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Inledning 

Syfte 
Genom denna fritidspolitiska strategi vill Eslövs kommun verka för att 
skapa förutsättningar för ett aktivt och meningsfullt fritidsliv för Eslövs 
invånare, med särskilt fokus på barn och unga. Genom att stärka fritidens 
roll i samhället och i kommunens utvecklingsarbete kan Eslövs kommun 
bidra till att främja folkhälsa, livskvalité och välbefinnande för Eslövs 
medborgare.  
 
För att få ett verkligt genomslag för folkhälsan, krävs en bred förankring 
och samsyn på fritidens betydelse inom kommunens alla verksamheter och 
den idéburna sektorn. De olika politikområdena påverkar varandra i arbetet 
med att skapa förutsättningar för en aktiv fritid. Här kan den fritidspolitiska 
strategin fylla en viktig funktion i att samordna och visa på helheten. 
Med en långsiktig fritidspolitisk plattform kan vi också underlätta 
prioriteringar och vägval som krävs för att vara en aktiv, attraktiv och 
rörelserik kommun vilket i sin tur bidrar till att skapa “en hållbar, spännande 
kommun där människor möts, utvecklas och trivs”1.  
 

Avgränsning 
Syftet med att ta fram en fritidspolitisk strategi istället för en idrottspolitisk 
är att inkludera fler faktorer som påverkar möjligheten till en meningsfull 
fritid. Fritid definieras som den fria tid som man kan disponera och använda 
för att öka livskvalité och välbefinnande.  Strategin präglas av ett starkt 
folkhälsoperspektiv och omfattar de folkhälsoaspekter som berör idrotts- 
och fritidsfrågor. När det gäller föreningar inkluderar fritidsområdet både 
idrotts- och friluftsföreningar, men även pensionärs-, funktionshinder- och 
sociala föreningar samt andra fritidsaktiviteter. Kulturfrågor- och föreningar 
behandlas inte av strategin. Motsvarande program finns för kulturområdet2.   

 
  

                                                 
1 Eslövs kommun, Eslövs kommuns handlingsprogram 2019-2022, 

eslovs_kommuins_handlingsprogram-2019-2022_webb.pdf 
2 Kulturpolitiskt program för Eslövs kommun 2017-2025: https://eslov.se/wp-
content/uploads/kulturpolitiskt-program-for-eslovs-kommun-2017-2025.pdf  
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Fritid i Eslöv och omvärlden 

Fritid, policyer och rättigheter 
Rätten till fritid och idrott finns tydligt angiven i ett flertal internationella 
överenskommelser som Sverige har anslutit sig till. I FN:s allmänna 
förklaring om mänskliga rättigheter (Artikel 24) samt i konventionen för 
barnets rättigheter slås rätten till lek, vila och fritid fast. Rätten att delta i 
fritidsaktiviteter och idrott fastslås även i FN:s konvention om avskaffande 
av all slags diskriminering av kvinnor (Artikel 13) samt i FN:s konvention 
om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (Artikel 30).  
 
Fritidsområdet är inte en del av kommunens lagstadgade ansvar i Sverige, 
men flera internationella och nationella policyer visar på vikten av en aktiv 
fritid för en god folkhälsa. Därför utgår vi ifrån det nationella 
folkhälsopolitiska målet att skapa förutsättningar för en god och jämlik 
hälsa och minska de påverkbara hälsoklyftorna, och hur fritid kan bidra till 
det. 

Agenda 2030 
Idrott, rörelse och en aktiv fritid är även viktiga faktorer för hållbar 
utveckling och arbetet med Agenda 2030. I deklarationen för Agenda 2030 
beskrivs hur ”idrotten i ökande grad bidrar till utveckling och fred genom 
att främja tolerans och respekt och även bidrar till att öka kvinnors och 
ungdomars, enskilda personers och samhällens egenmakt, liksom till 
målsättningar i fråga om hälsa, utbildning och social inkludering”.  
 
Agenda 2030 och de globala målen har inarbetats i kommunens mål för 
mandatperioden, och även fokusområdena för den fritidspolitiska strategin 
avser bidra till flera av dem. Inom strategin identifierar vi hur varje område 
bidrar till de globala målen och kommunens övergripande arbete med 
Agenda 2030.   

