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Inledning
Detta dokument anger Skurups kommuns politiska inriktning för
utveckling av det lokala fritids- och idrottslivet. Fritidsplanen
syftar till att lägga fast vilka mål och vilka övergripande
strategier som ska styra fritids- och idrottsverksamheten i
Skurups kommun.
Fritidsplanen riktar sig i första hand till kommunens medborgare.
Planen är ett kommunövergripande dokument som ger uttryck för
kommunens samlade ambitioner och syn på
verksamhetsområdets utveckling de närmste åren. Planen är
avsedd att vara ett stöd i det framtida arbetet för såväl
förtroendevalda som anställda i Skurups kommun.
De övergripande nationella målen är fastlagda i lagar och
förordningar.
Tillsammans med detta dokument utgör de underlag för lokala
arbetsplaner.

Vid upprättande av denna plan har hänsyn tagits till nedanstående
lokala styrdokument:
Handlingsplan – Tillsammans mot våld och droger (Reviderad
2010-09-22)
Vårt Skurup 2014 Vision, Mål och Färdväg (Antagen av KF 15
december 2008)
Policy mot våld och droger gällande barn och ungdomar i
Skurups kommun
Översiktsplan för Skurups kommun, antogs av KF 2009-1026 –
Kultur, fritid och rekreation
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Värdegrund
Samtliga invånare i Skurups kommun ska ges samma
möjligheter, och ha samma rättigheter och skyldigheter, oavsett
etniskt ursprung, religion, kön, sexuell läggning eller fysisk
förmåga.
Ett brett och berikande fritids- och idrottsliv skapar en
meningsfull fritid för kommunens invånare, och därigenom en
bättre folkhälsa och en högre livskvalitet.
Föreningslivet i Skurups kommun utgör tillsammans med deras
ledare en viktig byggsten i kommunens arbete för att motverka
gängbildning, våld och droganvändning. Med kontinuerlig
utbildning av kommunens aktiva fritids- och idrottsledare
tillkommer nya arbetssätt som stärker ledarrollen.
Alla registrerade föreningar i Skurups kommun måste vara väl
förtrogna med kommunens policy mot våld och droger för att
vara stödberättigade. Föreningarna måste visa att man aktivt
verkar för att uppnå målsättningen i policyn.
Alla kommuninvånare har ett gemensamt ansvar att överallt och
alltid vara vaksamma och verksamma mot beteenden som kan
leda till droganvändning.
Mål
 Kommunen ska uppmuntra till en meningsfull fritid för
kommunens invånare genom att tillhandahålla ett brett och
varierat utbud av fritids- och idrottsanläggningar
 Kommunen ska uppmuntra, stötta och upprätta tydliga
krav och riktlinjer för föreningslivet för att fortlöpande
arbeta utifrån Policy mot våld och droger
 Alla fritids- och idrottsanläggningar som uppbär stöd från
Skurups kommun, kommunala såväl som privata, skall
vara fria från våld, droger och doping
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 Kommunen ska tillsammans med föreningslivet, verka för
ett tydligt motståndstagande mot rasism och
diskriminering
 Kommunen ska tillsammans med föreningslivet, verka för
och möjliggöra ett jämställt och berikande föreningsliv
bland såväl kön som åldrar
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Stöd och service
Kommunens stöd består av servicetjänster, utbildningar,
kontantstöd och lokalsubventioner. Verksamheter för barn,
ungdomar, pensionärer och personer med funktionsnedsättning är
prioriterade. Kontantstöd regleras via de stödbestämmelser som
kommunfullmäktige fastställer.
Under förutsättning att föreningen är godkänd och registrerad i
Skurups kommuns föreningsregister kan stöd lämnas till:
 Barn och ungdomsföreningar
 Föreningar med verksamhet för personer med
funktionsnedsättning
 Kulturföreningar
 Pensionärsföreningar
 Socialtjänstens område, s k föreningar med social
verksamhet
 Studieförbund
 Föreningar med samlingslokaler

Mål
 Stöd som stimulerar föreningarna till fler aktiviteter för
barn och ungdomar
 Stöd till ledarutbildning och ledarutveckling så kvaliteten i
verksamheten kan höjas
 Anpassning av stöd beroende på nya trender och
förändringar
 Stimulera projekt som utvecklar föreningsverksamheterna
 Stöd till föreningar som arbetar med integrering av
personer med funktionsnedsättning och föreningar som
startar nya verksamheter för denna målgrupp
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Fritids- och rekreationsområden
Kommunens ambition är att ha attraktiva fritids- och
rekreationsområden, fritidsgårdar och andra fritidsanläggningar i
alla delar av kommunen.
Kommunens fritids- och rekreationsområden ska präglas av
tillgänglighet och mångfald mellan ås och hav.
Det övergripande målet i de nationellt fastställda målområdena
för folkhälsoarbetet är att skapa samhälleliga förutsättningar för
en god hälsa för hela befolkningen.
Planering för investeringar i fritidslokaler, idrotts- och
fritidsplatser, grönytor samt nybyggnation av anläggningar ska
ske i samband med planering av nya bostadsområden

