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Tjänsteskrivelse Fritidspolitisk strategi 2021 

Ärendebeskrivning 
2020 fick kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att ta fram ett fritidspolitiskt 
program (numera kallad fritidspolitisk strategi) KOF.2020.0028. Ett första förslag till 
fritidspolitisk strategi skickades under hösten 2021 på remiss från kultur- och 
fritidsnämnden till samtliga nämnder, Kommunala pensionärsrådet och 
Funktionshinderrådet (januari 2022). Remissyttrandena har nu inkommit och 
strategin har bearbetats utifrån dessa.  

Beslutsunderlag 
-     Förslag till fritidspolitisk strategi för Eslövs kommun 2022-2030 v2 
- Förslag till handlingsplan för fritidspolitisk strategi för Eslövs kommun  

2022-2030 v2 
- Servicenämndens beslut §135, 2021 Yttrande över fritidspolitisk strategi 2021 
- Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut §128 2021, Yttrande över 

förslag till Fritidspolitisk strategi 2022-2030 
- Barn- och familjenämndens beslut § 126 BoF Yttrande över fritidspolitisk 

strategi för Eslövs kommun 2022-2030 
- Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 216, 2021Yttrande över förslag 

till Fritidspolitisk strategi 
- Vård- och omsorgsnämndens beslut §145. Yttrande över fritidspolitisk strategi 
- Kommunala pensionärsrådets beslut §15 VoO, Yttrande över förslag till 

fritidspolitisk strategi 
- Handikapporganisationernas synpunkter på förslaget till fritidspolitisk strategi för 

Eslövs kommun 2022-2030 
- Förslag till fritidspolitisk strategi för Eslövs kommun 2022-2030 
- Förslag till Handlingsplan för Fritidspolitisk strategi för Eslövs kommun 2022-

2030 
- Kultur- och fritidsnämndens beslut § 22, 2020 Fritidspolitiskt program 
- Barnchecklista för Fritidspolitiskt program 2022-2030 
- Fritidspolitisk strategi 
- § 92 Fritidspolitisk strategi 

6 ( 138 )



 KOF.2021.0104 

 2 (3) 

 
 

Beredning 
De synpunkter från yttrandena som arbetats in som ändringar/tillägg i strategin är 
rödmarkerade i dokumenten ”Förslag till fritidspolitisk strategi för Eslövs kommun 
2022-2030 v2” och ”Förslag till handlingsplan för fritidspolitisk strategi för Eslövs 
kommun 2022-2030 v2”. Somliga synpunkter har också bedömts kräva en särskild 
förklaring, se nedan. 
 
- Från både vård- och omsorgsnämnden och Kommunala pensionärsrådet framförs 

att det är för lite fokus på äldre och deras hälsa. Äldre är dock 1 av 4 prioriterade 
målgrupper i strategin, varför inga förändringar gjorts i handlingsplanen. 
Bakgrundsbeskrivningen har dock kompletterats med denna information.  

- Handikapporganisationerna/Funktionshinderrådet uttrycker i sitt yttrande att det 
borde framkomma tydligare att personer med funktionsnedsättning generellt har 
en sämre hälsa. Bakgrundsbeskrivningen i strategin har nu kompletterats med 
detta. Målgruppen anses också bortglömd bland åtgärderna. Även denna grupp är 
1 av 4 prioriterade målgrupper, och i helheten och över strategiperioden kommer 
det att utvärderas och balanseras hur insatserna nått de olika målgrupperna. Att 
det i fallet med personer med funktionsvariation handlar om en rättighetsfråga tas 
in i detta arbete.  

- Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden önskar att friluftsfrågor får större 
utrymme i strategin, och en åtgärd har lagts till om ansvar och samarbete mellan 
förvaltningarna Kultur och Fritid och Miljö och Samhällsbyggnad kring 
friluftsfrågorna. Detsamma gäller för utegym.  
Angående aktiv transport arbetar redan Miljö och Samhällsbyggnad med detta 
inom mobility management, och mål kring dessa frågor stryks därför ur den 
fritidspolitiska strategin för att undvika dubbla måldokument. I stället hänvisas 
till den kommande trafikplanen. Vad gäller mål kring grönytor/grönområden 
hänvisas av samma skäl till kommunens grönplan.  
Synpunkten att målen inte är mätbara uttrycks i yttrandet, men dras också tillbaka 
om tanken är att åtgärderna (leveranserna) i den kommunövergripande gruppen 
görs mer specifika. Eftersom detta är tanken görs inga förändringar i strategin 
kring detta.  
 

I strategin och handlingsplanen används konsekvent begreppet ”personer med 
funktionsnedsättning”, även om begrepp som ”funktionsvariation” och 
”funktionsförmåga” också är vanligt förekommande idag. ”Personer med 
funktionsnedsättning” används i FN:s konvention om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning, och rekommenderas av Socialstyrelsen och Myndigheten för 
delaktighet. 
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Förslag till beslut 
- Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att anta Fritidspolitisk strategi för Eslövs kommun  
2022-2030 att gälla från och med den 1 april 2022. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
 
 
 
Marcus Kulle Rebecca Stewart 
Förvaltningschef Fritidsstrateg 
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Dokumentet fritidspolitisk strategi för ESLÖVS KOMMUN 2022-2030 är antaget av [Kommunfullmäktige] 
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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 

Stärka kompetensen om och 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 och aktiv transport 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.  
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Handlingsplan för Fritidspolitiskt strategi ESLÖVS KOMMUN 2022-2030 är antaget av kommunfullmäktige den [åååå-mm-dd]. Kontaktperson: Fritidsstrateg, Kultur och 

Fritid. 2(16) 

Utgångspunkter 
I mars 2020 gav kultur- och fritidsnämnden förvaltningen i uppdrag att arbeta fram en kommungemensamt fritidspolitiskt 
strategi som syftar till att skapa förutsättningar för ett aktivt och meningsfullt fritidsliv för Eslövs invånare, med särskilt 
fokus på barn och unga. I samband med framtagande av strategin har denna handlingsplan arbetats fram. En 
förvaltningsövergripande arbetsgrupp kommer att samordna genomförandet av handlingsplanen under hela strategiperioden.  
 
Inom strategin har vi tagit fram fyra fokusområden:  
 Jämlika förutsättningar för en meningsfull fritid 
 Varierande former för idrott, motion och fritid 
 Fysiska förutsättningar för en aktiv fritid 
 Samverkan  

 
Åtgärderna inom handlingsplanen utgår ifrån dessa fyra områden och har tagits fram i dialog med berörda. Varje åtgärd har 
en ansvarig nämnd som följer upp genomförandet av åtgärderna. Detta är en handlingsplan som sträcker sig över hela 
strategiperioden, och årliga prioriteringar för strategin kommer att införlivas i ordinarie verksamhetsplanering i varje 
förvaltning. Processen för uppföljning av åtgärderna beskrivs i strategin.   
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Åtgärder – Jämlika förutsättningar för en meningsfull fritid 
 
Mål Ansvarig nämnd Samverkan Åtgärder Agenda 2030-mål 
Skapa bättre 
förutsättningar 
för meningsfulla 
fritidsaktiviteter 
för barn och 
unga, med 
särskilt fokus på 
unga tjejer och 
socioekonomiskt 
svaga grupper 

Kultur- och  
fritidsnämnden 

Föreningsliv  Se över möjligheten att minska de ekonomiska 
trösklarna till fritidsaktiviteter genom Kultur 
och Fritids bidragsregler  

 

Kultur- och  
fritidsnämnden 

Föreningsliv Erbjuda kostnadsfria aktiviteter där det är 
möjligt  

Kultur- och  
fritidsnämnden 

Föreningsliv, 
Kommunlednings-
kontoret 

Utveckla tillgängligheten till fritids- och 
föreningsverksamhet genom uppsökande arbete 
i socioekonomiskt svaga områden och riktade 
aktiviteter mot prioriterade grupper 
 

Kultur- och  
fritidsnämnden 
Barn- och 
familjenämnden 

Föreningsliv, 
Skolidrottsförbundet 
Skåne 

Ta fram en samarbetsform mellan skola, 
fritidsverksamheter och föreningsliv för att öka 
tillgänglighet till fritidsaktiviteter (genom t.ex. 
skolidrottsföreningar, rastaktiviteter eller 
samarbete med fritids) 
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Kultur- och  
fritidsnämnden 

Kommunlednings-
kontoret, 
Föreningsliv 

Fokusera arbetet där det finns störst behov 
utifrån aktuell kunskap (t.ex. ”Örat mot 
marken”1)  
 

Skapa bättre 
förutsättningar 
för nyanlända 
barn och vuxna 
att ha en 
meningsfull 
fritid 

Kultur- och  
fritidsnämnden 

Föreningsliv Se över möjligheten att minska de ekonomiska 
trösklarna till fritidsaktiviteter genom våra 
bidragsregler  

 

Kultur- och  
fritidsnämnden 

NAD 2, SFI, 
Gasverket 

Erbjuda kostnadsfria aktiviteter där det är 
möjligt 
 

Kultur- och  
fritidsnämnden 

SFI, BOSS, 
Gasverket, 
Kommunlednings-
kontoret, 
Föreningsliv 

Utveckla en metod för lotsning till 
fritidsaktiviteter, och öka nyanländas delaktighet 
i utformningen av insatser 

                                                 
1 Örat mot marken är en samverkansgrupp där Eslövs kommun arbetar långsiktigt tillsammans med polis, räddningstjänst och bevakningsbolag för att 
skapa ett tryggare Eslöv. Mer info: https://eslov.se/omsorg-stod/trygg-och-saker/brottsforebyggande-arbete/  
2 Partnerskap Skåne, TIA och NAD: https://partnerskapskane.se/nad/  
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Kultur- och  
fritidsnämnden 

Barn och 
Utbildning, NAD 

Förbättra kunskap och information om 
fritidsaktiviteter och föreningsliv till nyanlända 
(t.ex. genom samarbete med SFI och 
NAD) 
 

Kultur- och  
fritidsnämnden, 
Gymnasie- och 
vuxenutbildnings-
nämnden 

Kommunlednings-
kontoret 

Utveckla en modell för arbetsformer inom 
fritidssektorn för nyanlända (t.ex. genom 
extratjänster och andra arbetsmarknadsinsatser) 
 

Skapa bättre 
förutsättningar 
för äldre att ha 
en meningsfull 
fritid 

Kultur- och  
fritidsnämnden, 
vård- och 
omsorgsnämnden 

RF-SISU Skåne, 
Föreningsliv 

Se över möjligheten att minska de ekonomiska 
trösklarna till fritidsaktiviteter genom Kultur 
och Fritids bidragsregler 
 
Genom samarbete med Vård och Omsorg och 
föreningsliv utveckla utbudet av 
fritidsaktiviteter för äldre 
 
Öka målgruppens delaktighet i utformning och 
genomförande av strategin  
 
Starta generationsöverskridande aktiviteter  
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Skapa bättre 
förutsättningar 
för meningsfulla 
fritidsaktiviteter 
bland personer 
med funktions-
nedsättningar 

Kultur- och 
fritidsnämnden 

Föreningsliv, RF-
SISU Skåne 

Se över möjligheten att minska de ekonomiska 
trösklarna till fritidsaktiviteter genom Kultur 
och Fritids bidragsregler 
 
Genom samarbete med  
föreningsliv utveckla utbudet av 
fritidsaktiviteter för personer med 
funktionsnedsättningar 
 
Öka målgruppens delaktighet i utformning och 
genomförande av strategin  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kultur- och  
fritidsnämnden, 
Vård- och 
omsorgsnämnden 

Habilitering, RF-
SISU Skåne, 
Föreningsliv 

Utveckla samarbetet med Vård och Omsorg 
samt habiliteringen (Höör och Hörby) för att 
förbättra tillgängligheten till aktiviteter 

Kultur- och  
fritidsnämnden, 
Vård- och 
omsorgsnämnden 

 Utveckla en integrerad ungdomsverksamhet 
tillsammans med LSS  
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Verka för en bra 
geografisk 
spridning av 
fritidsaktiviteter 
i hela 
kommunen 

Kultur- och  
fritidsnämnden 

RF-SISU Skåne, 
Föreningsliv 

Utveckla möjligheter till varierande 
fritidsaktiviteter för barn och unga på 
landsbygden (genom t.ex. den mobila 
fritidsgården)  
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Handlingsplan för Fritidspolitiskt strategi ESLÖVS KOMMUN 2022-2030 är antaget av kommunfullmäktige den [åååå-mm-dd]. Kontaktperson: Fritidsstrateg, Kultur och 

Fritid. 8(16) 

Åtgärder - Varierande former för idrott, motion och fritid 
 
Mål Ansvarig nämnd Samverkan Åtgärder Agenda 2030 
Stötta 
utvecklingen av 
breda och 
varierande former 
för idrott och 
fritidsaktiviteter 

Kultur- och  
fritidsnämnden 

Gasverket, 
Fritidsbanken 

Arrangera öppna idrotts- och fritidsmöjligheter 
för barn och unga inom Kultur och Fritids 
verksamheter med särskilt fokus på prioriterade 
grupper  
 

 

Kultur- och  
fritidsnämnden 

 Utforska former för att inkludera e-sport i 
utbudet för ungdomar 
 

Kultur- och  
fritidsnämnden 

Föreningsliv, RF-
SISU Skåne 

Tillsammans med föreningslivet hitta en modell 
för att kunna ha öppna och flexibla 
träningsformer utan krav på regelbunden träning 
eller prestation (genom t.ex. prova-på-
verksamhet, öppna aktiviteter, gratis 
lovverksamhet)    

Kultur- och  
fritidsnämnden 

Föreningsliv Erbjuda tider i idrottsanläggningar för 
verksamhet som syftar till övrig organiserad 
idrott/motion samt spontanidrott med särskilt 
fokus på tjejer 
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Arbeta för 
utvecklingen av 
idrottsföreningar i 
linje med RF-
SISU Skånes 
"Strategi 2025" 

Kultur- och  
fritidsnämnden 

Föreningsliv, RF-
SISU Skåne 

Utveckla former för dialog och utvärdering med 
föreningsliv kring strategin tillsammans med 
RF-SISU Skåne  
 
 
 
 
 

 

Utveckla arbetet 
med 
värdegrundsfrågor 
tillsammans med 
föreningar 

Kultur- och  
fritidsnämnden 

Föreningsliv, RF-
SISU Skåne 

Utveckla former för dialog och utvärdering med 
föreningar som inte är anslutna till RF-SISU 
Skåne kring värdegrundsfrågor 

 

Uppmuntra 
föreningar att ta 
hänsyn till 
miljöaspekter i 
sin verksamhet 

Kultur- och  
Fritidsnämnden, 
Servicenämnden 

Föreningsliv, 
Fritidsbanken, 

Att ta hänsyn till miljöaspekter i förvaltning av 
kommunens idrott- och fritidsanläggningar och 
utrustning 
 
Uppmuntra föreningar att ta hänsyn till 
miljöaspekter i sin verksamhet 

 

Verka för att 
stötta elitidrott i 
Eslöv 

Kommunstyrelsen  Kultur och Fritid, 
Föreningsliv, RF-
SISU Skåne 

Använda sponsring och evenemangsstrategin 
som verktyg för att stötta elitlag 
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Stärka 
erbjudandet av 
öppna och trygga 
mötesplatser för 
barn och unga i 
kommunen 

Kultur- och  
fritidsnämnden 

Föreningsliv, 
bostadsbolag  

Utreda möjligheter att utveckla mötesplatser i 
olika områden tillsammans med föreningar och 
bostadsbolag  
 
 

 

Åtgärder - Fysiska förutsättningar för en aktiv fritid  
 
Mål Ansvarig nämnd Samverkan Åtgärder Agenda 2030-mål 
Verka för att 
mark och ytor 
för idrott, 
motion och 
rekreation 
avsätts i 
tillräcklig 
utsträckning i 
den fysiska 
planeringen 

Kultur- och  
fritidsnämnden 

Kommunstyrelsen, Miljö- 
och Samhällsbyggnad, 
Serviceförvaltningen, 
Barn och Utbildning, 
Föreningsliv 

Kultur och Fritid samordnar en arbetsgrupp 
för att ta fram en samlad strategi med en 
nuläges- och behovsanalys utifrån 
rörelsefaktors fyra olika typer av rörelse: 
organiserad idrott, självorganiserad idrott, 
vardagsrörelse och aktiv transport 

 

Kommunstyrelsen Kultur och Fritid, 
Serviceförvaltningen,  

Utifrån den samlade strategin inkludera 
olika typer av rörelse i planeringen av den 
långsiktiga markanvändningen (exempelvis 
genom markanspråk i översiktsplanen) och 
säkerställa den mark som behövs med 
särskilt fokus på ytor för organiserad och 
spontanidrott. 
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Kommunstyrelsen Kultur och Fritid, Miljö- 
och Samhällsbyggnad 

Främja varierande funktioner i detaljplaner 
för att uppmuntra olika målgrupper till 
rörelse och att skapa möte, med särskilt 
fokus på strategins prioriterade grupper 
 

Kultur- och  
fritidsnämnden 

Kommunstyrelsen, 
Service 

Ta fram en lokal- och anläggningsstrategi 
inför lokalförsörjningsplanering 
tillsammans med lokalstrateg 
 
Delar att inkludera i strategin:   
 Prioriteringar för lokalfördelning  
 Fördelning av halltider  
 Korttidsuthyrning  
 Inkludering av ett jämställdhets- 
och jämlikhetsperspektiv i 
planeringen 

 Tillgänglighet för personer med 
funktionsnedsättningar 

 Hänsyn till miljöaspekter  
 Basutredningar tas i beaktande  
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Utveckla 
metoder för att 
integrera rörelse 
och aktivitet i 
utformning av 
den fysiska 
miljön 

Miljö- och 
samhällsbyggnads-
nämnden  

Kultur och Fritid, 
Kommunlednings-
kontoret, 
Serviceförvaltningen 

Använda rörelsefaktorn för att stärka 
inkludering av rörelse och aktivitet i 
utformning av offentliga rum  

   

Miljö- och 
samhällsbyggnads-
nämnden, Kultur- 
och 
fritidsnämnden 

 Stärka samarbetet mellan Miljö och 
Samhällsbyggnad och Kultur och Fritid 
kring friluftsfrågor, spontanidrott och 
rörelse i det offentliga rummet 
  

Barn- och 
familjenämnden  

Kultur och Fritid, 
Serviceförvaltningen 

Utveckla skol- och förskolemiljöer så att de 
blir attraktiva för fler, mer tillgängliga och 
trygga samt öka samutnyttjande 
 

Kultur- och  
fritidsnämnden 

 Stärka Kultur och Fritids kompetens inom 
idrottens och fritidens möjligheter i den 
fysiska planeringen och miljön 

Uppmuntra till 
vardagsrörelse 
och aktiv 
transport 

Kultur- och 
fritidsnämnden 

Miljö och 
Samhällsbyggnad, Vård 
och Omsorg, Barn och 
Utbildning 

Utveckla roliga och aktivitetsrika skolvägar  
 
Skapa säkrare och tryggare gång- och 
cykelvägar för vardagsrörelse  
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Utveckla möjligheter till rörelse, möten och 
aktivitet i grönområden  

Arbeta för att 
öka 
nyttjandegraden 
och 
samutnyttjandet 
av lokaler och 
anläggningar 

Kultur- och  
fritidsnämnden 

Föreningsliv, 
Serviceförvaltningen, 
Barn och Utbildning, 
Kommunledningskontoret 

Utifrån lokal- och anläggningsstrategin se 
över nyttjande tillsammans med 
kommunens övergripande lokalgrupp och 
kommande lokalförsörjningsplaner 
 

 

Kultur- och  
fritidsnämnden 

Föreningsliv Uppmuntra/facilitera bättre samutnyttjande 
föreningar emellan 
 

Barn- och 
familjenämnden 

Kultur och Fritid, 
Serviceförvaltningen 

Se över hur vi kan öka tillgängligheten till 
skolgårdar för allmänheten. 

