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Inledning 
Smedjebackens kommun ska vara en välkomnande kommun med engagemang, trygghet och framtidstro.  

Möjligheterna till fritidsaktiviteter av olika slag är stora inom kommunen. Här erbjuds ett varierat utbud av 

både sommar- och vinteraktiviteter. Till exempel finns ridhus, ishall, bandyplan och fotbollshall med 

konstgräs, tennisbanor, utegym med mera. Liksom fina möjligheter till utförs- och längdskidåkning i 

tätortsnära natur, skridskoåkning, vandring, jakt och fiske.  

Många av kommunens idrottsanläggningar drivs genom föreningssamverkan. Allt ifrån den stora 

idrottsföreningen till den lilla byföreningen är representerade och oavsett storlek på förening är alla lika 

värdefulla för vår kommun. 

 

Syfte och mål 
Syfte och mål med Smedjebackens kommuns Idrottspolitiska program (nämns program i nedan i följande 

text) är att programmet ska stärka kommunens profil som idrott- och friluftskommun, skapa förutsättningar 

till en aktiv fritid för alla, stärka kommunens föreningsliv och interagera med de kommunövergripande 

målen. Vi ska arbeta långsiktigt med programmet och programmet ska ha en bred förankring och vara 

hållbart ett antal år framåt.  

 Hållbarhet 

En kommun för alla 

Alla medborgare ska ha lika möjligheter att känna sig delaktiga i sin fritid, leva ett gott liv och få 

förutsättningar till motion och rörelse genom fritidsaktiviteter. Vi ska i samverkan med föreningarna 

bibehålla och utveckla utbudet av aktiviteter, miljöer för dessa och bidra till integration och jämställdhet. 

Alla ska ges möjlighet att delta på sina villkor.  

En ekokommun i framkant 

Vi ska i samverkan med föreningarna stimulera till och utveckla klimatsmarta lösningar och 

energieffektiviseringar i kommunens idrottsanläggningar.  

 Utveckling 

Hög sysselsättning 

Vi ska stärka föreningslivet och i samverkan med föreningarna bygga ett hållbart och attraktivt samhälle 

där engagemang i och utveckling av föreningsliv och fritidsaktiviteter ska uppmuntras. Besöksnäring och 

idrottsturism ska utvecklas i samverkan med föreningar och andra aktörer. Föreningar och andra aktörer 

ska vara en naturlig samverkanspart. 

Attraktivt boende 

Samtliga medborgare ska ha möjlighet till fritidsaktiviteter i sin närmiljö oavsett om boendet ligger centralt 

eller på landsbygden. Möjligheter till fritidsaktiviteter ska beaktas i samhällsplaneringen.  

 Effektivitet 

Bra ekonomi 

Vi ska ha en långsiktig tillväxt i balans och ha en ekonomi som tillförsäkrar föreningarna en bibehållen 

eller förbättrad nivå på föreningsbidrag, verksamhet och anläggningar.  

Bra verksamhet 

Vi ska verka för att ha närhet, dialog och god service till kommunens föreningar och medborgare. Utbudet 

av idrottsanläggningar, spontanidrottsplatser och andra miljöer för rörelse och motion ska utvecklas i 

samverkan med föreningarna och medborgarna.  
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Fokusområden 

 

Relation till andra styrdokument 
 
Riksidrottsförbundets Strategi 2025  

 Livslångt idrottande 

o Svensk idrott ska vidareutveckla verksamheten så att barn, unga, vuxna och äldre väljer 

att idrotta i förening under hela livet. 

o Svensk idrott ska nå fler idrottsliga framgångar internationellt. 

 Idrottens värdegrund är vår styrka 

o Alla lever och leder enligt svensk idrotts värdegrund. 

 Idrott i förening 

o Svensk idrott ska vidareutvecklas, samverka med andra aktörer och ge goda möjligheter 

att idrotta i förening. 

 Idrotten gör Sverige starkare 

o Idrottsrörelsen är en ännu starkare samhällsaktör. 

Agenda 2030 

 17 globala mål och 169 delmål för hållbar utveckling.   

FN:s barnkonvention 

 FN:s konvention om barnets rättigheter. Består av 54 artiklar.  

Översiktsplan för Smedjebackens kommun  

 Översiktsplan 2018.  

  

 

 Folkhälsa  

Fritidsaktiviteter, idrott och motion ger rörelse, glädje och gemenskap och är viktiga för våra 

medborgares fysiska och psykiska välmående.  

 Idrottsanläggningar, spontanidrottsplatser och andra miljöer  

Stimulerar, lockar och inspirerar till fritidsaktiviteter, idrott och motion.   

