att ta 
fram styrdokument för kommunen (styrfunktion). Med andra ord är det av 
yttersta vikt att kommunledningsförvaltningen är medverkande vid framtagande 
av styrande dokument. 
En policy är ett kommunövergripande dokument som utgår ifrån visionen och är 
övergripande principer för ett eller flera ämnesområden, vilket framgår av 
kommunens system för ledning och styrning. Ett policydokument har som 
funktion att visa Älmhults kommuns ståndpunkter inom ett eller flera 
ämnesområden som berör kommunens verksamhet och ska ange principer som 
ska tjäna som vägledning för styrelse och nämnd.  
Kultur- och fritidsnämndens förslag till policy omfattar både utredning, 
målsättningar och visioner och är ett ganska omfattande och svårtillgängligt 
dokument att använda i en ledningsprocess för nämnderna. Underlaget skulle 
behöva kortas ner för att få styrkraft. Av underlaget framgår att kulturpolicyn 
pekar ut kulturpolitisk vision och kulturpolitiska mål 2019--2030 och att målen 
anger vad som ska uppnås och policyn visar hur målen ska uppnås. Policyn 
omfattar även delar som berör platsvarumärke, strategisk samhällsutveckling och 
destinationsutveckling. Dokumentet ska omfatta hela kommunen och kan med 
fördel kortas ner till max 3 sidor för att få genomslagskraft och för att bli 
lättillgängligt för allmänheten som ett styrande dokument. Förslagsvis görs det 
genom att delar lyfts över till en utredande tjänsteskrivelse och att valda delar 
som relaterar till mål hänförs till det politiska målarbetet. Utöver det behöver 
policyn anpassas till nya styrmodellen antagen 17/12--2018 av 
kommunfullmäktige. Föreslås att kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterar 
ärendet för revidering enligt ovan.   

Överväganden 
Mot bakgrund av ärendebeskrivningen ovan bör policyn omarbetas till att bli 2 
till 3 olika dokument (Policy, verksamhetsplan och/eller handlingsplan). 
Föreslås att nämndens förslag till policy återremitteras till nämnden som i 
samråd med kommunstyrelsen tar fram ett nytt förslag till policy enligt ovan.  
Detta för att säkerställa att kommunen har enhetliga och tydliga dokument som 
hänger ihop med kommunens övergripande system för ledning och styrning. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta  
Att återremittera kultur- och fritidsnämndens förslag till kulturpolicy för 

revidering i enlighet med kommunstyrelsens överväganden enligt ovan. 
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Elisabeth Steen Ekstedt Roland Eiman 
Ekonomichef Kommunchef 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Kultur- och fritidsnämnden 
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Förvaltningen  
Oliver Östh Långström   
oliver.ost-langstrom@almhult.se 
 

Kultur- och fritidsnämnden 
 

Prognos efter oktober  
Ärendenummer KFN 2022:5 
 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har sammanställt prognos efter oktober som visar ett underskott 
på 159 tkr driftredovisningen. 
 
Beslutsnivå 
Kultur- och fritidsnämnden 
 
Beslutsunderlag 
• Denna tjänsteskrivelse daterad 2022-11-11 

• Prognos efter oktober 2022 Kultur- och fritidsnämnd daterad 2022-11-11 
 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
1. Nämnden beslutar godkänna framlagd rapport. 
 
 
 
Oliver Östh Långström Jörn Engkvist 
Controller Kultur- och fritidschef 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Kommunstyrelsen 
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Kommunledningsförvaltningen   
  
Oliver Öst Långström 
0476-55308 
Oliver.ost-langstrom@almhult.se 

 

 
 
 
 
  

Prognos efter oktober 2022 
 

Kultur- och fritidsnämnd  
 
 

  

33



 Prognos efter oktober 
 

 

 2022-11-11  2(5) 

 

 

 
 

Årsprognos med nämndens driftresultat 
 

 
 

 
 
 

Periodens utfall, periodiserat (januari – oktober)  
För perioden januari – okt i år har kultur- och fritidsnämnden haft ett utfall på 34 308 tkr, vilket är cirka 
79,4% av budgeten för nämnden. Jämförs det med att oktober avser cirka 83,3 % av hela året, indikerar 
det på att nämndens utfall ligger ungefär där den ska vara efter denna delårsrapport (med 
konstgräsplanens nedskrivning i åtanke).  
Vad gäller intäkterna så ser det ut som att vi har en högre intäkt än vad vi faktiskt har i år, ca 1,7 mkr av 
dessa 5,6 mkr är stadsbidrag som inte är avsedda för i år utan ska användas 2023.  
 
Personalkostnaderna ligger runt budgeten, ca 82,3 % har använts medan det har gått 83,3 % av året.  
De övriga kostnaderna för perioden är något högre än vad den borde efter september månad, 85,4 % av 
budgeten har använts jämfört med att det har gått 83,3% av året. Detta förklaras med en stor av- och 
nedskrivning av Haganäs konstgräsplan behövts göra.  
 
Totalt sett har 62,7 % av bidragen betalats ut i år, vilket är lite mindre än 2021 då 69,9% % betalats ut 
under samma period (se sista rubrik/bild).  
 
 
 

Nämnd KKLSUM
Bokslut 

2021
Ack Utfall 

2022-10
Budget 

2022
Fg Prognos 

2022-09
Ny Prognos 

2022-10
Avv 

Bud-Pro
4 Kultur och fritidsnämnden 1 Intäkter -4 414 -5 623 -4 236 -4 304 -4 303 67
4 Kultur och fritidsnämnden 2 Personalkostnader 17 579 15 577 18 919 18 614 18 934 -15
4 Kultur och fritidsnämnden 3 Övriga kostnader 26 944 24 354 28 506 30 350 29 955 -1 449
TOTALT 40 109 34 308 43 189 44 660 44 586 -1 397

Ansvar
Bokslut 

2021
Ack. 

UTFALL
Budget 

2022
Fg Prognos 

2022-09
Ny Prognos 

2022-10
Avv 

Bud-Pro
40000 Kultur och Fritidsnämnd 425 346 543 543 521 22
40100 Fritidschef 14 600 13 403 15 834 16 903 16 439 -605
40200 Fritidsgårdsföreståndare 2 894 2 740 3 469 3 455 3 478 -9
40300 Badchef 6 251 4 572 5 245 5 391 5 739 -494
40400 Bibliotekschef 8 967 6 653 9 313 9 319 9 301 12
40600 Rektor kulturskolan 4 163 3 615 4 700 4 659 4 739 -39
40700 Kulturstrateg 2 033 2 186 3 099 3 276 3 255 -156
41000 Kultur och fritidsnämnd gemens 776 794 986 1 114 1 114 -128
TOTALT 40 109 34 308 43 189 44 660 44 586 -1 397
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Helårsprognos 
Helårsprognosen för 2022 hamnar på 44 586 tkr, detta prognostiserade utfall jämfört med budgeten 
hamnar på ett underskott på 1 397 tkr. Däremot är det viktigt att ha i åtanke är att Kultur- och 
fritidsnämnden inte är åtgärdsskyldiga för 1 238 tkr av dessa. Anledningen är att nämnden fått en extra 
oplanerad kostnad i form av nedskrivningen av Haganäs konstgräsplan. Detta gör att prognosen för 2022 
visar ett underskott på 159 tkr. 
 
Driftredovisningen, på ansvarsnivå, visar att det som hänt sen föregående månad är att simhallen 
prognostiserar en lägre intäkt än planerat och simhallen går med ett underskott på 500 tkr.  
 
Utöver simhallen har det inte förändrats så mycket utöver att ansvaret ”fritidschefen” har sänkt sin 
prognos som neutraliserar det underskottet från simhallen något.  
 
Sammanfattningsvis prognostiseras Kultur- och fritidsnämnden med ett underskott på 1 397 tkr, vilket i 
realitet är ett underskott på 159 tkr, med nedskrivningen av konstgräsplanen i åtanke 
 

 
Årsprognos för nämndens investeringar 
Ingen skillnad på dessa investeringar från föregående prognos mer än att vi fått ett utfall på projektet 
mobilhörslina.  
 
Vidare ska Kultur- och fritidsnämndens investeringar ska ses över. Diverse investeringar 
prognostiserades tidigare till att användas till: ”Sagorum bibliotek”, ”Ljudanläggning Haganäshallen”, 
”Basketplan-utomhus, Linné” och ”Innebandy-utomhusplan, Klöxhult”. Men för tillfället är det lite 
osäkert om allt kommer göras (ex Basketplanen och innebandyn).  
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Bidrag 
Nedan finns en tabell över de bidrag som hittills betalats ut.  