Involvera 
föreningar i 
utvecklingen av 
platser 
 

Kultur- och  
fritidsnämnden 

Alla förvaltningar Utveckla en metod för jämlik dialog med 
brukare, med fokus på att nå de som inte är 
så aktiva idag 
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 Kommunstyrelsen Alla förvaltningar  Utveckla dialogformer med föreningar 
kring planarbete 
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Åtgärder – Samverkan 
 
Mål Ansvarig nämnd Samverkan Åtgärder Agenda 2030-mål 
Samordna olika 
kompetenser och 
aktörer när det 
gäller folkhälsa 
inom idrotts- 
och 
fritidsområdet 

Kultur- och  
fritidsnämnden 

Alla förvaltningar, 
föreningsliv 

Hitta samverkansformer för folkhälsofrågor 
kopplat till idrott, rörelse och fritid 
 
Koppla samman olika processer/strategier inom 
kommunen som berör idrott, rörelse och fritid 

 

Stärka 
kommunens 
samarbete med 
föreningslivet i 
Eslöv 

Kommunstyrelsen, 
Kultur- och  
fritidsnämnden 

Alla förvaltningar, 
föreningsliv, 
Överenskommelsen 
 

Utveckla arbetet inom Överenskommelsen kring 
hur vi arbetar med föreningsinitiativ  

 

Kommunstyrelsen, 
Kultur- och  
fritidsnämnden 

Alla förvaltningar, 
Överenskommelsen 

Förbättra kommunikationsvägarna inom 
kommunen och återkopplingen till föreningslivet 
samt transparensen.  
 

Kommunstyrelsen Alla förvaltningar, 
idéburen sektor 

Genom Överenskommelsen förbättra kunskapen 
om kommunens verksamheter/arbetssätt bland 
föreningar och vice versa 
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Kommunstyrelsen, 
Kultur- och  
fritidsnämnden,  

Föreningsliv Verka för att synliggöra föreningars verksamhet 
och öka kommunens attraktivitet, (genom t.ex. 
marknadsföring och evenemang) 

Kommunstyrelsen, 
Kultur- och  
fritidsnämnden 

RF-SISU Skåne Informera föreningsliv om olika 
finansieringsmöjligheter och stöd 

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

Kultur- och  
fritidsnämnden 

Barn och 
Utbildning, Vård 
och Omsorg, 
föreningsliv, 
bostadsbolag 
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Sammanträdesprotokoll 
2021-11-16 

 

Servicenämnden  
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

§ 135    SOT.2021.0188 

Yttrande över Fritidspolitisk strategi 2021  

Ärendebeskrivning  
Kultur- och fritidsnämnden har den 13 oktober 2021, § 92, tagit beslut om att skicka 
förslaget på Fritidspolitisk strategi inklusive handlingsplan för Eslövs kommun på 
remiss för att få in synpunkter. Sista dag för att lämna synpunkter är den 17 
december 2021. Förslaget syftar bland annat till att bidra till arbetet med utjämning 
av de ökande hälsoklyftorna. På bred och omfattande front föreslås flera främjande 
åtgärder inklusive samverkansformer för kommunens förvaltningar. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse. Svar på Förslag till fritidspolitisk strategi med handlingsplan 
 Kultur- och fritidsnämndens beslut § 92 2021, Fritidspolitisk strategi 
 Förslag till fritidspolitisk strategi för Eslövs kommun 2022-2030 
 Förslag till Handlingsplan för Fritidspolitisk strategi för Eslövs kommun 2022-

2030 
 

Beredning 
I samband med att strategin tagits fram så har de konkreta åtgärderna bildat ett 
tillhörande handlingsprogram med samverkansområden där omnämnda förvaltningar 
är involverade på något sätt. Handlingsprogrammet är på ett tydligt sätt 
sammankopplat med Agenda 2030 och utgår från fyra fokusområden och inom dessa 
belyses flera områden som identifierats som särskilt viktiga att beakta, så som 
möjlighet till rörelse och spontanaktivitet som ett komplement till organiserad idrott. 

Kolumnerna Ansvarig nämnd och Samverkan upplevs som något ofärdiga och 
behöver ses över. Till exempel på sidan 9 längst ner gällande ”Utifrån den samlade 
strategin inkludera olika typer av rörelse i den långsiktiga planeringen av 
markanvändning, markanspråk i översiktsplanen...”. Här tycks 
Kommunledningskontoret saknas som samverkanspart då det handlar om 
markanspråk. I strategin beskrivs det planerade arbetet och målen på ett strukturerat 
sätt. Dokumentet är mycket omfattande även vad gäller beskrivning av hur arbetet 
med att ta fram förslaget har gått till, och kan möjligtvis vara något för textrikt för att 
kännas lättillgängligt och överskådligt. 

Serviceförvaltningen har inga andra synpunkter på förslaget. 

Yrkanden 
Sverigedemokraternas ledamöter yrkar att servicenämnden ska rekommendera Kultur 
och Fritid att inte anta den fritidspolitiska strategin. 
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Sammanträdesprotokoll 
2021-11-16 

 

Servicenämnden  
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

Ordförande yrkar bifall till förvaltningens yttrande. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer under proposition Sverigedemokraternas yrkande att avslå den 
fritidspolitiska strategin mot ordförandes yrkande på bifall till förvaltningens 
yttrande och finner att nämnden bifaller förvaltningens förslag till yttrande. 

Beslut 
Servicenämnden antar yttrandet som sitt och översänder det till kultur- och 
fritidsnämnden. 

Reservationer 
Sverigedemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
yrkande. 

Beslutet skickas till  
Kultur-och fritidsnämnden 
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Sammanträdesprotokoll 
2021-12-06 

 

Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 

 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

§ 128    GoV.2021.0482 

Yttrande över förslag till Fritidspolitisk strategi 2022-2030  

Ärendebeskrivning  
Kultur- och fritidsnämnden har tagit fram förslag till Fritidspolitisk strategi 2022-
2030 samt förslag till Handlingsplan för Fritidspolitisk strategi 2022-2030. Genom 
den fritidspolitiska strategin med tillhörande handlingsplan vill Eslövs kommun 
verka för att skapa förutsättningar för ett aktivt och meningsfullt fritidsliv i Eslöv. 
 
Särskilt fokus läggs 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. Handlingsplanen sträcker sig 
över hela strategiperioden och varje åtgärd har en ansvarig nämnd som följer upp 
genomförandet av åtgärderna. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden svarar på 
förslaget till Fritidspolitisk strategi 2022-2030 med tillhörande handlingsplan med 
detta yttrande. 

Beslutsunderlag 
 Yttrande över förslag till Fritidspolitisk strategi 2022-2030 
 Förslag till fritidspolitisk strategi för Eslövs kommun 2022-2030 
 Förslag till Handlingsplan för Fritidspolitisk strategi för Eslövs kommun 2022-

2030 
 Kultur- och fritidsnämndens beslut § 92 2021, Fritidspolitisk strategi 
 

Beredning 
Dokumenten ger att bra underlag och tydlig beskrivning av vikten av insatser för 
fritidslivet i kommunen. Det finns en välgrundad analys som lägger grunden till de 
prioriteringar som förslås i arbetet med fritidspolitiska frågor. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden vill lyfta vikten av att använda rätt namn 
på rätt instans inom kommunen för att undvika missförstånd. I både strategin och 
handlingsplanen hänvisas till Barn och utbildningsförvaltningen, när det är nämnden 
som ska adresseras. Barn och utbildningsförvaltningen organiseras under de båda 
nämnderna barn- och familjenämnden respektive gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden. 

Användandet av rörelsefaktor i analysarbetet vid skapande av attraktiva platser tycks 
vara en bra metod för att få med många olika aspekter i planeringsskedet. Grönska 
och skapandet av gröna miljöer som friskfaktor tycks dock saknas i rörelsefaktorn. 
Verktyget bör kompletteras med andra planeringsverktyg för grönare fritidsmiljöer. 
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Sammanträdesprotokoll 
2021-12-06 

 

Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 

 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ser positivt på att handlingsplanen belyser 
frågan kring fritidsgårdsverksamheten i kommunen. Det är viktigt för unga att kunna 
söka sig till trygga mötesplatser, även på de mindre orterna i kommunen. En 
kommun av Eslövs storlek skulle kunna ha ambitionen att ha schemalagda 
återkommande fritidsgårdsträffar även i kommunens byar. Den mobila 
verksamhetens närvaro tycks vara mer begränsad. Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden tycker det är väldigt positivt att handlingsplanen tar upp 
samarbetet mellan skolan och exempelvis idrottsverksamhet så tydligt. 

Bifall 
Madeleine Atlas (C) och Eva Bengtsson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till 
beslut. 

Beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tar förvaltningens yttrande som sitt eget 
och översänder det till kultur- och fritidsnämnden. 

Beslutet skickas till  
Kultur- och fritidsnämnden 
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Sammanträdesprotokoll 
2021-12-08 

 

Barn- och familjenämnden  
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

§ 126    BoF.2021.1727 

Yttrande över fritidspolitisk strategi för Eslövs kommun 2022-2030  

Ärendebeskrivning  
Kultur- och fritidsnämnden har tagit fram förslag till Fritidspolitisk strategi 2022-
2030 samt förslag till Handlingsplan för Fritidspolitisk strategi 2022-2030. Genom 
den fritidspolitiska strategin med tillhörande handlingsplan vill Eslövs kommun 
verka för att skapa förutsättningar för ett aktivt och meningsfullt fritidsliv i Eslöv. 
Särskilt fokus läggs 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. Handlingsplanen sträcker sig 
över hela strategiperioden och varje åtgärd har en ansvarig nämnd som följer upp 
genomförandet av åtgärderna. Barn- och familjenämnden svarar på förslaget till 
Fritidspolitisk strategi 2022-2030 med tillhörande handlingsplan med detta yttrande. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Yttrande över Fritidspolitisk strategi 
 Förslag till fritidspolitisk strategi för Eslövs kommun 2022-2030 
 Förslag till Handlingsplan för Fritidspolitisk strategi för Eslövs kommun 2022-

2030 
 Kultur- och fritidsnämndens beslut § 92 2021 Remiss Fritidspolitisk strategi 
 

Beredning 
Dokumenten ger att bra underlag och tydlig beskrivning av vikten av insatser för 
fritidslivet i kommunen. Det finns en välgrundad analys som lägger grunden till de 
prioriteringar som förslås i arbetet med fritidspolitiska frågor. 

Barn- och familjenämnden vill lyfta vikten av att använda rätt namn på rätt instans 
inom kommunen för att undvika missförstånd. I både strategin och handlingsplanen 
hänvisas till Barn och Utbildning, förvaltningen, när det är nämnden som ska 
adresseras. Förvaltningen Barn och Utbildning organiseras under de båda nämnderna 
barn- och familjenämnden respektive gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. 

Samutnyttjande av lokaler och utomhusmiljöer är viktigt för att få så stor utväxling 
av kommunens investeringar som möjligt. Vi tycker det är positivt att allmänheten 
vistas vid och på våra förskolegårdar och skolgårdar för lek och rekreation när 
verksamheterna är stängda. Det engagemang för våra utemiljöer det leder till minskar 
sannolikt risken för skadegörelse. På samma sätt samutnyttjar förskolor och skolor 
allmänna platserna inom kommunens orter, så som lekplatser och parker. Barn- och 
familjenämnden vill lägga till en åtgärd i handlingsplanen som syftar till att fler 
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Sammanträdesprotokoll 
2021-12-08 

 

Barn- och familjenämnden  
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

utepedagogiska besöksplatser i den offentliga miljön anläggs. Dessa platser ska ha 
både förskolor, skolor och allmänheten som målgrupp och inbjuda till rörelse och 
utomhuspedagogiska aktiviteter. 

Barn- och familjenämnden ser positivt på att handlingsplanen belyser frågan kring 
fritidsgårdsverksamheten i kommunen. Det är viktigt för unga att kunna söka sig till 
trygga mötesplatser, även på de mindre orterna i kommunen. En kommun av Eslövs 
storlek skulle kunna ha ambitionen att ha schemalagda återkommande 
fritidsgårdsträffar även i kommunens byar. Den mobila verksamhetens närvaro tycks 
vara mer begränsad. Barn- och familjenämnden tycker det är väldigt positivt att 
handlingsplanen tar upp samarbetet mellan skolan och exempelvis idrottsverksamhet 
så tydligt. 

Yrkanden 
Marcus Quist (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut med tillägget att 
planen bör revideras en gång inom den givna tidsperioden 2022-2030. 

Beslut 
- Barn- och familjenämnden antar förvaltningens förslag till yttrande över förslag till 
Fritidspolitisk strategi 2022-2030 med tillhörande handlingsplan som sitt eget, med 
tillägget att planen bör revideras en gång inom den givna tidsperioden 2022-2030. 

Ej deltagande 
Sverigedemokraterna (SD) deltar inte i beslutet. 

Beslutet skickas till  
Kultur- och fritidsnämnden 
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Sammanträdesprotokoll 
2021-12-15 

 

Miljö- och 
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§ 216    MOS.2021.0999 

Yttrande över förslag till Fritidspolitisk strategi  

Ärendebeskrivning  
Förslaget till fritidspolitisk strategi tar sin utgångspunkt i folkhälsan, och syftar till 
att bidra till arbetet med utjämning av de ökande hälsoklyftorna. För att få genomslag 
krävs en bred förankring och samsyn på fritidens betydelse inom kommunens alla 
verksamheter och den ideella sektorn. Arbetet med att skapa förutsättningar för en 
meningsfull fritid spänner över flera politikområden. 

Enligt vad som framgår av underlaget till denna remiss så fyller en kommun-
gemensam fritidspolitisk strategi en viktig funktion i att samordna och visa på 
helheten och därför anses det viktigt att strategin antas i alla nämnder och 
kommunfullmäktige. Vidare framgår det att med en långsiktig fritidspolitisk 
plattform underlättas också prioriteringar och vägval som krävs för en aktiv och 
rörelserik kommun vilket i sin tur bidrar till att skapa “en hållbar, spännande 
kommun där människor möts, utvecklas och trivs”. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse. Yttrande avseende förslag till fritidspolitiskt program 
 Kultur- och fritidsnämndens beslut 2021-10-13, § 92. Fritidspolitisk strategi 
 Förslag till strategi. Fritidspolitisk strategi 
 Förslag till handlingsplan. Fritidspolitisk strategi 
 

Beredning 
Förslaget till fritidspolitisk strategi har skickats ut på internremiss inom Miljö och 
Samhällsbyggnads samtliga avdelningar och inkomna synpunkter finns inarbetade i 
detta yttrande. Remissen omfattar såväl strategin som handlingsplanen till 
densamma. När det gäller förvaltningens yttrande så är det uppdelat på dessa två 
dokument. 

Förslag till fritidspolitisk strategi för Eslövs kommun 
Miljö och Samhällsbyggnad tycker att det är positivt att Kultur och Fritid har valt att 
ta fram en fritidspolitisk strategi istället för ett idrottspolitiskt så att fler faktorer som 
påverkar möjligheten till en meningsfull fritid kan inkluderas. 