 Föreningslivet  

Engagemang och utveckling, en naturlig och viktig del av vårt samhälle. 

 Skola/förskola 

Barn och ungdomar uppmuntras att skapa intresse och öka sin kunskap om välmående, hälsa 

och fysisk aktivitet. 

 Friluftslivet  

Mångfald av möjligheter till friluftsliv året runt.  

 

 



4 
 

Folkhälsa 
I kommunen finns det goda förutsättningar till fritidsaktiviteter, motion och rörelse som är viktigt för vår 

hälsa och välmående. Det är nära och lättillgängligt till kommunens idrottsanläggningar och till naturen 

med oändliga möjligheter av träning och friluftsaktiviteter.  

Att motivera medborgare till att delta i fritidsaktiviteter är en gemensam utmaning för kommunen och 

kommunens föreningar. Alla de satsningar som görs för att stimulera till ett rikt och varierande utbud av 

fritidsaktiviteter är viktiga i vårt samhälle. (Översiktsplan Smedjebackens kommun, Folkhälsa) 

 

Barn och unga 

 
Mål 

 Alla barn och unga ska välkomnas, uppmuntras och stimuleras 

till daglig fysisk aktivitet genom nyfikenhet, lek och idrott. 

 Barn och unga ska få delta i fritidsaktiviteter efter sin egen 

förmåga och aktiviteten ska bygga på barnets behov.  

 Vi ska uppmuntra till ett utbud av olika fritidsaktiviteter, 

samverka mellan föreningar och kommun.  

 Bristen på utrustning för fritidsaktiviteter får inte hindra barns och 

ungas utveckling genom fysisk aktivitet och föreningsliv. I 

samverkan mellan föreningar och kommunen så erbjuds 

utrustning att låna kostnadsfritt.  

 Föreningsverksamhet som har aktiviteter riktad mot barn och 

unga är förenlig med FN:s barnkonvention.  

 Kommunen ska genom nolltaxa för barn och unga uppmuntra 

föreningar att nyttja idrottsanläggningar för olika fritidsaktiviteter.  

 Kostnadsfria lovaktivteter ska anordnas i samverkan med 

föreningar och bidra till meningsfulla skollov och ska stimulera till 

rörelse, lek, gemenskap och fortsatt föreningsliv under resterande del 

av året.  

(RF:s strategi 2025, FN:s barnkonvention artikel 2, 6, 15, 23, 24 och 31. Agenda 2030 mål 1, 3, 5 och 16.) 

 

Vuxna  

 
Mål 

 Vuxna ska stimuleras och uppmuntras till daglig fysisk aktivitet genom fritidsaktiviteter, motion 

och idrott. Vuxna ska få delta utifrån sin förmåga. 

 Kommunens ska uppmuntra föreningar och privatpersoner att hyra och nyttja idrottsanläggningar 

för fritidsaktiviteter.  

 Utegym, elljusspår och andra idrottsanläggningar utomhus ska marknadsföras i samverkan med 

föreningarna.  

(RF:s strategi 2025. Agenda 2030 mål 3, 5, 11 och 16.) 

  

Rampen Prästabadet 
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Äldre +65 
 
Mål 

 Äldre ska stimuleras och uppmuntras till daglig fysisk aktivitet genom fritidsaktiviteter, 

gemenskap, motion och idrott. Äldre ska få delta utifrån sin egen förmåga.   

 Kommunen ska stimulera föreningar och privatpersoner att skapa och leda aktiviteter för 

målgruppen äldre.  

 Kommunen ska uppmuntra föreningar och privatpersoner att hyra och nyttja idrottsanläggningar 

för fritidsaktiviteter. 

 Utegym, elljusspår och andra idrottsanläggningar utomhus ska marknadsföras i samverkan med 

föreningarna.  

(RF:s strategi 2025. Agenda 2030 mål 3, 5, 11 och 16.) 

 

Idrottsanläggningar, spontanidrottsplatser och andra miljöer  
I kommunen finns ett brett bestånd av idrottsanläggningar, 

spontanidrottplatser och andra miljöer för idrott och 

motion. Med andra miljöer för idrott och motion menas 

platser som inte är specifikt anlagda. 

Idrottsanläggningarna och spontanidrottsplatserna är 

koncentrerade till Smedjebacken, Söderbärke, Vad, 

Hagge och Harnäs. Många av dessa nyttjas under dagtid 

av skolor och förskolor för att på eftermiddagar, kvällar och 

helger nyttjas av föreningar, privatpersoner och andra 

aktörer.  