 
 
 

 

Aktivitets- Studie- Anläggnings- Drift- Arrange- Investerings- Förenings- Skötsel- Lov- Övriga Totalt
stöd vår & höst förbund bidrag bidrag mang bidrag lönebidrag bidrag aktivitet bidrag

Älmhults Teaterförening 100 000 100 000
Älmhults tamil a 2 000 2 000
Älmhults Skytteförening 8 808 15 000 23 808
Älmhults Simsällskap 55 360 55 360
Älmhults Rödakorskrets 0
Älmhults Pistolklubb 15 000 15 000
Älmhults Kung Fu 20 243 800 21 043
Älmhults korpförening 0
Älmhults konstförening 30 000 30 000
Älmhults Judoklubb 11 424 11 424
Älmhults jaktskytteförening 5 000 5 000
Älmhults Innebandyklubb 79 649 79 649
Älmhult International Cricket 7 000 7 000
Älmhults Idrottsförening 307 448 270 583 578 031
Älmhults Hembygdsförening 14 000 14 000
Älmhults Gymnastikförening 31 312 31 312
Älmhults Golfklubb 15 534 230 000 63 466 309 000
Älmhults Flygklubb 0
Älmhults Badmintonklubb 0
Älmhult Linnebygdens ridklubb 80 010 364 038 33 403 41 700 519 151
Älmhult Handbollsklubb 11 744 11 744
Älmhult Discgolf 14 251 6 000 20 251
Älmhult Beasts  73 103 73 103
Väglasjöarnas FVO 3 500 3 500
Virestads samhällsförening 15 500 15 500
Virestads Idrottsförening 42 623 75 561 118 184
Virestads hembygdsförening 0
Virestad Skytteförening 0
Uranias byggnadsförening 40 000 40 000
Södra 4H        4 704 5 000 9 704
SV Kronoberg 0
Pro Älmhult 2 000 2 000
Studieförbundet Vuxenskolan 0
Studiefrämjandet 0
Spjutare bygd 6 000 6 000
Sitinsens vävstuga 6 000 6 000
Sisu 0
Sensus Studieförbund 0
Pjätteryds hembygdsförening 15 000 15 000
Pjätteryds Gymnastikförening 3 712 50 154 53 866
Panhard 5000 2500 7 500
Orienteringsklubben 2 432 20 000 5 300 27 732
NBV 0
Möckelsnäs vänförening 50 000 50 000
Möckelns FVO 0
Medborgarskolan 0
Magic scope 0
Linnébygdens hundägarförening 0
Linné Hembygdsförening 0
Lions 5 000 5 000
Liatorps Medborgarhusförening 60 000 60 000
Liatorps jaktskytteklubb 22 000 40 000 62 000
Liatorps Idrottsförening 81 546 84 114 25 052 190 712
Kurd Älmhult Fotbollsförening 20 544 16 000 36 544

Förening/mottagare
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Kulturföreningen Alma 0
Kulturens Bildningsförbund 0
Kronobergs länsförbund 4H 0
JUDHULTS BYGDEGÅRDSFÖRENING 40 000 40 000
IF Älmhult Kyokushinkai 0
IF Friskis & Svettis 2 736 80 000 82 736
Idrottsförening Älmhult Kyokus 0
Härlunda intresseförening 15 000 1 500 16 500
Häradsbäcks Idrottsförening 6 189 19 548 27 285 53 022
Hallaryds sockenråd 0
Hallaryds IF 72 440 34 400 106 840
Hembygdsförening 10 000 10 000
Hallaryds hembygdsgård 30 000 30 000
Göteryds hembygdsförening 30 000 30 000
Göteryds Bollklubb 8 325 37 964 5 000 51 289
Föreningen Stenbrohults konstisbana 200 000 200 000
Föreningen Eneryda Volley 55 642 5 000 600 61 242
Frimärksklubben 544 544
Folkuniversitet 0
Felaktig motbokning/uppbokning 0
Eneryda Volley 0
Eneryda NSF scouter 6 576 35 000 41 576
Eneryda Idrottsförening 14 270 58 403 4 000 76 673
Eneryda Gymnastikförening 2 640 2 640
Elmhults Sportsclub 10 000 10 000
Diö Samhällsförening 150 000 150 000
Diö GOIF Hockey 0
Diö båtklubb 0
Demensföreninge 2 000 2 000
Delarybygdens Byråd 40 000 40 000
Delary Idrottsförening 57 578 6 500 64 078
Båtklubben Näset 10 000 10 000
Byggnadsföreningen Hallaborg 40 000 40 000
Byggnadsföreningen Folkets hus 310 000 310 000
Bygdegårdsföreningen Viljan 40 000 40 000
Boulesällskapet 16 Älmhult 34 920 34 920
Bollklubben Dacke 1 000 1 000
Bilda 0
Berättarnätet Kronoberg 100 000 100 000
Berättarkväll 9 000 9 000
Artister Festival 1 800 1 800
ABF             0
2Enjoy 0
Summa 961 369 0 2 268 303 300 000 197 000 194 000 121 922 30 500 0 158 885 4 231 979
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Utbildningsförvaltningen  
Jörn Engkvist   
jorn.engkvist@almhult.se 
 

Kultur- och fritidsnämnden 
 

Möteskalender 2023, Kultur- och fritidsnämnden
  
Ärendenummer KFN 2022/14 
 
Sammanfattning av ärendet 
Utbildningsförvaltningen har tagit fram förslag till sammanträdesplan för år 
2023. Samråd har skett genom nämndernas nätverk för nämndsekreterare. 
Kultur- och fritidsnämnden och kultur- och fritidsnämndens presidium 
sammanträder tisdagar på förmiddagen om inget annat anges i kallelsen eller i 
förslaget till sammanträdesplan. 
Nämnd kl: 09.00 – 12.00 och presidium kl: 08.30– 12.00 
Undantag, enligt mötesplanen, är: 
- måndagen 16 januari, presidiemöte 
- tisdagen 25 april då nämnden har heldag. 
- onsdagen 17 maj, presidiemöte 
- onsdagen 7 juni, presidiemöte 
- onsdagen 20 december är nämndens sista planerade möte för 2023 
Följande datum för kultur- och fritidsnämnden föreslås: 

Presidium Nämnd 

Måndag 16 januari  

Tisdag 14 februari Tisdag 28 februari 

Tisdag 14 mars Tisdag 28 mars 

Tisdag 11 april Tisdag 25 april, (Heldag) 

Onsdag 17 maj Tisdag 30 maj 

Onsdag 7 juni Tisdag 20 juni 

Tisdag 22 augusti  

Tisdag 12 september Tisdag 26 september 

Tisdag 10 oktober Tisdag 24 oktober 

Tisdag 14 november Tisdag 28 november 

Tisdag 5 december Onsdag 20 december 
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Beslutsnivå 
Kultur- och fritidsnämnden 
 
 
Beslutsunderlag 
• Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-11-21 
 
Ärendeberedning 
Förvaltningen har genom diskussioner och i samråd med nämndernas nätverk för 
nämndsekreterare i kommunen arbetat fram ett förslag på kultur- och 
fritidsnämndens mötesdagar 2023. 
Förvaltningen har också tittat på planen för ekonomistyrning med fastställda 
datum för inlämning av till exempel delårsrapporter, budgetförslag och 
årsredovisning för att ta fram förslaget till mötesplan. 
Förvaltningen har även använt sig av kultur- och fritidsnämndens årshjul i 
samtal med presidiet för att komma fram till angivet förslag på mötesplan. 
 
 
Utbildningsförvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden antar föreslagen sammanträdesplan för 2023 
 
 
 
Jörn Engkvist Roger Johansson 
Verksamhetschef Utbildningschef 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För kännedom 
Kommunstyrelsen 
Badchef/Fritidssamordnare, Linda Lörincz 
Bibliotekschefen, Helena Strömqvist 
Fritidsgårdschefen, Annika Holmkvist 
Kulturstrateg, Helen Karlsson 
Rektor Kulturskolan, Jennie Winquist 
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Barnrättsbaserat beslutsunderlag, förenklad variant 
 
Barnkonventionens består av 54 artiklar.  
De fyra särskilt viktiga grundpelarna är: 
Artikel 2 Barnets rätt till likvärdiga villkor 
Artikel 3 Barnets bästa i främsta rummet 
Artikel 6 Barnets rätt till liv och utveckling  
Artikel 12 Barnets rätt att uttrycka sina åsikter 
 
Älmhults kommun har genom barnkonventionen ansvar för att se till att alla barn 
och unga får sina rättigheter tillgodosedda. Barn- och ungdomsperspektivet skall 
lyftas i alla verksamheter. Checklistan skall fungera som ett stöd vid beredning 
och beslut i ärenden så att inga förslag beslutas utan att barn och ungas rätt har 
beaktats.  
 

1. Påverkar beslutet barnet? 
Ja  ☐  Nej ☒ 

Förklara oavsett svar:  
Mötesplanen berör endast kultur- och fritidsnämndens delegater och berörda 
tjänstepersoner i förvaltningen. 

Om ja, fortsätt med frågorna 

2. Hur har barns bästa beaktats? 
 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter 
 

4. Har barn fått uttrycka sina åsikter? 
 
Ja ☐            Nej ☐ 
 
Förklara oavsett svar: 
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Utbildningsförvaltningen  
Jörn Engkvist   
jorn.engkvist@almhult.se 
 

Kultur- och fritidsnämnden 
 

Skötselersättning Älmhults badplatser  
Ärendenummer KFN 2022/15 
 
Sammanfattning av ärendet 
I samband med förvaltningens uppdrag att se över nämndens bidragsformer och 
storlek på bidragen har nu förvaltningen utrett bidragen för skötsel av 
kommunens badplatser. I enlighet med utredningen och framtaget underlag 
lämnar härmed förvaltningen förslag till ny bidragsstorlek för skötsel av 
badplatserna. 
 
