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Förord
Syfte och struktur
Denna riktlinje syftar till att ta ett helhetsgrepp om kommunens verksamhet
inom och stöd till kultur-, idrotts- och fritidsområdet. Riktlinjen utgår ifrån en
helhetssyn på människan. Det handlar om allas behov av samvaro, sammanhang och utveckling.
Efter en övergripande inledning är riktlinjen uppdelad i ett kulturpolitiskt avsnitt
och ett idrotts-/fritidspolitiskt avsnitt.
Inom respektive avsnitt behandlas mål och strategier samt arenor och aktörer.

Arbetsgång
Riktlinjen är ett politiskt dokument och har arbetats fram av kultur- och fritidsnämnden, vilken enligt nämndens reglemente uppbär huvudansvaret för området. Inför starten av arbetet genomfördes workshops med representanter
från kommunens idrotts- och kulturföreningar, med barn och unga liksom ansvarig nämnds politiker. Efter att ett första utkast tagits fram har en referensgrupp bildats med representanter från föreningar, organisationer och andra
intressenter som berörs av riktlinjen.
Inför riktlinjens fastställande har ett remissförfarande genomförts där kommunens föreningar samt kommunens politiska nämnder getts möjlighet att yttra
sig över förslaget till riktlinje. Efter denna remissrunda har riktlinjen reviderats
inför beslut.

Status
Den kultur-, idrotts- och fritidspolitiska riktlinjen tar sin utgångspunkt i Tidaholms kommuns vision.
Visionens utgångspunkt är att Tidaholms kommun ska vara trygg, säker och
trivsam att bo, vistas och verka i. Omtanke för våra medborgare, vår miljö, vårt
klimat, nästa generation och vår gemensamma framtid ska vara vår ledstjärna
i vardagen.
I Tidaholms kommun vill vi ge samma möjligheter för alla invånare och tror att
samverkan mellan samhällets aktörer är vägen till framgång. Nyfikenhet, gemensamt ansvar och samarbete mellan kommuninvånare, beslutsfattare, förvaltning, organisationer, föreningar och lokala företag ger förutsättningar för
handlingskraft och utveckling för individer såväl som för företag.
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Vision:

Riktlinjen som verktyg
Riktlinjen är ett politiskt styrdokument som anger inriktning och mål för området och ska vara vägledande vid framtagande av till exempel handlingsplaner,
verksamhetsbeskrivningar, taxor och bidragsbestämmelser, samt i den operativa verksamheten.
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Inledning
Tidaholms kommun har en hög andel föreningsanslutna medborgare och ett
rikt föreningsliv. Föreningarna spelar en stor roll för såväl kommunens utveckling som livskvalitén för invånarna. Föreningslivet är dessutom en viktig aktör
vad det gäller demokratisk fostran.
Det finns ett antal grundläggande värderingar som ska genomsyra all den
verksamhet som kommunen bedriver och stödjer inom kultur-, idrotts- och
fritidsområdet, nämligen:
Alla människors lika värde
Folkbildning - Folkhälsa - Demokrati - Tillgänglighet
Kultur-, idrotts- och fritidsverksamheterna i Tidaholms kommun ska utformas
med medborgarna och deras behov i centrum, vilket anges i kommunens vision. De ska ge möjlighet till samvaro, sammanhang och utveckling. Bara genom nära dialog med medborgarna och deras föreningar kan vi utveckla våra
verksamheter på ett bra sätt, varför vi ansvarar för att skapa möjlighet till en
sådan dialog.
Alla människor har lika stort värde och ska ha samma möjligheter till utveckling och självförverkligande oavsett förutsättningar. Detta är lika viktigt inom
kulturen som idrotten och fritiden. Därför ska verksamheten särskilt beakta
frågor om tillgänglighet utifrån diskrimineringsgrunderna och ett socioekonomiskt perspektiv.
Genom att bedriva en aktiv kultur-, idrotts- och fritidspolitik, med möjlighet till
delaktighet, meningsfullhet, trygghet, utveckling och förnyelse, ökar Tidaholm
sin attraktionskraft. Vi ser möjligheter till utveckling genom större samverkan
mellan såväl befintliga föreningar/organisationer som föreningsliv och kommunen.
Vi kan idag se en förändring över tid av människors aktivitetsvanor och krav
på tillgänglighet. Man går från hälsofrämjande föreningsaktiviteter till individuella val och yttringar. Detta gör att Tidaholms kommun ständigt behöver utveckla kultur-, idrotts- och fritidsverksamheten.
Vi ska arbeta för att också ge plats åt det nya, det unga, det inte redan etablerade, det oprövade och utmanande. Här har kommunen ett särskilt ansvar
som inspiratör och stöd, såväl som medaktör som ekonomiskt.
Vi vill att Tidaholm ska vara en spännande kultur-, idrotts- och fritidskommun
där alla ges möjlighet att delta och växa.
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Tidaholms kommuns stöd och engagemang för föreningslivet grundar sig i en
insikt om föreningslivets betydelse för en god folkhälsa, demokratiutveckling
och en god folkbildning.
Att deltaga i såväl ideella aktiviteter, fysiska som kulturella, stärker dig som
individ och leder till social och personlig utveckling.
-