Varför är en aktiv fritid viktig?  
Fysisk aktivitet och rörelse är en friskfaktor. För barn och unga i åldrarna 6-
17 år tyder flera studier på att fysisk aktivitet kan ha särskilt positiva 
effekter på hälsan under uppväxten, både för den fysiska och psykiska 
hälsan, samt skolstress och prestation. Utöver detta finns det även evidens 
på att om man har varit fysiskt inaktiv tidigt i livet behåller man det 
beteendet i vuxenlivet.    
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En meningsfull fritid innefattar inte bara idrott och fysisk aktivitet; lika 
viktigt är det sociala, kulturella och demokratiska värde som ett brett 
fritidsutbud kan tillföra. Detta har en viktig roll i att bygga social 
gemenskap, öka delaktighet och stärka personers sociala kapital. Att skapa 
förutsättningar för en aktiv och meningsfull fritid är därför viktigt för att 
förbättra folkhälsan och livskvalitén bland kommunens invånare. 

Utmaningar och trender i omvärlden och Sverige 
WHO (2017) identifierar fysisk inaktivitet som den fjärde största riskfaktorn 
för dödlighet och en stor riskfaktor för ohälsa i ett globalt perspektiv 
(Folkhälsomyndigheten, 2019). Detta orsakar kostnader för både individen 
och samhället.  
 
Förutsättningar för en god hälsa skiljer sig markant mellan olika grupper.3 
Flera studier har visat att socioekonomiska faktorer, kön, ålder och att ha en 
eller flera funktionsnedsättningar har en stor påverkan på barns 
levnadsvanor och möjlighet till fysisk aktivitet4. ”Pep-rapporten 2020” visar 
att bara två av tio barn i Sverige når den rekommenderade mängden fysisk 
aktivitet. Andelen minskar med stigande ålder, och tonårstjejer är den grupp 
som är minst aktiv där bara 1 av 10 uppfyller rekommendationerna. 
Socioekonomiska faktorer och funktionsnedsättning spelar även här en roll. 
Dessa skillnader mellan grupper syns också inom deltagandet i 
föreningslivet5.  
 
Inom samhället ser vi en ökad individualisering där allt fler vill kunna välja 
hur och när de tränar och engagerar sig utifrån egna önskemål. Synen på 
idrott och motion har också förändrats; att tävla och prestera har blivit 
mindre viktigt och faktorer som att ha roligt, flexibilitet och hälsa har blivit 
allt viktigare. Brist på tid och ork hos unga talar för behov av tillgängliga 
och flexibla möjligheter att utöva idrotts- och fritidsaktiviteter6. 
Organisationer inom sport- och fritidsområdet står för nästan 15% av 

                                                 
3 SOU (2016), Det handlar om jämlik hälsa; Folkhälsomyndigheten (2020), Folkhälsans 
utveckling – årsrapport 2020  
4 Generation Pep (2020), Pep-rapporten 2020; SOU (2016), Det handlar om jämlik hälsa 
5 Centrum för idrottsforskning (2017) Resurser, representation och riktig idrott; Centrum 
för idrottsforskning (2018) Idrotten och (o)jämlikheten – I medlemmarnas eller samhällets 
intresse? 
6 Ungdomsbarometer & Riksidrottsförbundet (2016), Ungas tränings- och motionsvanor; 
MUCF (2020) Ungas rätt till en meningsfull fritid – tillgång, trygghet och hinder; Centrum 
för Idrottsforskning, Idrottsstatistik: https://idrottsstatistik.se/, 
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Skånes idéburna sektor7 och har en viktig roll i att aktivera barn och unga.  
För att få fler att vilja och kunna delta i fritidsaktiviteter behöver vi sänka 
trösklarna och utveckla verksamheter där man kan delta på olika sätt utan 
krav på resultat. För att möta dessa behov så genomgår svensk idrottsrörelse 
en stor omställning för att ”arbeta för livslång idrott i förening för alla, 
oavsett bakgrund, ålder, kön, ambitionsnivå eller andra förutsättningar”8.  
 