Beslutsnivå 
Kultur- och fritidsnämnden 
 
Beslutsunderlag 
• Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-11-21 

• Utredning skötselbidrag Älmhults badplatser 
 

Ärendeberedning 
I samband med förvaltningens uppdrag att se över nämndens bidragsformer, 
gällande avtal och storlek på alla bidrag som nämnden delar ut har nu 
förvaltningen utrett bidragen till föreningar för skötsel av kommunens 
badplatser.  
Vid undersökningen av dessa bidrag - vilka utgick från skrivna avtal mellan 
kommunen, markägare och föreningar - hittades ingen dokumentation som 
visade på hur de nuvarande storlekarna på bidragen tagits fram. 
Med hänsyn till detta har förvaltningen bland annat tittat på och jämfört 
storleken på badplatserna, vilka faciliteter som platserna erbjuder och genom 
dessa tagit fram schabloner för uträkning av nya bidrag till föreningarna som 
sköter fem av kommunens åtta badplatser.  
Nuläge 
Tre av kommunens badplatser: Bökhults-, Diö- och Möckelns badplatser sköts 
av kommunen själva genom ett skötselavtal med tekniska förvaltningen och 
produktionsavdelningen samt ett bryggavtal (isättning och upptagning) med 
Älmhult Linnébygdens ridklubb (Bockatorp) till en sammanlagd kostnad på 
drygt 160tkr/år. 
Övriga fem badplatser: Delary-, Ramnäs (Göteryd)-, Sandören (Häradsbäck)-, 
Vägla (Hallaryd)- och Välje (Virestad) badplatser sköts av föreningar i bygden 
till en kostnad på 32tkr/år. 
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Badplats Bidrag  
idag 

Storlek kvm 
x 1kr 

Grundbidrag/skötsel 
bryggor, gräs, grill, dass Mulldass Tanktoa Natur- 

camping 
Nya 

bidrag 

Delary 6500kr 2000kr 4500kr 500kr ----  7000kr 

Ramnäs 5000kr 1800kr 4500kr 500kr ----  6800kr 

Sandören 1500kr 1700kr 4500kr 500kr ----  6700kr 

Vägla 3500kr 1000kr 4500kr 500kr ----  6000kr 

Välje 15500kr 3330kr 4500kr ---- KoF 7670kr 15500kr 

Summa: 32000kr       Summa: 42000kr 

Därutöver betalar kultur- och fritidsnämnden arrende till markägare-, toalett-
artiklar-, sopkärlskostnaderna-, vattenprovtagningar-, sladdning av vägar och 
vissa större reparationer till en kostnad på drygt 80tkr/år. 
Totalsumman för skötseln av kommunens åtta badplatser beräknas framöver 
hamna på drygt 280tkr/år och med en liten uppräkning för oförutsedda utgifter 
bör fritidsnämnden budgetera drygt 320tkr/år för kommunens badplatser. 
 
Utbildningsförvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner utredningen, framtagna schabloner för 
ersättning och därmed de nya bidragen för skötseln av kommunens fem 
badplatser; Delary-, Ramnäs-, Sandören-, Vägla- och Välje badplatser. 
 
 
 
Jörn Engkvist Roger Johansson 
Verksamhetschef Utbildningschef 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
 
För kännedom 
Kommunstyrelsen 
Berörda föreningar för skötselbidraget 
För åtgärd 
Kultur- och fritidsavdelningen 
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Barnrättsbaserat beslutsunderlag, förenklad variant 
 
Barnkonventionens består av 54 artiklar.  
De fyra särskilt viktiga grundpelarna är: 
Artikel 2 Barnets rätt till likvärdiga villkor 
Artikel 3 Barnets bästa i främsta rummet 
Artikel 6 Barnets rätt till liv och utveckling  
Artikel 12 Barnets rätt att uttrycka sina åsikter 
 
Älmhults kommun har genom barnkonventionen ansvar för att se till att alla barn 
och unga får sina rättigheter tillgodosedda. Barn- och ungdomsperspektivet skall 
lyftas i alla verksamheter. Checklistan skall fungera som ett stöd vid beredning 
och beslut i ärenden så att inga förslag beslutas utan att barn och ungas rätt har 
beaktats.  
 

1. Påverkar beslutet barnet? 
Ja  ☒  Nej ☐ 

Förklara oavsett svar: 
Möjligheten för barn- och ungdomar att bada vid kommunens sjöar har beaktats. 

Om ja, fortsätt med frågorna 

2. Hur har barns bästa beaktats? 
Se ovan svar 
 
 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter 
Inga 
 
 

4. Har barn fått uttrycka sina åsikter? 
 
Ja ☐            Nej ☒ 
 
Förklara oavsett svar: 
Inget behov då barnens rättigheter till möjliga badplatser i kommunen har 
beaktats. 
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Utbildningsförvaltningen  
Jörn Engkvist   
jorn.engkvist@almhult.se 
 

Kultur- och fritidsnämnden 
 

Remissvar Idrottspolitiska programmet  
Ärendenummer KFN 2022/16 
 
Sammanfattning av ärendet 
Det idrottspolitiska programmet beskriver idrottsrörelsens nuläge i Kronoberg 
samt Region Kronobergs idrottspolitiska ambitioner och strategiska 
utvecklingsområden. Programmet genomförs i huvudsak via 
Idrottsöverenskommelse Kronoberg som beskriver hur kulturnämndens anslag 
till RF-SISU Småland styrs upp. 
Fram till 7 december 2022 kan kommunerna i Kronoberg lämna remissyttrande. 
 
Beslutsnivå 
Kultur- och fritidsnämnden 
 

Beslutsunderlag 
• Denna tjänsteskrivelse daterad 2022-11-22 

• Idrottspolitiska programmet 

• Följebrev remissutgåva av Idrottspolitiskt program 

• Yttrande över remissutgåva av Idrottspolitiskt program  
för Region Kronoberg, daterad 2022-11-22 

 
Ärendeberedning 
Det idrottspolitiska programmet beskriver idrottsrörelsens nuläge i Kronoberg 
samt Region Kronobergs idrottspolitiska ambitioner och strategiska 
utvecklingsområden. Programmet genomförs i huvudsak via 
Idrottsöverenskommelse Kronoberg som beskriver hur kulturnämndens anslag 
till RF-SISU Småland styrs upp. 
Fram till 7 december 2022 kan kommunerna i Kronoberg lämna remissyttrande. 
Region Kronoberg efterfrågar särskilt svar på nedanstående frågor: 

• Speglar nulägesanalysen utmaningarna och de regionala strukturerna för 
idrott i Kronoberg? 

• Möter de regionala idrottspolitiska prioriteringarna nuläge och 
utmaningar för Kronobergs idrottsrörelse? 

Förvaltningen har samarbetat kring remissvaret med övriga kommuner i 
Kronobergs län för till viss del gemensamt ställningstagande och svar. 
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Utbildningsförvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden lämnar yttrande över remissutgåvan av 
Idrottspolitiskt program för Region Kronoberg enligt bilaga; 
Yttrande över remissutgåva av Idrottspolitiskt program för Region Kronoberg, 
daterad 2022-11-22 
 
 
 
Jörn Engkvist Roger Johansson 
Verksamhetschef Utbildningschef 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
 
För kännedom 
Kommunstyrelsen 
Region Kronoberg 
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Barnrättsbaserat beslutsunderlag, förenklad variant 
 
Barnkonventionens består av 54 artiklar.  
De fyra särskilt viktiga grundpelarna är: 
Artikel 2 Barnets rätt till likvärdiga villkor 
Artikel 3 Barnets bästa i främsta rummet 
Artikel 6 Barnets rätt till liv och utveckling  
Artikel 12 Barnets rätt att uttrycka sina åsikter 
 
Älmhults kommun har genom barnkonventionen ansvar för att se till att alla barn 
och unga får sina rättigheter tillgodosedda. Barn- och ungdomsperspektivet skall 
lyftas i alla verksamheter. Checklistan skall fungera som ett stöd vid beredning 
och beslut i ärenden så att inga förslag beslutas utan att barn och ungas rätt har 
beaktats.  
 

1. Påverkar beslutet barnet? 
Ja  ☐  Nej ☒ 

Förklara oavsett svar: 
Ett remissvar som inte berör barn- och ungdomar 

Om ja, fortsätt med frågorna 

2. Hur har barns bästa beaktats? 
 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter 
 

4. Har barn fått uttrycka sina åsikter? 
 
Ja ☐            Nej ☐ 
 
Förklara oavsett svar: 
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Postadress Besöksadress Telefon   
  E-post  

 Fax  
  Sida 1 av 1 

 

   
 
 
 
 

 
 
Följebrev remissutgåva av  
Idrottspolitiskt program 
(enligt sändlista) 

 

 

Idrottspolitiskt program på remiss 
Det idrottspolitiska programmet beskriver idrottsrörelsens nuläge i Kronoberg 
samt Region Kronobergs idrottspolitiska ambitioner och strategiska 
utvecklingsområden. Programmet genomförs i huvudsak via 
Idrottsöverenskommelse Kronoberg som beskriver hur kulturnämndens 
driftsanslag till RF-SISU Småland styrs och följs upp. 

