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Om Gnesta kommun 

Gnesta är en naturskön kommun med stora möjligheter att utveckla en miljö där alla invånare 
och besökare kan trivas i Gnesta kommun. Med närheten till 180 sjöar och skogsområden 
med fantastiska naturreservat ges boende och besökare möjlighet att vistas i naturen. Alla 
invånares möjlighet att utöva aktiviteter ska finnas som en röd tråd i tätorter och 
ytterområden som är öppna för alla, är hälsofrämjande och ger varje ort ett attraktionsvärde! 

Gnesta kommun bildades 1992 (innan tillhörde Gnesta Nyköpings kommun) och är därmed 
en ung kommun i hjärtat av Sörmland. Kommunen ligger ca 65 km sydväst om Stockholm 
vilket innebär att många arbetspendlar. Kommunen växer och vintertid bor cirka 11 000 
personer här medan det under sommaren är många fler tack vare alla fritidshus. 

Kommunens yta är 610 km² och av kommunens invånare bor 65-70 % i någon av tätorterna. 
Gnesta är en utpräglad småföretagarkommun med cirka 1 160 registrerade företag i en 
mängd olika branscher. Kommunen gränsar till Södertälje, Trosa, Nyköping, Flen, Strängnäs 
och Nykvarn. 
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Politisk utgångspunkt 

Gnesta är en unik kommun med ett starkt näringsliv, ett rikt kultur- och föreningsliv samt 
många engagerade medborgare. Kommunens geografiska läge i Stockholm-Mälardalen är 
strategiskt viktigt och det finns en stor potential för Gnesta att fortsätta växa och vara en 
attraktiv boendeort för ännu fler. 

Vi vill se ett Gnesta som präglas av kreativitet, personlighet, öppenhet och mångfald. Ett 
Gnesta där människors ursprung, kön eller funktionsvariation inte begränsar möjligheterna 
till deltagande, utveckling eller till möjligheten att leva ett gott och rikt liv. 

Ett brett och starkt föreningsliv är viktigt för folkhälsan och samhällets civilitet. Det ger 
möjligheter till nya möten och integration och bidrar till Gnesta kommuns förmåga att locka 
till sig och behålla invånare. Ett varierat och innehållsrikt utbud av aktiviteter för såväl 
boende som besökare är viktigt för samhällsutvecklingen och bidrar till att stärka Gnesta 
kommuns attraktivitet. Detta är något som föreningslivet och kommunen i samverkan har 
goda möjligheter att vårda och fortsätta att utveckla. 

Syftet med Idrottspolitiska programmet 

Det idrottspolitiska programmets syfte är att stärka föreningslivet, erbjuda aktiviteter för fler 
invånare i alla åldrar samt erbjuda en aktiv fritid för alla barn och unga. Programmet ska ha 
en bred förankring och vara hållbart ett antal år framåt. Viktiga utgångspunkter i programmet 
är: 

 

* Att åstadkomma ett långsiktigt samarbete mellan Gnesta kommun och föreningslivet samt 
en aktiv samverkan föreningarna emellan. 

* Att stärka och utveckla möjligheterna till fysisk aktivitet runt om i Gnesta kommun. 

* Att bidra till integration, tillgänglighet och jämställdhet inom idrotten så att alla ges 
möjlighet till en aktiv fritid. 

* Att genom ett rikt fritidsutbud kunna främja en stärkt folkhälsa. 

 

Genom ett idrottspolitiskt program skapar vi inriktningar och former för att i samarbete och 
samförstånd kunna främja en positiv utveckling i kommunen under kommande år. 

 

 

 

Johan Rocklind & Ann-Sofie Lifvenhage 

Kommunalråd i Gnesta kommun   

 

 

Idrottens värdegrund 
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Glädje och gemenskap är starka drivkrafter för att idrotta. Vi vill bedriva och utveckla all 
verksamhet så att vi ska ha roligt, må bra och prestera mer. 

Demokrati och delaktighet, föreningsdemokrati innebär att alla medlemmars röst har lika 
värde. Delaktighet innebär att alla som deltar får vara med och bestämma om och att ta 
ansvar för sin verksamhet. Demokrati och delaktighet ska utövas jämställt och oavsett 
bakgrund. 