Vi står även inför stora utmaningar till följd av coronapandemin där flera 
studier nu tyder på att den har lett till en minskning av fysisk aktivitet och 
deltagande i fritidsaktiviteter9. Rapporten ”Ett år med corona” från 
Riksidrottsförbundet visar att pandemin har haft omfattande negativa 
konsekvenser på idrottsföreningar med minskat idrottande och träning, färre 
ledare och funktionärer samt minskat engagemang från föräldrar. Detta har 
lett till en oro för att många inte kommer tillbaka till idrotten och 
föreningslivet, särskilt bland unga. Därför är det särskilt viktigt att stödja 
föreningar i att återuppta sin verksamhet och få barn och unga att hitta 
tillbaka.  
 
Parallellt med en utveckling av föreningslivet måste vi skapa plats för de 
som inte tar del av föreningsidrotten och skapa förutsättningar för aktiva 
livsmiljöer och rörelse i vardagen. Att skapa attraktiva, tillgängliga och 
inkluderande ytor för olika sorts rörelse, lek och aktivitet blir allt viktigare i 
utformningen av den fysiska miljön för att alla barn ska få en aktiv start i 
livet, utveckla rörelseförståelse och en vilja att vara aktiva hela livet10. 
Eslövs befolkning prognosticeras öka med ca 5000 personer fram till 2030. 
Gruppen 0-19 år förväntas öka med 14% (1400 personer). För att fånga upp 
olika behov måste vi, kommun och föreningsliv tillsammans, skapa 
förutsättningar för personer att vara aktiva båda i och utanför föreningar, 
och göra Eslöv till en rörelserik kommun. 
 

Eslöv: Insamlingsarbete och dialog 
Som en del i arbetet med att ta fram den fritidspolitiska strategin har olika 
insamlingsarbeten genomförts i form av en demografisk analys, 

                                                 
7 Nätverket  - Idéburen Sektor Skåne (2015),  IDÉBUREN SEKTOR I SKÅNE - 
Kartläggning 2015 
8  Riksidrottsförbundet (2018), Strategisk plan för idrottsrörelsen 
9 Riksidrottsförbundet (2021), Ett år med corona – maj 2021 
10 Trivector och White (2020), Planeringsverktyg – stödjande fysiska livsmiljöer, SOU; 
Riksidrottsförbund och Movium (2019), Rörelserik stadsutveckling 
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enkätundersökning bland högstadieelever, dialog med föreningar, samt 
dialog med kommunens förvaltningar. Nedan beskrivs de olika processerna 
och resultaten från arbetet.  

Analys av demografiska statistikområden 
Som en del av insamlingsarbetet har vi använt oss av Geodata från SCB:s 
Demografiska statistikområden11 (DeSO) för att identifiera vilka områden 
som har behov av särskilda insatser utifrån andelen barn och unga, kön och 
socioekonomisk bakgrund. Statistiken kommer att användas i 
implementeringen av åtgärderna.  

Enkätundersökning  
Sammanlagt svarade 332 högstadieelever i årskurs 7-9 på en enkät om sina 
fritidsvanor. De sammanfattande resultaten är:  
 

 Föreningslivet engagerar många och ungefär hälften av de svarande 
tränar i en förening.  

 En tredjedel av de svarande har inte någon fritidsaktivitet alls.  
 En stor andel har slutat med någon fritidsaktivitet under det senaste 

året. De största anledningar till detta var att det tog för mycket tid, 
man behövde fokusera på skolan och/eller man orkade inte. 

 Svaren analyserades även utifrån kön och socioekonomisk bakgrund 
(baserad på DeSO data). Från svaren kan vi se att det finns 
könsskillnader och geografiska skillnader mellan ungdomarna. Detta 
liknar resultaten i andra studier där tjejer och personer som bor i 
områden med lägre socioekonomisk status deltar i mindre 
utsträckning än övriga.   

 E-sport är ett av unga killars största fritidsintresse.  
 Det finns en önskan om olika typer av anläggningar och platser för 

rörelse och möten, till exempel mötesplatser för ungdomar, 
skatepark, idrottsplaner i olika former samt längre öppettider för de 
platser som finns. 