Lämna remissyttrande senast 7 december 
Fram till den 7 december kan kommunerna i Kronoberg lämna remissyttrande. 
Region Kronoberg efterfrågar särskilt svar på nedanstående frågor: 

• Speglar nulägesanalysen utmaningarna och de regionala strukturerna för 
idrott i Kronoberg? 

• Möter de regionala idrottspolitiska prioriteringarna nuläge och utmaningar 
för Kronobergs idrottsrörelse? 

Region Kronoberg ser helst att remissyttrande lämnas i tillgänglighetsanpassat 
PDF-format via e-post till kultur@kronoberg.se men det är också möjligt att 
lämna sitt yttrande via vanlig post till Region Kronoberg, 351 88 Växjö. Märk 
remissyttrandet med diarienummer 22RGK179.  

Vad händer sen? 
När remisstiden har gått ut bearbetas förslaget med hänsyn till de remissyttranden 
som kommit in. Region Kronobergs kulturnämnd ansvarar för att bereda förslag 
till idrottspolitiskt program och beslutar om en slutversion i februari 2023. 
Slutgiltigt beslut fattas av regionfullmäktige. Slutversionen tillgängliggörs på 
Region Kronobergs webbplats. 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
 
 
Claudia Crowley Sörensson (M) 
Kulturnämndens ordförande 
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Post Box 500, 343 23 Älmhult  Besök Stortorget 1, Älmhult  Telefon 0476-550 00  Fax 0476-552 00  E-post info@almhult.se  

Webbplats www.almhult.se Organisationsnummer 212000-0647  Bankgiro 5720-0073 

Utbildningsförvaltningen 
Kultur- och fritidsavdelningen 
Jörn Engkvist 
Verksamhetschef 

 

Yttrande över remissutgåva av Idrottspolitiskt program  

för Region Kronoberg 

Älmhults kommun ställer sig positiva till det framtagna Idrottspolitiska 

programmet för Kronobergs län. Älmhults kommun delar Region Kronobergs 

framtagna vision ”hållbar och inkluderande idrottsrörelse med bredd och spets”. 

Idrottsrörelsen är i allra högsta grad en del av civilsamhället där ledord som 

demokrati, folkhälsa, hållbarhet, regional utveckling och attraktivitet omfattas 

för tillgång till just idrott. Vidare beskriver programmet att samarbetet mellan 

RF-SISU Småland och Region Kronoberg ska präglas av de sex principerna för 

samverkan mellan det offentliga och det civila samhället; självständighet och 

oberoende, dialog, kvalitet, långsiktighet, öppenhet och insyn samt mångfald. 

Enligt remissutgåvan ska det idrottspolitiska programmet i huvudsak 

genomföras via Idrottsöverenskommelse Kronoberg som beskriver hur kultur-

nämndens driftanslag till RF-SISU Småland styrs och följs upp.  

  - Just denna Idrottsöverenskommelse Kronoberg mellan Region Kronoberg  

   och RF-SISU Småland bör förklaras och tydliggöras, i det Idrottspolitiska  

   programmet, vad den egentligen innebär för Region Kronoberg men  

   framförallt vad den innebär för kommunerna. 

Vidare finner Älmhults kommun att det i programmet behöver tydliggöras: 

  - på vilket sätt påverkas och inkluderas kommunerna i genomförandet av det  

   Idrottspolitiska programmet? 

  - vilket ansvar har och tar regionen för att kommunerna ska göras delaktiga i  

   genomförandet av programmet? 

  - på vilket sätt som regionen tar ansvaret att skapa och utveckla samverkan  

   mellan kommunerna och RF-SISU Småland för genomförandet av det  

   Idrottspolitiska programmet? 

Utifrån ovan ställda frågor ser Älmhults kommun en stor vinst i att utveckla 

samverkan på regional nivå för att främja demokrati, folkhälsa, hållbarhet och 

attraktivitet. Det krävs ett samordnat, regionalt och mer strategiskt arbete 

tillsammans med kommunerna för att stärka idrottsrörelsen och folkhälsan i 

Kronobergs län. 

 

2022-11-29 

För Älmhults kommun 

 

 

Tomas Simonsson    Anton Härder 

Ordförande     Förste vice ordförande 

Kultur- och fritidsnämnden   Kultur- och fritidsnämnden 
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Region Kronoberg 2022, antagen av regionfullmäktige 2022-xx-xx
TEXTER: Region Kronobergs Kulturstab
FORMGIVNING: Kreation
OMSLAG: Emil Carlsson, IFK Växjö, under inomhus-SM 
i friidrott  i Växjö 2022. FOTO: Jonas Ljungdahl, Bildbyrån.

AKADEMISK IDROTT AMERIKANSK 
FOTBOLL BADMINTON BANDY 

BANGOLF BASKET BIL JARD BILSPORT 
BORDTENNIS BOULE BOWLING 
BOXNING BROTTNING BUDO & 

KAMPSPORT BÅGSKYTTE CASTING CRICKET 
CURLING CYKEL DANSSPORT DART 

DRAGKAMP DÖVIDROTT FLYGSPORT 
FOTBOLL FRIIDROTT FRISBEE FÄKTNING 
GOLF  GYMNASTIK GÅNG & VANDRING

HANDBOLL INNEBANDY ISHOCKEY 
ISSEGLING JUDO KANOT KARATE

KLÄTTRING KONSTÅKNING KORPEN
MOTORCYKEL & SNÖSKOTER ORIENTERING 

PADEL PARASPORT RIDSPORT RODD 
RUGBY SEGLING SIMIDROTT SKATEBOARD 

SKIDOR SKOLIDROTT SKIDSKYTTE 
SKYTTESPORT SPORTDYKNING SQUASH 

STYRKELYFT TAEKWONDO TENNIS 
TRIATHLON TYNGDLYFTNING 
VATTENSKIDOR VOLLEYBOLL

FÖRORD
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Vi vill att Kronoberg ska ha en hållbar och inkluderande idrotts-
rörelse med både bredd och spets. De senaste åren har idrotten 
drabbats hårt av pandemins restriktioner och vi vill tillsammans 
med idrottsrörelsen återstarta arbetet. I detta idrottspolitiska 
program kan du läsa om våra regionala ambitioner. Vi vill säker-
ställa en hållbar infrastruktur för idrotten och öka deltagandet i 
idrottsrörelsen, med särskilt fokus på barn och unga. Det idrotts-
politiska programmet ger också en fördjupad bild av nuläge och 
utmaningar för idrottsrörelsen i regionen.
 
Vi vill tacka alla er som engagerar er i idrotten i länet, ni ideella 
och yrkesverksamma ledare, utövare i alla åldrar och med olika 
ambitioner, domare, funktionärer och supportrar. Tillsammans 
gör vi skillnad och skapar sammanhang, gemenskap och laganda 
likväl som utvecklar enskilda individer, både inom idrotten och 
utanför.
 
Vi ser fram emot att tillsammans utveckla idrotten i länet och 
kom ihåg – ibland vinner man, ibland lär man sig, förlorar gör 
man aldrig.
 
Claudia Crowley Sörensson (M), 
Kulturnämndens ordförande

FÖRORD

3IDROTTSPOLITISKT PROGRAM
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IDROTTSPOLITISKT
PROGRAM

Det idrottspolitiska programmet beskriver idrottsrörelsens nuläge i 
Kronoberg samt Region Kronobergs idrottspolitiska ambitioner och 
strategiska utvecklingsområden. Programmet genomförs i huvudsak 
via Idrottsöverenskommelse Kronoberg som beskriver hur kultur-
nämndens driftsanslag till RF-SISU Småland styrs och följs upp.
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5IDROTTSPOLITISKT PROGRAM

Idrotten är större än idrottspolitiken. Idrottspolitik handlar om nationella, 
regionala och kommunala beslutsorgans ansvar att säkerställa människors 
tillgång till idrott och omfattar många områden; civilsamhälle och demokrati, 
folkhälsa, hållbarhet, regional utveckling och attraktivitet.

Idrottsrörelsen är en del av civilsamhället och samarbetet mellan RF-
SISU Småland och Region Kronoberg ska präglas av de sex principerna 
för samverkan mellan det offentliga och det civila samhället; självständighet 
och oberoende, dialog, kvalitet, långsiktighet, öppenhet och insyn samt 
mångfald.

Region Kronobergs idrottspolitiska vision är en hållbar och inkluderande 
idrottsrörelse med bredd och spets.

EN HÅLLBAR 
OCH INKLUDERANDE 

IDROTTSRÖRELSE MED 
BREDD OCH SPETS
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6 IDROTTSPOLITISKT PROGRAM

Nulägesanalysen visar att det finns strukturer som gör idrottsrörelsen sårbar i Kronoberg. Det handlar om 
frågor som pandemins effekter, det ideella engagemanget och förutsättningarna för elitidrottare. Insatserna 
inom det här utvecklingsområdet syftar till att möta dessa utmaningar på regional nivå.