Av strategin framgår bland annat ”Ett socialt hållbart Eslöv behöver skapa platser för 
människor att mötas, utvecklas och motionera utifrån egna förutsättningar och 
önskemål.” Att bidra till att skapa ett hållbart samhälle omfattar såväl yttre som inre 
hållbarhet det vill säga att skapa hälsosamma miljöer som möjligheten till en 
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mänsklig ”inre hållbarhet” där fysisk aktivitet är ett grundfundament är viktigt. 
Forskningen har visat att fysisk aktivitet har långt mycket mer positiva effekter på ett 
hälsosamt liv än vad man tidigare har trott. Miljö och Samhällsbyggnad anser att det 
är oroväckande att så mycket som en tredjedel av de ungdomar som svarat uppger att 
de inte har någon fritidsaktivitet över huvud taget. 

Av strategin framgår vidare att ”… fysisk aktivitet kan ha särskilt positiva effekter på 
hälsan under uppväxten, både för den fysiska och psykiska hälsan, samt skolstress 
och prestation. 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.” Miljö och Samhällsbyggnad delar denna uppfattning såväl som vikten 
av att på ett enkelt sätt skapa möjlighet för fysisk aktivitet utan krav på resultat 
oberoende av ålder. 

Miljö och Samhällsbyggnad delar uppfattningen ”Att bättra integrera rörelse och 
aktivitet i planering av områden, utemiljöer och skolgårdar, samt samutnyttjande av 
dessa, är av stor vikt för att fler ska ha möjlighet att aktivera sig.”. 

Friluftsfrågor och tillhörande aktiviteter utgör en viktig del av en meningsfull fritid. 
Att vistas i naturen utgör en viktig del av folkhälsan. I strategins avgränsningar 
framgår inte om avgränsningen innebär att friluftsfrågor inkluderas eller inte. 
Beroende på hur man väljer att betrakta det som anges i strategin så kan den ses som 
att den enbart omfattar den bebyggda miljön och till den angränsande grönområde. 
Samtidigt så lyfts fem områden fram som viktiga att arbeta vidare med varav ”Natur 
och friluftsliv” anges som ett av dessa områden. Miljö och Samhällsbyggnad anser 
att strategin bör förtydligas avseende fritidsfrågornas koppling till friluftsfrågor och 
vikten av att tillgängliggöra vistelsen i naturmiljön i form av vandring och 
naturupplevelser i övrigt. 

Ett annat område som Miljö och Samhällsbyggnad anser behöver förtydligas och 
lyftas fram är såväl utegym som lekplatser som en möjlig inledande väg till ökade 
fysiska aktiviteter. Dessa områden är också utan kostnad för de som använder dem. 

De mål som lyfts fram i strategin och till vilka Miljö och Samhällsbyggnad anges 
som ansvarig förvaltning är ”Stärka kompetensen om och utveckla metoder för att 
integrera rörelse och aktivitet i utformning av den fysiska miljön” och ”Uppmuntra 
till vardagsrörelse och aktiv transport”. Den senare upplever förvaltningen som en 
självklar del i förvaltningens arbete med till exempel mobility management. Däremot 
är det mer otydligt vem som avses när det gäller behovet av att stärka kompetensen. 
Detta behöver förtydligas. 
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Utifrån kunskapsinsamlingen och dialogarbetet så har det tydligt framkommit vilka 
områden som är extra angelägna att fokusera på under de kommande åren. 

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

Utifrån vad som framgår av strategin i övrigt så tycker Miljö och Samhällsbyggnad 
att detta är en bra avgränsning när det gäller vilket fokus strategin bör omfatta och 
utgångspunkten för handlingsplanen. 

 
Förslag till Handlingsplan för Fritidspolitisk strategi för Eslövs kommun 2022-2030 
De ovan nämnda fokusområdena har Kultur och Fritid tagit fram genom 
dialogsamtal. Av handlingsplanen framgår enbart att dessa områden har tagits fram 
med ”berörda”. Dock är det inte förtydligat om det är de ”berörda” som har omfattats 
av dialogsamtalen eller de som föreslagits som ansvariga nämnder. 

När det gäller målen som beskrivs i handlingsplanen så bör ett utgångsvärde anges 
och dessutom bör målen konkretiseras så att de går att följa upp. Just nu anges 
formuleringar som till exempel ”Skapa bättre förutsättningar …”, ”Verka för en bra 
geografisk spridning …”, ”Stärka erbjudandet av öppna och trygga mötesplatser …” 
och ”Uppmuntra till vardagsrörelse …”. Även om det som ska göras i viss mån 
beskrivs av åtgärderna så behövs en översyn göras av målformuleringarna så att det 
finns en tydligt beskriven referenspunkt och vad som ska göras för att man ska anse 
att målet är uppfyllt. 

Följande målområden har miljö- och samhällsbyggnadsnämnden utsetts som en av de 
ansvariga för: 

- ”Stärka kompetensen om och utveckla metoder för att integrera rörelse och aktivitet 
i utformning av den fysiska miljön ” med tillhörande åtgärd ”Använda rörelsefaktorn 
för att stärka inkludering av rörelse och aktivitet i utformning av offentliga rum”. 

Kommentar: Det är otydligt vems kompetens som ska utvecklas eller om det enbart 
avses att stärka kompetensen i största allmänhet genom föreslagen åtgärd. 
Formuleringen av målområdet och åtgärden är också svår att veta när den ska anses 
uppfylld. 

- ”Uppmuntra till vardagsrörelse och aktiv transport” med tillhörande åtgärder 
”Utveckla roliga och aktivitetsrika skolvägar”, ”Skapa säkrare och tryggare gång- 
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och cykelvägar för vardagsrörelse” och ”Utveckla grönområden för att uppmuntra till 
rörelse, möten och aktivitet (genom t.ex. lekplatsplanen och grönplanen)”. 

Kommentar: Målformuleringen bör skrivas om så att det blir mätbart eller när det 
kan anses vara uppfyllt. Motsvarande gäller för åtgärderna. Räcker det att skapa en 
cykelväg eller gäller det att alla cykelvägar och görs inte detta redan idag? 
Motsvarande gäller för den andra åtgärden. 

Följande målområden har miljö- och samhällsbyggnadsnämnden utsetts som en av de 
nämnder som ska omfattas samverkan: 

- Målområde ”Verka för att mark och ytor för idrott, motion och rekreation avsätts i 
tillräcklig utsträckning i den fysiska planeringen” med tillhörande åtgärd ”Kultur och 
Fritid samordnar en arbetsgrupp för att ta fram en samlad strategi med en nuläges- 
och behovsanalys utifrån rörelsefaktors fyra olika typer av rörelse: organiserad idrott, 
självorganiserad idrott, vardagsrörelse och aktiv transport” samt ”Främja breda och 
varierande funktioner i detaljplaner för att uppmuntra olika målgrupper till rörelse 
och att skapa möte, med särskilt fokus på strategins prioriterade grupper” 

Kommentar: Det går inte att avgöra när målet ska anses vara uppfyllt. Den första 
åtgärden går att mäta då det handlar om att ta fram en strategi den andra åtgärden är 
ett löpande arbete som inte är möjligt att avgöra när den är uppfylld. 

Utöver det finns en rad åtgärder som omfattar alla förvaltningar i form av att de ska 
ingå i samverkan såsom: 

- Målområde ”Involvera föreningar i utvecklingen av platser” med åtgärderna 
”Utveckla en metod för jämlik dialog med brukare, med fokus på att nå de som inte 
är så aktiva idag” och ”Utveckla dialogformer med föreningar kring planarbete”. 

Kommentar: Motsvarande kommentar som ovan det vill säga det går inte att avgöra 
när målet är uppfyllt. Däremot är den första åtgärden tydlig medan den andra 
åtgärden går det inte att avgöra hur många dialogformer som ska utvecklas. 

- Målområde ”Samordna olika kompetenser och aktörer när det gäller folkhälsa inom 
idrotts- och fritidsområdet” med åtgärderna ”Hitta samverkansformer för 
folkhälsofrågor kopplat till idrott, rörelse och fritid” och ”Koppla samman olika 
processer/strategier inom kommunen som berör idrott, rörelse och fritid”. 

Kommentar: Mål- och åtgärdsformuleringen gör det svårt att avgöra när dessa är 
uppfyllda. 

- Målområde ”Stärka kommunens samarbete med föreningslivet i Eslöv” med 
åtgärderna ”Utveckla arbetet inom Överenskommelsen kring hur vi arbetar med 
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föreningsinitiativ”, ”Förbättra kommunikationsvägarna inom kommunen och 
återkopplingen till föreningslivet samt transparensen.” och ”Genom 
Överenskommelsen förbättra kunskapen om kommunens verksamheter/arbetssätt 
bland föreningar och vice versa”. 

Kommentar: Mål- och åtgärdsformuleringen gör det svårt att avgöra när dessa är 
uppfyllda. 

Utifrån vad som anges i strategin avseende ”Uppföljning och utvärdering” så kan 
dock handlingsplanen enbart ses som ett underlag till de prioriteringar som ska göras 
av den arbetsgrupp som ska utses. I strategin anges ”Utifrån handlingsplanen 
formulerar en förvaltningsövergripande arbetsgrupp årliga prioriteringar som 
införlivas i varje berörd förvaltnings ordinarie budget och verksamhetsplanering.” På 
så vis bör det bli tillräckligt tydligt vad som ska uppfyllas under respektive 
verksamhetsår under den period som handlingsplanen omfattar. Det som på så vis 
lyfts fram under nämnda period är också det som kommer att vara ett upplägg för 
måluppfyllnaden. Om så är fallet behövs inga förtydligande göras av 
handlingsplanens mål- och åtgärdsformuleringar. 

Det bör dock förtydligas i handlingsplanen att den ”uppföljning och utvärdering” 
som beskrivs i strategin innebär att föreslagna målområden och åtgärder förtydligas 
genom de årliga prioriteringarna som en förvaltningsövergripande arbetsgrupp ska ta 
fram. Prioriteringar som ska rymmas inom ordinarie budget. Utmaningen kommer 
dock troligen bli hur prioriteringarna av dessa mål ska förhålla sig till andra 
prioriteringar som behöver göras och mål som ska uppfyllas kopplat till exempel ett 
nytt handlingsprogram för kommande mandatperiod. 

Avslutningsvis så vill Miljö och Samhällsbyggnad uppmärksamma Kultur och Fritid 
på möjligheten att ta tillvara och kanske själv utveckla en GIS-kompetens inom den 
egna förvaltningen för att kunna presentera och visualisera för medborgarna var det 
finns möjlighet att utöva fritidsaktiviteter. 

Beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden antar förvaltningens yttrande som sitt. 

Paragrafen justeras omedelbart. 

Deltar ej i beslutet 
Sverigedemokraternas ledamöter avstår från att delta i beslutet. 

Beslutet skickas till  
Kultur- och fritidsnämnden 
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§ 145    VoO.2021.0308 

Yttrande över Fritidspolitisk strategi  

Ärendebeskrivning  
Kultur och fritidsnämnden har den 13 oktober 2021 beslutat att skicka förslag till 
Fritidspolitisk strategi för Eslövs kommun 2022-2030 på remiss till samtliga 
nämnder samt Kommunala pensionärsrådet. Remisstiden löper till och med den 17 
december. 

Beslutsunderlag 
 Yttrande över förslag till Fritidspolitisk strategi för Eslövs kommun 2022-2030 
 Kultur- och fritidsnämndens beslut § 92 2021, Fritidspolitisk strategi, 

sammanträdesprotokoll 2021-10-13 
 Förslag till Fritidspolitisk strategi för Eslövs kommun 2022-2030 
 Förslag till handlingsplan för Fritidspolitiskt strategi Eslövs kommun 2022-2030 
 

Beredning 
Efter genomgång av det remitterade förslaget gör vård- och omsorgsförvaltningen 
följande bedömning. Det är särskilt positivt att strategin är formulerad på ett sådant 
sätt att den även inkluderar personer med funktionsnedsättning. Förvaltningen anser 
dock, att strategin i allt för ensidig utsträckning inriktar sig på åtgärder för att ta 
tillvara intressen bland mot barn och unga. Det är ett faktum att andelen äldre 
personer i kommunen ökar. Ökningen förväntas fortsätta under de kommande åren. 
Att äldre personer åtnjuter en meningsfull fritid kan antas minska ohälsan i gruppen 
och därmed förebygga den belastning på Vård och Omsorg som annars uppstår när 
behovet av insatser till följd av ohälsa ökar. Förvaltningen anser, mot denna 
bakgrund, att det är av ytterst stor vikt att åtgärder till förmån för den äldre delen av 
befolkningen ges ett betydligt större utrymme i strategin. 
 
Förvaltningen noterar att förslaget till handlingsplan uppställer målet; 
”Att uppmuntra till vardagsrörelse och aktiv transport”. Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden har angetts som ansvarig nämnd. Kultur- och 
fritidsnämnden, kommunledningskontoret och barn- och utbildningsnämnden har 
angetts som samverkanspartners. Förvaltningen anser att även Vård och Omsorg bör 
ingå som samverkanspartner för att uppnå detta mål. 
 
Avslutningsvis noterar förvaltningen att förslaget till handlingsplan refererar till 
äldreomsorgsplanen (s. 5). Någon sådant dokument föreligger dock inte. 
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Beslut 
- Vård- och omsorgsnämnden antar förvaltningens yttrande som sitt eget samt 
översänder det till kultur- och fritidsnämnden. 

Ej deltagande i beslut 
Ledamöterna i Sverigedemokraterna avstår från att delta i beslutet. 

Beslutet skickas till  
Kultur- och fritidsnämnden 
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§ 15    VoO.2021.0308 

Yttrande över remiss, Fritidspolitisk strategi  

Ärendebeskrivning  
Kultur och fritidsnämnden har den 13 oktober 2021 beslutat att skicka förslag till 
Fritidspolitisk strategi för Eslövs kommun 2022-2030 på remiss till samtliga 
nämnder samt Kommunala pensionärsrådet. Remisstiden löper till och med den 17 
december. 

Beslutsunderlag 
 Yttrande över förslag till Fritidspolitisk strategi för Eslövs kommun 2022-2030 

(KPR) 
 Kultur- och fritidsnämndens beslut § 92 2021, Fritidspolitisk strategi, 

sammanträdesprotokoll 2021-10-13 
 Förslag till Fritidspolitisk strategi för Eslövs kommun 2022-2030 
 Förslag till handlingsplan för Fritidspolitiskt strategi Eslövs kommun 2022-2030 
 

Beredning 
Efter genomgång av det remitterade förslaget gör vård- och omsorgsförvaltningen 
följande bedömning. Förvaltningen anser, att strategin i allt för ensidig utsträckning 
inriktar sig på åtgärder för att ta tillvara intressen bland mot barn och unga. Det är ett 
faktum att andelen äldre personer i kommunen ökar. Ökningen förväntas fortsätta 
under de kommande åren. Att äldre personer åtnjuter en meningsfull fritid kan antas 
minska ohälsan i gruppen och därmed förebygga den belastning på Vård och Omsorg 
som annars uppstår när behovet av insatser till följd av ohälsa ökar. Förvaltningen 
anser, mot denna bakgrund, att det är av ytterst stor vikt att åtgärder till förmån för 
den äldre delen av befolkningen ges ett betydligt större utrymme i strategin. 

Förvaltningen noterar att förslaget till handlingsplan uppställer målet; 
”Att uppmuntra till vardagsrörelse och aktiv transport”. Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden har angetts som ansvarig nämnd. Kultur- och 
fritidsnämnden, kommunledningskontoret och barn- och utbildningsnämnden har 
angetts som samverkanspartners. Förvaltningen anser att även Vård och Omsorg bör 
ingå som samverkanspartner för att uppnå detta mål. 

Avslutningsvis noterar förvaltningen att förslaget till handlingsplan refererar till 
äldreomsorgsplanen (s. 5). Någon sådant dokument föreligger dock inte. 

Beslut 
- Kommunala pensionärsrådet antar förvaltningens yttrande som sitt eget samt 
översänder det till kultur- och fritidsnämnden. 
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Beslutet skickas till  
Kultur- och fritidsnämnden 
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Handikapporganisationernas synpunkter på förslaget till fritidspolitisk strategi för 
Eslövs kommun 2022-2030 
 
Sid 3 
Avgränsning  
När det gäller föreningar inkluderar fritidsområdet både idrotts- och friluftsföreningar, men 
även pensionärs-  funktionshinderföreningar  och  sociala föreningar samt andra 
fritidsaktiviteter. 
 
Sid 5 
Utmaningar och trender i omvärlden och Sverige 
Flera studier har visat att socioekonomiska faktorer,  kön och att ha en eller flera 
funktionsnedsättningar har en stor påverkan på barns levnadsvanor och  
 
när det sen beskrivs hur det ser ut tycker vi att det är viktigt att också 
synliggöra den här gruppen som ofta är väldigt osynlig genom att få in någonting sånt här: 
Unga med funktionsnedsättning idrottar och motionerar betydligt mindre än andra i samma 
ålder. Inaktiviteten beror inte enbart på barnets/den unges skada eller diagnos,  forskningen 
visar på  att den förklaringen inte håller utan orsaken är snarare en brist på kunskap, 
resurser och delaktighet. Ohälsa hos personer med funktionsnedsättning är nästan 10 
gånger  vanligare än hos befolkningen i övrigt. Så mycket som var femte person med 
funktionsnedsättning mellan 16 och 29 år motionerar aldrig vilket är mer än dubbelt så 
många jämfört med övriga i samma ålder enligt folkhälsomyndigheten..  
 