Allas rätt att vara med innebär att alla som vill ska kunna vara med utifrån sina 
förutsättningar oavsett bakgrund. Idrotten ska förena människor oavsett olikheter och 
fungera som brobyggare mellan människor med olika bakgrund. 

Rent spel och ärlighet är en förutsättning för tävlande på lika villkor. Det innebär att hålla sig 
inom ramarna för överenskommelser och god etik och moral. Att motverka fusk, dopning, 
mobbning, trakasserier, våld och osund ekonomi såväl på som utanför idrottsanläggningen. 

Svensk idrotts strategi och långsiktiga mål 

Svensk Idrott är samlingsnamnet för Riksidrottsförbundet och dess medlemsorganisationer 
(specialidrottsförbunden) samt SISU Idrottsutbildarna och omfattar även idrottsföreningarna 
där värdegrunder, stadgar och gemensamma riktlinjer realiseras genom medlemskapet. 
Svensk Idrotts gemensamma värdegrund sammanfattas i dokumentet "Idrotten vill" och alla 
verksamheter vilar på fyra gemensamma hörnstenar: 

● Glädje och gemenskap 

● Delaktighet och demokrati 

● Allas rätt att vara med 

● Rent spel        

Dessa är fundamentala för idrotten på alla nivåer och ska efterlevas såväl på träningar och 
tävlingar som på styrelsemöten, årsmöten och i andra sammanhang där idrotten är 
representerad.  

Utöver "Idrotten vill" ska all verksamhet för barn och unga följa FN:s barnkonvention. 
Riksidrottsförbundet har därför tagit fram riktlinjer för barn- och ungdomsidrott som ska 
guida förbund och föreningar när de planerar och tar beslut för sina verksamheter. En fråga 
som står högt på Svensk Idrotts agenda är trygga idrottsmiljöer, och det finns särskilt riktade 
insatser för utbildning och uppföljning av verksamhet som varje idrottsförening kan arbeta 
med.  

Svensk Idrott har mot bakgrund av ett antal identifierade samhällstrender tagit fram en 
strategi som sträcker sig till år 2025. Denna bygger på idrottens verksamhetsidé; ”Vi bedriver 
idrott i föreningar för att ha roligt, må bra och utvecklas hela livet.” Strategin utgår från fyra 
målområden som anses extra viktiga:  

● Livslångt idrottande 

● Idrottens värdegrund är vår styrka 

● Idrott i förening 

● Idrotten gör Sverige starkare 

Arbetet inom dessa målområden ska genomföras på alla nivåer inom idrotten och aktiveras 
genom fokus på fem utvalda utvecklingsresor: 

● Den moderna föreningen engagerar 
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● Inkluderande idrott för alla 

● En ny syn på träning och tävling 

● Jämställdhet för en framgångsrik idrott 

● Ett stärkt ledarskap 

Tillsammans ska arbetet med dessa utvecklingsresor leda till att Svensk Idrott uppnår sin 
vision ”Svensk Idrott – världens bästa". Bilden nedan illustrerar synen på den nya, moderna, 
idrottsföreningen som man vill se den 2025: 

  

Bilden visar hur såväl elitsatsning som motionsidrott ska rymmas inom 
föreningsverksamheten och att idrotten är till för alla. Ingen utslagning ska ske på grunder av 
färdigheter utan målet är att tränings- och tävlingsformer ska anpassas så att de stimulerar fler 
till att delta mer. 

 

1. Barn och ungdomar i fokus i Gnesta kommun 

Gnesta kommun ska främja ett brett föreningsliv med ett stort urval av aktiviteter som ska 
vara tillgängliga för alla. En förening syftar grundläggande till att främja ett värde, en idé som 
gynnar allmän- eller medlemsintresset. Den syftar inte till ekonomisk vinst. 

Föreningarna ska arbeta aktivt med jämställdhet, integration, delaktighet och tillgänglighet - 
för alla. Ett väl fungerande föreningsliv ska ge medborgaren möjlighet att berika sin fritid 
med upplevelser för att uppnå ett friskt och hälsosamt liv. 