Kronobergs infrastruktur för idrottsrörelsen ska vara hållbar 
utifrån regionala förutsättningar.MÅL:

EN HÅLLBAR INFRASTRUKTUR 
FÖR IDROTTSRÖRELSEN

REGION KRONOBERG AKTIVERAR UT VECKLINGSOMRÅDET 
TILLSAMMANS MED RF-SISU SMÅL AND GENOM ATT:

• stärka föreningsdemokratin och den grundläggande föreningskunskapen, 
• stärka dagens och framtidens ideella och yrkesverksamma ledare genom att tillhandahålla kunskap, 
 stöd och utbildning,
• stärka möjligheterna för specialdistriktsförbunden att förvalta och utveckla sina idrotter,
• främja digital verksamhetsutveckling,
• stödja föreningsutveckling likväl som individers utveckling utifrån sina behov och förutsättningar. 
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7IDROTTSPOLITISKT PROGRAM

Alla kronobergare ska ha möjlighet att delta i idrottsrörelsen.MÅL:

Alla kronobergare ska ha möjlighet att delta i idrottsrörelsen men nulägesanalysen visar att alla inte gör det. 
Insatser inom det här utvecklingsområdet syftar till att skapa goda förutsättningar för breddat deltagande i 
idrottsrörelsen, det vill säga att fler invånare och nya målgrupper deltar. 

BREDDAT DELTAGANDE 
I IDROTTSRÖRELSEN 

REGION KRONOBERG AKTIVERAR UT VECKLINGSOMRÅDET 
TILLSAMMANS MED RF-SISU SMÅL AND GENOM ATT:

• säkerställa en mångfald av idrotter i Kronoberg,
• samordna och stödja specialdistriktsförbunden i att skapa idrottsmiljöer som är utvecklande, 
 trygga och inkluderande och som därmed attraherar och behåller fler,
• stödja idrottsskolor, 
• främja kunskaps- och metodutveckling som bidrar till breddat deltagande i idrottsrörelsen, 
• utveckla arbetet med värdegrundsfrågor,
• verka för att möjliggöra för fler att träna utan att tävla.
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8 IDROTTSPOLITISKT PROGRAM

Barn och unga ska ha rätt till idrott utifrån sina villkor.MÅL:

Barn och unga är en särskilt prioriterad målgrupp för idrottspolitikens alla nivåer. Barnkonventionen är 
svensk lag och fastslår att barn, anpassat till dess ålder, ska få vara med, leka och utvecklas. Nulägesanalysen 
visar dock att idrotten inte alltid är en trygg plats för barn och unga samt att medlemskurvan i föreningarna 
vänder nedåt med elvaåringarna. Insatserna inom det här utvecklingsområdet syftar till att möta dessa  
utmaningar på regional nivå.

REGION KRONOBERG AKTIVERAR UT VECKLINGSOMRÅDET 
TILLSAMMANS MED RF-SISU SMÅL AND GENOM ATT:

• öka arbetet kring trygghet inom idrotten för att säkerställa en idrott för barn och unga fri från 
 mobbning, trakasserier, våld och sexuella övergrepp,
• satsa på unga ledare och att ge unga inflytande i idrottsrörelsen,
• implementera barnkonventionen, 
• möjliggöra träning högre upp i åldrarna,
• öka kunskapen om barn och ungas idrottsvanor och livsvillkor, 
• stödja talangutveckling.

IDROTT FÖR 
BARN OCH UNGA
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9IDROTTSPOLITISKT PROGRAM

IDROTTSRÖRELSENS 
MÅLSÄTTNINGAR

IDROTTEN VILL 
– IDROTTSRÖRELSENS IDÉPROGRAM 
Idéprogrammet Idrotten Vill formulerar visionen om att 
bidra till en hållbar värld och den ideologi, de värderingar 
och de ställningstaganden som idrottsrörelsen bygger på. 

IDROTTSRÖRELSENS STRATEGI 2025 
Idrottsrörelsens vision är Svensk idrott – världens bästa.  
Idrottsrörelsen har beslutat om fem övergripande mål 
inom fyra strategiska områden:

Livslångt idrottande
• Svensk idrott ska vidareutveckla verksamheten så att 

barn, unga, vuxna och äldre väljer att idrotta i förening 
under hela livet.

• Svensk idrott ska nå fler idrottsliga framgångar interna-
tionellt.

Idrottens värdegrund är vår styrka
• Alla lever och leder enligt svensk idrotts värdegrund

Idrott i förening
• Svensk idrott ska vidareutvecklas, samverka med andra 

aktörer och ge goda möjligheter att idrotta i förening.

Idrotten gör Sverige starkare
• Idrottsrörelsen är en ännu starkare samhällsaktör.

Den förändring idrottsrörelsen vill uppnå med Strategi 
2025 kan sammanfattas med ”från triangel till rektangel”. 
Med ambitionen att vara en rörelse för livslångt idrottande 
behöver det traditionella synsättet förändras, där idrottsrö-
relsen kan illustreras som en pyramid med en bred bas som 
utgörs av barn- och ungdomsidrott och en spetsig topp i 
form av elitidrott.

Förändringen innebär att alla oavsett ålder och ambi-
tionsnivå har möjlighet att idrotta i förening under hela 
livet. I den förändrade idrottsrörelsen finns en koppling 
mellan bredd- och elitidrott men verksamheten komplette-
ras med en utvecklad verksamhet för människor under hela 
livet. Den nya idrottsrörelsen kan därför illustreras som en 
rektangel. Utvecklingen kännetecknas av: så många som 
möjligt, så länge som möjligt i en så bra verksamhet som 
möjligt. 

FÖR AT T NÅ MÅLEN HAR IDROT TSRÖRELSEN BESLUTAT OM 

FEM PRIORITERADE UT VECKLINGSRESOR: 
• EN NY SYN PÅ TRÄNING OCH TÄVLING
• DEN MODERNA FÖRENINGEN ENGAGERAR
• INKLUDERANDE IDROTT FÖR ALL A
• JÄMSTÄLLDHET FÖR EN FRAMGÅNGSRIK IDROTT
• ETT STÄRKT LEDARSKAP
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MÅLSÄTTNINGAR INOM 
ANDRA POLITIKOMRÅDEN

Utöver idrottspolitiska mål bidrar idrottsrörelsen även till 
mål inom andra politikområden.

FOLKHÄLSA
Idrottsrörelsen bidrar till delaktighet och inflytande 
i samhället genom föreningsdemokrati och folkbild-
ningsinsatser. De bidrar till barns och ungas rätt att växa 
upp under likvärdiga villkor och utvecklas i sin egen takt 
och utifrån egna förutsättningar. Idrottsrörelsen bidrar 
till målsättningar kring goda levnadsvillkor samt en trygg 
och säker livsmiljö samt mål att minska alkohol, narko-
tika, doping och tobak i samhället. Genom ökad rörelse 
i samhället bidrar idrottsrörelsen även till förebyggande 
och hälsofrämjande arbete där invånare förebygger sjuk-
dom, sjukdomsförsämring och återinsjuknande. 

REGIONAL UT VECKLING
Idrottsrörelsen bidrar till delaktighet och ökad tillit till 
andra människor. De bidrar till länets attraktivitet genom 
möjligheter att själv idrotta och att se på idrott. Idrotts-
rörelsen möjliggör en ökad involvering och skapar sociala 
mötesplatser vilket stärker känslan av social sammanhåll-
ning. De bidrar till att främja goda uppväxtvillkor hos 
barn och unga, psykisk hälsa och goda levnadsvanor. 
Idrottsrörelsen bidrar med sina evenemang till besöks- 
näringen som tillväxt- och utvecklingsområde.

HÅLLBARHET
Idrottsrörelsen bidrar till hälsofrämjande och sjukdoms-
förebyggande hållbarhetsmål och främjar hållbara lev-
nadsvanor. Deras interna hållbarhetsarbete bidrar till en 
jämlik och jämställd organisation och verkar för att minska 
klimatpåverkan. Genom att erbjuda upplevelser bidrar 
idrottsrörelsen till hållbar konsumtion. 

AGENDA 2030
Hållbarhetsperspektivet vilar på tre ben; social, ekologisk och 
ekonomisk utveckling. Idrottsrörelsen och det idrotts- 
politiska programmet bidrar till alla tre delarna och nio 
av sjutton globala mål i Agenda 2030.
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STÖD TILL IDROTTSRÖRELSEN 
– VEM GÖR VAD?

Stöd till idrottsrörelsen finns på statlig, kommunal och 
regional och nivå. De regionala och kommunala förut-
sättningarna för idrottspolitiken varierar vilket påverkar 
idrottsrörelsen runt om i landet.

STATLIGT STÖD 
Den nationella nivåns stöd till idrottsrörelsen fördelas av 
Riksidrottsförbundet utifrån förordning (1999:1177) om 
statsbidrag till idrottsverksamhet. SISU fördelar statliga 
medel till distrikten för idrottens folkbildningsarbete. 
Målen för den nationella idrottspolitiken är att ge möjlig-
heter för flickor och pojkar, kvinnor och män att motionera 
och idrotta för att främja en god folkhälsa, att stödja en 
fri och självständig idrottsrörelse samt att ge flickor och 
pojkar, kvinnor och män positiva upplevelser av idrott 
som underhållning. Idrottspolitiken regleras också av 
nationella mål och lagstiftning inom andra områden, till 
exempel inom det civila samhället, jämställdhet, tillgäng-
lighet och barns rättigheter.
 