-

Den fysiska aktiviteten behöver vi för att orka leva ett aktivt liv och ta
del av den mängd olika aktiviteter och företeelser som möter oss i vår
vardag
Den kulturella aktiviteten behöver vi för att utveckla vår kreativitet och
vår förmåga till nya infallsvinklar

En aktiv fritid ökar barns och ungdomars möjligheter att klara sina studier och
ger förutsättningar för en god hälsa genom livet. Det är också barns rättighet
att kunna utvecklas genom kultur, fritid, lek, vila och genom delaktighet.
Demokratiutveckling och folkbildning får vi främst genom föreningslivets demokratiska uppbyggnad och individers möjlighet till skolning i praktisk demokrati. Man får lära sig ta ansvar för både sig själv och sina kamrater, man får
ledaruppdrag och utbildning samt kan medverka i demokratiska processer.
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Kultur på lika villkor
Kulturlivet ska präglas av en öppenhet vad gäller uttrycksformer. Vi ska säkerställa att alla grupper i samhället har tillgång till kultur på lika villkor. Här spelar
föreningslivet och folkbildningen en viktig roll.
Våra kulturverksamheter ska komma hela kommunen till del och kulturutbudet
ska innehålla såväl bredd som djup. Vid sidan om sin utvecklande uppgift har
kulturen också en identitetsskapande funktion. Det är därför viktigt att påminna
om det sammanhang vi lever i och värna om vårt kulturarv. Här handlar det
bland annat om att slå vakt om det unika kulturarv vi har i kommunen till följd
av vår historia som bruksort.
Inom Tidaholms kommun kanaliseras en stor del av det ekonomiska stödet till
kulturföreningar via studieförbunden. De har ett väl utvecklat kontaktnät och
fungerar som en samordnande funktion i det lokala kulturlivet. De möjliggör
samverkan på ett naturligt sätt, vilket är en av kommunens målsättningar för
ett maximalt nyttjande av politikområdets begränsade resurser.

Mål och strategier - kultur
Kultur för alla
Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Kreativitet,
mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling. För att
uppnå målen ska kulturpolitiken:
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främja alla möjligheter till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla
sina skapande förmågor
främja kvalitet och konstnärlig förnyelse
främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas
främja internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan
särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur
främja kulturella och kreativa näringar

Tidaholms kommun har ett varierat kulturliv. Här finns inslag som vuxit fram ur
den tidigare industrihistorien, litografi och bilindustri, här finns ett rikt musikliv
med en aktiv kommunal kulturskola som rekryteringsbas. Även dans och
drama spelar en viktig roll i kulturskolans verksamhet. Revyn har sin givna roll
i det lokala kulturlivet.
Den övervägande delen av det lokala kulturlivet utgår från föreningslivet.
Kommunen fungerar som en samordnande kraft utöver de fasta kommunala
verksamheter i form av bibliotek, museum och kulturskola.







Kommunen ska ta tillvara, samverka med och stödja de frivilliga och
ideella krafter som finns inom kulturlivet.
Kommunen ska genom sitt kontaktnät och sin kunskap vara en möjliggörare och lots för såväl det kulturliv som organiseras via föreningar/organisationer som individuella utövare.
Kulturföreningar med kommunalt stöd bör bedriva verksamhet i lokaler
som är tillgängliga. Lätt åtgärdade tillgänglighetshinder ska undanröjas
och åtgärdas.
Särskilda satsningar ska ge möjlighet till ett utökat kulturutbud för
äldre, såväl om man bor kvar hemma som om man har flyttat in på ett
äldreboende.
Lokaler med kommunalt stöd ska vara tillgängliga för uthyrning till allmänheten och vara en lokal mötesplats.
Det är viktigt att samverka med regionens olika kulturinstitutioner och
med aktörer utanför kommunens gränser i syfte att utveckla kulturen
lokalt.