 

Dialog med föreningar 
För att undersöka hur vi, kommun och idéburen sektor, gemensamt kan ta 
oss an de utmaningar nutiden och framtiden ger oss, och utveckla området 
fritid och föreningsliv, har vi haft dialog med 17 föreningar kring fem 

                                                 
11 SCB, DeSO demografiska statistikområden: https://www.scb.se/hitta-statistik/regional-
statistik-och-kartor/regionala-indelningar/deso---demografiska-statistikomraden/  
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områden: föreningsliv och stöd; inkludering och delaktighet; anläggningar, 
lokaler och tillgänglighet; samverkan och evenemang. Därefter har vi bjudit 
in till en referensgrupp för att ta fram gemensamma prioriteringar. Alla 
föreningar har bjudits in och följande har deltagit: EAI Bordtennis, Eslövs 
IK, Eslövs HF, Marieholms byaförening, Trollenäs IF/Parasport, 
Frisbeesport Eslöv, Dansa åh Le och Stehags intresse- och 
försköningsförening.  
 
Föreningarna upplever flera utmaningar kopplade till engagemang och 
medlemsvärvning samt inkludering och delaktighet men de områden som 
ansågs vara viktigast att jobba vidare med var behov av lokaler och 
anläggningar, och samverkan med kommunen där bättre kommunikation 
och återkoppling till föreningar önskas.  
 
Dialog med kommunens förvaltningar 
För att ta fram en nulägesbild och gemensamma prioriteringar genomfördes 
en rad olika workshops med ledningsgrupper och de berörda förvaltningarna 
inom kommunen. Fem områden ansågs viktigast att jobba vidare med:   
 

 Jämlika förutsättningar för en meningsfull fritid 
 Rörelse och aktivitet i den fysiska planeringen 
 Tillväxt och Eslövs attraktivitet 
 Natur och friluftsliv 
 Samverkan – förvaltningsövergripande och med föreningsliv 

 
Efter workshopparna har vi haft två referensgruppsträffar för att ta fram 
åtgärder kopplade till fokusområdena som beskrivs nedan.  
 

Nästa steg 
Kunskapsinsamlingen och dialogarbetet har gjort det tydligt vilka områden 
som är extra angelägna att fokusera på under de kommande åren. Därför 
kommer åtgärderna i denna strategi att utgå ifrån följande områden: 

 Jämlika förutsättningar för en meningsfull fritid 
 Varierande former för idrott, motion och fritid 
 Fysiska förutsättningar för en aktiv fritid 
 Samverkan  

 
Dessa olika fokusområden har en stark inbördes påverkan på varandra och 
samspelet mellan dem är viktigt för strategin i sin helhet och arbetet med att 
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skapa en aktiv, attraktiv och rörelserik kommun. Genom dialogsamtal har vi 
tagit fram mål och ansvarsområde för varje fokusområde. En separat 
handlingsplan, som antas politiskt tillsammans med strategin, bifogas med 
åtgärder och ansvarsfördelning för varje mål. 
 
Strategin ska verka för att alla Eslövsbor ska ha tillgång till meningsfulla 
fritidsaktiviteter. Samtidigt ser vi att vissa grupper är underrepresenterade 
inom fritidslivet. För att minska dessa skillnader inriktar strategin sig 
särskilt på följande prioriterade grupper: 

 Barn och unga, med särskilt fokus på unga tjejer (särskilt med 
utomeuropeisk bakgrund) och socioekonomiskt svaga grupper 

 Nyanlända12 
 Personer med funktionsnedsättningar 
 Äldre 

 
  

                                                 
12 Nyanländ: person som beviljats uppehållstillstånd som flykting eller av andra skyddsskäl. 
Det gäller också anhöriga till personer med sådan status.  
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Fokusområden 

Jämlika förutsättningar för rörelse och aktivitet  
Goda förutsättningar för en aktiv fritid och ett socialt deltagande är en viktig 
del av arbetet för en god folkhälsa i Eslöv. Utgångspunkten för arbetet med 
den fritidspolitiska strategin är att idrott och fritidsaktiviteter ska vara 
tillgängliga för alla på lika villkor. Samtidigt ökar klyftorna mellan 
människor i samhället, vilket inte minst reflekteras i idrotts- och fritidslivet 
där vissa grupper har sämre förutsättningar att delta. Därför behövs ett aktivt 
arbete med att skapa jämställda och jämlika förutsättningar för rörelse och 
aktivitet.    
 