REGIONALT STÖD 
Den regionala nivån stödjer det regionala distriktet av 
RF-SISU. Stödet syftar till att stödja, företräda, utveckla 
och leda idrottsrörelsen i länet genom stöd till special-
distriktsförbunden, regional kursverksamhet samt bild-
nings- och utbildningsverksamhet. I Region Kronoberg 
ligger det huvudsakliga idrottspolitiska ansvaret på kultur-
nämnden.

KOMMUNALT STÖD
Det är på kommunal nivå som invånare och besökare möter 
idrotten – i en stad, på en mindre ort eller på landsbygden 
– som utövare, ledare eller supporter. Det idrottspolitiska 
ansvaret på kommunal nivå omfattar bland annat stöd till 
lokala föreningar, lokaler och anläggningar.
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FRÅN NUL ÄGE 
TILL MÅLL ÄGE 
– SÅ GÅR DET TILL
FRAMTAGANDE 
Regionfullmäktige uppdrog till kulturnämnden i budget 
2022 att ta fram ett idrottspolitiskt program i samverkan med 
idrottsrörelsen. Kulturnämnden beslutade (KN § 7/2022) 
om en processplan för framtagande av programmet inklu-
sive övergripande principer. 

Dialog har förts med i huvudsak RF-SISU Småland 
men även med en grupp ungdomar som är engagerade i 
idrottsrörelsen samt länets kommuner. 

GENOMFÖRANDE 
Region Kronobergs kulturnämnd ansvarar för att genom-
föra och följa upp målen i det idrottspolitiska programmet 
och förfogar över personella, ekonomiska och organisa- 
toriska resurser för att göra det. 

Region Kronobergs viktigaste strategi för att nå målen i 
det idrottspolitiska programmet är att garantera en stabil  
regional infrastruktur för idrotten. Därför investerar kul-
turnämnden regionala driftsanslag i RF-SISU Småland. 
Driftsanslaget är långsiktigt, omfattar hela länets geografi 
och kommer Kronobergs invånare och besökare till del. 
Insatser i det idrottspolitiska programmet genomförs 
också genom utvecklingsinsatser. Kulturnämnden förfogar 
över strategiska utvecklingsmedel för att initiera och driva 
förändringsarbete. 

UPPFÖL JNING
Det idrottspolitiska programmets mål följs upp varje år  
genom kulturnämndens uppföljning av regionala drifts- 
anslag. I uppföljningen ingår verksamhetsuppföljning av 
RF-SISU Småland.

12 IDROTTSPOLITISKT PROGRAM
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FRÅN NUL ÄGE 
TILL MÅLL ÄGE 
– SÅ GÅR DET TILL
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14 IDROTTSPOLITISKT PROGRAM

NUL ÄGESANALYS
Idrott innebär fysisk aktivitet med överenskomna regler och möjlighet till tävling. 
Idrottande i Sverige sker både inom och utanför idrottsrörelsen. Idrottsrörelsen 
organiseras i självständiga föreningar och förbund som tillsammans utgör en fri 

och frivillig folkrörelse förenad i Riksidrottsförbundet. I nulägesanalysen beskrivs 
idrottsrörelsen i Kronoberg och dess övergripande utmaningar. 
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IDROTTSRÖRELSENS 
INFRASTRUKTUR

RF-SISU Småland är en av Riksidrottsförbundets och 
SISU Idrottsutbildarnas 19 regionala organisationer. Riks- 
idrottsförbundet (RF) är idrottsrörelsens samlande orga-
nisation med uppgift att stödja, företräda, utveckla och 
leda rörelsen i gemensamma frågor. SISU Idrottsutbildarna 
är idrottens studie- och utbildningsorganisation som ska ut-
bilda och utveckla idrotten. RF och SISU Idrottsutbildarna 
har olika roller men kompletterar och stödjer varandra i 
arbetet med idrottens utveckling. Organisationerna har 
också gemensamt kansli.

RF-SISU Småland får regionala driftsanslag från kultur- 
nämnden som bland annat används för att stötta  
specialdistriktsförbundens (SDF) verksamhet. SDF samlar  
lokalföreningarna inom en specifik idrott, exempelvis 
Gymnastikförbundet Sydost, Smålands Cykelförbund 
eller Smålands Ishockeyförbund. SDF är ett stöd för  
lokalföreningarna och erbjuder föreningsutveckling inom 
sin specifika idrott. Det finns 45 specialdistriktsförbund 
i Kronoberg.

Till RF-SISU Smålands uppgifter hör att: 
• vara idrottsrörelsens studieförbund och utbildnings- 

organisation, 
• stimulera lärande, 
• främja, utveckla och samordna idrottsverksamheten,  
• ta tillvara idrottens intressen och se till att idrottens 

roll i samhället utvecklas, 
• arbeta med idrottsservice, intressepolitik och  

idrottsutveckling, 
• fördela vissa anslag till idrottsrörelsen, 
• verka för att bevara det idrottshistoriska arvet samt 
• stärka engagemanget och utveckla  

idrottsverksamheten.
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Idrottsrörelsen har en stark lokal förankring i hela Krono-
berg. Totalt finns cirka 430 föreningar i länet som är  
anslutna till riksidrottsförbundet. Föreningarna består av 
både elit- och breddverksamhet och riktar sig till barn, 
unga och vuxna. Varje människas möjlighet till rörelse 
inom en mångfald av idrotter samsas med internationella 
idrottsliga framgångar, oavsett om det handlar om en 
individuell strävan att bli bättre eller om den enskildes 
välmående. Den lokala föreningen har ofta stor betydelse 
för den lokala utvecklingen på platsen, exempelvis kan 
det handla om arbetsmarknadsinsatser eller evenemang 
som bidrar till samhällsnytta.

DET IDEELL A ENGAGEMANGET
Idrottsrörelsens grund är det fria och frivilliga ideella  
arbetet som ledare, styrelseledamöter, funktionärer och 
andra volontärer genomför. Det är de enskilda individerna 
som aktivt väljer att delta i föreningar. Det finns behov 
av att verka för att behålla och utveckla de som redan 
idag engagerar sig ideellt i idrottsrörelsen men även att 
hantera generationsväxlingen när äldre engagerade slutar 
eller när engagerade föräldrars barn slutar. Idrottsrörelsen 

arbetar uppsökande och aktivt inkluderande för att på-
verka människor att vilja och kunna vara delaktiga, bland 
annat för att nå fler personer med funktionsnedsättning, 
nyanlända och äldre. Att stärka ledarskapet inom idrotts-
rörelsen är prioriterat, bland annat genom satsningar på 
unga ledare. 

DOMARE 
De enskilda idrotterna behöver domare för att upprätt-
hålla infrastrukturen inom respektive idrott. Kompetens-
försörjningen av domare kan vara utmanande då det är 
en utsatt position för den enskilde. För ungdomar som är 
domare är det av särskild vikt att säkerställa att det är god 
ton mellan spelare, ledare och domare. Bristen på domare 
är enligt idrottsrörelsen stor efter pandemin.

EN MÅNGFALD AV IDROTTER
Idrottsrörelsen består av medlemsförbund som represen-
terar respektive idrott. Totalt 72 enskilda idrotter är kopp-
lade till Riksidrottsförbundet i form av specialförbund.  
I Kronoberg finns idag 64 idrotter representerade bland 
länets föreningar. Idrotterna har vitt skilda förutsättningar. 

IDROTTSRÖRELSEN 
I KRONOBERG

Tilda Ström och Sanna Gustafsson firar efter 
6-0-målet mot Norge under VM i bandy i Åby 2022. 
FOTO: Jonas Ljungdahl, Bildbyrån.
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Fotboll, ridning och ishockey är stora idrotter med många 
föreningar i hela länet medan vattenskidor, fäktning och 
rugby enbart finns på några platser i Kronoberg. Vissa 
idrotter har höga trösklar rent ekonomiskt medan andra 
är billigare. Riksidrottsförbundets kostnadsundersökning 
från 2009 undersökte kostnaderna för barns idrottande 
inom tio av de vanligaste idrotterna. De konstaterade då 
att ishockey och ridning kostade fyra gånger mer om året 
än gymnastik och nästan tre gånger mer än fotboll och 
golf. Tillgång till en mångfald av idrotter är betydelsefullt 
för att locka fler deltagare till idrottsrörelsen. Det är också 
viktigt att synliggöra även de små idrotterna så att fler 
känner till att de finns. 
 
MÖJLIGHETER TILL BILDNING 
OCH UTBILDNING
Möjligheten till bildning och utbildning inom såväl den 
enskilda idrotten som idrottsövergripande kunskaper är 
av hög vikt för idrottsrörelsens utveckling. SISU Idrotts-
utbildarna erbjuder folkbildning i idrottsföreningar och 
fokuserar på både förening och individ. RF-SISU erbjuder 
utbildningar för tränare, ledare, aktiva idrottsutövare och 

föräldrar inom en bredd av områden såsom ledarskap och 
tränarskap, föreningskunskap, administration, tränings-
lära och antidoping. Utbildningar inom respektive idrott 
arrangeras av respektive specialförbund. Det är även de 
som hanterar domarutbildningar och lägerverksamhet.

