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Hållbar Idrott Gävle 
– Den idrottspolitiska visionen
Den idrottspolitiska visionen är att uppnå en långsiktigt 
hållbar idrott i Gävle kommun.  
Det innebär social-, ekologisk- och ekonomisk 
hållbarhet. 

Gävle kommun vill stärka och utveckla 
förutsättningarna för att idrotten ska vara tillgänglig 
för alla medborgare på likvärdiga villkor utifrån sina 
skilda behov och förutsättningar.  
Ett nytt idrottspolitiskt program för Gävle kommun 
beslutades av Kommunfullmäktige 2014 och anger 
inriktningen för stödet till idrotten. Programmet är 
styrande för Kultur- och fritidsnämnden samt 
vägledande för kommunens övriga nämnder och bolag. 

Idrottens roll i Gävle
FN:s barnkonvention slår fast att barn har rätt till fritid. Konventionen 
bygger på fyra grundprinciper: barnens rätt till lika villkor, barnets bästa, 
barnets rätt till liv och utveckling och barnets rätt att komma till tals. 
Grunden till god hälsa och meningsfull fritid läggs i unga år. Därför har 
Gävle kommun valt att prioritera flickor och pojkar 7-20 år när det gäller 
stöd till idrott och fritidsverksamhet.

Folkhälsoperspektivet blir allt viktigare när man talar om idrottens roll i 
samhället. Vetenskapliga undersökningar pekar på att idrott, motion och 
fysisk aktivitet ger positiva effekter på hälsa och välbefinnande. Vi mår 
bättre och lever längre och det förklarar att antalet äldre medborgare ökar.

Med sina många utövare och ledare är föreningsidrotten landets största 
folkrörelse. I Gävle kommun finns drygt 160 idrottsföreningar. Utöver 
föreningsidrotten finns skolans idrottsundervisning, det kommersiella 
utbudet och det spontana idrottandet. I första hand ska kommunen 
stödja breddidrott, som fokuserar på hälsa, trivsel och välbefinnande, 
framför elitinriktad tävlingsidrott, där prestationsförbättring och goda 
tävlingsresultat är fokus.

Genomförandet av större idrottsevenemang till exempel nationella och 
internationella mästerskap är ändå viktiga för att de bidrar till att 
Gävleborna känner stolthet och glädje likväl som det skapar turisteko-
nomiska mervärden för kommunen och dess näringsliv.
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Stöd till 
föreningar
Kultur- och fritidsverksamheten i en kommun är 
frivillig. Det finns en stor frihet att utforma regler och 
villkor för hur verksamheten ska stödjas. För att 
förbättra folkhälsan är det viktigt att kommunen 
erbjuder idrotts- och motionsanläggningar till invånarna 
vilket även bidrar till att göra kommunen till en attraktiv 
plats att bo på, arbeta i och besöka. 

För att tillgängliggöra idrotten för medborgarna kan en 
kommun styra sina resurser på olika sätt. De främsta 
styrmedlen är investeringar i anläggningar, fördelning 
av träningstider, kontantbidrag samt taxor och avgifter. 
Det kommunala stödet till idrotts- och 
motionsverksamheten sker främst genom 
lokalsubventioner och kontantstöd. 

Idrotten ska vara 
tillgänglig för alla
Utgångspunkten för stödet till idrottsverksamheten i 
Gävle kommun är att idrotten ska vara tillgänglig för 
flickor och pojkar, kvinnor och män på lika villkor 
oavsett kön, könsöverskridande identitet, sexuell 
läggning, ålder, religion, funktionsnedsättning och 
utländsk bakgrund.

Det innebär att Kultur- och fritidsnämnden ska fördela 
kontantstöd och subventioner på taxor jämlikt och 
jämställt. Tider för träning och tävling på kommunens 
anläggningar ska fördelas jämlikt och jämställt och 
prioriterad grupper är flickor och pojkar 7-20 år. 

För att förbättra jämställdheten krävs också medverkan 
från föreningslivet och idrottens egna organisationer. 
Idrotten är en del av samhället och ska genom sin 
verksamhet delta i samhällets jämställdhets- och 
jämlikhetsarbete. För att ta del av kommunens stöd ska 
föreningarna utbildas i jämställdhets- och jämlikhets-
frågor inom idrotten.
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Balans mellan 
organiserad 
idrott och 
spontanidrott
Historiskt sett har idrottsanläggningar i huvudsak byggts 
för den organiserade idrottens behov, exempelvis fotbolls-, 
innebandy- och ishallar. Många önskar numera även 
motionera på egen hand när det passar dem själva. Så kallat 
spontant idrottande i parker, utegym och motionsspår blir 
allt populärare. 