Barnkultur
Barn har rätt till kultur. FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) ger en universell deﬁnition av vilka rättigheter som ska gälla för alla
barn i hela världen. Konventionen handlar om det enskilda barnets rättigheter,
där alla mellan 0 och 18 år räknas som barn.
Flera av artiklarna i barnkonventionen handlar om barns kulturella rättigheter.
Artikel 31 erkänner barnets rätt att fritt delta i det kulturella och konstnärliga
livet.
Alla barn har rätt att få ta del av kultur i form av till exempel konst, musik, teater, dans, ﬁlm och litteratur. De har även rätt att själva producera kultur i olika
former.
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All verksamhet som är riktad till barn ska verka i en drogfri miljö.
I Tidaholms kommun ska, utifrån barn- och ungdomskulturplanen:





barn ha rätt till ett varierat utbud av kulturupplevelser under hela sin
uppväxt
ha till uppgift att främja barns läsande genom litteratur ska vara tillgänglig i barnets närmiljö och läsandet ska göras till en lustfylld upplevelse
barn ges möjlighet att själva prova på olika former av skapande under
hela sin uppväxt
ett nära samarbete, genom skolkulturgruppen, mellan kommunens förskolor och grundskolor och kulturens aktörer främjas i syfte att integrera kulturen i barnens vardag

Ungdomskultur
Alla ungdomar har rätt att ta del av och uppleva kultur som en del i sin personliga utveckling. Ungdomar har rätt att själva prova på och utöva olika former av
kultur. Kulturen ska underhålla och försköna, men även utmana och provocera.
Genom kulturen ges ungdomar möjlighet att vidga sina vyer och upptäcka nya
nyanser i tillvaron. Kulturen bidrar till att främja kreativa sidor, vilket kan ha en
positiv inverkan på andra områden i livet.
All verksamhet riktad till ungdomar ska verka i en drogfri miljö.
I Tidaholms kommun ska:








ungdomar möta kultur i alla de olika miljöer där de befinner sig
ungdomar kontinuerligt möta professionell kultur och ges ledning på
vägen in i vuxenkulturen
ungdomar ges möjlighet att uttrycka sina känslor och åsikter genom
olika kulturyttringar såsom litteratur, musik, dans, teater, film och konst
ungdomars sätt att uttrycka sig tas på allvar och ges möjlighet till offentligt genomslag genom att kommunen tillhandahåller utställningsytor
och scener
ungdomars läsande främjas och stöds genom att litteratur, som inte
bara är underhållande utan även utmanande och provocerande, görs
tillgänglig
Kultur- och fritidsnämnden verka för ett nära samarbete med kulturinstitutionerna i syfte att integrera kulturen i ungdomarnas vardag
stödet till ungdomars egna initiativ inom kulturområdet ska utformas
med lyhördhet för deras behov och särskilda villkor
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Aktörer med kommunalt stöd
Kulturföreningar
De ideella föreningarna i Tidaholm utgör basen i kulturverksamheten. Det är
därför viktigt att kommunen har en kontinuerlig dialog med föreningarna i syfte
att utveckla förutsättningarna för deras verksamheter i hela kommunen.
De kommunala bidragen avser att främst uppmuntra och stödja utveckling av
föreningars barn- och ungdomsverksamhet. Inom kulturområdet ska speciellt
fokus riktas gentemot föreningar med en framväxande ungdomsverksamhet
eller verksamhet som är generationsöverskridande. Verksamheten i föreningen ska ge förutsättningar för att alla ska kunna delta oavsett ålder, kön, etnisk
bakgrund, funktionsnedsättning, sexuell läggning, könsöverskridande identitet
eller religion.
Ambitionen är att kulturföreningar ska verka för att barns och ungdomars kulturutövande ska vara lekfullt och allsidigt samt vara helt befriat från urval och
utslagning. Föreningen ska ta hänsyn till individens olika behov, förutsättningar och utvecklingstakt.





Kommunen ska främst stötta föreningar med ungdomsverksamhet där
alla har rätt att delta på lika villkor oavsett ålder, kön, etnisk bakgrund,
funktionsnedsättning, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller religion
Kommunen ska på olika sätt stimulera kulturföreningar att bedriva
verksamhet som riktar sig till barn och unga
Kommunen ska stötta föreningar som vänder sig till andra grupper i
samhället, som prioriterar folkhälsoarbete inom sin verksamhet
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Kommunen ska stötta föreningar som skapar mötesplatser för generationsöverskridande aktiviteter och/eller aktiviteter som syftar till att inkludera målgrupper som står långt ifrån föreningslivet

Arrangörsföreningar
Tidaholm har flera aktiva arrangörsföreningar som svarar för en stor del av det
professionella kulturutbud som erbjuds på olika scener i kommunen.




