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Fritids- och idrottspolitiskt måldokument
Fritidsnämnden Hässleholms kommun
Antagna av Fritidsnämnden den 2008-01-30. Det åligger fritidsnämnden att fortlöpande göra
erforderliga ändringar.
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Adress och kontaktpersoner
Adress
Hässleholms Fritid, Lt. Granlunds väg 12, 281 52 Hässleholm
Tfn: 0451-26 82 02, Fax: 0451-26 82 13, E-post: fritidsnamnden@hassleholm.se

Hässleholms Fritids föreningar, anläggningar, verksamheter och aktiviteter presenteras på
kommunens hemsida, www.hassleholm.se.
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2. Förord
Dokumentet beskriver fritidsnämndens verksamhetsområde och skall fungera
som information till kommuninvånarna.
 Målbeskrivningar för fritidsnämndens verksamhetsområde skall upprättas och
mätbara mål skall beskrivas.
 Utvärderingsplan för fritidsnämndens verksamhetsområde skall upprättas
 Fritidsenkät skall göras under varje mandatperiod.
 Verksamhetsberättelse skall upprättas årligen.
Fritidsverksamheten är en mycket viktig faktor i samhällets och kommunens utveckling.
Fritidspolitiken är ett av medlen för att utveckla kommunen inför framtidens utmaningar. Det
är angeläget att kommunens invånare uppfattar fritidsutbudet som betydelsefullt, attraktivt och
innehållsrikt samt att det kännetecknas av en mångfald som främjar folkhälsan.

3. Begrepp
 Fritidsnämnden är den folkvalda församling som politiskt ansvarar för erforderlig
styrning av fritidsverksamheten och aktiviteterna inom Hässleholms kommun och hur
de medel som ställs till förfogande skall användas.
 Fritidsförvaltningen/Fritidskontor är utförandeenhet och verkställer de politiska
besluten.
 Med Hässleholms Fritid menas både nämnd och förvaltning.
 Friluftsbad är konstgjorda utebad.

4. Inriktning och värdegrund
I Hässleholms kommun finns många möjligheter till ett varierat friluftsliv tack
vare närheten till naturen och en aktiv fritid, där ett stort och framgångsrikt
föreningsliv och ett variationsrikt lokalutbud med höga hyressubventioner, har en
betydelsefull roll.
Fritidsnämnden skall
 sträva efter att skapa en miljö som ger alla kommuninvånare, oberoende bostadsort,
ålder, ursprung, sociala, psykiska eller fysiska hinder, möjlighet till en rik och meningsfull tillvaro under sin fritid.
 verka för samarbete mellan olika nämnder, (främst barn- och utbildningsnämnden och
socialnämnden, två möten per år med presidierna skall genomföras) förvaltningar och
institutioner samt stimulera till aktiviteter som främjar folkhälsan och specialanpassa
verksamheter som inte i övrigt tillgodoses av samhället.
 samverka med skolan när det gäller barn och ungdomars fysiska hälsa.
 föra en bidragspolitik som skapar grundtrygghet och stimulerar kommunens föreningsliv.

Fritids- och idrottspolitiskt måldokument - Fritidsnämnden Hässleholms kommun

4 (8)

 vara föregångare i folkhälsoarbetet och administrera Folkhälsorådet.
 beakta den allmänna utvecklingen inom fritidssektorn och ta de initiativ som krävs för
att ständigt förbättra verksamheten.
 uppmuntra föreningar att ta över och/eller medverka vid drift av anläggningar.
 skall stimulera och skapa nätverk mellan föreningar och upprätthålla kontakter med
föreningar genom informationer, träffar och besök.