Utöver idrottsrörelsens bildnings- och utbildningsverk-
samhet finns även idrottsgymnasier i Kronoberg samt 
idrotts-vetenskap på Linnéuniversitetet. Enbart friidrotten 
har ett riksidrottsgymnasium med riksintag. Majoriteten av 
länets idrottsgymnasier ligger i Växjö. De erbjuder utbildning 
inom friidrott, ishockey, fotboll, innebandy, golf och tennis. 
På Linnéuniversitetet finns både Idrottsvetarprogrammet 
och Coaching och Sport Management samt möjlighet till 
masterprogram inom idrottsvetenskap. Linnéuniversitetet är 
även ett Elitidrottsvänligt lärosäte som erbjuder hjälp med 
individuellt anpassade studier och stöd för elitidrottarens 
utveckling. RF-SISU Småland och Linnéuniversitetet sam-
verkar i hög utsträckning, bland annat inom Centrum för 
idrottsutveckling och kursen Rörelsecoach för rörelserika 
skolor som riktar sig till skolans pedagoger.
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FÖRUTSÄTTNINGARNA 
FÖR ELITIDROTTARE
Elitidrotten erbjuder såväl idrottsliga förebilder som under-
hållning och internationell konkurrenskraft. Elitidrottare 
har höga krav på sig själva och möter ofta höga förvänt-
ningar på prestation och resultat från andra. Arbete med 
psykisk hälsa är en central del av en hållbar elitsatsning. 
Förutom den psykiska hälsan har elitidrottare utmaningar 
kring skador och karriärövergångar när elitsatsningen är 
över.

De ekonomiska förutsättningarna för elitidrottare skiljer 
sig mellan idrotterna och mellan kvinnor och män. I vissa 
idrotter kan man vara bäst i Sverige och fortfarande be-
höva lägga ut pengar för att möjliggöra sitt idrottande. 
I andra, såsom herrhockeyn och herrfotbollen, finns det 
många personer som har heltidsuppdrag utan att kvalifi-
cera sig till sina respektive landslag. 

Riksidrottsförbundet ger ekonomiskt stöd till elitsats-
ningar i form av landslagsstöd till specialidrottsförbun-
den och kompetens och nätverk inom idrottspsykologi, 
idrottsfysiologi, idrottsmedicin och idrottsnutrition. På lokal 
nivå erbjuder RF-SISU Småland tillsammans med Linné- 
universitetet kompetensutveckling för både organisations- 
ledare och elittränare.

RENT SPEL OCH ANTIDOPINGARBETE
Idrottsrörelsen arbetar aktivt för att motverka matchfixning, 
doping, hot, våld och trakasserier för att säkerställa rent 
spel. Matchfixning är ett hot mot tävlingsidrotten och in-
volverar ofta organiserad brottslighet vilket ökar risken 
för hot och våld mot både idrottare, ledare och domare. 
RF har utbildningar och en tipsfunktion för att rapportera 
misstankar om matchfixning.

2021 bildades Antidopingstiftelsen vars bolag Anti- 
doping Sverige AB har uppdraget att leda, samordna och 
utveckla det nationella antidopingarbetet. Förebyggande 
antidopingarbete sker hos RF-SISU Småland men det är 
den enskilde idrottaren och ledarens ansvar att följa doping-
reglerna. 

PL ATSER FÖR IDROTT
Ett brett utbud av platser för idrott är en förutsättning 
för att både utöva idrotten och för den sociala verksamhet 
som sker vid sidan om. Att bevara, utveckla och skapa 
nya hållbara anläggningar och idrottsmiljöer är väsentligt 
för hela idrottsrörelsens utveckling. Det finns en brist på 
ändamålsenliga anläggningar och idrottsmiljöer. Vissa 
föreningar äger och driver sina egna anläggningar vilket 
är en stor ekonomisk påfrestning för den enskilda fören-
ingen. Att ha en egen anläggning kan dock innebära en 
större ”hemkänsla” för föreningen.

IDROTTSEVENEMANG
Större tävlingar och cuper är en viktig inkomstkälla för 
idrottsrörelsen och för samhället genom skatteintäkter 
inom besöksnäringen. De har också stor betydelse för 
idrottsintresserade och supporters. Evenemangen är i hög 
utsträckning beroende av ideella funktionärer och det 
finns behov av att ytterligare stärka föreningars och special- 
distriktsförbunds arbete med evenemang. 

FÖRVÄNTNINGAR OM 
ÖKAD FLEXIBILITET
Människor söker i högre utsträckning flexibla lösningar 
och individanpassningar i sin vardag. Detta är en stor 
utmaning för idrottsrörelsen, särskilt vad gäller lagidrott. 
Den digitala utvecklingen har dock inneburit viss ökad 
flexibilitet. Utökad flexibilitet i idrottsrörelsen och ut-
veckling av spontanidrott har potential att nå nya mål-
grupper. 

IDROTTEN UNDER CORONAPANDEMIN
Idrottsrörelsen har drabbats hårt av pandemin och de  
restriktioner den fört med sig kring råd för tränings- och 
tävlingsverksamhet likväl som för allmänna samman-
komster. Restriktionerna innebar både ekonomiska och 
verksamhetsmässiga utmaningar för idrottsrörelsen och 
de enskilda föreningarna. De har även inneburit begräns-
ningar kring invånares möjligheter att idrotta och röra på 
sig i föreningsform. Många idrottsföreningar har anpassat 
sin verksamhet även under de perioder då de fysiskt inte 
har kunnat träffats genom digitala träningstillfällen, utom- 
husaktiviteter och mindre grupper. 

Som en konsekvens av coronapandemins begränsningar 
av idrotten finns risk att föreningarna tappar både med-
lemmar, ledare, funktionärer och utövare. Parasporten 
och kontaktsporter har drabbats särskilt hårt, kampsporten 
 bedömer sig exempelvis ha förlorat upp mot 40 procent 
av ledarna. Barns och ungas möjligheter att ta del av och 
utöva idrott har även påverkats negativt. Konsekvenserna 
av det återstår att analysera, men redan nu konstateras det 
att resurssvaga unga har drabbats hårdast. Pandemin har 
även inneburit större kostnader för elitverksamhet med 
krav på testning, transport och boende.

Det finns en risk för att kostnaderna för idrott kommer 
att öka efter pandemin för att hantera föreningarnas eko-
nomiska utmaningar vilket skapar en ökad socioekono-
misk ojämlikhet. Ökade kostnader drabbar den enskilda 
föreningen hårt och att det finns behov av att bygga in 
mer robusthet i föreningarnas ekonomi. 
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Linjedomare under matchen 
Eskilstuna United DFF - Växjö DFF 
i damallsvenskan 2019. 
FOTO: Jesper Zerman, Bildbyrån.

19IDROTTSPOLITISKT PROGRAM
67



20 IDROTTSPOLITISKT PROGRAM

Idrottsrörelsen har som ambition att vara relevant och 
inbjudande för alla men det finns ojämlikheter och ut-
maningar i samhället och i idrottsrörelsen som påverkar 
förutsättningarna att nå målen. 

Idrottsrörelsens inkluderingsarbete har de senaste åren 
utvecklats från att inledningsvis inriktats på att skapa 
tillfälliga aktiviteter riktade till separerade målgrupper, 
till att idag ha mer fokus på att inkludera fler genom att 
synliggöra normer och strukturer. RF-SISU talar nu om 
idrottsutveckling som skapar en tillgänglig och öppen 
idrottsrörelse. Ambitionen är att utveckla föreningen och 
verksamheten så att alla både är och känner sig välkomna. 
För att uppnå inkludering behöver verksamheten utvecklas 
för att passa olika individer, med olika förutsättningar 
och ambition. Det finns fortfarande tydliga mönster av 
vilka grupper som har tillgång till att idrotta i förening. 
Pandemin har försvårat utvecklingen men nya kreativa 
lösningar och former växer fram. Trösklarna för att ta del 
av idrott behöver fortsätta att sänkas. 

JÄMLIK OCH HÅLLBAR HÄLSA
Folkhälsan är inte jämlik i länet – det finns skillnader i 
självskattad hälsa utifrån såväl socioekonomiska aspekter 
som kön. Personer som idrottar och därmed har en högre 
fysisk aktivitet får hälsofördelar.

Bland idrottande invånare kan träning innebära stress och 
krav och en sjuklig fixering vid hälsosam livsstil, ortorexi. 
Det är angeläget att betydelsen av hållbar hälsa fokuserar 
på välmående, balans, uppbyggnad och återhämtning för 
att möjliggöra ett livslångt idrottande oavsett ambition, 
ålder eller andra förutsättningar. Fokus på psykisk hälsa 
bland idrottande ungdomar är av särskild betydelse. 

BARN OCH UNGAS IDROTTANDE
Barn och unga rör sig inte i den utsträckning de behöver. 
Centrum för idrottsforskning skriver i De aktiva och de 
inaktiva från 2017 att enbart 44 procent av pojkarna och 
22 procent av flickorna når de rekommenderade nivåerna 
av daglig fysisk aktivitet. 

Unga tjejer, unga med utländsk bakgrund och unga 
med sämre ekonomisk situation under uppväxten ägnar 
sig i lägre utsträckning åt föreningsidrott enligt ungdoms-
barometern 2019.