Flera studier visar på att andelen barn och unga som deltar i idrotts- och 
fritidsaktiviteter minskar med stigande ålder. Detta gäller särskilt tjejer, som 
ofta upplever att de har mindre tid, behöver fokusera mer på skolan och är 
mindre bekväma i idrottsmiljön. Vi ser även att det finns stora skillnader 
mellan olika grupper, där socioekonomiskt svaga grupper, nyanlända, äldre 
samt personer med funktionsnedsättningar generellt är mindre aktiva. 
Orsaker till detta kan vara mindre tid, ekonomiska hinder, brist på nätverk 
eller kunskap om hur man deltar eller att aktiviteterna inte upplevs som 
tillgängliga.  Det är därför viktigt för Eslövs kommun att arbeta för att 
minska dessa hinder, och skapa goda förutsättningar för deltagande i 
fritidslivet, med särskild hänsyn till strategins prioriterade grupper.  
 
 
Mål Ansvarig nämnd 
Skapa bättre förutsättningar för meningsfulla 
fritidsaktiviteter för: 

 Barn och unga, med särskilt fokus på unga 
tjejer och socioekonomiskt svaga grupper 

 Nyanlända barn och vuxna 
 Äldre 
 Personer med funktionsnedsättningar 

 

Kultur- och  
fritidsnämnden, 
kommunstyrelsen, barn- 
och familjenämnden, 
gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden, 
vård- och 
omsorgsnämnden 

Verka för en bra geografisk spridning av 
fritidsaktiviteter i hela kommunen  

Kultur- och  
fritidsnämnden 
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Varierande former för idrott, motion och fritid 
Föreningslivet är det forum där de flesta barn och unga är aktiva på sin 
fritid. Utöver själva idrotten och motionen tillför föreningslivet viktiga 
sociala, demokratiska och kulturella värden som bidrar till ungas utveckling 
och deltagande i samhället. Samtidigt ser vi en trend där allt fler väljer att 
träna och aktivera sig utanför föreningslivet, och intresset för spontanidrott 
och egenorganiserad idrott växer. Utifrån dessa behov, behöver vi, 
tillsammans med föreningslivet, skapa utrymme för personer att delta i 
fritidsaktiviteter på olika sätt.  
 
Organiserad idrott och föreningsliv 
I Eslöv har vi ett rikt och aktivt föreningsliv som engagerar många, och som 
spelar en viktig roll i folkhälsoarbetet. Elitidrotten och den organiserade 
idrotten bidrar till att skapa ett större intresse för idrotten samt att inspirera 
och engagera nya generationer. Samtidigt växer intresset för breddidrott, 
och behovet av verksamheter utan tävling och krav på resultat ökar. Detta är 
viktigt för att kunna behålla fler inom föreningslivet och idrotten, så länge 
som möjligt vilket framförallt gäller för strategins prioriterade grupper (se 
s.10). Även Riksidrottsförbundet påpekar behovet av att utveckla och 
förändra föreningsverksamhet i takt med samhällsutvecklingen, och att hitta 
nya strukturer och former för att göra det enklare för fler att delta.   
 
Eslövs kommun och föreningslivet behöver därför också hitta sätt att sänka 
trösklarna in till föreningsliv och skapa möjligheter för fler att vara med på 
olika sätt. (Exempel på detta skulle kunna vara prova-på-tillfällen, frivillig 
anmälan, motionsgrupper för olika åldrar.)  
 
Möjligheter till egenorganiserad idrott och spontanidrott 
Allt fler vill kunna välja när man vill aktivera sig samt var och med vem. 
Att skapa möjligheter för spontanidrott kan vara ett sätt att få fler i rörelse, 
skapa större social samvaro och nå grupper som inte är aktiva inom den 
traditionella föreningsidrotten. Spontanidrottsplatser fungerar ofta också 
som öppna mötesplatser där olika invånare kan träffas oavsett etnicitet, 
socioekonomi, ålder, fysiska förutsättningar eller kön. 
 