Kommunen ska stödja och samarbeta med föreningslivet i syfte att utveckla och bredda kulturlivet
Föreningar som bidrar till förnyelse av kulturutbudet och som arbetar
aktivt för att nå ut till nya publikgrupper ska främjas
Verksamhet riktad mot barn och unga ska prioriteras

Det fria kulturlivet
Kommunen ska underlätta för professionella kulturutövare att verka i kommunen genom att visa öppenhet för ny teknik och nya konstformer, stimulera till
ökad bredd, mångfald och främja gränsöverskridande möten.
Konstnatten är ett utmärkt exempel på detta. Här ges såväl professionella som
andra utövare en möjlighet att såväl samverka som visa upp sig för en stor
publik. Tidaholms kommun fungerar här som samordnare och inspiratör tillsammans med den ideella organisation som står bakom Konstnatten.
Magasinet på Turbinhusön är en annan plats där fria konstgrupper får en möjlighet till publikt läge. Här arrangeras också elevutställningar av olika slag.




Kommunen ska vara en möjliggörare genom att upplåta fria utställningsytor i kommunala lokaler
Kommunen ska vara en möjliggörare genom att vara en samordnare
och kontaktlänk för det fria kulturlivet
Kommunen ska var en inspiratör genom att avsätta medel för korta
projekt riktade till allmänheten som möjliggör för utövare att nå en bredare publik

Lätt att vara aktiv i hela Tidaholms kommun
Sunda vanor som vuxen leder till ett friskare och längre liv. Hälsosamma vanor
grundläggs visserligen i unga år, men kommunen måste arbeta aktivt med att
främja utvecklande, välbefinnande och glädjefyllda aktiviteter även bland
vuxna.




Det ska skapas förutsättningar för människor att leva ett aktivt liv med
inslag av kultur och upplevelser
Kommunen ska aktivt uppmuntra arrangemang som bidrar till att stimulera invånarnas öppenhet mot nya kulturella uttryckssätt
Kulturen ska få sin naturliga plats i bostadsområden och samhällen via
spännande utformning av parker och grönområden med konstnärlig utsmyckning
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Kulturen som attraktionskraft
Kulturen är viktig för en kommuns attraktionskraft. Vi har ett mångsidigt föreningsliv som skapar upplevelser och ger en stark attraktionskraft till Tidaholms
kommun.
Utbudet innehåller både bredd och djup. Tillsammans med initiativrika och
engagerade föreningar och enskilda personer skapas ett kreativt, rörligt och
spännande samhälle att bo och verka i.
Vi har under åren kunnat se hur föreningslivet på olika sätt skapat aktiviteter
som lockat många besökare till staden. Att samverkan mellan olika parter ger
möjlighet till kraftsamlingar ser vi flera exempel på.
Djup finns inom den litografiska konsten, som lockar besökare och utövare
från hela världen med intresse för denna konstart.
Ett rikt och öppet kulturliv är viktigt när människor bestämmer sig för var de
ska sätta bo. Tidaholm kan självklart inte mäta sig med de större städerna vad
det gäller utbud, men kan konkurrera i möjligheten att själv få delta i kulturlivet.
Vårt geografiska läge ger goda möjligheter att ta del av kulturlivet i Skövde,
Jönköping, Vara eller Göteborg inom rimligt pendlingsavstånd.
Även för etablering av verksamhet är det lokala kulturlivet viktigt. En etablering
görs ofta efter en ingående analys och utvärdering där inte bara mark, lokaler
och kompetens på orten avgör utan också möjligheter för anställda att ha ett
rikt liv utanför arbetsplatsen. Såväl kultur som idrott genererar dessutom målmedvetna individer som ofta kan omsätta sina kvalitéer från replokal och scen
till arbetslivet i form av målmedvetenhet och lagarbete.
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Idrott på lika villkor
Idrottslivet spelar en stor roll i många kommuninvånares liv. I förhållande till
sin storlek har Tidaholm genom åren nått stora framgångar såväl inom lagsom individuell idrott. Detta har inspirerat till ett stort och viktigt engagemang.
Barns och ungdomars fritid ska prioriteras, då goda vanor ofta grundläggs i
unga år och tenderar att prägla oss genom hela livet. Eftersom vår hälsa är
beroende av både fysiskt och psykiskt välbefinnande är det viktigt att vår livsmiljö erbjuder goda möjligheter till rörelse, i form av såväl organiserad idrott
som spontanidrott.
Utöver ett ändamålsenligt utbud av anläggningar av god kvalitet ska kommunen också skapa ytor för lek, rekreation och motion.
En viktig roll spelar föreningslivet som utöver verksamheten i sig förmedlar,
särskilt till barn och ungdomar, viktiga färdigheter i samarbete och medbestämmande. Då detta ytterst är grunden för vårt demokratiska samhälle ska
föreningar med barn- och ungdomsverksamhet kunna ta del av kommunalt
stöd. Kommunen ska föra en öppen dialog med föreningslivet för att på bästa
sätt kunna möta deras behov.
Vi ska också arbeta särskilt för att säkerställa att människor med funktionsnedsättning kan ta del av kommunens aktiviteter. Kommunen ska aktivt verka
för att kommunala medel fördelas på ett så jämställt sätt som möjligt.
En viktig del av kommunens bidragsgivning till idrottsföreningarna kanaliseras
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också via det stöd som SISU Idrottsutbildarna erhåller. De har ett väl utvecklat
kontaktnät och fungerar som en samordnade funktion i det lokala föreningslivet i nära samarbete med förvaltning och nämnd. De möjliggör samverkan på
ett naturligt sätt, vilket är en av kommunens målsättningar för ett maximalt
nyttjande av politikområdets begränsade resurser.