5. Styrning
Kommunalt
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige har det övergripande ansvaret för all kommunal verksamhet.
Fritidsnämnden
De av fullmäktige anvisade medlen fördelas av fritidsnämnden i en årlig budget. Uppföljning
sker genom internkontroll och årsredovisning.
Fritidsnämndens ansvarsområden:
– Drift, skötsel och uthyrning av kommunens samlingslokaler, idrotts- och fritidsanläggningar
– Bidragsfördelning till merparten av kommunens föreningar
– Lotterimyndighet
– Folkhälsoarbete
– Fritidsläger
– Fritidsverksamhet för vuxna utvecklingsstörda
– Fritidsgårdsverksamhet
– Föreningsregister och föreningsservice t.ex. kopiering och AV-uthyrning
Fritidsförvaltningen är fritidsnämndens utförandeenhet. Fritidsförvaltningens personal skall
hålla hög servicenivå.
Fritidsförvaltningen skall
 Lyfta fram det positiva med vår kommun och marknadsföra förvaltningens verksamhet
 informera och utbilda föreningar
 underlätta och uppmuntra till fritidsupplevelser inom kommunen
 medverka till att utveckla nya upplevelser
 arbeta för att underlätta skollovsverksamheter
 underlätta för ökat engagemang hos lågaktiva kommuninvånare att delta i meningsfulla
fritidsaktiviteter
 öka kommunens attraktionskraft för utövare av fritidsaktiviteter
 planera, leda och samordna förvaltningens verksamhet så att målen uppnås.
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6. Verksamhet
Barn och ungdomar
Barn och ungdomars fritid och fysiska status skall förbättras genom att stödja och
uppmuntra deras aktiviteter och inflytande samt möjligheter att påverka innehållet i
dessa.
Fritidsförvaltningen skall
 inrikta prioriteringen så att de yngsta utövarna får de tidigaste träningstimmarna och ju
äldre desto senare tider.
 skapa mötesplatser i alla kommundelar, framförallt för barn och ungdomar, där också
medinflytande och ansvar ges. Detta görs genom att erbjuda ett varierande fritidsutbud
som ständigt hålls ajour.
 stödja föreningar med syfte att låta barn och ungdomar prova olika aktiviteter för att
motverka tidig specialisering och att stimulera till spontanidrott i närområdet. Barn
skall redan i tidig ålder få uppleva rörelseglädje och fysisk aktivitet som skall vara en naturlig del i livet och därmed ge en god hälsa.
 genom uppmuntran lägga grunden till ett aktivt föreningsliv, där verksamheter tillåts
växla under olika, åldrar och i samverkan med föreningslivet bredda utbudet av fritidsaktiviteter.

Vuxna
 Vuxna skall beredas ett varierande utbud för att kunna bedriva fysiska aktiviteter för en
förbättrad folkhälsa.

Pensionärer
 Pensionärsföreningarna skall stimuleras till verksamheter genom bidrag.

Funktionshindrade
 Funktionshindrade skall prioriteras vid bidragsgivning och vid uthyrning så att tid och
plats anpassas efter de behov som föreligger.
 Hässleholms Fritid skall följa det handikapprogram som antagits av fullmäktige.
 Fritidsnämnden skall utse två representanter till handikapprådet.

Invandrare och integrering
 Fritidsförvaltningen skall tillhandahålla information om hur man bildar föreningar och
allmän föreningsteknik samt upplysa om skyldigheter, rättigheter och ansvar inom
Hässleholms Fritids verksamhetsområde.
 Eftersom det finns människor från skilda länder och kulturer i kommunen skall Hässleholms Fritid därför aktivt bidra till att alla människor ges tillfälle till kontakt med varandra, så att idéer, erfarenheter och kulturer kan tas tillvara för att motverka främlingsskap.

Människor med särskilda behov
 Riktade insatser som t.ex. arbetsprövning.
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Föreningar
 Föreningarnas sociala ansvar och engagemang i samhället skall på olika sätt uppmärksammas.
 Fritidsförvaltningen skall arrangera föreläsningar i aktuella ämnen av gemensamt
intresse för föreningarna.
 För att erhålla bidrag eller lågtaxa vid förhyrning av kommunala lokaler skall föreningar uppfylla kraven enligt "Bidrag och stödsystem för föreningar inom Fritidsnämnden i
Hässleholms kommun".

7. Stödsystem
Regler och riktlinjer är fastställda i ”Bidrags- och stödsystem” samt i ”Bestämmelser för
uthyrning av fritids- och idrottsanläggningar”.
Följande prioriteras:
– aktiviteter för barn och ungdomar i åldern 7-20 år
– aktiviteter för funktionshindrade
– föreningar som äger eller hyr lokal inom kommunen
Föreningar kan få följande stöd:
Verksamhetsbidrag
Stöd till barn- och ungdomsverksamhet i åldern 7-20 år samt aktiviteter för funktionshindrade,
bidrag för skollovsverksamhet och förtidspensionärer.
Lokalbidrag
Stöd till dem som äger eller hyr lokal inom kommunen
Särskilt bidrag
Stöd till pensionärsföreningar och KPR, kartframställning, fritidsgårdar, skötselbidrag, bidrag
till Bergendahlshallen.
Uppvaktningar och utmärkelser
Ledarstipendier samt uppvaktningar vid föreningsjubileer.
Subventionerad uthyrning av kommunala lokaler och föreningsservice
fastställs i "Bestämmelser för uthyrning av fritids- och idrottsanläggningar"
Hässleholms Fritids utmärkelse
Utmärkelsen är avsedd att uppmärksamma personer eller lag som utfört en framstående
prestation och har anknytning till Hässleholms kommun.