Det är därför viktigt att utveckla vårt arbete med att skapa förutsättningar 
för spontanaktiviteter. Särskilt fokus bör läggas på tjejer och deras 
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spontanidrottande eftersom tidigare forskning visar att spontanidrottsmiljöer 
oftast domineras av pojkar/killar13. 
 
Mål Ansvaring 

nämnd 
Stötta utvecklingen av breda och varierande former för idrott 
och fritidsaktiviteter 
 

Kultur- och  
fritidsnämnden 

Stötta idrottsföreningars utveckling i linje med RF-SISU 
Skånes "Strategi 2025" 
 

Kultur- och  
fritidsnämnden 

Utveckla arbetet med värdegrundsfrågor tillsammans med 
föreningar 
 
 

Kultur- och  
fritidsnämnden 

Uppmuntra föreningar att ta hänsyn till miljöaspekter i sin 
verksamhet 

Kultur- och  
fritidsnämnden 

Verka för att stötta elitidrott i Eslöv 
 

Kommunstyrelsen 

Stärka erbjudandet av öppna och trygga mötesplatser för barn 
och unga i kommunen 

Kultur- och  
fritidsnämnden 

 
 
   

                                                 
13 Croner M (2017), Tjejers villkor på spontanidrottsplatser, SLU; Blomdahl. U, mfl. 
(2012), Spontanidrott för vilka, Unglivsstil; Fahlén, J (2007) Näridrottsplatser och 
spontanidrott, RF och Umeå universitet 
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Fysiska förutsättningar för en aktiv fritid  
Den fysiska miljön har en direkt påverkan på folkhälsa, levnadsvanor och 
förutsättningar för rörelse och en aktiv fritid. Eslövs kommuns arbete med 
att skapa fysiska förutsättningar för en aktiv fritid innefattar allt från 
planering och tillgång till idrotts- och anläggningsytor, grön- och 
rekreationsområden och mötesplatser till utformning av utemiljö, 
bostadsområden och skolgårdar. Planering av dessa ytor påverkar även olika 
målgruppers möjlighet till och motivation för olika sorters rörelse och 
aktivitet. Ett socialt hållbart Eslöv behöver skapa platser för människor att 
mötas, utvecklas och motionera utifrån egna förutsättningar och önskemål. 
För att göra detta måste flera olika perspektiv beaktas. 
 
En förutsättning för ett aktivt och rikt fritids- och föreningsliv är att det 
finns attraktiva och tillräckligt många anläggningar och ytor för rörelse och 
aktivitet. Med en växande befolkning vill Eslövs kommun att våra 
anläggningar och idrottsytor ska finnas till för alla och strävar efter att få 
fler i rörelse och aktiviteter. Därför måste det både finnas plats för 
egenorganiserad idrott och spontanidrott samtidigt som det finns utrymme 
för föreningsidrott och dess behov. Här ska särskild hänsyn även tas till 
strategins prioriterade grupper och föreningar. 
 
I Eslövs översiktsplan 2035 uttrycks det att ”det behövs en helhetssyn för 
hur vi uppmuntrar till rörelse och spontan aktivitet i den fysiska 
planeringen”. Att bättra integrera rörelse och aktivitet i planering av 
bostads- och grönområden, utemiljöer och skolgårdar, samt samutnyttjande 
av dessa, är av stor vikt för att fler ska ha möjlighet att aktivera sig. Även 
tillgång till utegym och lekplatser kan vara en inledande väg till ökade 
fysiska aktiviteter. Detta perspektiv reflekteras i flera olika planer inom 
kommunen. Denna strategi syftar till att undersöka hur vi kan samarbeta 
inom kommunen och med föreningslivet kring detta, och skapa en 
helhetsbild av hur vi skapar fysiska förutsättningar för en aktiv fritid i 
kommunen. Som en del av detta arbete har vi använt oss av verktyget 
Rörelsefaktor som synliggör faktorer i den byggda miljön som påverkar fyra 
typer av rörelse (organiserad idrott, självorganiserad idrott, vardagsrörelse 
och aktiva transporter) och samspelet emellan dem. Åtgärder inom detta 
fokusområde har tagits fram med hjälp av verktyget. Aktiv transport är en 
viktig del för att skapa vardaglig rörelse i den fysiska miljön men detta 
behandlas i kommunens kommande trafikstrategi och har därför uteslutits 
här. Även tillgång till grön- och naturområden är en viktig friskfaktor för 
folkhälsa, men detta behandlas i kommunens kommande grönplan så det 
undantas här.  
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Mål Ansvarig nämnd 
Verka för att mark och ytor för idrott, motion och 
rekreation avsätts i tillräcklig utsträckning i den 
fysiska planeringen 
 

