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FÖRORD 
 
Åstorps kommun är en attraktiv kommun att bo i, med närhet till naturen 
och goda möjligheter till en aktiv och rik fritid. Vi har en mångfald av 
idrotts- och fritidsanläggningar och inte minst ett stort antal ideella 
föreningar och verksamheter som erbjuder möjligheter till roliga, 
omväxlande och spännande aktiviteter. 
 
Planen som du håller i din hand är utarbetad av en grupp politiker som 
haft i uppdrag att formulera mål för den fortsatta utvecklingen av 
kommunens fritidspolitik. Under arbetets gång har arbetsgruppen tagit 
hjälp av en referensgrupp inom idrotts- och fritidsområdet som gett 
arbetsgruppen värdefulla synpunkter och kunskaper.  
Avsikten är att årlig avstämning av upprättad plan kommer att 
genomföras samt att utvärdering och eventuell revidering sker en gång 
per mandatperiod. 
 
Fritidsplanens viktigaste uppgift är: 
 

 Att ange mål och riktlinjer och fungera som planeringsunderlag för 
den framtida verksamheten 

 
 Att ge förutsättningar för en utvecklande dialog med kommunens 

invånare och föreningsliv och möjlighet till såväl insyn i som påverkan 
på de beslut som kommunen fattar i fritids- och föreningsfrågor 

 
Reino Persson 
Ordförande i Bildningsnämnden 
 
 
VISION 
 

 FRITID ÅSTORP öppnar dörrar för framtiden och erbjuder 
positiva mötesplatser som gör att människor trivs och utvecklas. 

 
Vår inriktning är: 
 

 att Åstorp ska vara en attraktiv kommun där idrott, motion och 
rekreationsmöjligheter inbjuder till gemenskap och god hälsa 

 
 att hålla befintliga fritidsanläggningar och fritidsmiljöer i god 

standard och eftersträva ett maximalt utnyttjande. Samarbetet 
med och stödet till föreningslivets företrädare skall vara prioriterat 
samt 

 
 att barn och ungdomar i enlighet med fastställt alkohol och drogpolitiskt 

program har rätt till en miljö, fri från droger och alkohol 
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FOLKHÄLSA   
 
Idag:      
Bildningsnämndens friskvårdsverksamhet är förlagd till f d badhuset och är ett 
samlingsbegrepp och handlar om en vettig livsstil och gemenskap. Verksamheten 
har en fysisk inriktning men ger också möjlighet till rådgivning om kostvanor. Att 
sjukfrånvaron minskar och arbetsglädjen ökar är målsättningen för såväl 
kommunens egna anställda som allmänheten i stort. I friskvårdscentralen finns 
möjlighet till personlig träning med modern gymutrustning. Lokalerna kan även 
hyras av föreningar, företag etc. 
Folkhälsoarbetet sker även genom många andra aktörer såväl inom den 
kommunala organisationen (folkhälsorådet, personalenheten, 
företagshälsovården, skolor, kultur, m fl) som inom näringsliv och 
frivilligorganisationer. 
 
Inriktning:      
Ett effektivt folkhälsoarbete måste bedrivas på flera nivåer och på olika arenor 
samtidigt för att bli hållbart, långsiktigt och ge resultat. I det kommunala 
folkhälsoarbetet betonas den lokala organisationen som bas. Det är via våra 
verksamheter som vi är med och skapar stödjande miljöer som ska ge 
förutsättningar för människor att välja en hälsosam livsstil. Alla verksamheter 
behövs i det arbetet, liksom föreningar, nätverk, företag, andra offentliga 
aktörer och enskilda individer.  
 
Mål:     
 
Målet är… 

 att stärka det lokala folkhälsorådet som samordnare och ”motor” i det 
tvärsektoriella arbetet samt stärka samarbetet med andra aktörer i 
gemensamma hälsofrågor 

 att inspirera förskolor och skolor att utifrån sina förutsättningar lägga in 
mer fysisk aktivitet, idrott och rörelse i det dagliga schemat 

 att det i samhällsplaneringen planeras för gång- och cykelvägar till och 
från arbetsplatser, skolor, idrotts- och fritidsanläggningar, 
naturområden m m 

 att skapa förutsättningar för fysisk aktivitet i närområdet och 
vardagsmiljön 
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FRITIDSGÅRDAR / MÖTESPLATSER 
 
