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Vår vision
2020 kan alla invånare i Huddinge idrotta och motionera på sina egna villkor. I
kommunen finns ett brett utbud av anläggningar och aktiviteter för olika behov
samt ett mångsidigt, aktivt och framgångsrikt föreningsliv. En aktiv samverkan
mellan många aktörer är en framgångsfaktor och bidrar till att göra Huddinge till
en av de tre mest populära kommunerna i länet.
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Folkhälsa
Idrott och motion är viktigt för ett friskt liv. Att motivera till fysisk aktivitet och
utveckla nya alternativ är en gemensam utmaning för idrottsrörelsen och kommunen. Att utforma en idrottspolitik som gagnar också dem som står utanför
idrottsrörelsen är en del av kommunens ansvar.
Detta vill vi

• Alla ska ha tillgång till ett varierat utbud av aktiviteter, oavsett ålder, kön eller
fysiska förutsättningar.
• Kommunen skapar bred samverkan för att förbättra medborgarnas hälsa.
Så når vi dit

• Verksamheter i kommunens lokaler och anläggningar ska vara drogfri.
• Samverka mellan kommunala förvaltningar för att utveckla nya metoder för att
motivera kommunens invånare till ett aktivt friluftsliv.
• Kommunen informerar om vilka möjligheter som finns till motions- och friluftsliv i Huddinge.
• Kommunen ser över möjligheterna att stötta verksamheter som inte är del av
de ordinarie stödsystemen men bidrar till att stärka folkhälsan.
• Kommunen ser till att det finns varierat utbud och motionsmöjligheter i alla
delar av kommunen.

Barn- och ungdomsidrott
Idrottsrörelsens arbete kretsar till stor del kring fysisk aktivitet för barn och ungdomar. Utformningen av barn- och ungdomsidrotten i Huddinge ska bygga på
en sund värdegrund som tar sin utgångspunkt i Riksidrottsförbundets Idrotten
vill.
Detta vill vi

•
•
•
•

Barn och ungdomar ska kunna idrotta och motionera i sin närmiljö.
Barn och ungdomar ska ha tillgång till bra ledare.
Barn och ungdomar ges möjlighet att idrotta utifrån sin egen ambitionsnivå.
Kommunen stimulerar till dialog mellan skolan och föreningslivet för att
möjliggöra god fysisk aktivitet inom ramen för skoldagen.
• Kommunen vill förmå fler ungdomar att stanna kvar längre i idrotten.
Så når vi dit

• Idrott för barn och ungdom ska följa FN:s barnkonvention.
• Kommunen samverkar med andra aktörer för att inrätta goda
träningsmöjligheter.
• Kommunen stimulerar utvecklingen av metoder för att uppmuntra fler
ungdomar att stanna i föreningslivet även i tonåren.
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Mångfald
Huddinge har en jämförelsevis stor andel invånare med bakgrund från andra
länder. Detta skall finnas med som en röd tråd i all planering kring motion och
idrott där kommunens förvaltningar och bolag är aktiva. Idrotten förenar människor. Idrottsföreningar har därför en särskild möjlighet att bidra till ett samhälle präglat av mångfald. Kommunen och idrottsrörelsen kan göra mer tillsammans för att använda idrottens positiva kraft för mångfald.
Detta vill vi

•
•
•
•

Öka andelen idrottande flickor.
Integrera människor från andra kulturer i idrottsföreningarnas verksamhet.
Stärka föreningslivet i områden där detta är svagt.
Att föreningslivet aktivt arbetar mot all form av diskriminering.

Så når vi dit

• Särskilt stötta bildandet av nya föreningar i områden med svagt föreningsliv.
• Kommunen medverkar till att utöka samverkan mellan etablerade idrottsföreningar och föreningar som samlar människor utifrån etnisk tillhörighet.
• Skapa goda möjligheter till spontanidrott i de delar av kommunen där föreningslivet är svagt.
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Demokrati
Att föreningslivet bedrivs utifrån demokratiska grundvärderingar är en självklarhet och ett grundläggande krav för kommunalt stöd. Det är också något som ska
bidra till och förstärka, inte minst i arbetet med barn och ungdomar. Många barn
och ungdomar får en stor del av sin praktiska skolning i demokrati i den lokala
idrottsföreningen. Föreningarna har därmed en viktig roll i att sprida demokratiska värderingar och stimulera barn och ungdomars aktiva inflytande.
Detta vill vi

• Att barn och ungdomar ges möjlighet att delta i demokratiska arbetsformer där
de kan påverka arbetet i sin förening.
Så når vi dit