Barn och unga slutar dessutom att idrotta allt tidigare. 
Medlemskurvan i föreningarna vänder nedåt redan vid 
11-åringarna. De främsta orsakerna till att ungdomar 
slutar är att de hittar andra intressen, att det finns bris-
ter i ledarskapet eller att verksamheten inte möter ung-
domarnas behov. Bättre möjligheter för barn och unga 
att idrotta längre samt att vara aktiv inom flera idrotter 

EN IDROTTSRÖRELSE 
FÖR ALL A?
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samtidigt behöver utvecklas. Det är viktigt att så många 
som möjligt fortsätter idrotta så länge som möjligt, både 
för folkhälsan och för att skapa en framgångsrik elit inom 
de enskilda idrotterna. 

Det är också angeläget att säkerställa att barn och unga 
även kan börja med idrott högre upp i åldrarna. Tidig 
utslagning och tidig specialisering kan vara en utmaning 
och det finns behov av att säkra möjligheterna till bredd-
idrott. Ett sätt att nå fler barn och unga med idrott är 
satsningar på idrottsskola då det möjliggör för unga att 
testa idrotter tillsammans med sina vänner. 

Det kan vara svårt att vara nybörjare i en idrott då man 
jämför sig med personer som idrottat i flera år. Ett sätt att 
förenkla kan vara att ha utpekade personer som tar hand 
om nybörjaren så denne vet vem den kan vända sig till. 
Ungdomsledare kan också göra stor skillnad. 

Barnkonventionen
Sedan 2020 är barnkonventionen, FN:s konvention om 
barnets rättigheter, svensk lag. Där regleras exempelvis att 
verksamheten ska utgå från barnets bästa, att alla ska få 
vara med utifrån sina förutsättningar samt att barnen ska 
få vara med och påverka verksamheten. 

Det är viktigt att vuxna som är involverade i idrotts- 
rörelsen är insatta i att det är barn som idrottar och att de 

ställer rimliga krav utifrån det och barnens ambitionsnivå. 
Alla behöver få utvecklas i sin takt och ha kul.

Ungdomsledare
Ungdomsledare betyder mycket för barn och unga som 
idrottar. Det är ett stort ansvar att leda barn och unga 
och det beskrivs som väldigt utvecklande för ungdoms-
ledarna, både utifrån idrotten men även för dem som 
personer. De får ta ansvar, vara en förebild och leda barn 
i deras utveckling som idrottare och människor. Det lyfts 
också att det har ökat ungdomarnas självförtroende att 
bli ungdomsledare. För barnen som leds innebär det en 
trygghet att ha tillgång till ledare som är närmare i ålder. 
Ungdomsledarna har stor betydelse för stämningen mellan 
barnen vilket gör att man kan involvera unga för att minska 
konkurrens mellan barn som idrottar.

Betydelsen av tävling
Ungdomar lägger, enligt Ungdomsbarometern 2016, relativt 
liten relevans vid tävling. De allra flesta fortsätter att idrotta 
för att det är roligt och de som inte idrottar skulle kunna 
tänka sig att börja om de fick vara med bara för att det är kul. 

Hovmantorp DK på SM-veckan i Malmö 2019.
FOTO: Petter Arvidsson, Bildbyrån.
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IDROTT FÖR ÄLDRE
Äldre som deltar i tävlingsidrott anger, enligt skriften 
Idrottens samhällsnytta (2017), bättre hälsa, livskvalitet 
och en mer hälsosam livsstil jämfört med jämnåriga äldre 
som inte idrottar. Äldre idrottare har högre skaderisk 
jämfört med jämnåriga som inte idrottar och idrott för 
äldre personer med riskfaktorer såsom hjärt-kärlsjukdomar 
behöver individanpassas. 

EN JÄMSTÄLLD IDROTTSRÖRELSE
2017 beslutade Riksidrottsförbundets stämma att införa 
könskvotering i specialidrottsförbundens styrelse och val-
beredningar. Detta parallellt med nya jämställdhetsmål, 
strategiarbete och ekonomiska stödsystem. I skriften Jäm-
ställdhet bland idrottens ledare från 2019 beskrivs hur 60 
procent av de som arbetar ideellt inom idrottsrörelsen är 
män. Kvinnor och män utför dock olika uppgifter. Män 
är i högre utsträckning ledare medan kvinnor i högre ut-
sträckning arbetar ideellt med penninginsamling, kommu-
nikation och administration. Av de föreningar som beviljats 
statligt lokalt aktivitetsstöd var 73 procent av ledartillfäl-
lena ledda av män. Skillnaderna är stora mellan idrotter. 
Samtliga ledartillfällen inom dart och biljard hade män 
som ledare medan ridsport och konståkning nästan helt 
saknade ledare som var män. Det finns dessutom ett tydligt 
samband mellan ledarens kön och de deltagande barnens 
kön. Ledare som är män har grupper som domineras av 
pojkar medan kvinnor leder grupper som domineras av 
flickor. Det finns således starka könsmönster i idrotts- 
rörelsen och andelen ledare som är kvinnor behöver öka 
för att förbättra jämställdheten inom respektive idrott.

HBTQ+
I idrottsrörelsens text Hbtq och idrott – ungdomars erfaren- 
heter och villkor inom svensk idrott från 2013 fram- 
kommer att normer kring maskulinitet, femininitet och 
heterosexualitet begränsar hbtq-ungdomars idrottande. 
Omklädningsrummet upplevs som särskilt påfrestande 
tillsammans med en jargong som skapar en känsla av  
utanförskap. Studien konstaterar att hbtq-ungdomar inte 
får tillgång till idrottsrörelsen i lika hög utsträckning som 
ungdomar som inte identifierar sig som hbtq.

Inom all idrott förutom ridsport tävlar män och kvinnor 
i separata klasser, ibland även med olika bestämmelser  
exempelvis höjden på häckar i häcklöpning, tävlingslängden 
i kanot eller tyngden på basketbollen. Könsuppdelningen 
utestänger i hög utsträckning transpersoner från idrottande. 

MÅNGFALD
I Centrum för idrottsforsknings antologi Vem platsar i 
laget? från 2012 konstaterar man att de strukturer som 

präglar det svenska samhället till del går igen i idrotts- 
rörelsen. De ser exempelvis att flickor med invandrar- 
bakgrund är förhållandevist svagt representerade i förenings- 
idrotten. Pojkar med invandrarbakgrund är istället något 
överrepresenterade i föreningsidrotten. Det är däremot 
få styrelserepresentanter i förbunden med utländsk bak-
grund. Författarna av antologin konstaterar att deltagandet 
i föreningsidrotten är hög men delaktigheten, makten 
och inflytandet lågt för personer med utländsk bakgrund.

PARASPORTENS FÖRUTSÄTTNINGAR
Parasporten har både en breddverksamhet och en elit. 
Elitidrottarna är viktiga förebilder för unga idrottare 
med och utan funktionsnedsättningar. Enligt Parasport-
förbundets parasportspolitiska program är de positiva 
hälsoeffekterna av regelbunden fysisk aktivitet större för 
personer med funktionsnedsättning. Det ger individen 
bättre fysisk och psykisk hälsa likväl som ett större socialt 
nätverk och ökad självständighet. Det finns dock flera 
utmaningar gällande tillgänglighet till och inom lokaler, 
individanpassningar och att personer med funktionsned-
sättningar inte alltid känner sig välkomna eller trygga 
inom idrotten. Parasport innebär ofta stora kostnader för 
hjälpmedel eller redskap för den enskilda individen och 
det kan vara svårt för kommunerna att möta behoven. 
Parasporten inkluderas allt mer i respektive idrott som en 
del av idrottsrörelsens arbete med inkludering istället för 
separering. 

MOBBNING, HOT, VÅLD 
OCH ÖVERGREPP
Idrottsrörelsen har utmaningar kring machokultur och hög 
lojalitet inom föreningar vilket försämrar förutsättningarna 
för en trygg idrott, enligt Från policy till praktik – mot sexuella 
övergrepp inom idrotten. Det finns även problem med tyst-
nadskultur för att skydda varandra och föreningen. Detta 
gör idrottsrörelsen till en plats där mobbning, hot, våld och 
övergrepp kan ske. Det behövs ett aktiv arbete för att mot-
verka detta och säkerställa idrottares, och särskilt barns och 
ungas trygghet. Riksidrottsförbundet har som policy att ett 
begränsat registerutdrag ska begäras ur belastningsregistret 
för de som har direkt och regelbunden kontakt med barn. 
Som ett komplement till detta behövs även referenstagning 
eftersom det är få som faktiskt döms för exempelvis sexual-
brott. Det är dock oklart i hur hög utsträckning detta sker 
hos de enskilda föreningarna. Det behövs även ökad kunskap 
om frågorna i de enskilda föreningarna. Ämnen som sexuella 
övergrepp är tabubelagda vilket försvårar ett aktivt arbete. 
Det finns en visselblåsartjänst på Riksidrottsförbundet dit 
man kan anmäla exempelvis trakasserier och övergrepp.
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Simhoppare under Nordiska mästerskapen 2019.
FOTO: Maxim Thore, Bildbyrån.
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