Alla barn och ungdomar som är föreningsaktiva i Gnesta kommun ska känna sig trygga och 
säkra i föreningens verksamhet och föreningen ska motverka särbehandling av barn och 
ungdomar, arbeta för allas rätt att vara med i såväl träning som match/ tävling. 

Kommunen betalar ut föreningsbidrag och i Gnesta kommun ska det vara till föreningar vars 
verksamhet är av demokratisk och ideell karaktär och som syftar till att skapa en meningsfull 
och innehållsrik fritid med social samvaro. 

Gnesta kommun har två olika typer av bidrag som ska möjliggöra för föreningar att bedriva 
ett rikt och hälsofrämjande aktivitetsutbud: kontantbidrag och subventionerade lokalhyror. 

Mål 

● Det ska finnas utrymme för barn och ungdomars olikheter och alla ska få delta efter sin 
egen förmåga. Idrotten är en plats för lek och glädje, träning och tävling och det är en 
plats för alla. 
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● Barn och ungdomar ska stimuleras till daglig fysisk aktivitet genom samarbete mellan 
föreningslivet och Gnesta kommuns olika verksamheter, t ex skola, fritidsgårdar och 
barnomsorg. 

● Barn och ungdomar i Gnesta kommun ska ges möjlighet att delta i olika aktiviteter och 
att vara aktiva i olika föreningar. I Gnesta ska vi inte konkurrera om samma barn, vi 
uppmuntrar till aktivitet! 

● Låga medlemsavgifter för barn och ungdomar ska göra det möjligt för alla att vara med i 
en eller flera idrottsföreningar. 

● Idrotten för barn ska vara lekfull, allsidig och bygga på barnens behov. Verksamheten ska 
vara förenlig med FN:s barnkonvention. 

Strategi 

Vad är Gnesta kommuns ansvar: 

● Skapa förutsättningar för rättvisa föreningsbidrag som är tydliga och enkla att förstå, så 
att föreningar vet vad som gäller. 

● Anordna nätverksträffar i samarbete med Sörmlandsidrotten. 

 

Vad är föreningslivets ansvar: 

● Arbeta långsiktigt för att idrotten ska vara en plats för alla och för allsidiga aktiviteter. 
● Samverka föreningar emellan för att uppmuntra till aktivitet samt samverka med andra 

organisationer, t ex skolan. 
● Föreningarna ska delta med minst en föreningsmedlem på anordnade nätverksträffar. 
● Marknadsföra föreningens verksamhet i de kommunala skolorna. 

 

2. Balansen mellan organiserad idrott och spontanidrott -folkhälsa 

Idrott och motion är viktigt för ett friskt liv. Att motivera till fysisk aktivitet och utveckla nya 
alternativ är en gemensam utmaning för idrottsrörelsen och kommunen.  

Historiskt sett har idrottsanläggningar i huvudsak byggts för den organiserade idrottens 
behov. Många önskar numera motionera på egen hand och när det passar de själva, det som 
idag kallas för spontanidrott. 

För att möta detta behov satsas det idag även mycket på utomhusgym, motionsspår, 
aktivitetsparker och anläggningar som fritt kan användas av boende i kommunen. I Gnesta 
kommun finns det såväl ishall som badhus, sporthallar, tennisbanor, utomhusgym och en 
friidrottsplats, vilket inte många andra kommuner av vår storlek kan tillhandahålla. I Gnesta 
kommun satsar man stort!  

Mål 

● Utveckla bredd- och motionsidrotten.  

● Stimulera till idrottande hela livet. 

● Öka tillgängligheten till anläggningar, samt skapa ökade möjligheter för spontanidrott. 

● Stärka folkhälsan. 

● Samverka med andra föreningar och andra aktörer för ökad fysisk aktivitet. 
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● Stödja föreningslivet i deras strävan att förbättra folkhälsan för alla. 

Strategi 

Vad är Gnesta kommuns ansvar: 

● Gnesta kommun ska i möjligaste mån främja en spontan aktivitet, såväl inomhus som 
utomhus. 

● Erbjuda utökade halltider även för verksamhet som inte är lagidrott och som främjar 
hälsa och välbefinnande. 