Idag:      
I Åstorps kommun finns fem fritidsgårdar. Utöver den ”öppna verksamheten” 
bedriver gårdarna skolfritidsgård, lokala kulturarrangemang, integrationsarbete, 
filmverksamhet, lov-aktiviteter och sommarläger. Verksamheten sker i nära 
samarbete med skolan. Gårdsverksamheten når många ungdomar, vilka ges 
möjlighet till delaktighet på olika sätt. Stor kraft läggs på drogförebyggande 
arbete och att skapa bärande relationer. Fritidsgårdarna har ett stort värde i att 
vara en lokal kreativ träffpunkt för barn och ungdomar – med huvudinriktning 
på tonåringar. Inom ramen för den ”fria tiden” betonas fritidsgårdarnas roll 
som en av många utvecklingsarenor för våra barn och ungdomar. 
Verksamheterna besöks av barn och ungdomar som inte nås av annan offentligt 
understödd eller föreningsdriven verksamhet. Med kompetenta ledare finns 
goda förutsättningar för att utveckla ungdomars förmåga att ta ansvar och delta 
i beslut. 

Inriktning:      
Den öppna fritidsverksamheten är till för barn- och ungdomar i åldersgruppen 
10 – 18 år. Verksamhetens inriktning är att etablera kontakter med ungdomarna 
genom individ- och gruppinriktade aktiviteter samt skapa bärande relationer 
och därmed väcka ungdomarnas intresse och engagemang för aktivt 
deltagande. All verksamhet ska vara drogfri och genomsyras av goda 
värderingar och ha ett rikt och varierat utbud av aktiviteter. 
 
Mål:     
Målet är… 

 att verksamheten ska vara utformad så att de som är delaktiga utvecklar 
förmågorna att påverka, ta ansvar och kunna delta i demokratiska 
processer 

 att verksamheten ska vara utformad så att den utvecklar självförtroende, 
kreativitet och handlingsberedskap för ett gott liv och en hälsosam 
livsstil 

 att verksamheten ska vara utformad så att den utvecklar egna 
fritidsintressen och stimulerar till föreningsengagemang 

 att lovverksamhet utvecklas i samverkan med ideella föreningar, 
organisationer och andra kommunala verksamheter 

 att verksamheten ska vara utformad så att den ger möjlighet till 
avkoppling och rekreation 
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IDROTTS- OCH FRITIDSANLÄGGNINGAR/LOKALER 
 
Idag:      
Åstorps kommun har för närvarande ett relativt stort antal anläggningar för 
idrott och fritidsverksamhet. Fritidsenheten svarar för drift och underhåll vid 
merparten av anläggningarna inklusive bad och camping. Några av 
anläggningarna ägs och drivs av föreningslivet eller föreningslivet i samverkan 
med kommunen. Anläggningarna nyttjas i huvudsak av skola, föreningsliv och 
allmänhet. Särskilda uthyrningsregler finns fastställda, som bl a beskriver 
”rangordning” vid fördelning av tider – barn och ungdomsverksamheten är 
prioriterad. Nyttjandegraden är generellt sett mycket hög vid 
inomhusanläggningarna. Behovet av tider i sporthallarna överskrider för 
närvarande tillgången.   
 
Inriktning:      
Det ska finnas ett varierat utbud av anläggningar och lokaler med god 
tillgänglighet som tillgodoser en mångfald av aktiviteter. Anläggningarna skall 
vara geografiskt spridda för att nå fler av kommunens invånare. Kommunen 
skall hålla befintliga anläggningar i god standard och eftersträva ett maximalt 
utnyttjande av de resurser som anläggningarna utgör. 
 