Mål
 Kommunen ska verka för och tillhandahålla natursköna,
välskötta och lättillgängliga naturområden för kommunens
alla invånare
 Ökad tillgång till vandringsleder, skog och mark
 Lättillgängliga motionsslingor, cykel- och promenadstråk
 Bättre utnyttjande av kommunala parker och grönytor
 Utöka antal grönytor, parker, och mötesplatser som är
generationsöverskridande och multifunktionella
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Fritidsgårdar
Det centrala för kommunens fritidsgårdar är den öppna
verksamheten. Genom att bedriva öppen verksamhet, som en
naturlig mötesplats, ges möjlighet till informella och vardagliga
möten mellan unga besökare och vuxna.
I den öppna verksamheten kan ungdomar med olika livsstil,
bakgrund, kön och härkomst mötas i öppna och frivilliga möten
och samtal som grundar sig i ett lösningsfokuserat synsätt, med
bemötande och arbetsformer med unga i fokus.
Ett salutogent (hälsofrämjande) synsätt prioriteras för att ta sikte
och fokusera på de positiva faktorerna i ungdomarnas
fritidsvanor. Ett systematiskt arbete som skapar öppna och trygga
mötesplatser för kommunens unga medborgare.
Genom att verka i en levande demokratisk samhällsmiljö där de
unga är en resurs, vill kommunen förmedla känslan av en
meningsfull, hanterbar och begriplig tillvaro för att möjliggöra en
positiv identitetsutveckling.
Den öppna verksamheten är fri från alla kommersiella intressen
samt krav på prestationer för att duga eller krav på deltagande i
aktiviteter. Verksamheten präglas av trygghet, drogfrihet,
kreativitet, inflytande och demokrati.
Den öppna verksamheten kompletteras med bildningsverksamhet
med utgångspunkt från besökarens behov och önskemål, t ex killoch tjejgrupper, kultur- och samhällsaktiviteter. Aktiviteterna på
fritidsgården är ett medel som används i relationsskapande och
hälsofrämjande arbete.
Mål
 All fritidsverksamhet ska vara drogfri och information ska
ske kring hälsofrågor
 Barn och ungdomar ska känna sig trygga i och utanför
verksamheten
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 Fritidsverksamheten ska främja barns och ungdomars
inflytande och delaktighet i verksamhetens utveckling
 Fritidsverksamheten ska främja ungdomarnas utforskande
kreativitet
 Fritidsverksamheten ska nå ut till en större målgrupp
 Fritidsverksamheten ska upprätthålla en god status av
anläggningarnas kondition och ett differentierat utbud av
den samma
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Anläggningar – idrott, fritid och lekplatser
Kommunens ambition är att tillhandahålla ett brett och varierat
utbud av fritids- och idrottsanläggningar i syfte att skapa en
meningsfull fritid, såväl inomhus som utomhus.
Vid uppförande av nya respektive renovering av befintliga
anläggningar vill kommunen verka för samordningseffekter
genom en nära dialog med det lokala näringslivet, skolan,
bostadsföretag och föreningar.
Mål
 Upprätthålla en god status av anläggningarnas kondition
och ett differentierat utbud av den samma
 God tillgänglighet till kommunens anläggningar,
skollokaler och grönytor för kommunens invånare och
föreningar
 Uppmuntra kommunens föreningar till samverkan av
anläggningarnas drift
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Arrangemang och marknadsföring
Nationella och internationella arrangemang kan ge kommunen
och näringslivet en ökad uppmärksamhet, liksom stort
underhållningsvärde för kommunens medborgare.
Mål
 Strategisk marknadsföring av kommunens anläggningar
för att attrahera nationella och internationella arrangemang
 Kommunen ska underlätta för föreningar och andra
organisationer att genomföra nationella såväl som
internationella fritids- och idrottsarrangemang
 Kommunen ska ha ett utökat samarbete med andra aktörer
 Det ska finnas tydliga skyltningar och hänvisningar till
kommunens anläggningar, offentliga parker och
rekreationsområden
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Denna plan har vuxit fram i samverkan mellan politiker, byalag,
föreningar och andra organisationer i Skurups kommun.
Arbetssättet är ett exempel på den fördjupade närdemokrati vi
eftersträvar.
Planen antogs av kommunfullmäktige 2014-03-24
Skurups kommun

Skurups kommun
Stora Torggatan 4, 274 80 Skurup
Tel: 0411-53 60 00, Fax 0411-53 60 65
www.skurup.se
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