För att möta den ökande trenden ska Gävle kommun erbjuda 
ytor för spontanidrott. Kultur- och fritidsnämnden ska ha en 
rådgivande roll vid planering av nya bostads-områden för att 
tillgodose ytor för spontanidrottsplatser.  Det är viktigt att 
göra genusanalyser vid planerandet av 
spontanidrottsplatser så att flickor kan utnyttja dessa ytor i 
större utsträckning än i dagsläget, för idag används 
de allra flesta spontanidrottsplatser mest av pojkar. 

Ett sätt att stödja spontanidrotten är att reservera 
tider för drop-in idrott i idrottsanläggningar. 
Drop-in-idrotten är en ledarledd aktivitet utan 
krav på anmälan eller medlemskap. Kultur- och 
fritidsnämnden ska i samarbete med föreningsli-
vet erbjuda sådana tillfällen för flickor och pojkar 
7-20 år. 

För att nå Kultur- och fritidsnämndens mål inom hållbart 
samhälle görs en kartläggning av barn och ungas – poj-kars 
och flickors -kultur- och fritidsvanor ”Din fritid”. 
Kartläggningen är ett underlag för att kommunen ska 
kunna genomföra åtgärder för att öka jämställdheten och 
jämlikheten på vad unga efterfrågar för aktiviteter på 
idrotts- och motionsanläggningarna inom Gävle kommun.

Ekonomisk 
hållbarhet för 
individ, förening 
och kommun
Kultur- och fritidsnämndens resurser ska användas för att 
möjliggöra en ekonomisk hållbar verksamhet för individen, 
föreningen och kommunen med en rimlig kostnadsfördelning 
dem emellan.

Föreningsidrotten stöds från staten genom det lokala 
aktivitetsstödet, från kommunerna genom kontant-stöd och 
idrotts- och motionsanläggningarna och från föreningslivet 
genom det ideella arbetet.  

Tidigare var det självklart att alla nya anläggningar som 
byggdes ägdes och drevs av kommunerna och finansierade av 
skattemedel. Idag är det inte längre så utan det finns många 

exempel på delade ägar- och driftsformer. De senaste åren 
har föreningsmedverkan i driften ökat på grund av de krav 

som ställs på anläggningarna från idrottsförbunden 
samt de förändrade ekonomiska förutsättningarna

för kommunen.

Det huvudsakliga och 
viktigaste stödet Gävle 
kommun kan ge idrotten 
är tillgången till anlägg-

ningar. Det måste finnas 
strategier för nya idrotts- och motions-

anläggningar, om de exempelvis ska bidra till utvecklingeni en 
viss stadsdel, stärka en viss idrott eller förbättra 
jämställdheten.  
Noggranna analyser krävs inför investeringar inom området 
idrott och motion eftersom anläggningar finns kvar länge och 
måste både hålla god kvalitet samt finansieras.
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Klimatsmarta 
anläggningar och  
bra kollektivtrafik
Inom Gävle kommun finns drygt 100 idrotts- och motionsanläggningar 
inklusive spontanytor. Att bygga och driva anläggningar och även 
transporter till och från anläggningarna påverkar miljön. 
Klimatsmarta anläggningar är en utmaning. Gävle kommun strävar 
efter att erbjuda invånarna anläggningar med en stark miljöprofil.  

Idrotts- och motionsanläggningar ska vara tillgängliga i Gävle 
kommun. Kollektivtrafiken ska planeras utifrån ett idrotts- och 
motionsperspektiv. Bra kollektivtrafik är även viktigt ur ett 
trygghetsperspektiv.  

Det är av stor vikt att anläggningar finns inom rimliga avstånd för att 
människor ska utöva idrott och motion. Anläggningar placeras ofta i 
tätorters utkant för att de kräver stor yta och för att få 
stordriftsfördelar. Den negativa konsekvensen är långa avstånd och 
sämre tillgänglighet till anläggningarna. Gävle kommun måste hitta 
en balans av närheten till stadskärnan och bra kollektivtrafik med 
fördelarna att placera anläggningar i nära anslutning till varandra vid 
nybyggnationer.