 

Vad är föreningslivets ansvar: 

● Skapa möjlighet till aktivitet för alla åldrar. 
● I möjligaste mån erbjuda gratis "prov-på-tillfällen" 

 

3. Idrottens anläggningar i Gnesta kommun 

Idag finns det idrottsanläggningar som gör att föreningslivet och privatpersoner kan utöva 
sin idrott i Gnesta kommun. Utvecklingen av både nya och gamla anläggningar är en 
förutsättning för framtida utövande. 

Sporthallar, badhus, motionsspår, tennisbanor, kampsportslokal, friidrottsplats, 
fotbollsplaner, ishall, utomhusgym, hinderbana och spontanidrottsplatser ska bidra till 
aktivitet för alla.  

Oavsett om kommunen hanterar skötseln på sina egna anläggningar eller om en förening 
äger, hyr eller arrenderar en anläggning ska anläggningen vara en trygg, säker, tillgänglig och 
attraktiv plats att vistas på. 

Avgifter och taxor i Gnesta kommuns idrottsanläggningar är subventionerade för 
föreningsverksamhet. Avgifter och taxor beslutas av kommunfullmäktige. 

Mål 

● Höja standarden och underhållet på anläggningar, lokaler och friluftsstråk. 
● Barn och ungdomars träning ska tilldelas träningstider före de vuxnas. 
● Alla föreningar med verksamhet som främjar folkhälsa och aktivitet ska ges möjlighet att 

träna i kommunens anläggningar. 
● Avgifter/ taxor ska vara lägre för barn- och ungdomsverksamhet. 

Strategi 

Vad är Gnesta kommuns ansvar: 

● Gnesta kommun ska underhålla alla kommunalt ägda idrottsplatser. 
● Föreningar med egna anläggningar får ekonomiskt stöd för att sköta och driva sina 

anläggningar. Ersättningen för detta regleras i dokumentet för regler och riktlinjer för 
föreningsbidrag "Föreningsbidrag i Gnesta kommun". 

● Erbjuda föreningar med inomhusverksamhet hallbokningsträffar under våren varje år. 

 

Vad är föreningslivets ansvar: 

● Alla föreningar som erhåller föreningsbidrag, kontant bidrag eller lokalsubvention ska 
marknadsföra Gnesta kommun som sponsor av verksamheten. 
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● Ökad förståelse för andra föreningars behov av tider i de kommunala anläggningarna. 
● Föreningar med egna eller arrenderade idrottsplatser ska underhålla dessa. 

4. Föreningslivet ska verka för trygg och säker idrott 

Föreningslivet i Gnesta kommun erbjuder deltagare i alla åldrar en social gemenskap och 
meningsfull fritid. Vi bedriver verksamhet i föreningar för att ha roligt, må bra och utvecklas 
under hela livet. 

Mål 

● Alla ledare/ tränare i Gnesta kommun ska aktivt bidra till att deltagare i alla åldrar känner 
sig sedda och trygga när man deltar i en aktivitet. 

Strategi 

Vad är Gnesta kommuns ansvar: 

● Gnesta kommun ska tillsammans med Sörmlandsidrotten se till att varje förening får stöd 
i att ta fram relevanta dokument och utbildning i krishantering och riktlinjer för arbete 
mot alkohol, droger, diskriminering och mobbning. 

● Gnesta kommun ska tillsammans med Sörmlandsidrotten erbjuda föreningarna 
regelbunden utbildning i första hjälpen. 
 

Vad är föreningslivets ansvar: 

● Alla idrottsföreningar ska arbeta fram en policy/ plan för att hantera en eventuell 
krissituation i sin förening och en tydlig kommunikationsplan. 

● Tydliga riktlinjer som är förankrade och kommunicerade i föreningen om alkohol, 
droger, diskriminering, kränkning och mobbning. 

● Arbeta aktivt efter barnkonventionens principer. 

● Alla föreningar ska begära utdrag från Polisens brottsregister av ledare, tränare och andra 
vuxna med ledande roll i föreningen. Föreningen ska ha tydliga regler för hur ofta detta 
register ska begäras ut som återkommande rutin. 

 

5. Det goda ledarskapet 

Engagerade, kunniga och välutbildade ledare/ tränare i en förening är oerhört viktiga i 
samhällsutvecklingen och är viktiga förebilder för barn och ungdomar i föreningslivet. 