Sid 6 
 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. Viktigt att 
fritidsaktiviteter  bedrivs i lokaler  som utformats utifrån synsättet om  universell design och 
därmed kunna användas av människor med olika förutsättningar.   
 
Sid 7 
Analys av demografiska statistikområden.  
  
Kommentar till tillvägagångssättet(svaren har analyserats utifrån kön och socioekonomisk 
bakgrund men inget om personer med funktionsnedsättningars situation, det hade man 
kunnat få en bild av om man samverkat med funktionshinderorganisationerna. Varför är inte 
vi tillfrågade om hur det ser ut i Eslöv,  vilka önskemål och vilka intressen har dessa 
personer i olika åldrar, och hur ska våra medlemmar då känna sig igen sig och känna sig  
involverade i den strategi som är framtagen.  
En strategi  ska verka för att alla Eslövsbor ska ha tillgång till meningsfulla fritidsaktiviteter.  
 
Sid 8 
Noterat att IF/parasport medverkat och det är bra men representerar inte alla med 
funktionsnedsätting i Eslövs kommun. 
 
 
 
Dialog med kommunens 
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förvaltningar 
Prioriterade områden 
1 föreningsliv och stöd  
2 inkludering och delaktighet 
3 anläggningar, lokaler o tillgänglighet 
4 samverkan  
5 evenemang 
Det trycks på lokaler och anläggningar, men vi vet  inte vad man menar med begreppet 
tillgänglighet,  men  viktigt med universell design, lokaler som så många som möjligt kan 
komma in i och använda sig av.  
 
 
Handlingsplan sid 3 
Åtgärder – Jämlika förutsättningar för en meningsfull fritid Mål Ansvarig nämnd 
Samverkan Åtgärder Agenda 2030-mål Skapa bättre förutsättningar för meningsfulla 
fritidsaktiviteter för barn och unga, med särskilt fokus på unga tjejer och socioekonomiskt 
svaga  grupper (tycker igen man glömt barn och unga med funktionsnedsättning) 
 
Åtgärder 
Eftersom man inte har med gruppen så antar jag att då man skriver om att utveckla 
tillgängligheten inte alls menar fysisk tillgänglighet kring och i de lokaler där aktiviteterna, 
men om våra medlemsbarn ska vara  inkluderade mäste detta finnas med någonstans 
annars blir  de utestängda, likaså behövs uppsökande arbete i denna grupp.   
 
Sid 4 Glöm inte att bland de nyanlända finns generellt sett många barn,unga, vuxna som har 
funktionsnedsättningar och därmed är extra utsatta , hur ska dessa nås  
 
Sid 6 
Skapa bättre förutsättningar för meningsfulla aktiviteter bland personer med 
funktionsnedsättningar Vi menar att då att kultur och fritidsförvaltningen ska ha hela ansvaret 
för åtgärderna då vi  menar att fritidsfrågor inte generellt är vårdfrågor utan vård och omsorg 
ska vara en samverkanspartner i stället.Människor med funktionsnedsättning och deras fritid 
är en rättighetsfråga och inte en vårdfråga och  många av våra medlemmar sig inte bekväma 
med att deras fritid går under vård.  Däremot att samverka vid behov med andra behövs kan 
behövas.  Varför bara titta på Hörby och Höör, i Malmö, höganäs, Ängelholm finns många 
goda exempel att studera och samverka med. Människor med funktionsnedsättning är en så 
heterogen  grupp och flera har inga eller mycker små insatser från LSS. Åtgärder kan vara 
att uppmuntra, ge en förmån till “vanliga föreningar” som gör något bra för att inkludera 
människor med funktionsnedsättning i sina föreningar och se till att de får  stöd, utbildning 
och kunskap. I första hand ska personer med funktionsnedsättningar vara medlemmar 
(särskilt barn o unga)  i vanliga föreningar och sen om det inte fungerar eller det behöver 
kompletteras  behövs kanske andra lösningar också. En plan kanske behövs för hur når man 
barn o ungdomar med funktionsnedsättning, får dem att känna sig välkomna och sedda i 
föreningen. Hinder från att deltaga kan vara transporter såsom färdtjänst. otillgängliga 
lokaler, ekonomi, fritidshjälpmedel får man bekosta själv, assistans och ledsagare är svårt 
att få, kunskapsbrister  och stöd till ledare. Förvaltningen Miljö och Samhälles roll borde vara 
tydligare,  kommer inte våra medlemmar  in och kan använda lokalerna kan de inte delta. 
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Finns någon aktuell information om detta så att de lätt kan få den? En guide på hemsidan 
eller en app?  
 
 uppsökande arbete i socioekonomiskt svaga områden (även till barn o ungdomar med 
funktionsnedsättning som  ofta inte tror sig vara välkomna eller vågar delta)  
Titta gärna på denna länk  
https://www.parasport.se/Kontakt/Ledigajobb/Parasportguider/?fbclid=IwAR3MAh23C5uLqQ
_b6u4pVNKJEBcBCFv09JoHJHewSDzX_h-p5wZhC4nwG7U 
 
 personer med egna funktionsnedsättningar guidar andra ungdomar med 
funktionsnedsättning så de vågar ta steget in i föreningslivet.  
 
Sid 12 
Involvera föreningar i utveckling av platser.  
Utveckla en metod för jämlik dialog med fokus på de som inte är så aktiva  
Detta tycker vi verkligen det behövs jobbas med för att de som inte är så aktiva och som är 
osedda i samhället idag får bättre möjlighet att göra sina röster hörda och få möjlighet att 
medverka vid  planering och  innan beslut i frågor ska tas. 
Alla ska ha möjlighet att uppleva att det finns sammanhang där man är välkommen, har 
möjlighet att ingå i en gemenskap och där man känner sig säker. Att öka tillgängligheten 
innebär även att kommunen ska utveckla metoder för att nå grupper som  i  mindre 
utsträckning  idag tar del av fritidsutbudet.  
Alla ska ha tillgång till en god livsmiljö och mötesplatser där de känner sig trygga och säkra, 
där ett folkhälsoperspektiv är centralt. Dialogen med medborgarna gör det möjligt att skapa 
ett långsiktigt hållbart samhälle.  
 
Övrigt  Vi syns inte om man inte fokuserar och tydligt tar med personer med 
funktionsnedsättning  som en särskilt utsatta grupp vad det gäller delaktighet, gemenskap, 
tillgång till samhällets utbud och möjligheter till en god hälsa och goda livsvillkor går 
utvecklingen inte framåt.  Strategin ska fokusera på barn och unga men knappt något och 
iallafall  för lite utrymme ägnas åt barn och unga med funktionsnedsättning. Många personer 
med funktionsnedsättning vill göra fler aktiviteter på sin fritid än vad de kan eller har 
möjligheter till. Anledningen till att de avstår är bristande tillgänglighet i samhället, avsaknad 
av information om tillgänglighet och bristande socialt stöd inför och i samband med 
aktiviteter.Detta visar en kartläggning gjord av MDF på uppdrag av regeringen, hur det ser ut 
i Eslöv? 
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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 det 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 ett idrottspolitiskt 

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- 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 och kön 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 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 

Skånes idéburna sektor7 och har en viktig roll i att aktivera barn och unga.  

                                                 
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/, 
7 Nätverket  - Idéburen Sektor Skåne (2015),  IDÉBUREN SEKTOR I SKÅNE - 

Kartläggning 2015 
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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. 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, 

enkätundersökning bland högstadieelever, dialog med föreningar, samt 

dialog med kommunens förvaltningar. Nedan beskrivs de olika processerna 

och resultaten från arbetet.  

                                                 
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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Analys av demografiska statistikområden 

Som en del av insamlingsarbetet har vi använt oss av Geodata från SCB:s 

Demografiska statistikområden11 (DeSO) för att identifiera inom 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 

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 

                                                 
11 SCB, DeSO demografiska statistikområden: https://www.scb.se/hitta-statistik/regional-

statistik-och-kartor/regionala-indelningar/deso---demografiska-statistikomraden/  

67 ( 138 )



  8(16) 

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 

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. 
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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 Fritid, 

Kommunstyrelsen, 

Barn och 

Utbildning, 

Gymnasie- och 

vuxenutbildning, 

Vård och Omsorg 

Verka för en bra geografisk spridning av fritidsaktiviteter i hela 

kommunen  

Kultur och Fritid 
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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 Fritid 

Stötta idrottsföreningars utveckling i linje med RF-SISU 

Skånes "Strategi 2025" 

 

Kultur och Fritid 

Utveckla arbetet med värdegrundsfrågor tillsammans med 

föreningar 

 

 

Kultur och Fritid 

Uppmuntra föreningar att ta hänsyn till miljöaspekter i sin 

verksamhet 

Kultur och Fritid 

Verka för att stötta elitidrott i Eslöv 

 

Kommunstyrelsen 

Stärka erbjudandet av öppna och trygga mötesplatser för barn 

och unga i kommunen 

Kultur och Fritid 

 

 

   

                                                 
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 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 

områden, utemiljör och skolgårdar, samt samutnyttjande av dessa, är av stor 

vikt för att fler ska ha möjlighet att aktivera sig. 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. 

 

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 Fritid 

73 ( 138 )



  14(16) 

Stärka kompetensen om och utveckla metoder för att integrera 

rörelse och aktivitet i utformning av den fysiska miljön 

 

Miljö- och 

samhällsbyggnad, 

Barn och 

Utbildning, Kultur 

och Fritid 

Uppmuntra till vardagsrörelse och aktiv transport Miljö- och 

Samhällsbyggnad  

Arbeta för att öka nyttjandegraden och samutnyttjandet av 

lokaler och anläggningar 

 

Kultur och Fritid, 

Barn och 

Utbildning,  

Involvera invånare och föreningar i utvecklingen av platser Kultur och Fritid, 

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 Fritid 

Stärka kommunens samarbete med föreningslivet i Eslöv 

 

Kommunstyrelsen, 

Kultur och Fritid 

Stärka samarbetet mellan Fritidsbanken, föreningar, 

bostadsbolag och andra kommunala verksamheter 

 

Kultur och Fritid 

                                                 
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. Om den kommunala organisationen ändras 

under strategitiden flyttas ansvaret för strategins mål i enlighet med den nya 

organisationen. Handlingsplanen revideras vid behov.  
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Handlingsplan för Fritidspolitiskt strategi ESLÖVS KOMMUN 2022-2030 är antaget av kommunfullmäktige den [åååå-mm-dd]. Kontaktperson: Rebecca Stewart 

[Fritidsstrateg, Kultur och Fritid]. 2(14) 

Utgångspunkter 
I mars 2020 gav kultur- och fritidsnämnden förvaltningen i uppdrag att arbeta fram en kommungemensamt fritidspolitiskt 

strategi som syftar till att skapa förutsättningar för ett aktivt och meningsfullt fritidsliv för Eslövs invånare, med särskilt 

fokus på barn och unga. I samband med framtagande av strategin har denna handlingsplan arbetats fram. En 

förvaltningsövergripande arbetsgrupp kommer att samordna genomförandet av handlingsplanen under hela strategiperioden.  

 

Inom strategin har vi tagit fram fyra fokusområden:  

 Jämlika förutsättningar för en meningsfull fritid 

 Varierande former för idrott, motion och fritid 

 Fysiska förutsättningar för en aktiv fritid 

 Samverkan  

 

Åtgärderna inom handlingsplanen utgår ifrån dessa fyra områden och har tagits fram i dialog med berörda. Varje åtgärd har 

en ansvarig nämnd som följer upp genomförandet av åtgärderna. Detta är en handlingsplan som sträcker sig över hela 

strategiperioden, och årliga prioriteringar för strategin kommer att införlivas i ordinarie verksamhetsplanering i varje 

förvaltning. Processen för uppföljning av åtgärderna beskrivs i strategin.   
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Åtgärder – Jämlika förutsättningar för en meningsfull fritid 
 

Mål Ansvarig nämnd Samverkan Åtgärder Agenda 2030-mål 

Skapa bättre 

förutsättningar 

för meningsfulla 

fritidsaktiviteter 

för barn och 

unga, med 

särskilt fokus på 

unga tjejer och 

socioekonomiskt 

svaga grupper 

Kultur och Fritid  Föreningsliv  Se över möjligheten att minska de ekonomiska 

trösklarna till fritidsaktiviteter genom Kultur 

och Fritids bidragsregler  

 

Kultur och Fritid  Föreningsliv Erbjuda kostnadsfria aktiviteter där det är 

möjligt  

Kultur och Fritid  Föreningsliv, 

Kommunlednings-

kontoret 

Utveckla tillgängligheten till fritids- och 

föreningsverksamhet genom uppsökande arbete 

i socioekonomiskt svaga områden och riktade 

aktiviteter mot prioriterade grupper 

 

Kultur och Fritid, 

Barn och 

Utbildning  

Föreningsliv, 

Skolidrottsförbundet 

Skåne 

Ta fram en samarbetsform mellan skola, 

fritidsverksamheter och föreningsliv för att öka 

tillgänglighet till fritidsaktiviteter (genom t.ex. 

skolidrottsföreningar, rastaktiviteter eller 

samarbete med fritids) 
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Kultur och Fritid Kommunlednings-

kontoret, 

Föreningsliv 

Fokusera arbetet där det finns störst behov 

utifrån aktuell kunskap (t.ex. ”Örat mot 

marken”1)  

 

Skapa bättre 

förutsättningar 

för nyanlända 

barn och vuxna 

att ha en 

meningsfull 

fritid 

Kultur och Fritid  Föreningsliv Se över möjligheten att minska de ekonomiska 

trösklarna till fritidsaktiviteter genom våra 

bidragsregler  

 

Kultur och Fritid  NAD 2, SFI, 

Gasverket 

Erbjuda kostnadsfria aktiviteter där det är 

möjligt 

 

Kultur och Fritid  SFI, BOSS, 

Gasverket, 

Kommunlednings-

kontoret, 

Föreningsliv 

Utveckla en metod för lotsning till 

fritidsaktiviteter, och öka nyanländas delaktighet 

i utformningen av insatser 

                                                 
1 Örat mot marken är en samverkansgrupp där Eslövs kommun arbetar långsiktigt tillsammans med polis, räddningstjänst och bevakningsbolag för att 

skapa ett tryggare Eslöv. Mer info: https://eslov.se/omsorg-stod/trygg-och-saker/brottsforebyggande-arbete/  
2 Partnerskap Skåne, TIA och NAD: https://partnerskapskane.se/nad/  
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Kultur och Fritid  Barn och 

Utbildning, NAD 

Förbättra kunskap och information om 

fritidsaktiviteter och föreningsliv till nyanlända 

(t.ex. genom samarbete med SFI och 

NAD) 

 

Kultur och Fritid, 

Gymnasie- och 

vuxenutbildning 

(AME) 

Kommunlednings-

kontoret 

Utveckla en modell för arbetsformer inom 

fritidssektorn för nyanlända (t.ex. genom 

extratjänster och andra arbetsmarknadsinsatser) 

 

Skapa bättre 

förutsättningar 

för äldre att ha 

en meningsfull 

fritid 

Kultur och Fritid, 

Vård och Omsorg 

RF-SISU Skåne, 

Föreningsliv 

Se över möjligheten att minska de ekonomiska 

trösklarna till fritidsaktiviteter genom Kultur 

och Fritids bidragsregler 

 

Genom samarbete med Vård och Omsorg och 

föreningsliv utveckla utbudet av 

fritidsaktiviteter för äldre med 

äldreomsorgsplanen i beaktande 

 

Öka målgruppens delaktighet i utformning och 

genomförande av strategin  

 

Starta generationsöverskridande aktiviteter  
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Skapa bättre 

förutsättningar 

för meningsfulla 

fritidsaktiviteter 

bland personer 

med funktions-

nedsättningar 

Kultur och Fritid, 

Vård och Omsorg 

Habilitering, RF-

SISU Skåne, 

Föreningsliv 

Utveckla samarbetet med Vård och Omsorg 

samt habiliteringen (Höör och Hörby) för att 

förbättra tillgängligheten till aktiviteter 

 

Kultur och Fritid, 

Vård och Omsorg 

 Utveckla en integrerad ungdomsverksamhet 

tillsammans med LSS  

Verka för en bra 

geografisk 

spridning av 

fritidsaktiviteter 

i hela 

kommunen 

Kultur och Fritid  RF-SISU Skåne, 

Föreningsliv 

Utveckla möjligheter till varierande 

fritidsaktiviteter för barn och unga på 

landsbygden (genom t.ex. den mobila 

fritidsgården)  
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[Fritidsstrateg, Kultur och Fritid]. 7(14) 

Åtgärder - Varierande former för idrott, motion och fritid 

 

Mål Ansvarig nämnd Samverkan Åtgärder Agenda 2030 

Stötta 

utvecklingen av 

breda och 

varierande former 

för idrott och 

fritidsaktiviteter 

Kultur och Fritid  Gasverket, 

Fritidsbanken 

Arrangera öppna idrotts- och fritidsmöjligheter 

för barn och unga inom Kultur och Fritids 

verksamheter med särskilt fokus på 

underrepresenterade grupper  

 

 

Kultur och Fritid   Utforska former för att inkludera e-sport i 

utbudet för ungdomar 

 