Utöver idrottsanläggningarna och spontanidrottsplatserna i 

tätorterna så finns anläggningar för skytte, längdskidor, golf, 

boule- och fotbollsplaner och andra fritidsaktiviteter belägna i 

byarna runt om i kommunen. (Översiktsplan Smedjebackens kommun, 

Rekreation och friluftsliv) 

 
Mål 

 Idrottsanläggningar, spontanidrottsplatser och andra miljöer för idrott och motion som finansieras 

av skattemedel ska vara tillgängliga, trygga, attraktiva och säkra.  

 Föreningar som har verksamhet/träning som främjar folkhälsan och stimulerar till motion och 

rörelse ska ges möjlighet att boka tider i kommunens anläggningar enligt kommunens 

bokningspolicy och hyresvillkor för lokaler och idrottsanläggningar.  

 Nyttjandegraden ska öka i kommunens idrottsanläggningar. Idrottsföreningar, träningsläger, 

mässor, utställningar och andra aktiviteter ska välkomnas.  

 Vid uthyrning till kommersiella aktörer så ska intäkten för uthyrningen bära sina egna kostnader. 

 Kommunen ska tillhandahålla ett bokningssystem som upplevs enkelt och bokning kan ske digitalt 

eller via kontakt med Fritidsavdelningen. Bokningen av tider i idrottsanläggningarna fördelas 

enligt Hyresvillkor för lokaler och idrottsanläggningar. Bokningsmöten hålls två gånger/år i 

samverkan med föreningarna.  

 För föreningar som driver idrottsanläggningar, spontanidrottsplatser och andra miljöer för idrott 

och motion genom föreningsmedverkan så ska uppdragen vara tydliga genom 

överenskommelser/avtal och ske i nära samverkan med kommunen.  

 Föreningarna kan erhålla ekonomiskt stöd för drift i form av driftbidrag och/eller föreningsbidrag 

som regleras i Riktlinjer för föreningsbidrag. Föreningsbidrag ansöks årligen.  

 (Översiktsplan Smedjebackens kommun. RF:s strategi 2025. FN:s barnkonvention artikel 2, 15, 23 och 31. Agenda 2030 

mål 3, 5, 10, 11 och 16.) 

Herosvallen 
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Harnäs IP 

Föreningslivet  
I Smedjebackens kommun är föreningslivet en naturlig och viktig del av vårt samhälle. Allt ifrån den stora 

idrottsföreningen till den lilla byföreningen är representerad. Föreningslivet bidrar till en levande, attraktiv 

och trygg kommun som ger våra medborgare god och jämlik folkhälsa genom föreningsliv och aktiv fritid.  

Idrottsföreningarna utövar tillsammans ett 20-tal olika idrotter och bedriver verksamhet genom träning och 

tävling i samtliga åldersgrupper. Av kommunens tävlingsidrott så utgör elitidrotten en liten del men den är 

av stor betydelse för kommunen. Elitidrotten skapar förebilder och inspirerar barn och unga att utöva 

rörelse och idrott. Kommunens elitidrottare bidrar också till att marknadsföra Smedjebacken som 

idrottskommun. 

I kommunen finns även föreningar som inte är renodlade idrottsföreningar men som bedriver någon form 

av fysik rörelse. Ett ex. är pensionärsföreningarna som har boule, stavgång, dans och bowling med mera 

att erbjuda i sina program. 

Runt om i kommunen finns bygdegårdsföreningar, byföreningar och samfälligheter med ett stort 

engagemang i att skapa aktiviteter. Flera av dem är lokalägande och driver bystugor och andra 

gemensamma ytor såsom badplatser, fotbolls- och bouleplaner, vandringsleder och skidspår.  

 
Mål 

 Föreningarna ska ses som en resurs för positiv samhällsutveckling och medverka till att 

Smedjebacken ska vara en välkomnande kommun med engagemang, trygghet och framtidstro. 

 Kommunen ska arbeta för att öka jämställdheten inom föreningslivet och undanröja hinder i form 

av kön, könsidentitet, etnisk tillhörighet, religion, funktionsvariation, sexuell läggning eller ålder 

som finns för idrottande och deltagande i förening.  

 Kommunen ska samverka med föreningarna för att förebygga och motverka diskriminering, 

kränkningar och trakasserier inom föreningslivet i syfte med att få till goda förutsättningar för idrott 

och motion. Dialog och samverkan håller idrotten levande. 

 Kommunen beviljar ekonomiskt stöd till föreningar och ska genom nolltaxa till aktiviteter för barn 

och unga främja fritidsaktiviteter, motion och rörelse samt främja det ideella arbetet som utgör ett 

viktigt komplement till samhällets övriga resurser. 