• Kommunen samverkar med föreningslivet kring arbetet med demokratiska
värden, värdegrundsfrågor och föreningsdemokrati.
• Kommunen och föreningslivet samverkar för att ta fram en handlingsplan för
att öka barn och ungdomars inflytande över hur verksamheten utformas.
• Kommunen genomför, tillsammans med SISU Idrottsutbildarna, utbildnings
insatser i föreningslivet.
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Samverkan
En god samverkan med aktiva aktörer är en förutsättning för att lyckas med de
ambitioner som genomsyrar det idrottspolitiska programmet. Samverkan behövs
med andra aktörer i övriga samhället.
Detta vill vi

• Utveckla samverkan såväl inom kommunen som med andra aktörer som kan
bidra till goda förutsättningar för idrotten i Huddinge.

Anläggningar och tillgänglighet
God tillgång till bra anläggningar är kommunens absolut viktigaste stöd till föreningslivet. Därför är det viktigt att alltid ha en god och aktuell bild av hur behoven ser ut.
Detta vill vi

• Huddinges invånare och föreningar har tillgång till ett bra och varierat utbud
av idrotts- och fritidsanläggningar.
Så når vi dit

Så når vi dit

• Stärka samverkan mellan kommunen, näringslivet och föreningslivet.
• Kommunen ska aktivt medverka i regionala samverkansgrupper för ett bättre
resursutnyttjande.
• Kommunen ska söka och upprätthålla goda kontakter med den akademiska
världen för att kunna tillgodogöra sig nya rön inom idrottsforskningen.
• Kommunen bedriver regelbundet erfarenhetsutbyte med föreningslivet och
andra kommuner.
• Kommunen genomför regelbundna träffar med föreningslivet för utbyte av
tankar och idéer.

• Föreningslivet ska erbjudas att vara delaktiga i kommunens arbete med att ta
fram behov och prioriteringar av nya anläggningar.
• Kommunen gör en årlig uppdatering av den långsiktiga lokalförsörjningsplanen i vilken föreningarna erbjuds att vara delaktiga.
• Kommunen ska aktivt söka regional samverkan för att nå ett bra resursutnyttjande vad gäller befintliga och nya anläggningar
• Kommunen ska använda digital besöksinformation vid planering och utveckling av nya och befintliga anläggningar.
• Kommunen inför ett klassificeringssystem för spår och leder som tar hänsyn
till människors olika rörelseförmåga.
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Jämställdhet
Män och kvinnor, flickor och pojkar ska ha ett likvärdigt bemötande och lika
möjligheter. Detta är grundläggande för kommunens arbete med idrott.
Detta vill vi

•
•
•
•

Kommunen och föreningslivet värderar mäns och kvinnors idrottande lika.
Kommunen fördelar sina resurser lika mellan könen.
Att föreningslivet aktivt arbetar för en jämställd idrott.
Öka andelen idrottande flickor.

Så når vi dit

• Kommunen bjuder in föreningslivet till dialog om hur idrotten kan göras mer
jämställd.
• Kommunen stöttar föreningar som, med en tydlig dominans av det ena könet,
aktivt strävar efter att uppnå en jämnare fördelning mellan könen bland sina
aktiva.
• Kommunen ser kontinuerligt över hur befintliga resurser fördelas för att stärka
jämställdheten inom föreningslivet.
• Kommunen och SISU Idrottsutbildarna genomför utbildningsinsatser för att
stärka kunskapen i föreningslivet om flickors och pojkars fysiska, psykiska och
sociala utveckling.
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Funktionsnedsättning
Personer med funktionsnedsättning och därmed särskilda behov ska erbjudas
goda möjligheter att idrotta och motionera. Kommunen och föreningslivet kan
därmed bidra till bättre hälsa och ökad livskvalitet för personer med funktionsnedsättning. Alla huddingebor ska erbjudas goda möjligheter att idrotta och
motionera.
Detta vill vi

• Vara en av länets bästa idrottskommuner för personer med funktionsnedsättning.
• Att alla oavsett förutsättningar ska kunna idrotta och motionera.
• Kommunen strävar efter att alla huddingebor ska ges möjlighet att delta i det
ordinarie föreningslivet.
Så når vi dit