Kultur och Fritid  Föreningsliv, RF-

SISU Skåne 

Tillsammans med föreningslivet hitta en modell 

för att kunna ha öppna och flexibla 

träningsformer utan krav på regelbunden träning 

eller prestation (genom t.ex. prova-på-

verksamhet, öppna aktiviteter, gratis 

lovverksamhet)    

Kultur och Fritid  Föreningsliv Erbjuda tider i idrottsanläggningar för 

verksamhet som syftar till övrig organiserad 

idrott/motion samt spontanidrott med särskilt 

fokus på tjejer 

83 ( 138 )



  8(14) 

Arbeta för 

utvecklingen av 

idrottsföreningar i 

linje med RF-

SISU Skånes 

"Strategi 2025" 

Kultur och Fritid  Föreningsliv, RF-

SISU Skåne 

Utveckla former för dialog och utvärdering med 

föreningsliv kring strategin tillsammans med 

RF-SISU Skåne  

 

 

 

 

 

 

Utveckla arbetet 

med 

värdegrundsfrågor 

tillsammans med 

föreningar 

Kultur och Fritid Föreningsliv, RF-

SISU Skåne 

Utveckla former för dialog och utvärdering med 

föreningar som inte är anslutna till RF-SISU 

Skåne kring värdegrundsfrågor 

 

Uppmuntra 

föreningar att ta 

hänsyn till 

miljöaspekter i 

sin verksamhet 

Kultur och Fritid Föreningsliv   

Verka för att 

stötta elitidrott i 

Eslöv 

Kommunstyrelsen  Kultur och Fritid, 

Föreningsliv, RF-

SISU Skåne 

Använda sponsring och evenemangsstrategin 

som verktyg för att stötta elitlag 
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Stärka 

erbjudandet av 

öppna och trygga 

mötesplatser för 

barn och unga i 

kommunen 

Kultur och Fritid  Föreningsliv, 

bostadsbolag  

Utreda möjligheter att utveckla mötesplatser i 

olika områden tillsammans med föreningar och 

bostadsbolag  

 

 

 

Åtgärder - Fysiska förutsättningar för en aktiv fritid  
 

Mål Ansvarig nämnd Samverkan Åtgärder Agenda 2030-mål 

Verka för att 

mark och ytor 

för idrott, 

motion och 

rekreation 

avsätts i 

tillräcklig 

utsträckning i 

den fysiska 

planeringen 

Kultur och Fritid Kommunstyrelsen, Miljö 

och Samhällsbyggnad, 

Serviceförvaltningen, 

Barn och Utbildning, 

Föreningsliv 

Kultur och Fritid samordnar en arbetsgrupp 

för att ta fram en samlad strategi med en 

nuläges- och behovsanalys utifrån 

rörelsefaktors fyra olika typer av rörelse: 

organiserad idrott, självorganiserad idrott, 

vardagsrörelse och aktiv transport 

 

Kommunstyrelsen Kultur och Fritid, 

Serviceförvaltningen 

Utifrån den samlade strategin inkludera olika 

typer av rörelse i den långsiktiga planeringen 

av markanvändning, markanspråk i 

översiktsplanen och säkerställa den mark som 

behövs, med särskilt fokus på ytor för 

organiserad- och spontanidrott  
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Kommunstyrelsen Kultur och Fritid, Miljö 

och Samhällsbyggnad 

Främja breda och varierande funktioner i 

detaljplaner för att uppmuntra olika 

målgrupper till rörelse och att skapa möte, 

med särskilt fokus på strategins prioriterade 

grupper 

 

Kultur och Fritid Kommunstyrelsen, 

Service 

Ta fram en lokal- och anläggningsstrategi 

inför lokalförsörjningsplanering tillsammans 

med lokalstrateg 

 

Delar att inkludera i strategin:   

 Prioriteringar för lokalfördelning  

 Fördelning av halltider  

 Korttidsuthyrning  

 Inkludering av ett jämställdhets- och 

jämlikhetsperspektiv i planeringen  

 Hänsyn till miljöaspekter  

 Basutredningar tas i beaktande  

 

Stärka 

kompetensen 

om och utveckla 

metoder för att 

integrera rörelse 

Miljö och 

Samhällsbyggnad  

Kultur och Fritid, 

Kommunlednings-

kontoret, 

Serviceförvaltningen 

Använda rörelsefaktorn för att stärka 

inkludering av rörelse och aktivitet i 

utformning av offentliga rum   
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och aktivitet i 

utformning av 

den fysiska 

miljön 

Barn och 

Utbildning 

Kultur och Fritid, 

Serviceförvaltningen 

Utveckla skol- och förskolemiljöer så att de 

blir attraktiva för fler, mer tillgängliga och 

trygga samt öka samutnyttjande 

 

Kultur och Fritid Kommunlednings-

kontoret 

Stärka Kultur och Fritids kompetens inom 

idrottens och fritidens möjligheter i den 

fysiska planeringen och miljön 

Uppmuntra till 

vardagsrörelse 

och aktiv 

transport 

 

Miljö och 

Samhällsbyggnad 

Kultur och Fritid, 

Kommunlednings-

kontoret, Barn och 

Utbildning 

Utveckla roliga och aktivitetsrika skolvägar  

 

Skapa säkrare och tryggare gång- och 

cykelvägar för vardagsrörelse  

 

Utveckla grönområden för att uppmuntra till 

rörelse, möten och aktivitet (genom t.ex. 

lekplatsplanen och grönplanen)  

 

Arbeta för att 

öka 

nyttjandegraden 

och 

samutnyttjandet 

av lokaler och 

anläggningar 

Kultur och Fritid Föreningsliv, 

Serviceförvaltningen, 

Barn och Utbildning, 

Kommunledningskontoret 

Utifrån lokal- och anläggningsstrategin se 

över nyttjande tillsammans med kommunens 

övergripande lokalgrupp och kommande 

lokalförsörjningsplaner 

 

 

Kultur och Fritid Föreningsliv Uppmuntra/facilitera bättre samutnyttjande 

föreningar emellan 
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Barn och 

Utbildning 

Kultur och Fritid, 

Serviceförvaltningen 

Se över hur vi kan öka tillgängligheten till 

skolgårdar för allmänheten. 

Involvera  

föreningar i 

utvecklingen av 

platser 

Kultur och Fritid Alla förvaltningar Utveckla en metod för jämlik dialog med 

brukare, med fokus på att nå de som inte är så 

aktiva idag 

 

 

Kommunstyrelsen Alla förvaltningar  Utveckla dialogformer med föreningar kring 

planarbete 
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Åtgärder – Samverkan 

 

Mål Ansvarig nämnd Samverkan Åtgärder Agenda 2030-mål 

Samordna olika 

kompetenser och 

aktörer när det 

gäller folkhälsa 

inom idrotts- 

och 

fritidsområdet 

Kultur och Fritid Alla förvaltningar, 

föreningsliv 

Hitta samverkansformer för folkhälsofrågor 

kopplat till idrott, rörelse och fritid 

 

Koppla samman olika processer/strategier inom 

kommunen som berör idrott, rörelse och fritid 

 

Stärka 

kommunens 

samarbete med 

föreningslivet i 

Eslöv 

Kommunstyrelsen, 

Kultur och Fritid 

Alla förvaltningar, 

föreningsliv, 

Överenskommelsen 

 

Utveckla arbetet inom Överenskommelsen kring 

hur vi arbetar med föreningsinitiativ  

 

Kommunstyrelsen, 

Kultur och Fritid 

Alla förvaltningar, 

Överenskommelsen 

Förbättra kommunikationsvägarna inom 

kommunen och återkopplingen till föreningslivet 

samt transparensen.  

 

Kommunstyrelsen Alla förvaltningar, 

idéburen sektor 

Genom Överenskommelsen förbättra kunskapen 

om kommunens verksamheter/arbetssätt bland 

föreningar och vice versa 
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Kommunstyrelsen, 

Kultur och Fritid,  

Föreningsliv Verka för att synliggöra föreningars verksamhet 

och öka kommunens attraktivitet, (genom t.ex. 

marknadsföring och evenemang) 

Kommunstyrelsen, 

Kultur och Fritid 

RF-SISU Skåne Informera föreningsliv om olika 

finansieringsmöjligheter och stöd 

Stärka 

samarbetet 

mellan 

Fritidsbanken, 

föreningar, 

bostadsbolag 

och andra 

kommunala 

verksamheter  

Kultur och Fritid Barn och 

Utbildning, Vård 

och Omsorg, 

föreningsliv, 

bostadsbolag 
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Sammanträdesprotokoll
2020-03-11

Kultur- och fritidsnämnden

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 22 KOF.2020.0028

Fritidspolitiskt program 

Ärendebeskrivning 
Kultur- och fritidsnämnden har mellan 2014 och 2018 haft ett idrottspolitiskt 
program, som slagit fast riktningen för arbetet med fritids- och föreningsfrågor. Då 
programmet har utgått så behövs ett nytt.

Visionen för Eslöv 2025 är Skånes bästa kommun att bo och verka i. Två av 
perspektiven är ”Vi är en hållbar, spännande kommun där människor möts, utvecklas 
och trivs” och ”Vi driver en effektiv och framtidsorienterad organisation med 
medborgarna i fokus”. Det fritidspolitiska programmet för Eslöv tar sin utgångspunkt 
i visionen och ska fungera som en långsiktig fritidspolitisk plattform för att 
underlätta de beslut, prioriteringar och vägval som krävs för att vi ska nå dit. 
Motsvarande program finns för kultursidan.

Kultur- och Fritidsförvaltningens övergripande uppdrag är att skapa förutsättningar 
för ett aktivt fritidsliv för alla Eslövs medborgare. Fritid är den fria tid som man kan 
disponera och använda för att öka livskvalité och välbefinnande. En meningsfull 
fritid är en tydlig friskfaktor i alla människors fysiska och psykiska hälsa, ung som 
gammal. En meningsfull fritid innefattar inte bara idrott och fysisk aktivitet, lika 
viktigt är det sociala och kulturella värdet som ett brett fritidsutbud kan tillföra.

Upplevelse av ett gott fritidsutbud blir allt viktigare för att stärka kommunens 
attraktivitet och därigenom bidra till Eslövs utveckling och tillväxt. För att inkludera 
fler faktorer som bidrar till en meningsfull fritid är det viktigt att bredda programmet, 
och arbeta fram ett fritidspolitiskt program istället för ett idrottspolitiskt program. 
För att få ett verkligt genomslag för folkhälsan, så krävs dessutom en bred förankring 
och samsyn på fritidens betydelse inom kommunens alla verksamheter men också 
inom föreningsliv och hos andra ideella aktörer. Framtagandet av programmet bör 
därför ske i samarbete med dessa, och antas i alla nämnder och kommunfullmäktige.

Kultur och Fritid har gjort en omvärldsbevakning, vilket har sammanställts i 
ärendebeskrivningen ovan.

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att arbeta fram ett 
fritidspolitiskt program.
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Sammanträdesprotokoll
2020-03-11

Kultur- och fritidsnämnden

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämnden utser en referensgrupp för programmet med en 
representant från varje parti. Partierna anmäler själva sina representanter och vid 
frånvaro kommer representanter inte att ersättas.

Beslutet skickas till 
Kultur- och fritidsförvaltningen
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Barnchecklista för Eslövs kommun, Kultur och Fritid 
Barnets rättigheter skall beaktas vid kommunala beslut. 
Enligt Konventionen om barnets rättigheter är alla under 18 år att betrakta som barn. 
I beslutsunderlag ska det tydligt framgå  
om beslutet rör barn, hur barn påverkas av beslutet och hur barns bästa beaktats. 
 
Ärende: Fritidspolitiskt strategi för Eslövs kommun 2022-2030              Diarienr: KOF.2021.0104 
 
KOMMER BESLUTET ATT BERÖRA BARN OCH UNGDOMAR, NU ELLER I FRAMTIDEN? 
 Ja                                                          Nej 

Vid Ja, gå vidare 

 

1. Innebär beslutet att barns och ungdomars bästa sätts i främsta rummet? 

 Ja    Nej 

På vilket sätt?   Varför inte? 

Rätten till fritid och idrott finns tydligt angiven i konventionen för barnets rättigheter där rätten till lek, vila och 
fritid slås fast i artikel 31. Målen för strategin syftar till att förbättra folkhälsa och välmående i Eslöv genom att 
skapa möjligheter för en meningsfull och aktiv fritid för fler. Inom detta är barn och ungdomar är en prioriterad 
målgrupp och deras bästa ska sättas i främsta rummet. 

2. Är beslutet belyst ur barnets perspektiv? 

 Ja    Nej 

På vilket sätt?   Varför inte? 

Bakgrundsanalysen har tagit hänsyn till barn och ungas möjligheter till en aktiv fritid och hur vi kan förbättra 
dem vilket ligger till grund för målen inom strategin. En enkätundersökning bland högstadieelever har även 
genomförts för att få in deras perspektiv. Barn och unga kommer även att bjudas in till dialog under 
genomförande av flera av strategins åtgärder.  

3. Innebär beslutet att barnets rätt till likvärdiga villkor beaktasmed tanke på bland annat kön, etniskt ursprung, 
hälsa, funktionsnedsättning/hinder, tro eller social ställning? 

 Ja    Nej 

På vilket sätt?   Varför inte? 

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 och beakta barns rätt till 
likvärdiga villkor 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,  

 Nyanlända barn och unga  
 Barn och unga med funktionsnedsättningar. 

 

4. Har barn och ungdomar fått uttrycka sin mening? 
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 Ja    Nej 

På vilket sätt?   Varför inte? 

En enkätundersökning bland högstadieelever i årskurs 7-9 har genomförts där 332 högstadieelever har svarat.  
 
 

 

 

94 ( 138 )



 
 KOF.2021.0104  
 
 
 
2021-09-20 
Rebecca Stewart Kultur- och fritidsnämnden 
072-155 46 52 
rebecca.stewart@eslov.se  
 
 

Kultur och Fritid  1(2) 
Postadress: 241 80 Eslöv  |  Besöksadress: Stadshuset, Gröna torg 2 
Telefon: 0413-620 00  |  E-post: myndighetsbrevlåda@eslov.se  |  www.eslov.se 
 

Fritidspolitisk strategi  

Ärendebeskrivning 
Förslaget till fritidspolitisk strategi tar sin utgångspunkt i folkhälsan, och syftar till 
att bidra till arbetet med utjämning av de ökande hälsoklyftorna. För att få genomslag 
krävs en bred förankring och samsyn på fritidens betydelse inom kommunens alla 
verksamheter och den ideella sektorn. Arbetet med att skapa förutsättningar för en 
meningsfull fritid spänner över flera politikområden.  En kommungemensamt 
fritidspolitisk strategi fyller en viktig funktion i att samordna och visa på helheten. 
Därför vill Kultur och Fritid betona vikten av att strategin antas i alla nämnder och 
kommunfullmäktige. Med en långsiktig fritidspolitisk plattform kan vi också 
underlätta prioriteringar och vägval som krävs för en aktiv och rörelserik kommun 
vilket i sin tur bidrar till att skapa “en hållbar, spännande kommun där människor 
möts, utvecklas och trivs”.  

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsnämndens beslut §22 Fritidspolitiskt program (KOF.2020.0028) 
Förslag till Fritidspolitisk strategi för Eslövs kommun 2022-2030, 2021-10-05 
Förslag till Handlingsplan för Fritidspolitisk strategi för Eslövs kommun 2022-2030, 
2021-10-05 
Barnchecklista för Fritidspolitisk strategi för Eslövs kommun 2022-2030, 2021-10-
05  

Beredning 
Som en del i arbetet med att ta fram den fritidspolitiska strategin har olika 
insamlingsarbeten genomförts i form av en demografisk analys, enkätundersökning 
bland högstadieelever, dialog med föreningar, samt dialog med kommunens 
förvaltningar. Utifrån dessa dialoger har fokusområden och mål för strategin tagits 
fram i samråd med de olika förvaltningarna. I samband med framtagning av strategin 
har även en handlingsplan med konkreta åtgärder arbetats fram. Varje åtgärd kopplas 
till berörda nämnder som har ansvar för genomförande och uppföljning av sina 
åtgärder. En förvaltningsövergripande grupp bildas för att samordna arbetet. 
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Förslag till beslut 
- Kultur- och fritidsnämnden beslutar att skicka strategin på remiss till samtliga 
nämnder. Svar ska inkomma senast den 17 december.  

 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Barn- och familjenämnden 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
Vård- och omsorgsnämnden 
Servicenämnden 
 
 
 
Marcus Kulle Rebecca Stewart  
Förvaltningschef Fritidsstrateg 
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Sammanträdesprotokoll 
2021-10-13 

 

Kultur- och fritidsnämnden  
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

§ 92    KOF.2021.0104 

Fritidspolitisk strategi  

Ärendebeskrivning  
Förslaget till fritidspolitisk strategi tar sin utgångspunkt i folkhälsan, och syftar till 
att bidra till arbetet med utjämning av de ökande hälsoklyftorna. För att få genomslag 
krävs en bred förankring och samsyn på fritidens betydelse inom kommunens alla 
verksamheter och den ideella sektorn. Arbetet med att skapa förutsättningar för en 
meningsfull fritid spänner över flera politikområden. En kommungemensamt 
fritidspolitisk strategi fyller en viktig funktion i att samordna och visa på helheten. 
Därför vill Kultur och Fritid betona vikten av att strategin antas i alla nämnder och 
kommunfullmäktige. Med en långsiktig fritidspolitisk plattform kan vi också 
underlätta prioriteringar och vägval som krävs för en aktiv och rörelserik kommun 
vilket i sin tur bidrar till att skapa "en hållbar, spännande kommun där människor 
möts, utvecklas och trivs". 