10 11

!ƴƭŅƎƎƴƛƴƎŀǊƴŀ ǾƛŘ DŀǾƭŜƘƻǾ

Ridning på Skogmur



Målen är:

• Att flickor och pojkar, kvinnor och män ska ges möjlighet att 
utöva idrott och motion på likvärdiga villkor utifrån sina behov 
och förutsättningar

• Att flickor och pojkar 7-20 år ska prioriteras
• Att investeringar, ekonomiska resurser, taxesystem och tider för 

träning och tävling ska genomföras och fördelas utifrån ett 
jämlikhets- och jämställdhetsperspektiv

• Att ge stöd till grupper som inte finns inom den organiserade 
idrotten

• Att ytor ska finnas tillgängliga i närmiljön för spontanidrott för 
såväl flickor som pojkar, kvinnor och män

• Att genusanalysera behovet av idrottslig infrastruktur vid
planering av nya bostadsområden. Det ska göras i samverkan
mellan Kultur- och fritidsnämnden och andra nämnder och
bolag

• All statistik ska vara uppdelad per kön och ålder

Det här ska vi göra 
2017-2019:

• Uppföljning av jämställdhets- och 
likabehandlingsutbildning. 
Ansvar: Kultur & fritid i 
samarbete med föreningar

• Uppföljning av jämställdhets- och 
likabehandlingsplanerna. 
Ansvar: Kultur & fritid i 
samarbete med föreningar

• Uppföljning av utbildning av 
säkerhetsansvariga
Ansvar: Kultur & fritid i 
samarbete med föreningar

• Redovisa antal aktiva 
medlemmar i föreningen fördelat 
på kön 7-12 år, 13-16 år, 17-20 år.
Ansvar: Föreningar

• Hållbarhetsanalys vid planering 
av nya idrottsanläggningar 
Ansvar: Kultur & fritid 
tillsammans med övriga nämnder 
och bolag 

Idrott för social 
hållbarhet
Det innebär ett samhälle där flickor och pojkar, kvinnor och män 
oavsett kön, könsöverskridande identitet, sexuell läggning, ålder, 
religion, funktionsnedsättning, utländsk bakgrund och 
socioekonomiska förut-sättningar ges möjlighet att utöva idrott och 
motion på likvärdiga villkor utifrån sina skilda behov och 
förutsättningar.
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Idrott för ekologisk 
hållbarhet
Det innebär att på bästa sätt skapa klimatsmarta idrottsanläggningar, 
ur energisynpunkt likväl som placering av anläggningar för att minska 
negativ påverkan på naturen och människors hälsa.

Idrott för ekonomisk 
hållbarhet
Det innebär att möjliggöra idrottslig verksamhet för individen, fören-
ingen och kommunen med en rimlig kostnadsfördelning dem emellan.

Målen är:

• Att idrotts- och motionsanläggningar ska ha en stark miljöprofil
• Att energiförbrukningen ska minska på idrotts- och motionsanläggningar
• Att samverkan mellan Kultur- och fritidsnämnden och andra 

nämnder och bolag ska ske vid planering av nya anläggningar
• Att samverkan mellan Kultur- och fritidsnämnden och andra 

nämnder och bolag ska ske så att utbudet av kollektivtrafik till 
idrotts- och motionsanläggningarna förbättras

• Att ta fram en anläggningsstrategi för att idrotts- och motions- 
 anläggningar ska användas effektivt i framtiden

Målen är:

• Att Kultur- och fritidsnämndens resurser ska användas till att 
möjliggöra idrottslig verksamhet för individen, föreningen och 
kommunen

• Att fortsätta arbetet med översyn av nuvarande anläggningar och 
dess driftskostnader

• Föreningsdrift ska uppmuntras och stödjas eftersom ett ökat ideellt 
engagemang är nödvändigt för att klara av verksamheterna 
långsiktigt

• Använda ekologiskt hållbara 
material.
Ansvar: Gavlefastigheter och 
Kultur & fritid

• Ta fram en kommungemensam 
anläggningsstrategi för idrotts-
anläggningar.
Ansvar: Kultur & fritid i 
samarbete med övriga 
nämnder/bolag

• Fortsätta arbetet med energi 
besparingar på 
idrottsanläggningar.
Ansvar: Gävle Energi, 
Gavlefastigheter, Kultur & fritid

• Hållbarhetsanalys vid planering 
av nya idrottsanläggningar. 
Ansvar: Kultur & fritid 
tillsammans med övriga 
nämnder och bolag 

• Djurhållningsstöd. Nytt stöd 
till ridskolor med 
föreningsägda hästar.
Ansvar: Kultur & fritid

• Taxor och hyreskostnader räknas 
upp årligen.
Ansvar: Kultur & fritid

• Hållbarhetsanalys vid planering 
av nya idrottsanläggningar
Ansvar: Kultur & fritid 
tillsammans med övriga 
nämnder och bolag

• Fortsätta arbetet med energi 
besparingar på 
idrottsanläggningar.
Ansvar: Gävle Energi, 
Gavlefastigheter, Kultur & fritid 
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