8. Anläggningar
I verksamhetsområdet ingår idrotts- och friluftsanläggningar, sport- och gymnastikhallar, ishallar, simhallar, samlingslokaler, friluftsbad och strandbad. Dessa
skall hållas tillgängliga för allmänhet, föreningar och skola. Det skall även strävas
efter att servicenivå är hög.
 Tillgängligheten för funktionshindrade i kommunala anläggningar och utemiljöer skall
beaktas samt verka för att följa FN: s standardregel 11, punkt 1-5 om att handikappanpassa lokaler.
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 Allmänheten skall ha möjlighet till aktiviteter i kommunens anläggningar utan att vara
medlem i någon förening.
 Hässleholms Fritid skall eftersträva ett optimalt utnyttjande av lokaler samt understödja att föreningsägda/drivna och entreprenadskötta anläggningar tillskapas. Simhallar och ishallar med komplicerad teknisk utrustning skall undantas. Kommunen skall
stödja föreningsdrivna anläggningar med ekonomiska bidrag och samutnyttjande av
maskinella resurser.
 Ansträngningar skall göras för att få stora och publikdragande arrangemang till kommunens anläggningar, även icke idrottsliga aktiviteter.

Bad utomhus
 Fritidsnämndens målsättning är att sjöbad eller friluftsbad skall finnas i samtliga kommundelar.
 Tillsyn och skötsel av badplatser skall, i den mån detta är möjligt, ske genom föreningsmedverkan.

Simhallar
 Badverksamhet skall erbjuda kommuninvånarna en attraktiv miljö för friskvård, träning, lek och rekreation.
 Målsättning är att simhallarna skall vara öppna alla dagar i veckan och erbjuda allmänheten sådana tider att det skall vara möjligt att spontanbesöka baden.

Ishallar
 I ishallarna skall i första hand föreningsverksamhet bedrivas
 Tid för allmänhetens åkning skall avsättas.

Idrottsplatser och idrottshallar
 Kommunen skall hålla befintliga anläggningar i gott skick samt anpassa skötseln efter
nyttjandefrekvensen.

Samlingslokaler
 Samlingslokaler skall finnas i alla kommundelar.
 Föreningsmedverkan skall eftersträvas vid driften av dessa.

9. Fritidsverksamhet
Folkhälsorådet
En bra hälsa är ett av de mest angelägna målen. Det är oacceptabelt att sociala
skillnader skall vara avgörande för en god hälsa.
 En handlingsplan skall upprättas, där prioriteringar görs för det arbete som skall utföras.
 Folkhälsoinstitutets 11 nationella mål skall vara ledstjärna i folkhälsoarbetet och fritidsnämndens prioriteringsområden skall vara fysisk aktivitet, föräldrastödjande och
samarbete med socialförvaltningens drogförebyggande projekt.
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 Inriktningen inom de prioriterade områdena skall vara mot barn och ungdom samt
stödja föräldrar och ungdomsledare.

Fritid- och kulturverksamhet för vuxna utvecklingsstörda
Aktiviteter för vuxna utvecklingsstörda ger allsidig stimulans, såväl fysiskt som
psykiskt och socialt. Detta medför då en förhöjd livskvalitet för denna grupp.
 För Hässleholm kommuns vuxna utvecklingsstörda skall anordnas olika fritids- och
kulturaktiviteter.
 Detta skall ske i samarbete med andra nämnder, kommuner, Region Skåne, föreningar
och studieförbund

Fritidsgårdar
Fritidsnämnden skall stödja fritidsgårdsverksamhet som bedrivas i kommunens
tätorter. Fritidsgårdarnas verksamhet skall baseras på besökarnas delaktighet i en
drogfri miljö som präglas av medmänsklighet och framtidstro.
Fritidsgårdsverksamheten skall följa de riktlinjer som fritidsnämnden antagit

Lägerverksamhet
 Fritidsläger skall genomföras för barn och ungdom 9-13 år.
 400 barn skall beredas plats och en jämlik könsfördelning skall eftersträvas.
 Utvärdering skall göras efter avslutat läger.

Friluftsverksamhet
Verksamheten omfattar friluftsverksamhet som exempelvis vandringsleder,
kanot- och cykelleder.
 Kontinuerlig samverkan mellan kommunen och övriga intressenter skall leda till att
dessa områden underhålls och bevaras som natursköna.

10. Övriga utvecklingsområden
 Utbilda nämnden i barnkonventionen.
 Verka för utveckling av platser för spontanaktivitet – näridrottsplatser.
 Förstärkning av verksamhetsbidraget till föreningar som bedriver ungdomsverksamhet
i åldern 7-20 år samt handikappverksamhet.
 Föreningarnas behov av ytterligare idrottshallar
 Behovet av utveckling och renovering av Qpoolen och övriga anläggningar
 Fotbollsföreningarnas behov av konstgräsplaner
 Inrättande av nya fritidsgårdar samt utveckling av befintliga
 Utökning av bidraget till föreningar som ansvarar för egna anläggningar eller sköter
kommunala anläggningar
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