Beslutsunderlag 
 Fritidspolitisk strategi 
 Kultur- och fritidsnämndens beslut §22, 2020  Fritidspolitiskt program 
 Förslag till fritidspolitisk strategi för Eslövs kommun 2022-2030 
 Förslag till Handlingsplan för Fritidspolitisk strategi för Eslövs kommun 2022-

2030 
 Barnchecklista för Fritidspolitisk strategi för Eslövs kommun 2022-2030 
 

Beredning 
Som en del i arbetet med att ta fram den fritidspolitiska strategin har olika 
insamlingsarbeten genomförts i form av en demografisk analys, enkätundersökning 
bland högstadieelever, dialog med föreningar samt dialog med kommunens 
förvaltningar. Utifrån dessa dialoger har fokusområden och mål för strategin tagits 
fram i samråd med de olika förvaltningarna. I samband med framtagning av strategin 
har även en handlingsplan med konkreta åtgärder arbetats fram. Varje åtgärd kopplas 
till berörda nämnder som har ansvar för genomförande och uppföljning av sina 
åtgärder. En förvaltningsövergripande grupp bildas för att samordna arbetet. 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att skicka strategin på remiss till samtliga 
nämnder och Kommunala pensionärsrådet. Svar ska inkomma senast den 17 
december. 
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Kultur- och fritidsnämnden  
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 
Barn- och familjenämnden 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
Vård- och omsorgsnämnden 
Servicenämnden 
Kommunala Pensionärsrådet 
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 KOF.2021.0177  
 
 
 
2022-01-18 
Ulrica Adelbris Kultur- och fritidsnämnden 
+4641362192192  
ulrica.adelbris@eslov.se  
 
 

Kultur och Fritid  1(2) 
Postadress: 241 80 Eslöv  |  Besöksadress: Stadshuset, Gröna torg 2 
Telefon: 0413-620 00  |  E-post: myndighetsbrevlåda@eslov.se  |  www.eslov.se 
 

Yttrande över förslag på Eslövs trafikstrategi 2035 

Ärendebeskrivning 
En trafikstrategi ska peka ut den långsiktiga inriktningen för kommunens strategiska 
arbete med trafikfrågor. De övergripande mål som presenteras i strategin ska kunna 
användas som utgångspunkt i den kommunala planeringen, från översiktsplanering 
och strategiska markinköp till detaljplanering och projektering. Den kan också 
fungera som ett underlag för dialoger med externa aktörer. 

 
Inriktningsmålet har i förslaget till trafikstrategi delats in i fyra övergripande mål: 
- Lätt att resa hållbart i Eslövs kommun 
- Framkomlighet till allt, för alla 
- Ett sammankopplat Eslövs kommun 
- Trygg, säker och tillgänglig trafikmiljö 
 
De övergripande målen har sedan brutits ner till delmål och strategier för de olika 
trafikslagen; gång & cykel, kollektivtrafik, bil & parkering samt tunga transporter & 
gods. 

Beslutsunderlag 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 224 2021, Trast – trafikstrategi i 
Eslövs kommun 
Eslövs trafikstrategi 2035 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens  beslut § 198 2020, Uppdrag att ta fram en 
trafikstrategi och trafikplan för Eslövs kommun 

Beredning 
Kultur- och fritidsnämnden är positiv till förslaget om ny trafikstrategi och bedömer 
att den tar ut en viktig social- och miljömässig hållbar inriktning med tydliga och 
konkreta mål.  
 
Det finns beröringspunkter mellan trafikstrategin och den fritidspolitiska strategi som 
är under framtagande. Att uppmuntra till aktiv transport (förflytta sig via gång eller 
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cykling) är ett sätt att bidra till ökad rörelse och aktivitet hos människor, vilket i sin 
tur har en positiv påverkan på hälsan. Motsvarande mål finns i trafikstrategin, varför 
det görs en hänvisning från den fritidspolitiska strategin till trafikstrategin inom detta 
område. Möjligen skulle denna hänvisning kunna ske omvänt också, för att 
sammankoppla de olika verksamhetsområdena.  
 
Verksamhetschef Helena Schönström har deltagit vid framtagande av remissvar. 

Förslag till beslut 
- Kultur- och fritidsnämnden tar förvaltningens yttrande som sitt eget. 

Beslutet skickas till 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden genom kristina.jonsson2@eslov.se 
 

 
 
Marcus Kulle Ulrica Adelbris 
Förvaltningschef Utvecklingsledare 
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Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden 

 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

§ 224    MOS.2021.1058 

Trast - trafikstrategi i Eslövs kommun  

Ärendebeskrivning  
De antagna politiska målen är styrande för verksamhetens mål. För att nå det 
politiska inriktningsmålet ”en välutbyggd infrastruktur med goda kommunikationer” 
behöver verksamheten ett styrdokument för trafikstrategi och trafikplan. Nämnden 
har därför gett Miljö och Samhällsbyggnad i uppdrag att ta fram dessa dokument. 

Nu är arbetet med att ta fram en trafikstrategi klar och en remissversion har tagits 
fram. Inriktningsbeslutet har konkretiserats i fyra övergripande mål, delmål för 
trafikslagen och strategier som säkerställer att målen nås. 

Kommunstyrelsen antog den 5 oktober 2021, § 200, riktlinje för styrdokument i 
Eslövs kommun. Enligt riktlinjen ska strategier antas av kommunfullmäktige. Som 
en första del i processen skickas förslag på strategi på remiss. Därefter inarbetar 
nämnden eventuella synpunkter i strategin innan förslaget går vidare till 
kommunfullmäktige för antagande. 

Nästa steg är att ta fram en trafikplan som visar vilka konkreta åtgärder som krävs för 
att målen ska nås. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse. Trast - trafikstrategi för Eslövs kommun 
 Eslöv trafikstrategi 2035 
 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut §198, 2020 Uppdrag att ta fram en 

trafikstrategi och trafikplan för Eslövs kommun 
 Sändlista 
 

Beredning 
Målet med en trafikstrategi är att säkerställa att kommunen arbetar och verkar för att 
trafiksystemet utvecklas i den riktning som politiskt beslutats. För att lyckas med 
detta behöver inriktningsbeslutet brytas ner och konkretiseras. Därför har fyra 
övergripande mål tagits fram med inriktningsbeslutet som grund. 

För att tydliggöra vad de övergripande målen innebär för trafikslagen har delmål 
tagits fram. Strategierna är kopplingen mellan delmålen och åtgärderna i 
trafikplanen, som är under framtagande. 
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Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden 

 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

 
Inriktningsbeslutet: 
”Inom tätorterna Eslöv, Marieholm och Löberöd präglas gaturummen av trygga och 
säkra miljöer som skapar goda möjligheter för fotgängare och cyklister. Oavsett val 
av transportmedel är framkomligheten och tillgängligheten god. 

Infrastrukturen stödjer ett levande näringsliv och underlättar ett gott företagsklimat. 
De olika trafikslagen samverkar för att skapa en god stadsmiljö. Arbetspendling sker 
till hög grad med hållbara transportsätt tack vare goda kopplingar till 
kollektivtrafiknoder från gång-, cykel- och biltrafiken” 

De fyra övergripande målen: 

- Lätt att resa hållbart i Eslövs kommun 
Hela resan-perspektivet ska ligga till grund för den övergripande planeringen, där det 
ska vara enkelt att byta mellan olika färdmedel. Detta genom att skapa tillgängliga 
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hållplatser, gena stråk, tydlig vägvisning till större målpunkter, attraktiv turtäthet 
samt goda parkeringsmöjligheter för både cykel och bil. 

- Framkomlighet till allt, för alla 
Det ska finnas en tydlig gatuhierarki så att samtliga färdmedelstyper kan samspela i 
det befintliga trafiksystemet. Där oskyddade trafikanter är prioriterade, samtidigt som 
alla trafikanter har en tydlig plats i trafiksystemet. 

- Ett sammankopplat Eslövs kommun 
Landsbygd, byar och tätort bör vara sammanlänkade, där fokus ligger på de hållbara 
färdmedelsvalen cykel och kollektivtrafik. Kopplingen till omkringliggande 
kommuner ska även vara god. Sammankopplingen stärker företagsklimatet och 
gynnar näringslivet. 

- Trygg, säker och tillgänglig trafikmiljö 
Tätorterna präglas av trygga och säkra gatumiljöer som främjar cyklister och 
fotgängare. Trafikmiljöerna ska vara tillgängliga så att samtliga trafikanter upplever 
god tillgänglighet, men i synnerhet barn, äldre och oskyddade trafikanter. 

Med hjälp av framtagna delmål och strategier kommer trafikplanen att tas fram. 
Trafikplanen kommer bara att tas fram för de delar av gatunätet som kommunen har 
huvudmannaskap för. 

För att inriktningsbeslutet och det politiska inriktningsmålet ”en välutbyggd 
infrastruktur med goda kommunikationer” ska uppnås kommer trafikstrategin att 
används även där det inte är kommunalt huvudmannaskap, vid till exempel 
planerings- och exploateringsprocesser. 

Beslutsprocess 
Trafikstrategin berör många olika områden av samhällsplanering och påverkar 
människors vardag. Därför är det viktigt med en bred förankring. Trafikstrategin 
kommer att skickas till alla nämnder och olika intresseföreningar och grupper: 

- Tillgänglighetsrådet 
- Region Skåne 
- Nämnderna 
- Byalag och byaföreningar 
- Vägföreningar 
- Med flera (bilaga, sändlista) 
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Beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att skicka trafikstrategin för Eslövs 
kommun på remiss till kommunens samtliga nämnder med flera enligt sändlista. Svar 
ska inkomma senast den 4 mars 2022. 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen, för kännedom 
Kommunens samtliga nämnder 
Med flera, enligt sändlista 
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Titel: Eslöv trafikstrategi 2035 
Arbetsgrupp: Katrin Andersson (projektledare), Christel Wohlin och Kristina Jönsson  
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Konsultgrupp: Marcus Andersson (uppdragsledare), Charlotte Lindskog, Jakob Sarvik och 
Magdalena Lantz 
Datum: november 2021 
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Eslövs kommun har drygt 34 300 invånare och cirka 3 600 verksamma 
företag med sammanlagt cirka 10 500 sysselsättningstillfällen. Ett 
välfungerande transportsystem är en förutsättning för att vardagen ska 
fungera för dem som bor och verkar i kommunen och för att företagen ska 
kunna bedriva sina verksamheter. Det är också viktigt för att kommunen 
ska kunna utvecklas och växa.

En av de största utmaningarna i diskussionen om transporter är att det 
finns flera nivåer att förhålla sig till, systemet täcker in allt från korta 
lokala resor inom en tätort till längre resor mellan olika målpunkter 
i eller utanför kommunen och det handlar både om personresor och 
godstransporter. Det är inte en typ av behov som ska täckas utan flera 
olika.

I den kommunövergripande översiktsplanen beskrivs andra 
utmaningar kopplat till transportsystemet. Bland annat beskrivs det att 
transportsystemet ”…är en av de största anledningarna till utsläpp av 
växthusgaser. Under lång tid har samhällsplaneringen skett med bilen 
som förutsättning. Det har inneburit ökat fossilbränsleberoende, sämre 
luft, mer buller och minskat framkomligheten för cyklister och gående.” 
Översiktsplanen lyfter även kopplingen mellan transporter och folkhälsa.  

Problemformuleringarna känns igen från nationella och regionala mål och 
strategier som till exempel Agenda 20301, de nationella miljömålen2 och 
den regionala transportstrategin för Skåne 20503. 

För att det ska vara möjligt att på ett effektivt sätt arbeta med 
trafiksystemet behöver det finnas ett gemensamt ramverk att utgå från. 
Ramverket gör det möjligt att få en helhetsbild och se vilka möjligheter 
och begränsningar som finns i systemet. Det ger i sin tur vägledning i 
att identifiera åtgärder samt vikta och prioritera dem. Översiktsplanen 
uttrycker behovet så här: ”Kommunen behöver ta fram en trafikstrategi 
för att samla målbilden om hur trafiksystemvet ska utvecklas och vilka 
påverkansåtgärder som prioriteras för att uppnå ett ökat hållbart resande 
och attraktiva livsmiljöer”.

Drygt 34 300 invånare 

Cirka 3 600 verksamma 
företag

Cirka 10 500 
sysselsättningstillfällen

1 Agenda 2030
2 De nationella miljömålen
3 Regionala transportstrategin för Skåne 2050
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VAD INNEHÅLLER EN TRAFIKSTRATEGI? 

En trafikstrategi är ett planeringsdokument som beskriver hur 
trafiksystemet bör utformas för att stödja samhällsutvecklingen i riktning 
mot kommunens uppsatta mål. I trafikstrategin hanteras avvägningen 
mellan konkurrerande intressen och avvägningen mellan trafikslagen.

Till en trafikstrategi är det sedan möjligt att koppla en trafikplan. 
Trafikplanen är en handlingsplan, som visar vilka konkreta åtgärder som 
behövs och är mest angelägna i trafiksystemet. Trafikplanen utgår ifrån 
trafikstrategin. Åtgärderna i trafikplanen leder till att målen som satts i 
trafikstrategin uppnås.

vv

Nationella och 
regionala mål 
och strategier

Vision Eslöv - 
Skånes bästa 

kommun att bo 
och verka i

Till exempel

Detaljplaner

Översiktplan 
2035

Trafikstrategi

Planer, riktlinjer, 
policy och 

rutiner

Trafikplan ParkeringsnormMobility 

Management 

plan
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TRAFIKSTRATEGINS 
OMFATTNING OCH 
AVGRÄNSNING
En trafikstrategi är ett övergripande paraply som ska peka ut den 
långsiktiga inriktningen för kommunens strategiska arbete med 
trafikfrågor. De övergripande mål som presenteras i strategin 
ska kunna användas som utgångspunkt i den kommunala 
planeringen, från översiktsplanering och strategiska markinköp 
till detaljplanering och projektering. De kan också fungera som 
ett underlag för dialoger med externa aktörer som exempelvis 
Skånetrafiken och Trafikverket. 
 
För trafikstrategin i Eslövs kommun finns det framtaget ett 
inriktningsbeslut vars funktion är att sätta ramarna för strategins 
innehåll och fokusområden. 

I inriktningsbeslutet namnges tätorterna Eslöv, Marieholm 
och Löberöd. Detta beror på att i dessa orter gäller kommunalt 
huvudmannaskap. Kommunalt huvudmannaskap betyder att 
kommunen är väghållare och ansvarig för drift, underhåll och 
investeringar. 

I övriga delar av vägnätet i kommunen gäller enskilt 
huvudmannaskap, vilket innebär att det är andra än kommunen som 
är väghållare som till exempel Trafikverket, vägsamfälligheter eller 
vägföreningar. 

Det kommunala huvudmannaskapet medför befogenheter och 
skyldigheter att arbeta med trafiken, vilket gör att kommunen tydligt 
kan peka ut riktningen för det fortsatta arbetet där den är väghållare. 
Utifrån trafikstrategin kommer Eslövs kommun att ta fram en 
trafikplan med utpekade åtgärder för de tre orterna.

I övriga delar av kommunen, med enskilt huvudmannaskap, 
kommer Eslövs kommun också att verka för att trafikstrategin 
efterlevs genom att utgå från den i exempelvis planerings- och 
exploateringsprocesser. Det kommer dock inte att tas fram en 
trafikplan med åtgärder för dessa delar.

 
Inriktningsbeslut
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HUR ANVÄNDS TRAFIKSTRATEGIN?
Målet med en trafikstrategi är att säkerställa att kommunen arbetar 
och verkar för att trafiksystemet utvecklas i den riktning som politiskt 
beslutats. För att lyckas med detta behöver inriktningsbeslutet brytas ner 
och konkretiseras. Därför har har fyra övergripande mål tagits fram med 
inriktningsbeslutet som grund.  
 
För att tydliggöra vad de övergripande målen innebär för trafikslagen 
har delmål tagits fram. Strategierna är kopplingen mellan delmålen och 
åtgärderna i trafikplanen. 
 
Delmålen och strategierna kan sedan implementeras i kommunens 
löpande arbete. Flera av dem blir konkretiserade som åtgärder i en 
trafikplan. Men även i andra processer som exempelvis översikts- och 
detaljplanering ska ansvarig förvaltning använda delmål och strategier för 
att precisera och tydliggöra de övergripande målen.

Inriktningsbeslut

Övergripande mål

Delmål för trafikslagen

Strategier

Foto: Eslövs kommun
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Hela- resan- perspektivet ska ligga till grund för den övergripande 

planeringen, där det ska vara enkelt att byta mellan olika 

färdmedel.  Detta genom att skapa tillgängliga hållplatser, gena 

stråk, tydlig vägvisning till större målpunkter, attraktiv turtäthet 

samt goda parkeringsmöjligheter för både cykel och bil.

 

 
Det ska finnas en tydlig gatuhierarki så att samtliga 

färdmedelstyper kan samspela i det befintliga trafiksystemet. 

Där oskyddade trafikanter är prioriterade, samtidigt som alla 

trafikanter har en tydlig plats i trafiksystemet. 

 

Landsbygd, byar och tätort bör vara sammanlänkade, där fokus 

ligger på de hållbara färdmedelsvalen cykel och kollektivtrafik. 