Kommunstyrelsen, kultur- 
och  
fritidsnämnden 

Utveckla metoder för att integrera rörelse och aktivitet 
i utformning av den fysiska miljön 
 

Miljö- och 
samhällsbyggnad, Barn- 
och familjenämnden, 
kultur- och  
fritidsnämnden 

Uppmuntra till vardagsrörelse Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden  

Arbeta för att öka nyttjandegraden och 
samutnyttjandet av lokaler och anläggningar 
 

Kultur- och  
fritidsnämnden, Barn- och 
familjenämnden 

Involvera invånare och föreningar i utvecklingen av 
platser 

Kultur- och  
fritidsnämnden, 
Kommunstyrelsen  
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Samverkan  
Tillsammans har kommunen och föreningslivet stor potential att få fler 
aktiva på sin fritid. Inom kommunen jobbar vi redan på många olika sätt 
med att skapa förutsättningar för rörelse och en meningsfull fritid. Men vi 
behöver ta fram strukturer för samordning av arbetet inom fritidsområdet för 
att använda resurserna på ett effektivt sätt och nå ut till fler. 
 
Samarbetet med den idéburna sektorn är en viktig komponent för att stärka 
och utveckla fritidsområdet. Den idéburna sektorn bidrar med fantastiskt 
engagemang, kunskap och verksamheter som kompletterar kommunens 
arbete med fritidsfrågor, och bidrar till både tillväxt och attraktivitet. För att 
stärka detta samarbete behöver vi se över våra strukturer/rutiner för 
samarbete och kommunikation med föreningslivet, och förankra detta i den 
kommunala organisationen. Detta arbete har redan påbörjats inom 
Överenskommelsen14 och kommer att utvecklas under de kommande åren.  
 
Mål Ansvarig nämnd 
Samordna olika kompetenser och aktörer när det gäller 
folkhälsa inom idrotts- och fritidsområdet 
 

Kultur- och  
fritidsnämnden 

Stärka kommunens samarbete med föreningslivet i Eslöv 
 

Kommunstyrelsen, 
Kultur- och  
fritidsnämnden 

Stärka samarbetet mellan Fritidsbanken, föreningar, 
bostadsbolag och andra kommunala verksamheter 
 

Kultur- och  
fritidsnämnden 

                                                 
14 Överenskommelse idéburen sektor, Eslöv: https://eslov.se/kommun-politik/hallbar-
utveckling/social-hallbarhet-folkhalsa/overenskommelse-ideburen-sektor/  
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Uppföljning och utvärdering 
 
Arbetet med den fritidspolitiska strategin kommer kontinuerligt att följas 
upp och rapporteras. Utifrån handlingsplanen formulerar en 
förvaltningsövergripande arbetsgrupp årliga prioriteringar som införlivas i 
varje berörd förvaltnings ordinarie budget och verksamhetsplanering. 
Särskild hänsyn ska tas till barn och ungas delaktighet i åtgärderna och 
rapporteras separat för varje åtgärd. Varje nämnd följer upp de åtgärder som 
de har ansvar för inom sina ordinarie uppföljning. Kultur och Fritid ansvarar 
för att koordinera strategins övergripande uppföljning och rapportera till 
kommunstyrelsen, övriga nämnder, föreningslivet och andra aktörer.   
 
Strategin revideras vid behov men minst en gång inom den givna 
tidsperioden 2022-2030. Om den kommunala organisationen ändras under 
strategitiden flyttas ansvaret för strategins mål i enlighet med den nya 
organisationen. Handlingsplanen revideras vid behov.  
 