Från triangel till rektangel är målet för svensk idrotts utvecklingsmodell. Det handlar om att få
människor att röra på sig under hela sin livstid oavsett ambitionsnivå. En del väljer att vara en
del av idrottsrörelsen, andra väljer att genomföra sina fysiska aktiviteter utanför densamma.

Mål och strategier – Idrott
Idrottens värdegrund - Riksidrottsförbundet
Glädje och gemenskap
Glädje och gemenskap är starka drivkrafter för att idrotta. Vi vill bedriva och
utveckla all verksamhet så att vi ska kunna ha roligt, må bra och prestera
mera.
Demokrati och delaktighet
Föreningsdemokratin innebär att alla medlemmars röst har lika värde. Delaktighet innebär att alla som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet.
Demokrati och delaktighet ska utövas jämställt och oavsett bakgrund.
Allas rätt att vara med
Allas rätt att vara med innebär att alla som vill ska kunna vara med utifrån sina
förutsättningar. Alla som vill, oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion,
ålder, kön eller sexuell läggning samt fysiska och psykiska förutsättningar, får
vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet.
Rent spel
Rent spel och ärlighet är en förutsättning för tävlande på lika villkor. Det innebär att hålla sig inom ramarna för överenskommelser och en god etik och moral. Att verka mot fusk, doping och en osund ekonomi, mot mobbning, trakasserier och våld såväl på som utanför idrottsarenan.
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Barns idrott
Till barnidrott räknas, utifrån Riksidrottsförbundets riktlinjer, alla aktiviteter för
barn upp till 12 års ålder.
Alla barn har rätt att i egen takt och efter egen förmåga ägna sig åt lek och
idrott. Barn ska ha möjlighet att leka och prova på olika idrotter för att utveckla
kreativitet och allsidig motorik samt grundlägga ett intresse att delta i fysisk
aktivitet. Genom organiserade fritidsverksamheter lär sig barn att samspela
med andra och att vara delaktiga i ett sammanhang, något som ger dem viktiga färdigheter att använda under hela livet.



Barns idrottande ska vara helt befriat från elitsatsningar, urval och utslagning. Alla barn ska på lika villkor uppmuntras att efter eget intresse
och egen förmåga delta i olika idrotter
Flickor och pojkar ska ges lika möjligheter att utöva idrottsverksamheter, vilket ska inverka på fördelningen av bidrag, träningstider, övriga
resurser och ha genomslag vid planeringen av investeringar

Ungdomars idrott
Till ungdomsidrott räknas, utifrån Riksidrottsförbundets riktlinjer, alla aktiviteter
för ungdomar mellan 13-18 års ålder.
Det ska finnas utrymme för ungdomars individuella skillnader och att alla får
delta efter sin förmåga. Viktigast är att alla som vill får vara med, både de vill
”satsa” och de som bara vill utöva sin idrott. Ledarens roll är att stödja utövaren till att utvecklas i sin takt.
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Ungdomar ska uppmuntras till fysisk aktivitet i syfte att grundlägga goda och
hälsosamma vanor som man bär med sig in i vuxenlivet. Det ska finnas naturliga och drogfria miljöer för ungdomar att träffas och umgås i runt om i hela
kommunen.
All verksamhet riktad till barn och ungdomar ska verka i en drogfri miljö.