Kopplingen till omkringliggande kommuner ska även vara 

god. Sammankopplingen stärker företagsklimatet och gynnar 

näringslivet. 

 

Tätorterna präglas av trygga och säkra gatumiljöer som främjar 

cyklister och fotgängare. Trafikmiljöerna ska vara tillgängliga så att 

samtliga trafikanter upplever god tillgänglighet, men i synnerhet 

barn, äldre och de oskyddade trafikanterna. 

Inriktningsbeslut

Övergripande mål

Delmål för 
tr kslagen

Strategier

Inriktningsbeslut

Delmål förff
tr kslagen

Strategier

Inriktningsbeslutet har konkretiserats i fyra övergripande mål. Målen 
syftar till att göra det lätt att resa hållbart i Eslövs kommun, skapa 
framkomlighet till allt för alla, göra Eslövs kommun sammankopplat, samt 
skapa en trygg, säker och tillgänglig trafikmiljö.

Delmålen och strategierna tydliggör det arbete som krävs för att 
övergripande mål ska uppfyllas, se tabeller i kommande avsnitt som 
inleds med en kort nulägesbeskrivning. Trafikslagen har grupperats enligt 
följande:

• Gång och cykel

• Kollektivtrafik

• Bil och parkering

• Tunga transporter och gods

Inriktningsbeslut

Övergripande mål

Delmål för 
tr kslagen

Strategier

Inriktningsbeslut

Delmål förff
tr kslagen

Strategier

30
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    Gång och cykel

 
 

I Eslöv görs knappt 50% av alla resorna under en kilometer till fots, 
medan drygt 20% av resorna mellan 1-3 kilometer görs till fots. Cirka 
25% av alla resor under tre kilometer görs med cykel. Inom Eslövs 
tätort finns det ett sammanhängande cykelnät, även om det till viss 
del förekommer cykling i blandtrafik. Cykelkopplingarna mellan 
byarna i kommunen kan förbättras. Det finns inget utpekat gångnät i 
kommunen. 

Inriktningsbeslut

Övergripande mål

Delmål för 
tr kslagen

Strategier

Inriktningsbeslut

Delmål förff
tr kslagen

Strategier

*2018 gjordes 60% av resorna under 3 km till fots eller med cykel 
(RVU 2018, Region Skåne).

30

30

30

30

30

30

30

Teckenförklaring till 
övergripande mål

30
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    Gång och cykel

Inriktningsbeslut

Övergripande mål

Delmål för 
tr kslagen

Strategier

Inriktningsbeslut

Delmål förff
tr kslagen

Strategier

 
 

Teckenförklaring till 
övergripande mål

Foto: Eslövs kommun

30

30

30

30

30

30

30

30
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    Kollektivtrafik

 
 

I Eslövs kommun görs cirka 22% av alla resor med kollektivtrafik, 
varav cirka 70% av alla kollektivtrafikresenärer går eller cyklar till/
från hållplats/station. Generellt sett är turtätheten högre till Eslövs 
tätort gentemot övriga orter inom kommunen. I Eslövs tätort finns 
två stadsbusslinjer och inom kommunen finns sju regionbusslinjer 
till större målpunkter i Skåne. Busstrafiken kompletteras med fyra 
tågstationer i Eslöv, Marieholm, Stehag och Örtofta. Eslövs station 
trafikeras av både Öresundståg och Pågatåg. Resterande tre stationer 
trafikeras enbart av Pågatåg där Marieholm trafikeras av Pågatåg 
mellan Helsingborg-Malmö, medan Stehag och Örtofta trafikeras av 
Pågatåg mellan Kristianstad-Malmö. 

Inriktningsbeslut

Övergripande mål

Delmål för 
tr kslagen

Strategier

Inriktningsbeslut

Delmål förff
tr kslagen

Strategier

Teckenförklaring till 
övergripande mål

30
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Inriktningsbeslut

Övergripande mål

Delmål för 
tr kslagen

Strategier

Inriktningsbeslut

Delmål förff
tr kslagen

Strategier

    Bil pch parkering

 
 

Bil är det dominerande färdmedlet för både in- och utpendling 
i Eslövs kommun. Färdmedelsfördelningen för bilpendlarna är 
cirka 55% för utpendlarna och 72% för inpendlarna. Kommunen 
är väghållare i Marieholm, Eslövs tätort och Löberöd. Sedan år 
2017 är parkeringen avgiftsbelagd till viss del i centrala Eslöv och 
i dagsläget finns det två parkeringszoner. Beläggningsgraden på 
parkeringsplatserna i centrala Eslöv varierar, men generellt sett hade 
den kunnat öka så att befintliga parkeringsplatser utnyttjas mer 
effektivt. 

Teckenförklaring till 
övergripande mål

*= 2018 gjordes 33% av resorna under 3 km med bil  
(RVU 2018, Region Skåne).

30
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    Tunga transporter och gods

I dagsläget transporteras gods både på väg och järnväg. 
Järnvägstransporterna sker bland annat via det så kallade 
industrispåret. I dagsläget finns inget utpekat vägnät för tunga 
transporter inom orterna varför dessa leds via orternas gator 
tillsammans med andra trafikslag. 

Inriktningsbeslut

Övergripande mål

Delmål för 
tr kslagen

Strategier

Inriktningsbeslut

Delmål förff
tr kslagen

Strategier

Teckenförklaring till 
övergripande mål

Foto: Eslövs kommun

30
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Sammanträdesprotokoll
2020-12-09

Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 198 MOS.2020.1079

Uppdrag att ta fram en trafikstrategi och trafikplan för Eslövs kommun 

Ärendebeskrivning 
De antagna politiska målen är styrande för verksamhetens mål. För att nå det 
politiska inriktningsmålet ”en välutbyggd infrastruktur med goda kommunikationer” 
behöver verksamheten ett styrdokument för trafikstrategi och trafikplan.

Styrdokumentet kommer att sammanföra trafikstrategi, trafikplan och 
åtgärdsprogram till ett integrerat planeringsdokument. Det kommer att tydliggöra hur 
tätortens utveckling kan främjas genom en väl avvägd hantering av trafikfrågorna 
samt att sambandet lyfts fram mellan markanvändning, bebyggelse, trafik och 
människors val av transportsätt. Planeringsdokumentet ska beskriva hur 
trafiksystemet i tätorten behöver utformas för att stödja samhällsutvecklingen i 
riktning mot kommunens uppsatta mål. I trafikstrategin hanteras avvägningen mellan 
konkurrerande intressen och avvägningen mellan trafikslagen.

Arbetet kommer att utgå från planeringsverktyget och handboken Trast, Trafik för en 
attraktiv stad, använts. En handbok framtagen av Trafikverket och Sveriges 
kommuner och Landsting. Syftet med Trast är att vägleda planerare och 
beslutsfattare i arbetet med stadens trafikfrågor. I Trast redovisas hur man kan göra 
avvägningar mellan egenskaper som stadens karaktär, tillgänglighet, trygghet, 
trafiksäkerhet och miljöpåverkan. Egenskaperna kan främja eller motverka varandra, 
de kan också konkurrera om tillgängliga resurser. Därför måste varje kommun göra 
egna prioriteringar och anpassa insatserna efter sina behov och resurser.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse. Trafikstrategi och trafikplan för Eslövs kommun

Beredning
Översiktsplan Eslöv 2035 tar upp ett antal mål för alla olika trafikslag och nämner 
även några strategier för trafik. Det saknas dock en fördjupning om hur uppsatta mål 
ska nås och hur målen påverkar utformningen av tätorterna. Det saknas också en 
samlad kartläggning av det befintliga trafiksystemet och dess behov av åtgärder. 
Utan ett sådant planeringsdokument är det svårt att säkerställa att framtida 
investeringar i tätortens trafikmiljö når de uppsatta målen i översiktsplanen. 
Trafikstrategi är ett planeringsdokument som beskriver hur trafiksystemet i en tätort 
bör utformas för att kommunen ska nå sina uppsatta mål. Den tar ett samlat grepp för 
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alla trafikslag. Trafikplan är ett planeringsdokument som går ner djupare i varje 
trafikförslag och tar fram förslag till åtgärder för att nå målen, till exempel 
utbyggnad av cykelvägnätet för att bygga ihop saknade länkar i cykelsystemet. 
Planen syftar till att stödja ett långsiktigt hållbart transportsystem där gång-, cykel- 
och kollektivtrafik prioriteras. Strategin kan tillsammans med övriga delar i 
trafikplanen tjäna som underlag för åtgärder vid nyexploatering och ombyggnationer.

Trafikstrategin och trafikplanen ska samla samtliga trafikfrågor i ett dokument och 
fungera som stöd för politiker, tjänstemän, företag och organisationer som arbetar 
med eller berörs av den kommunala planeringen. Dokumentet underlättar samarbete 
och kommunikation inom den kommunala organisationen. Trafikstrategin och 
trafikplanen tar ett samlat grepp om trafikplaneringen i Eslöv, Marieholm och 
Löberöd och dess kopplingar till övriga tätorter i kommunen samt till det regionala 
trafiknätet.

För att ta fram dessa dokument kommer handboken Trast (Trafik för en attraktiv 
stad) användas. Det är en handbok framtagen av Trafikverket och Sveriges 
kommuner och Landsting redan 2015.

En trafikstrategi och trafikplan behöver tas fram för Eslöv, Marieholm och Löberöd 
för att säkerställa att politiskt antagna mål nås. Det är också ett viktigt 
planeringsdokument för verksamheten och investeringsbudgeten. Styrdokumentet är 
grunden och avgörande för en bra budgetplanering och genomförande struktur.

I samband med budgetprocessen inför 2021 lyfte miljö och 
samhällsbyggnadsnämnden i sitt äskande en rad strategiska dokument inom Gata. 
trafik och parks ansvarsområde som det finns behov av att sätta av resurser till för 
framtagande. Detta äskande beviljades inte. Miljö och Samhällsbyggnad har för 
avsikt att genom omprioriteringar i framförallt personalbudgeten skapa utrymme för 
att frigöra finansiella medel för genomförandet av trafikstrategi och trafikplan inom 
tilldelad ram år 2021. Vid en preliminär bedömning förväntas arbetet kunna startas 
upp och genomföras samt förhoppningsvis avslutas inom tilldelad ram om 
förvaltningen ges i uppdrag att ta fram detta dokument.

Yrkanden
Janet Andersson (S) yrkar att nämnden ger förvaltningen i uppdrag att ta fram ett 
förslag på trafikstrategi och trafikplan för Eslöv, Marieholm och Löberöd. Beslutet 
skickas till kommunstyrelsen för kännedom.
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Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att nämnden beslutar i 
enlighet med Janet Anderssons (S) yrkande.

Beslut
- Uppdrag ges till förvaltningen att ta fram ett förslag till trafikstrategi och trafikplan 
för Eslöv, Marieholm och Löberöd. Beslutet skickas till kommunstyrelsen för 
kännedom.

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen - För kännedom
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Postadress: 241 80 Eslöv  |  Besöksadress: Stadshuset, Gröna torg 2 
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Kultur- och fritidsnämndens underlag till 
Lokalförsörjningsplan 2023-2027 
 
Ärendebeskrivning 
Årligen upprättas i Eslövs kommun en operativ lokalförsörjningsplan, vilken är ett 
kommunövergripande styrdokument för lokalförsörjningen i kommunen. Planen är 
långsiktig och är samtidigt ett levande dokument som revideras årligen.  
 
Planen ska visa var det finns behov av nya lokaler, vilka lokaler som är i behov av 
större renoveringar och ombyggnader samt vilka lokaler som inte längre kommer till 
användning. Planen ska även redovisa vilka projekt som pågår och tidplaner för 
dessa. Kultur- och fritidsförvaltningen har tagit fram ett förslag på underlag till 
lokalförsörjningsplan 2023-2027.  
 
Beslutsunderlag 
KoF lokalbehov år 2023-2027 
 
Beredning 
Kultur- och fritidsförvaltningen ser behov av att göra en omfattande kartläggning 
över våra lokaler och hur de nyttjas. Detta för att säkerställa att vi använder våra 
resurser på bästa sätt, i enlighet med inriktningen i den fritidspolitiska strategin. Med 
anledning av det föreslås flera av de basutredningar som är i gång pausas tills 
kartläggningen är klar. 
 

Flera projekt är igång, som Husarängen och Lilla teatern/ny kulturskola, och några 
av våra anläggningar är i behov av upprustning och modernisering som till exempel 
delar av Karlsrobadet.  
 
Förslag till beslut 
- Kultur- och fritidsnämnden tar förvaltningens yttrande som sitt eget och 

överlämnar det till kommunstyrelsen. 
 
Förslaget skickas till 
Kommunstyrelsen 

124 ( 138 )



 KOF.2022.0011 

 2 (2) 

 

 
Marcus Kulle Ulrica Adelbris 
Förvaltningschef Utvecklingsledare
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KoF lokalbehov år 2023-2027 
Kultur- och fritidsförvaltningen har sammanställt lokalbehov att lyfta in i  
Eslövs kommuns lokalförsörjningsplan 2023-2027: 
 
Karlsrobadet 
Under år 2023 behöver 50-metersbassängen utomhus moderniseras. Vidare 
behöver  den borttagna attraktionen vågbollen på äventyrsdelen ersätts med 
en ny attraktion. Under år 2023 önskar kultur- och fritidsförvaltningen starta 
en basutredning för att utreda behovet av en ny rehab bassäng. 
 
Under år 2024 behöver 25-metersbassängen utomhus moderniseras. 
 
Det efterfrågas nya omklädningsrum med bastu till utebadet och dessa 
behov lyfts in i utredningsprojektet för Husarängen för att se om vi kan göra 
några samordningsvinster med andra behov. 
 
Husarängen 
Ett utvecklingsprojekt av området är i full gång och planen är att ett förslag 
på utformning ska vara klart i april, och då kunna få med det i 
lokalförsörjningsplan 2023-2027 i samband med att den varit ute på remiss. 
 
Översyn korttidsuthyrning 
En översyn pågår och ett tiotal av barn- och utbildningsförvaltningens 
lokaler kommer kultur- och fritidsförvaltningen inom snar framtid ta över 
bokningsansvaret för. Översynen fortsätter under hela år 2022. 
 
Lilla teatern/Ny kulturskola 
Projektering pågår enligt plan och kultur- och fritidsförvaltningen har 
tillsammans med serviceförvaltningen kommit fram till att det inte behövs 

126 ( 138 )



 2(3)

några ersättningslokaler under byggtiden. Utbyggnaden av Lilla teatern 
förväntas stå klar under år 2024. 
 
Tv-torn Ekevalla idrottsplats 
Ett tillfälligt tv-torn för inspelning av matcher är byggt på delar av 
läktartaket. EBK har fått tillåtelse av serviceförvaltningen att tillfälligt sätta 
upp ett tv-torn. Kultur- och fritidsförvaltningen behöver, tillsammans med 
serviceförvaltningen, göra en basutredning under år 2023 för att utreda 
behov, konstruktion och se över möjligheten till en eventuell långsiktig 
lösning. 
 
Ny konstgräsplan 
Det har uttrycks behov från flera föreningar om en ny konstgräsplan i 
kommunen där Löberöd och Husarängen varit tänkbara placeringar. Nu har 
Askeröd sökt pengar och fått en konstgräsplan och klubbarna i närområdet 
har möjlighet att nyttja den. Med anledning av det kommer frågan om 
placering av ny konstgräsplan lyftas in i utredningsprojektet för 
Husarängen. 
 
Gasverket 
Ungdomsverksamhetens lokaler behöver utökas och tillgänglighets 
anpassas. Pågående basutredning pausas i väntan på ny detaljplan för Östra 
Eslöv för att se hur området utvecklas och vilken placering som blir lämplig 
för ungdomsverksamheten i Eslöv. 
 
Idrottslokaler Löberöd 
En basutredning är gjord och det har framkommit att antalet 
omklädningsrum som finns är tillräckligt för de aktiva föreningarna i byn. 
Skytteföreningens nuvarande lokaler är undermåliga och inom kort kommer 
de få ersättningslokaler i form av paviljonger som tidigare nyttjats av barn- 
och utbildningsförvaltningen. 
  
Översyn av lokalbehov och prioriteringar 
Kultur- och fritidsförvaltningen har precis startat upp en omfattande 
kartläggning över vilka lokaler vi har, hur det nyttjas av föreningar, vad de 
kostar, vilka bidrag och stöd som ges till föreningar. Målet är att få fram 
tydliga prioriteringar och bedömningsgrunder i enlighet med fritidspolitisk 
strategi. Följande områden ingår i översynen: 

- Lokaler/anläggningar – kontrakt, hyresformer, nyttjande 
och fördelning av tider 
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- Stöd och bidrag till föreningar 
- Lokalsubvention 

 
Översynen kommer vara klar i höst och ge en bra bild över vilka behov som 
finns och hur vi på bästa sätt fördelar våra resurser. Med anledning av det 
planeras följande basutredningar att pausas: 

- Översyn av idrottsplatser 
- Ansvarsfördelning vid uthyrning av idrottsplatser och 

föreningslokaler 
- Gamla brandstationen (kan förlänga avtalet t o m år 2025) 
- Ekenäsgården 

 
 
 
Ulrica Adelbris  
Utvecklingsledare 
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Bokslut 2021 

Ärendebeskrivning 
Varje nämnd beslutar om sin årsredovisning som ska lämnas in till 
kommunfullmäktige. Varje nämnd är ansvarig för sina kostnader och intäkter. 
 