Mål:  
Målet är… 

 att analysera framtida investeringsbehov av idrotts- och 
fritidsanläggningar i kommunen 

 att stödja föreningars eget anläggningsbyggande och tillsammans med 
föreningslivets företrädare söka möjlighet till extern medfinansiering 

 att underlätta möjligheten för ”spontanverksamhet”  
 att barn och ungdomar ska ha företräde vid fördelningen av tider i 

anläggningar och lokaler 
 att pojkars och flickors möjligheter att ta del av fritidsutbudet ska vara 

likvärdigt 
 att anläggningar och lokaler ska vara tillgängliga för personer med 

funktionshinder 
 att utveckla anläggningarnas standard och kvalitet 
 att underlätta och öka föreningslivets inflytande och ansvar 
 att erbjuda kvalitativ simskoleverksamhet för årskurserna 1 och 2 
 att arbeta för att dopning och andra droger inte förekommer i lokaler 

och anläggningar 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
6 

STÖD TILL FÖRENINGAR   
 
Idag:      
Åstorps kommuns stöd till föreningslivet består av kontantstöd och 
lokalsubventioner, d v s att kommunen beviljar olika former av kontantbidrag 
men även tillhandahåller lokaler och anläggningar av olika slag. 
Bidragsnormerna fastställs av kommunfullmäktige.  
 
Inriktning:      
Kommunens inriktning för stödet till ideella föreningar samt organisationer av 
folkrörelsekaraktär, är att stödja barn- ungdoms- kultur- folkbildnings- 
handikapp- etniskt/språkliga och sociala föreningar i deras arbete. Kommunen 
vill genom olika stödformer ge föreningslivet förutsättningar att genomföra 
utvecklande och förebyggande verksamhet av god kvalitet, samt att medverka 
till en spridning av aktiviteter till olika delar av kommunen. Under 
förutsättning att föreningen är godkänd och registrerad hos beslutande 
förvaltning i Åstorps kommun kan föreningsbidrag lämnas till: 
 

 Barn och ungdomsföreningar (4-20 år) 
 Handikappföreningar 
 Kulturföreningar 
 Pensionärsföreningar 
 Socialtjänstens område, sk socialt inriktade föreningar 
 Studieförbund 

 
Mål:     
Målet är… 

 att det kommunala stödet ska underlätta för främst barn och ungdomar  
 att få tillgång till en variationsrik och meningsfull sysselsättning 
 att stimulera samarbetet mellan skola, fritidshem, fritidsgårdar och 

föreningar för att ge barn och ungdomar möjlighet att prova olika 
fritidsaktiviteter 

 att stödja föreningars initiativ till marknadsföringsinsatser för 
rekrytering av nya medlemmar samt initiera och medverka till 
genomförandet av ”Föreningarnas Dag” 

 att regelbundet genomföra översyn av bidragsnormerna för att anpassa 
dem till föreningarnas och samhällets utveckling 

 att tillse att föreningsstödet prioriterar åldersgruppen 4 – 20 år samt att 
verksamheterna främjar mångfald, förnyelse och kvalitet inom kultur- 
och fritidssektorn 

 att ge kvinnor och män förutsättningar att bedriva verksamhet på lika 
villkor 

 att uppmuntra föreningarnas ledarutbildning 
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FRILUFTSLIV   
 
Idag:      
Betydelsen av friluftsanläggningar som Skåneleden, kanotled Rönneå, 
elljusspår i Hyllinge, Kvidinge och Åstorp samt möjligheten till 
naturupplevelser kan inte nog betonas. I Åstorps kommun ges möjlighet till 
motion och avkoppling framförallt på Söderåsen som är klassad som 
riksintresse för såväl naturvård som för friluftsliv. ”Makadamleden” i Åstorp, 
före detta gruvområdet i Hyllinge samt Prästamarken i Kvidinge framhålles 
som närrekreationsområden av stor betydelse. 
 
Inriktning:      
Kommunens inriktning är att skapa förutsättningar för ett rikt och varierat 
friluftsliv och att stödja människors möjligheter att vistas i naturen och utöva 
friluftsliv där allemansrätten är en viktig grund. Alla människor ska ha 
möjlighet att få naturupplevelser, välbefinnande, social gemenskap och ökad 
kunskap om natur och miljö. 
 
Mål:     
Målet är… 

 att det tätortsnära friluftslivet skall vara prioriterat. Följande områden 
betonas särskilt: 

o Tingvallaområdet på Söderåsen. 
o Prästamarken i Kvidinge. 
o Gruvområdet i Hyllinge. 

 att tillgänglighet, informationstavlor och skötsel av spår och leder skall 
vara prioriterat 

 att främja skolans pedagogiska arbete för alla barn och ungdomar 
 att värna allemansrätten och att ha bra samverkan med privata 

markägare 
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