Flickor och pojkar ska ges lika möjligheter att utöva fritidsverksamheter, vilket ska inverka på fördelningen av bidrag, träningstider, övriga
resurser och ha genomslag vid planeringen av investeringar
Ungdomar som inte vill organisera sig i traditionella föreningar ska
också ha möjlighet att få stöd från kommunen för att kunna förverkliga
sina idéer
Ungdomars intresse att engagera sig i samhället och påverka sin vardag ska tillvaratas. Det ska utvecklas former för att ta tillvara barns och
ungdomars åsikter och idéer i utvecklingen av kommunen

Idrott- och fritidsföreningar har också en viktig roll att som folkrörelse föra vidare de demokratiska grundvärden på vilka vårt samhälle vilar. Här ingår
också en skolning i de demokratiska arbetsformer som ska prägla de föreningar som erhåller kommunalt stöd.



Barn och ungdomar ska ha inflytande i verksamheten och vara delaktiga i beslut
Ungdomar ska ges möjlighet att vara representerade i föreningarnas
styrelsearbete

Aktörer med kommunalt stöd - idrott
Idrottsföreningar
De ideella föreningarna i Tidaholm utgör basen i idrotts- och fritidsverksamheten. Det är därför viktigt att kommunen har en kontinuerlig dialog med föreningarna i syfte att utveckla förutsättningarna för deras verksamheter.
De kommunala bidragen avser främst att stödja föreningarnas barn- och ungdomsverksamhet. Verksamheten i föreningen ska ge förutsättningar för att alla
ska kunna delta oavsett ålder, kön, etnisk bakgrund, funktionsnedsättning,
sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller religion. Föreningarna ska
arbeta aktivt med grundläggande idrottsliga värderingar, såsom rent spel och
god kamratskap.
Idrottsföreningar ska verka för att barnens idrottsutövande ska vara lekfullt och
allsidigt samt vara helt befriat från elitsatsningar, urval och utslagning samt
bygga på barnens egna behov och förutsättningar. Med barnidrott menar vi
aktiviteter upp till 12 års ålder och ungdomsidrott avser 13-18 års ålder. Föreningen ska se till att övergången mellan barn- och ungdomsidrotten sker successivt och tar hänsyn till individens olika behov, förutsättningar och utvecklingstakt.
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Föreningarna ska också tillse att barns och ungdomars åsikter och synpunkter
på verksamheten kan komma fram. Detta ska ske genom att barn och ungdomar får inflytande på föreningens verksamhet. Ungdomar ska dessutom uppmuntras att vara delaktiga i föreningens styrelsearbete och beslut.
Föreningens verksamhet ska ledas av ledare med grundläggande kunskap om
barns fysiska, psykiska och sociala utveckling. Utifrån detta ska ledarutbildningen i föreningen ha hög prioritet. Föreningen har ett stort ansvar för att de
ledare man rekryterar är lämpade för att arbeta med barn och ungdomar.





Kommunen ska stötta föreningar med ungdomsverksamhet
Kommunen ska stötta föreningar med egna anläggningar och ungdomsverksamhet
Kommunen ska stötta föreningar som vänder sig till andra grupper i
samhället, som prioriterar folkhälsoarbete inom sin verksamhet
Kommunen ska stötta föreningar som skapar mötesplatser för generationsöverskridande aktiviteter och/eller aktiviteter som syftar till att inkludera målgrupper som står långt ifrån föreningslivet
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Lätt att vara aktiv i Tidaholm
Sunda vanor som vuxen leder till ett friskare och längre liv. Hälsosamma vanor
grundläggs visserligen i unga år, men kommunen måste arbeta aktivt med att
främja sådana vanor även bland vuxna.





Det ska skapas förutsättningar för människor att leva ett aktivt liv med
inslag av motion och idrott samt hälsosamma vanor i övrigt
Kommunen ska aktivt uppmuntra arrangemang som bidrar till att förbättra människors hälsovanor
Det bör skapas goda möjligheter till motion, spontan och organiserad
idrott i bostadsområden och andra närområden såsom kring idrottsanläggningar, cykel- och promenadstråk liksom skolor
Vid all framtida byggnation bör samhällsplaneringen omfatta utformningen av ytor för idrott och hälsa som en väsentlig aspekt

Idrottens och hälsans attraktionskraft
Genom framgångsrika föreningar och bra anläggningar kan kommunen öka
sin attraktionskraft både mot invånare, näringsliv och besökare. Större breddarrangemang, lockar många besökare till kommunen och bidrar till utveckling
av såväl det lokala föreningslivet liksom kommunen som helhet. Ideella krafter
är en förutsättning för detta och behöver uppmuntras och uppmärksammas.
Inte minst det lokala näringslivet i form av boendeanläggningar, restauranger
och dagligvarubutiker har en direkt utväxling av dessa aktiviteter. Även övrig
handel och service kan se positiva effekter i form av ökad omsättning.