 Kommunen vill skapa förutsättningar för samverkan kring elitidrott och idrottsliga framgångar och 

ska uppmärksamma idrottsliga framgångar. 

 Kommunfullmäktige ska årligen avsätta medel att fördela mellan de föreningar som uppfyller 

grundvillkoren för föreningsbidrag. (Riktlinjer föreningsbidrag kommunstyrelsen Dnr. 2016.124).  

(Översiktsplan Smedjebackens kommun, övergripande mål. RF:s strategi 2025, FN:s barnkonvention artikel 15 och 31. 

Agenda 2030 mål 3, 5, 10, 11 och 16.) 
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Dialog och samverkan 
Dialogen med föreningarna är uppbyggd på en modell där dialog med samtliga kommunens föreningar 

ska ske flera gånger/år. Dialog sker genom Fritidsavdelningen kan ske digitalt eller fysiskt.  

 Ordförandeträffar för kommunens idrottsföreningar ska ske två gånger/år. Vår och höst.  

 Föreningsråd som är knutna kring till olika idrotts- och aktivitetsområden i kommunen träffas två 

gånger/år. Vår och höst.  

 Samverkan övriga föreningar, kommunen ska verka för dialog minst två gång/år med respektive 

förening.  

 RF-SISU och andra specialförbund.  

 

Skola/Förskola 
Barn och unga tillbringar en stor del av sin tid i skola eller förskola. Skolan och förskolan har därmed en 

viktig roll med att få barn och ungdomar att skapa intresse och öka sin kunskap om välmående, hälsa och 

fysisk aktivitet. Fysisk aktivitet bidrar till att barn och unga får bättre koncentration, inlärningsförmågan 

ökar och barn och unga uppnår lättare skolans kunskapsmål. 

 
Mål 

 Skoldagen ska inneha en naturlig del av fysisk aktivitet med rörelse, 

idrott och friluftsliv.  

 Skolgårdarna ska vara trygga, säkra och stimulera till fysisk aktivitet 

på ett lustfyllt sätt. Studiemiljöer och utrustning för rörelse, idrott och 

friluftsliv ska prioriteras.   

 Skolidrottsföreningar ska etableras i kommunens grundskolor. 

Skolidrottsföreningarna ska vara en viktig byggsten när det gäller 

aktiviteter i anslutning till eller direkt efter skoltid. 

 Kommunens föreningar ska ses som en resurs och bjudas in till 

samverkan med skola och förskola.  
(Översiktsplan Smedjebackens kommun, övergripande mål. RF:s strategi 2025, FN:s 

barnkonvention artikel 2, 6, 15, 23, 24, 28, 29 och 31. Agenda 2030 mål 3, 5, 10, 11 och 

16.) 

 

Friluftsliv 
Naturen i Smedjebackens kommun erbjuder en mångfald av möjligheter till olika friluftsupplevelser. 

Skogen och de många sjöarna är viktiga för kommunens attraktivitet och ger möjlighet till naturupplevelse 

i tätortsnära eller ostörd miljö. Det är viktigt att ta vara på de resurser och de möjligheter som det ger.  

Att vistas i natur- och rekreationsområden har stor betydelse för medborgarnas hälsa och livskvalitet. 

Kommunens natur- och rekreationsområden uppmuntrar till olika fritidsaktiviteter, motion och rörelse för 

alla åldrar året runt.  

 
Mål 

Kommunen ska samverka med föreningar, markägare och entreprenörer i syfte att få till goda 

förutsättningar, kunskap och tillgänglighet, för friluftsliv och rekreation.  

 Den attraktiva tätortsnära friluftsmiljön ska i möjligaste mån tillgängliggöras och skyddas från 

exploatering. 

 Störande friluftsaktiviteter (ex. skjutbanor och motoranläggningar) ska lokaliseras så att de i 

möjligaste mån inte kommer i konflikt med andra intressen. 

 (Översiktsplan Smedjebackens kommun, rekreation och friluftsliv. FN:s barnkonvention artikel 15 och 31. Agenda 2030 

mål 3, 11 och 16.) 

Sommarkul 
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Uppföljning 
Programmet ska följas upp och revideras i samband med Översiktsplanen.  

 

Bilagor 
Bilaga 1 - Riksidrottsförbundets strategi 2025 

Bilaga 2 - Barnkonsekvensanalys Idrottspolitiskt program Smedjebackens kommun 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siw Östlund 

Fritidschef  

Smedjebackens Kommun 
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