• Föreningar och andra aktörer ges bra förutsättningar att samverka med varandra inom och utanför kommungränserna för att skapa ett brett och attraktivt
utbud av idrott.
• Kommunen främjar samverkan med föreningslivet för god tillgänglighet till
idrotts- och motionsanläggningar.
• Kommunen stimulerar till fysisk aktivitet i föreningslivet genom till exempel
prova-på arrangemang.
• Kommunen deltar aktivt i regional samverkan för att kunna sprida bra information om utbudet av idrotts- och motionsaktiviteter.
• Kommunen främjar god tillgång till varierande utbildningsinsatser för att öka
kunskaperna om att idrotta, för personer med funktionsnedsättning.
• Kommunen ger extra stöd till föreningar som tar emot personer med
funktionsnedsättning.
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Bidrag
Ett väl fungerande föreningsstöd gör det möjligt för idrotten att flytta fram sina
positioner och förverkliga sina mål. Föreningsstödet utformas i dialog mellan
kommun och föreningsliv.
Detta vill vi

Utbildning/utveckling
Engagerade, kunniga och välutbildade ledare är en förutsättning för en idrottsrörelse som ger ett bestående bidrag till samhällsutvecklingen. Detta gäller såväl
faktisk kunskap inom den egna idrotten som en levande diskussion kring värdegrundsfrågor.

Detta vill vi

• Bidragsformerna ska anpassas till idrottens utveckling.
• Bidragen ska underlätta för föreningarna att bedriva en kvalitativ verksamhets
utveckling.
Så når vi dit

• Marknadsföring och utveckling av kultur- och fritidsnämndens projektbidrag
för föreningar.
• Kommunen initierar samverkan med föreningslivet för att öka antalet ansökningar om medel från externa bidragsgivare.
• Kommunen samverkar aktivt med andra kommuner i länet kring utformning
av bidrag.

• Kommunen och föreningslivet ska kunna möta framtida krav på kvalitet.
• Kommunen bidrar till att stärka föreningslivets internationella kontakter.
Så når vi dit

• Kommunen utvecklar samverkan med Huddinge idrottsallians.
• En utvecklad ledarutbildning ska sikta såväl mot idrottslig verksamhet som
mot demokrati- och förhållningsfrågor, pedagogik, integration med mera.
• Konkreta utbildningsplaner upprättas i samarbete mellan idrotten, kommunen
och SISU Idrottsutbildarna.
• Kommunen strävar, tillsammans med SISU Idrottsutbildarna, efter att utöka
utbudet av lokala utbildningsinsatser.
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Uppföljning av det idrottspolitiska
programmet
Avgörande för i vilken utsträckning ett reviderat idrottspolitiskt program blir en
framgång är hur väl programmet förankras och följs upp i berörda verksamheter.
Det viktigaste arbetet med det idrottspolitiska programmet börjar efter att detta
antagits. Berörda verksamheter måste arbeta med det idrottspolitiska programmet som ett ”levande” dokument.

Elitidrott

Detta vill vi

Lyckade satsningar på elitidrott kan bidra till att marknadsföra Huddinge som en
framstående idrottskommun i Sverige. En framgångsrik elitidrott i Huddinge
innebär också att det finns positiva lokala förebilder för barn och ungdomar att
se upp till i vardagen.

Så når vi dit

Detta vill vi

• Föreningslivet i Huddinge ska ges goda förutsättningar att bedriva elitidrott.
Så når vi dit

• Kommunen möjliggör för elitsatsande ungdomar att kombinera studier och
träning genom gymnasieskolornas nationella idrottsutbildningar NIU samt
högskolestudier inom Sport Campus Sweden.
• Kommunen uppmuntrar regional samverkan för att stärka möjligheterna till
elitsatsningar i föreningslivet.
• Kommunen ska aktivt motverka alla former av doping inom idrotten.
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• Det idrottspolitiska programmet är ett ”levande” dokument i kommunen och
föreningslivet.

• Det idrottspolitiska programmet ska bidra till att utveckla idrotten i Huddinge.
• Kommunen bjuder tillsammans med SISU Idrottsutbildarna regelbundet in
föreningslivet och andra aktörer till samtal om gemensamma insatser för att
förverkliga intentionerna i det idrottspolitiska programmet.
• Kommunen sprider aktivt det idrottspolitiska programmet i föreningslivet via
de kanaler som står till buds.
• Kommunen bjuder tillsammans med SISU Idrottsutbildarna in föreningslivet
för att gemensamt formulera en handlingsplan för hur det idrottspolitiska programmet ska bli en del i planeringen av den egna verksamheten.
• Kultur- och fritidsnämnden har ett särskilt ansvar för att samordna kommunens arbete med det idrottspolitiska programmets genomförande.
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www.huddinge.se