Kommunen ska vara föreningarna behjälpliga vid större arrangemang
och tävlingar som ökar intresset för Tidaholm
Kommunen ska fungera som en pålitlig och aktiv samarbetspartner
Kommunen ska ha välskötta och ändamålsenliga anläggningar
Kommunen ska inspirera till fler arrangemang som främjar såväl föreningarnas som kommunens utveckling
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Fritid på lika villkor
Möjligheten till en aktiv fritid är en viktigt del av många kommuninvånares liv.
Tidaholms kommun har stora möjligheter att erbjuda ett innehållsrikt och folkhälsofrämjande fritidsliv. Oavsett var i kommunen du bor finns naturen alltid
nära i form av vandrings-, rid- och cykelleder. Hellidsberget med sina stigar,
motions- och skidspår, slalombacke samt utegym ger möjligheter till fysiska
aktiviteter utan krav på föreningstillhörighet för alla åldrar.
Barns och ungdomars fritid ska prioriteras, då goda vanor ofta grundläggs i
unga år och tenderar att prägla oss genom hela livet. Eftersom vår hälsa är
beroende av både fysiskt och psykiskt välbefinnande är det viktigt att vår livsmiljö erbjuder goda möjligheter till såväl kulturupplevelser som rörelse/spontanidrott liksom möjligheten att vistas i skog och mark.
Utöver ett ändamålsenligt utbud av anläggningar och offentlig utsmyckning av
god kvalitet ska kommunen också skapa ytor för lek, rekreation och motion.
Barn och ungdomar bör ha tillgång till olika mötesplatser för spontana fritidsaktiviteter.
Vi ska också arbeta särskilt för att säkerställa att människor med funktionsnedsättning kan ta del av kommunens fritidsliv. Kommunen ska aktivt verka för
att kommunala medel fördelas på ett så jämställt sätt som möjligt.
Vi kan idag se en förändring över tid av människors motionsvanor och krav på
tillgänglighet samt utbud av hälsofrämjande aktiviteter, bort från föreningsaktiviteter till dagens individuella val och yttringar. Detta ställer nya krav på flexibilitet också för Tidaholms kommun.
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Mål och strategier – Fritid
En aktiv fritid är av betydelse för kommunens invånare i alla åldrar. Självorganiserade fritidsverksamheter växer i omfattning och är värdefulla komplement
till ett rikt föreningsliv. Det är viktigt att kommunen hittar former för stöd och
utveckling också av icke-föreningsdrivna verksamheter. Kommunen ska var en
möjliggörare även i detta sammanhang.
Den demografiska utvecklingen kommer att resultera i ett ökat antal äldre
medborgare. Ur folkhälsoperspektiv är det kostnadseffektivt att investera
pengar i en förbättrad livsstil för äldre. Fysisk och kulturell aktivitet minskar
risken för sjukdomar.
För barn och ungdom är närhet till lekplatser och ytor för spontanidrott särskilt
viktiga. Möjligheterna till samverkan föreningsliv – skola bör tas tillvara. Utvecklingen av spontanidrottsplatser i anslutning till skolor och andra samlingsplatser ger möjligheter såväl under skoltid som på annan tid för fysisk aktivitet.
Ungdomars livsstilsfrågor inklusive förhållningsätt till droger står högt på dagordningen. Därför är det viktigt med en fritidsverksamhet som kan uppmuntra
ungdomar till en livsstil där droger av olika slag väljs bort.
Barns fritid
Alla barn har rätt att i egen takt och efter egen förmåga ägna sig åt lek, kultur
och idrott. Barn ska ha möjlighet att leka och prova på olika aktiviteter för att
utveckla kreativitet och allsidig motorik samt grundlägga ett intresse att delta i
eller själv utöva olika aktivitet. Att redan i tidig ålder få vana av fritidsaktiviteter
av olika slag ger en god förutsättning för ett hälsosamt liv. Det blir en naturlig
del av livet.





Möjlighet till aktiviteter ska alltid finnas i barns närmiljö. Detta kan ta sig
olika uttryck, som utveckling av grönområden, lekplatser, spontanidrottsplatser och gemensamhetslokaler. Detta gäller även utformningen
av miljön kring förskolor och skolor
Kommunens lekplatser bör utformas så, att de öppnar upp för spontan
lek som utvecklar barns kreativitet och motoriska färdigheter
Barn ska ges möjlighet att möta och utöva kulturyttringar i olika former
under sin tidiga uppväxt för att väcka intresse för kulturella aktiviteter
och upplevelser

Ungdomars fritid
Ungdomar ska uppmuntras till kulturell och fysisk aktivitet i syfte att grundlägga goda och hälsosamma vanor som man bär med sig in i vuxenlivet.
Det ska finnas naturliga och drogfria miljöer för ungdomar att träffas och umgås i runt om i hela kommunen. Kommunen ska också skapa mötesplatser för
ungdomar med olika intresse, konst, musik, teater, film, dans, motorfordon
med mera. Dessa mötesplatser – arenor – ger underlag för ett utbrett kontaktnät med andra intresserade ungdomar, vilket kan skapa underlag för en mu-
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sik-, teater-, dans- eller konstgrupp, en filmklubb, motorgård för unga och så
vidare.
All verksamhet riktad till ungdomar ska verka i en drogfri miljö.