Bokslutsredovisningen är producerad och hämtad från ledningssystemet Hypergene. 
Den är uppdelad på måluppfyllelse och textdel, samt en övergripande drifts-
redovisning på verksamhetsnivå. 
 
Kultur- och fritidsnämndens totala resultat för 2021 blev ett överskott på 0,2 mnkr.  
Nämndens totala nettobudgetram uppgick 2021 till 101,1 mnkr. Övrig information 
framgår av bilagda bokslutsunderlag. 

Beslutsunderlag 
Bokslut 2021 underlag från Hypergene. 

Beredning 
Årsredovisningen har framtagits i samarbete med verksamheterna på kultur- och 
fritidsförvaltningen och i enlighet med kommunledningskontorets anvisningar. 

Förslag till beslut 
- Kultur- och fritidsnämnden godkänner upprättat bokslut för 2021 och överlämnar 

det till kommunstyrelsen.  

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

 
Marcus Kulle Lars Månsson 
Förvaltningschef Förvaltningsekonom 
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1 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

Ordförande Christine Melinder 

Förvaltningschef Marcus Kulle 

1.1 UPPDRAG 
Kultur- och fritidsnämndens övergripande uppdrag är att skapa förutsättningar för medborgarna till ett aktivt 

kultur- och fritidsliv. Den primära målgruppen är alla Eslövsbor, men barn och unga är en prioriterad grupp. 

Nämnden har också ett uppdrag att utjämna konsekvenserna av de sociala klyftor som finns i samhället. I 

ansvarsområdet ingår att nämnden fullgör kommunens uppgifter inom kultur- och fritidsverksamhet uppdelade på 

barn-, ungdoms-, och vuxenkultur, kulturskola, allmänna fritidsaktiviteter, fritidsgårdsverksamhet, stöd till 

föreningar, idrotts- och fritidsanläggningar, samlingslokaler och folk- och skolbibliotek. 

Nämnden beslutar om namn på gator, vägar, torg och andra allmänna platser och offentliga byggnader. 

1.2 ÅRETS HÄNDELSER 
2021 blev åter igen ett år starkt påverkat av pandemin. En vår där restriktionerna gjorde det svårt att bedriva någon 

form av Kultur- eller fritidsverksamhet. Varken kommunal- eller föreningsdriven. Under årets första månader 

ställde bland annat Gasverkets och Medborgarhusets verksamhet om och stöttade främst skolorna så att de kunde 

hålla igång deras samhällsviktiga funktion. Kulturskolans verksamhet ställde under samma tid om till digital 

undervisning. Biblioteket stängde för besök men upprätthöll sin service via bland annat utlåning via avhämtning 

samt utökad hemkörning. De viktiga datorplatserna hölls öppna via bokning. Under sommaren kom sedan lättnader 

efter hand och verksamheter kunde succesivt närma sig det normala. I slutet av september lyftes de sista 

restriktionerna kring offentliga sammankomster, vilket äntligen möjliggjorde för publika evenemang.  

Verksamheterna har visat på stor flexibilitet och lösningsfokus under året och anpassats för att kunna erbjuda, 

framför allt kommunens unga, en meningsfull fritid. 

Ett urval av händelser under året: 

Extra stöd till föreningslivet 

Pandemin har slagit hårt mot föreningslivet. Som ett kompensationsstöd för restriktionernas påverkan på 

föreningslivet fördelades 500 tkr extra till 23 föreningar. 

Välbesökt mobil fritidsgårdsverksamhet 

Förutom Gasverkets öppna fritidsverksamhet har mobila fritidsgården i år bedrivits i stora delar av kommunen, 

med många besökare. Verksamheten i Löberöd på fredagar har lockat upp till 100 barn och unga. Barn och ungas 

behov av mötesplatser har varit påtaglig under året. 

Digital utveckling 

Flera verksamheter har under året utvecklat sina digitala system. Ny administrativ plattform på Kulturskolan, nytt 

bokningssystem på medborgarhuset och digitalt förköp till badet för att nämna några. Digital verksamhet har 

utvecklats och blivit ett självklart komplement som till exempel digitala bokcirklar, digital fritidsgård mm.  

Invigningar 

I september invigdes Stora torg genom ett välbesökt evenemang. Samtidigt invigdes ett av två nya offentliga 

konstverk ”Omväg” av Liva Isakson Lundin. Senare under hösten invigdes ”Hue Garden” av Jonathan Josefsson 

på Ekenässkolan. Den 30/8 återöppnades Karlsrobadets motionsbassäng efter varit stängd för renovering under 16 

månader. 

Direktdemokrati för barn och unga 

En lovsatsning för ungdomar som genom förslagsinlämning getts möjlighet att aktivt påverka lovens utformning.  

Stärka skolbibliotekens roll 

Som ett led att göra skolbiblioteksverksamheten mer jämlik i Eslövs kommun samt öka dess roll i det pedagogiska 

arbetet beslutade KFN och BUN i samstämmighet att från och med januari 2022 flytta över ansvaret till BUN.  
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Analys av verksamhetsmått 

2021 var ett år som präglades av pandemirestriktioner vilket syns väl i statistiken för året. Även om antalet lån per 

invånare ökat något från 2020, är summan långt under siffrorna för 2019 och tidigare då antalet lån per invånare 

låg på ungefär 6,4. Antalet besökare på stadsbibliotek och filialer har mer än halverats, vilket är ett resultat av 

restriktioner kring antal besökare eller stängda biblioteksfilialer. Antalet nya låntagare verkar inte ha påverkats i 

lika stor utsträckning, vilket är glädjande. 

Det har varit ett tufft år för arrangörer. Mycket fick ställas in, ändras till digitalt eller anpassas gällande antal 

besökare, möblering och förbokning. Sommaren var lättare, eftersom vi kunde vara utomhus. Även hösten blev 

något lättare då restriktionerna släppte successivt. Föreningarna har varit fantastiska och gjort kloka avväganden.  

I pandemins år 2021 arrangerades barnkulturverksamhet enligt de rådande rekommendationerna och 

restriktionerna. Många arrangemang förlades utomhus men med ett decimerat antal besökare.  

Kulturskolans siffror är något lägre än budgeterat, Detta kan tillskrivas pandemin i hög grad då skolan varit 

restriktiv vid att fylla på vakanser i elevkåren. Föreställningar och uppvisningar har också i hög grad varit inställda 

och motivationen hos eleverna har således dalat och i vissa fall föranlett avhopp. 

Det som har fyllt Medborgarhuset 2021 har varit kommunala förvaltningar och subventionerade. All konferens 

och arrangemangsverksamhet har i princip legat nere under pandemin vilket påverkar verksamheten och budgeten 

i väldigt stor utsträckning. 

Gasverket har under året fått ställa om och inte haft fullt utbud och aktiviteter. Trots detta uppvisar verksamheten 

höga besökssiffror, vilket vittnar om behovet av mötesplatser för ungdomar. Exempel på aktiviteter som inte 

kunnat genomföras är Liseberg, Night cup, tjejkvällar samt verksamhet för mellanstadiet. 

Utomhusbaden uppvisar höga besökssiffror jämfört med budget. Utfallet på Äventyrsbadet är påverkat av 

restriktioner, medan 25-meters bassängen även på grund av renovering uppvisar låga besökssiffror. 

Antalet barn- och ungdomsaktiviteter är betydligt lägre än beräknat och beror helt på pandemin och dess 

restriktioner. 

 Bokslut 

2019 

Bokslut 

2020 

Bokslut 

2021 

Budget 

2021 

Bibliotek     

Antal besök/år stadsbibliotek 85200 59300 41000 80000 

Antal besök/år filialer 74700 56800 22400 65000 

Antal lån/användare 6,4 3,2 4,3 6,0 

Antal nya låntagare, vuxna 967 1015 970 930 

     

Allmänkultur     

Antal kulturarrangemang 93 51 73 70 

Arrangemang med stöd från Kultur och Fritid 126 47 72 90 

     

Barnkultur     

Antal besökare: Kulturplan, skolbio, offentliga 

arr mm 

17400 6100 3040 14100 
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Kulturskolan     

Antal aktiviteter som utförs av tjejer/killar 542/273 444/223 431/213 516/254 

     

Badanläggningar     

Antal årsbesök Äventyrsbadet 32100 18200 26300 32000 

Antal årsbesök Karlsrobadet, inomhus 55200 27200 24100 56000 

Antal årsbesök Karlsrobadet, utomhus 11800 14200 14200 12000 

Antal årsbesök, Marieholmsbadet 6400 5900 6000 6000 

     

Medborgarhuset     

Antal externa respektive interna bokningar 135/130 88/82 59/55 135/130 

Antal subventionerade bokningar 165 80 43 165 

     

Gasverket (Ungdomsverksamheten)     

Antal årsbesök av tjejer/killar* 4800/3300 1300/1700 3700/5100 3300/4800 

     

Föreningsstöd     

Antal bidragsberättigade föreningar** 73 73 72 73 

vara barn- och ungdomsföreningar 49 48 47 49 

Antal aktiviteter (barn, ungdomar) 177000 170000 150000 180000 

*här ingår även mobil verksamhet, uppsökande verksamhet etc 

**här ingår barn/ungdoms-, pensionärs-, handikappföreningar och anläggningsstöd 

1.3 MÅLUPPFYLLELSE - EFFEKTMÅL UNDER MANDATPERIODEN 2019–2022 

1.3.1 Medborgare och andra intressenter 

Effektmål Bedömning 

En inkluderande kommun där medborgarna känner trygghet genom livet 

Verksamheterna är inkluderande och jämställda utifrån diskrimineringsgrunderna och 

socioekonomisk ställning  
 

Bilden av Eslöv ska stärkas och vi ska vara en kommun att känna stolthet över 

Nöjdare medborgare, Förbättrat bemötande, Fler som löser sina ärenden via kommunens 

webbplatser  
 

Nöjdare företagare  

Attraktiva och trygga miljöer i staden, byarna och på landsbygden där man trivs och utvecklas  

Tillgängliggöra verksamheterna med ökad närvaro i kommunen  
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Covid-19 har inneburit stora förändringar för Kultur- och fritidsnämndens verksamhet, trots detta har nämndens 

verksamheter genom att testa nya vägar tagit sig en bra bit mot måluppfyllelse. Riktade insatser som annars hade 

haft störst påverkan på indikatorerna har fått planeras om, vilket gör att graden av måluppfyllelse inte riktigt är så 

hög som planerat. 

1.3.2 Tillväxt och hållbar utveckling 

Effektmål Bedömning 

Eslöv ska vara en hållbar kommun som tar ansvar för miljö och klimat 

Ekokommun i framkant   

Första steget för nämndens mål att arbeta med hållbara evenemang har varit att ta fram en checklista. Checklistan 

är en förutsättning för måluppfyllelse och den färdigställdes 2021. Efter detta har Covid-19 gjort att arbetet med 

att arrangera hållbara evenemang bromsats in för att istället fokusera på att erbjuda verksamhet i en 

pandemipåverkad vardag. 

1.3.3 Verksamhet och medarbetare 

Effektmål Bedömning 

En kommun som genom nyskapande tar till sig nya arbetssätt och ny teknik 

Effektivisera arbetssätten inom verksamheterna   

Attraktiv arbetsgivare 

Andelen rekryteringar där den som anställs har efterfrågad kompetens ska öka   

Alla medarbetare ska ha en plan för utveckling av sin kompetens  

Andelen medarbetare som kan rekommendera sin arbetsplats till andra ska öka  

Hälsotalen ska öka och arbetsmiljön vara god  

Värdeorden engagemang, nyskapande och allas lika värde ska genomsyra verksamheten 

Våra arbetsplatser arbetar efter värderingarna   

Våra chefer är förebilder för värderingarna  

Behovet av alternativa sätt att mötas på har påtagligt ökat, och digitala verktyg har fått en ny och betydligt större 

roll i nämndens verksamheter. Workshops inom det fritidspolitiska programmet har inte behövt ställas in, utan 

kunnat genomföras i digitala verktyg. Dessa verktyg möjliggör stora och små möten, men även 

smågruppsdiskussioner. Det digitala workshopformatet har fungerat väl, och tillgängliggjort för 

medborgare/föreningar, och möjliggjort för verksamheterna att arbeta med utvecklingsarbete trots pandemin.  

Stöd till föreningar som drabbats hårt av covid-19 har under året kunnat sökas digitalt, och en e-tjänst för bokning 

av allmänkultur för barn har också tagits fram och börjat användas. 

1.4 EKONOMISK ANALYS 
Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett överskott för verksamhetsåret 2021 med 0,2 mnkr. Detta utfall är avsevärt 

bättre än prognoser i samband med vårprognos och delårsbokslut. 

Pandemin har naturligtvis inneburit begränsade möjligheter till verksamhet och öppethållande. Kultur- och 

fritidsnämndens bedömning har då blivit betydligt reducerade intäkter. Årets driftredovisning uppvisar dock ett 

intäktsutfall helt i balans med budget. Utfallet är till viss del missvisande då nämnden erhållit medel som ej varit 

budgeterade. Dessa intäkter är Covid-19 kompensation till föreningar med 0,5 mnkr avseende kvartal 1, riktade 

statsbidrag samt nyttjade externa projektmedel till bland annat lovverksamhet, bibliotek och kulturskola om cirka 

1,5 mnkr . I samband med delårsbokslutet erhöll även nämnden tilläggsanslag i form av intäkter motsvarande 1,4 

mnkr riktade till inventarier på Medborgarhuset, badens utemiljö samt utrustning för lokala arrangemang. Baden, 

Medborgarhuset, Kulturskolan samt uthyrning av lokaler är påverkade av denna reducering, dock med något bättre 
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utfall än tidigare prognoser. Karlsrobadets 25-metersbassäng tvingades stänga under del av våren vilket till stor 

del kompenserades av fastighetsägaren. 

Bian och Eslövs bowlinghall har under året bedömts som utsatta branscher och därmed erhållit tillfällig 

hyresrabatt. Kultur- och fritidsnämnden har i sin tur erhållit stöd av Länsstyrelsen. Årets nettounderskott uppgår 

till cirka 0,1 mnkr. 

Pandemin har även inneburit mindre kostnader för personal, material och verksamhet vilket medfört motsvarande 

överskott på kostnadssidan. Övergripande Fritidsverksamhet uppvisar ett överskott på 0,5 mnkr. Detta överskott 

är kopplat till Ungdomsverksamhetens tillfälliga ramutökning. Verksamheten har tyvärr fått ställa in flertalet 

aktiviteter under året. 

 Årsbudget netto 

2021 

Utfall netto 

2021 

Avvikelse 

10000 Nämnd/styrelse -565 -445 120 

30000 Stöd till föreningar -2985 -2922 63 

31010 Stöd till studieorganisationer -1400 -1400 0 

31510 Stadsmuseet -1240 -1202 38 

31511 Museiverksamhet, övrigt -490 -489 1 

31520 Barnkultur -1171 -1113 58 

31521 Arrangemang o kulturell utv -2122 -1707 415 

31530 Konst -60 -70 -10 

31540 Biografverksamhet -580 -543 37 

31550 Samlings- o föreningslokaler -1240 -1237 3 

31551 Medborgarhus -5084 -5514 -430 

32000 Bibliotek -13046 -12948 98 

33000 Kulturskola -8778 -9063 -285 

34000 Fritidsanläggningar , hallar -25612 -25771 -159 

34010 Idrottsplatser -6850 -6820 30 

34020 Simhall och friluftsbad -17811 -17870 -59 

34090 Bowling 565 496 -69 

35000 Gasverket -5238 -4652 586 

44023 Grundskolebibliotek -1448 -1469 -21 

51060 Stöd till äldre- och 

hanikapporg 

-230 -197 33 

61029 Lönebidrag 81 82 1 

93400 Förvaltningsledning/Stab Kof -4771 -5178 -407 

93410 Förvaltningsgemensamt -1025 -881 144 

Total -101100 -100913 187 

Detaljerad driftsredovisning per verksamhet 
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 Bokslut 

2020 

Budget 

2021 

Bokslut 

2021 

Avvikelse 

2021 

Intäkter 9,5 11,7 11,6 -0,1 

Kostnader -110,4 -112,8 -112,5 0,3 

Driftnetto -100,9 -101,1 -100,9 0,2 

Övergripande resultat (mnkr) 

 Bokslut 

2020 

Budget 

2021 

Bokslut 

2021 

Avvikelse 

2021 

Politisk verksamhet -0,8 -0,6 -0,4 -0,2 

Kulturverksamhet -34,1 -35,2 -35,3 0,1 

Fritidsverksamhet -58,9 -58,2 -57,7 -0,5 

Skolbibliotek -1,1 -1,4 -1,5 0,1 

Kommungemensam verksamhet -6,0 -5,7 -6,0 0,3 

Summa -100,9 -101,1 -100,9 -0,2 

Övergripande driftsredovisning per verksamhet (mnkr) 

1.5 INVESTERINGAR 
Kultur- och fritidsnämnden har ett årligt anslag på 0,1 miljoner kr för anskaffning av värdehöjande konst. Under 

2021 har ingen värdehöjande konst anskaffats. 

Projekt Inv. ram 

kf 

Redovisat till 

och med 2021 

Redovisat 

2021 

Budget 2021 Avvikelse 

2021 

Offentlig konst* - - 0,0 -0,1 0,1 

Summa 0,0 0,0 0,0 -0,1 0,1 

* årligt anslag 
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