Som ledare/ tränare ska man förmedla demokratiska värderingar och ha en grundläggande 
förståelse för hur barn och ungdomar utvecklas såväl fysiskt och psykiskt som socialt. 

Som kommun ska Gnesta stödja det goda ledarskapet genom ledarutbildningsbidrag och i 
samarbete med Sörmlandsidrotten. 

Alla barn och ungdomar har rätt till trygghet och gemenskap. I Gnesta kommuns föreningar 
ska barn och ungdomsaktivitet bygga på: 

● Lek och glädje. 

● Insikten om att barn är inte små elitidrottare. 

● Att barn ska uppmuntras, inte pressas. 
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Mål 

● Alla medlemmar/ deltagare i en förening ska känna sig välkomna och trygga. 

● Barn och ungdomar ska uppmuntras att prova på olika idrotter och aktiviteter. 

● Alla föreningar ska begära utdrag från Polisens brottsregister av ledare, tränare och andra 
vuxna med ledande roll i föreningen. Föreningen ska ha tydliga regler för hur ofta detta 
register ska begäras ut som återkomande rutin. 

Strategi 

Vad är Gnesta kommuns ansvar: 

● Stötta det goda ledarskapet i samarbete med Sörmlandsidrotten genom att erbjuda t ex 
workshops och utbildningar. 

 

Vad är föreningslivets ansvar: 

● Alla ledare ska vara vuxna förebilder och föregå med gott exempel och vara lojal med 
föreningslivet och Gnesta kommun. Vi pratar med varandra och inte om varandra! 

● Föreningen ska sträva efter att utbilda ledare och styrelsemedlemmar. 

● Styrelsen i föreningen bör spegla samhället i sin bredd och kompetens. 

6. Evenemang och publikidrott 

Gnesta kommun förser föreningslivet med information om vad man bör tänka på vid ett 
evenemang på sin webbplats. 

Med evenemang menas en stor händelse som drar publik. 

Mål 

● Att locka flera besökare till evenemang, matcher och aktiviteter.  

● Ökat intresse för att delta i träning och bli ledare. 

Strategi 

Vad är Gnesta kommuns ansvar: 

● När föreningar lämnar information om evenemang så lägger kommunen in det i 
evenemangskalendern på kommunens webbplats. 

 

Vad är föreningslivets ansvar: 

● Informera Gnesta kommun om evenemang så att de kan läggas in i 
evenemangskalendern. 

● I möjligaste mån erbjuda gratis "prov-på-tillfällen". 

 

Prioriterade områden ur ett föreningsperspektiv  

I en inkluderande process med Sörmlandsidrotten, idrottsföreningarna i Gnesta kommun, 
kommunstyrelsens presidie och tjänstepersoner från Kommunikation och samverkan har det 
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tagits ett antal prioriterade områden: 

Idrottsanläggningar (gäller både Gnesta kommun och föreningsägda) 

Samverkan mellan IF och skola 

Satsa på socialt utsatta grupper 

Ledarutbildning och medlemsvård 

Paraplyförening 

Samlat kansli 

Digitalisering  

Ökad folkhälsa 

Värdskap 

Utvecklingsområden 

Gemensam digital kalender för evenemang 

Utveckla Hagstumosse till ett Idrottscenter med plats för såväl organiserad idrott som en 
plats för spontan aktivitet. 

Bättre system för bokning av anläggningar där man lättare ser lediga tider 

Marknadsföring av föreningar och deras aktiviteter 

Långsiktig planering av nya idrottsanläggningar som motsvarar behovet när Gnesta kommun 
får flera invånare. 

Ökad samverkan med olika verksamheter inom Gnesta kommun, t ex skola. 

Gemensamt föreningskansli 

 

Gnesta kommun ansvarar tillsammans med föreningslivet om att leva upp till det 
idrottspolitiska programmet. 
Föreningarna ansvarar för sina punkter och Gnesta kommun för sina. 
Dokumentet är levande och ska följas upp regelbundet. 
Gnesta kommun ansvarar för att sammankalla föreningarna till regelbundna 
uppföljningsmöten. 

 

En handlingsplan ska tas fram i samråd med föreningarna för att säkerställa att aktiviteter 
genomförs. 

 