Flickor och pojkar ska ges lika möjligheter att utöva fritidsverksamheter, vilket ska inverka på fördelningen av resurser och ha genomslag vid
planeringen av investeringar
Ungdomar som inte vill organisera sig i traditionella föreningar ska
också ha möjlighet att få stöd från kommunen för att kunna förverkliga
sina idéer
Ungdomars intresse att engagera sig i samhället och påverka sin vardag ska tillvaratas. Det ska utvecklas former för att ta tillvara barns och
ungdomars åsikter och idéer i utvecklingen av kommunen

Aktörer med kommunalt stöd - Fritid
Fritidsföreningar
De ideella föreningarna i Tidaholm utgör basen i fritidsverksamheten. Det är
därför viktigt att kommunen har en kontinuerlig dialog med föreningarna i syfte
att utveckla förutsättningarna för deras verksamheter.
De kommunala bidragen avser främst att stödja föreningarnas barn- och ungdomsverksamhet, men också att möjliggöra nyttjande av fritidsanläggningar
för en bred allmänhet.
Föreningarna ska också tillse att barns och ungdomars åsikter och synpunkter
på verksamheten kan komma fram. Detta ska ske genom att barn och ungdomar får inflytande på föreningens verksamhet. Ungdomar ska dessutom uppmuntras att vara delaktiga i föreningens styrelsearbete och beslut.
Föreningens verksamhet ska ledas av ledare med grundläggande kunskap om
barns fysiska, psykiska och sociala utveckling. Utifrån detta ska ledarutbildningen i föreningen ha hög prioritet. Föreningen har ett stort ansvar för att de
ledare man rekryterar är lämpade för att arbeta med barn och ungdomar.





Kommunen ska stötta föreningar med ungdomsverksamhet
Kommunen ska stötta föreningar med egna anläggningar och ungdomsverksamhet
Kommunen ska stötta föreningar som vänder sig till andra grupper i
samhället, som prioriterar folkhälsoarbete inom sin verksamhet
Kommunen ska stötta föreningar som skapar mötesplatser för generationsöverskridande aktiviteter och/eller aktiviteter som syftar till att inkludera målgrupper som står långt ifrån föreningslivet
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Lätt att vara aktiv i Tidaholm
Sunda vanor genom hela livet leder till ett friskare och längre liv. Hälsosamma
vanor grundläggs i unga år, men kommunen måste arbeta aktivt med att
främja sådana vanor även bland vuxna.





Det ska skapas förutsättningar för alla kommuninvånare att leva ett aktivt liv med inslag av kultur, motion och idrott samt hälsosamma vanor
genom hela livet
Kommunen ska aktivt uppmuntra arrangemang som bidrar till att förbättra människors hälsovanor
Det bör skapas goda möjligheter till motion, spontan och organiserad
idrott i bostadsområden och andra närområden såsom kring idrottsanläggningar, cykel- och promenadstråk liksom skolor
Vid all framtida byggnation bör samhällsplaneringen omfatta utformningen av ytor för idrott och hälsa samt konstnärlig utsmyckning som
en väsentlig aspekt

Fritidens attraktionskraft
Möjligheter till en aktiv fritid är en viktig del när människor väljer bostads- eller
etableringsort. Närhet och valmöjlighet är viktigt. Möjlighet till egna aktiviteter
blir allt viktigare i en värld som blivit allt mer individualiserad. Tillgång till motionsspår, cykel-, vandrings- och ridleder, fiske samt andra naturupplevelser
blir allt viktigare.
I Tidaholms kommun är närheten en styrka. Avståenden är korta och ett aktivt
föreningsliv har skapat förutsättningar också för de som önskar utöva olika
aktiviter på egen hand eller tillsammans med närstående eller kompisar. Detta
kompletteras med kommunala anläggningar av olika slag.




Kommunen ska, tillsammans med föreningslivet, tillse så att det finns
välskötta, ändamålsenliga och attraktiva anläggningar för fritidsaktiviteter
Kommunen ska fungera som en pålitlig och aktiv samarbetspartner
Kommunen ska inspirera till fler arrangemang som främjar aktivitet,
med fokus på ökad folkhälsa, för kommunens invånare

