
HANDLINGSPLAN FÖR EKERÖ KOMMUNS 

IDROTTSPOLITISKA PROGRAM, 2022-

2025. 
Handlingsplanen är framtagen i samverkan med idrottsföreningar, Stadsbyggnadsförvaltningen, Barn och 

utbildningsförvaltningen och Kultur- och fritidsförvaltningen. Uppföljning av handlingsplanen görs 2025 av 

Kultur- och fritidsförvaltningen. 

MÅL: IDROTT FÖR ALLA 

 

Det ska finnas bra möjligheter till spontan-och motionsidrott genom en god tillgång till idrottsanläggningar, 

grönområden nära bostäder och god tillgång till vandringsleder. 

• En anläggningsplan ska tas fram för kommunen som helhet samt för kommundelar, där kommunens 

satsningar på anläggningar för en tioårsperiod tydliggörs. Färdigställs under 2022-2023. Ansvar: Kultur- 

och fritidsförvaltningen. 

• Anläggningsplanens innehåll styr delar av Kultur- och fritidsförvaltningens årliga investeringsbudget 

som rör idrottsanläggningar. Ansvar Kultur- och fritidsförvaltningen. 

• Investeringsbudgeten för anläggningar kommuniceras årligen till idrottsföreningarna. Ansvar: Kultur- 

och fritidsförvaltningen. 

• Regelbundna avstämningsmöten och samplanering ska göras mellan Kultur- och fritidsförvaltningen 

och Stadsbyggnadsförvaltningen Fastighetsförvaltningen / Tekniska enheten. 

Kommunen ska främja friluftslivet enligt Sveriges friluftsmål. 

• Samtliga vandringsleder ska vara uppmärkta. Ansvar: Kultur- och fritidsförvaltningen. 

• En portal med information om kommunens friluftsplatser ska sättas upp i Jungfrusundsåsen. Ansvar: 

Kultur- och fritidsförvaltningen. 

• Digital naturkarta med vandringsleder ska finnas som regelbundet uppdateras. Ansvar: Kultur- och 

fritidsförvaltningen. 
 

Öppna idrottsaktiviteter ska främjas, där möjligheten till deltagande finns bara för nöjes skull och utan krav 
på tränings- eller tävlingsnärvaro. 

• Ekonomiska bidrag till föreningar ska finnas som möjliggör öppethållande av idrottsanläggningar för 

allmänheten, t ex Skridskodisco och motsvarande i andra anläggningar. Ansvar: Kultur- och 

fritidsförvaltningen. 

• Skridskodisco och Allmänhetens åkning i ishallar ska finnas under terminerna för kommuninvånarna. 

Ansvar: Kultur- och fritidsförvaltningen. 

• Tider för ”öppen idrottsträning” ska finnas att boka i minst en idrottshall på lördagar, 18.00-19.30, 

som ska kunna bokas av idrottsföreningar eller privatpersoner med syfte att arrangera 

idrottsevenemang som är öppna för alla att delta i. Ansvar: Kultur- och fritidsförvaltningen. 

• ”Öppen idrottsträning” ska finnas med i fördelningsprinciperna. Ansvar: Kultur- och 

fritidsförvaltningen. 



• Kommunen ska främja samverkan med pensionärsföreningar och idrottsföreningar för hälsa för äldre. 

Ansvar: Socialförvaltningen och Kultur- och fritidsförvaltningen. 

Nya idrotter ska kunna utvecklas och etableras i kommunen.  Stöd ska ges till nya verksamheter som vill 
komma igång.  

• Idélabbet vägleder nya föreningar och coachar i bidragshanteringar. 
Info för nya föreningar finns på webben. 

• Nya idrotter som vill etablera sig i kommunen ska ges möjlighet till att boka i anläggningar. 

 

Kultur- och fritidsnämnden ska ha god kännedom om invånarnas behov och efterfrågan av idrottsaktiviteter. 

• Kultur- och fritidsvaneundersökningar genomförs vart femte år med start 2020. Ansvar: Kultur- och 

fritidsförvaltningen. 

• Nöjdhetsenkäter genomförs vart tredje år med idrottsföreningar med start 2022. Ansvar: Kultur- och 

fritidsförvaltningen. 

• Redovisning av hur tilldelning av tider i bokningsbara idrottsanläggningar motsvarar tider som ansökts 

om, görs årligen till Kultur- och fritidsnämnden i december. Ansvar: Kultur- och fritidsförvaltningen. 

Idrottsanläggningar ska utformas på ett sätt som inbjuder till deltagande och för att alla ska känna sig 

välkomna och trygga. 

• Frågan bevakas i planeringsprocessen för att säkerställa att anläggningar placeras i rätt miljöer. 

Ansvar: Stadsbyggnadsförvaltningen/Planenheten. 

• Stadsbyggnadsförvaltningens projektmodell används i planeringen av nya anläggningar. Modellen 

möjliggör ett brett perspektiv på trygghetsskapande faktorer. Ansvar: Stadsbyggnadsförvaltningen / 

Planenheten. 

• Kompetenskrav i frågan ingår i beställningar till arkitekter som ska utforma anläggningar.  Ansvar: 

Stadsbyggnadsförvaltningen /Fastighetsenheten. 

• Samverkan med föreningsliv/civilsamhället kring frågan genomförs under planerings- och 

programfasen av idrottsanläggningar. Ansvar: Kultur- och fritidsförvaltningen och 

Stadsbyggnadsförvaltningen / planenheten. 

• Information ges till idrottsföreningar under samrådsfasen av detaljplaners framtagning för 

idrottsanläggningar, för deras kännedom om läget i processen. Ansvar: Kultur- och fritidsförvaltningen. 

• Anläggningars konstnärliga gestaltning ska ligga i linje med deltagande, välkomnande och 

trygghetsskapande. Ansvar: Kultur- och fritidsförvaltningen. 

• Idrottshallarnas omklädningsrum ska kunna användas av alla. I nya idrottshallar tillåts inga 

föreningar/sektioner ha egna omklädningsrum som inte kan nyttjas av andra. Ansvar: Kultur- och 

fritidsförvaltningen. 

 

Skolan är en viktig arena för att nå alla barn i samhället. Skolan ska främja ökad fysisk aktivitet och rörelse 
för alla elever. 

• Barn- och utbildningsförvaltningen initierar ett utvecklingsarbete där två skolor är utsedda som 

pilotskolor, där samarbete finns med organisationen Generation Pep. Ansvar: Barn- och 

utbildningsförvaltningen. 

 

 

 



 

MÅL: JÄMLIK IDROTT  

 

Ekerö kommun ska i samverkan med Stockholmsidrotten främja utvecklingen av en jämställd och jämlik 
idrott i den riktning som Idrottsrörelsens strategi 2025 anger.   

• Kultur- och fritidsförvaltningen samverkar med Parasport Stockholm och andra kommuner för 
utveckling av regional idrott för funktionsnedsatta. Ansvar: Kultur- och fritidsförvaltningen. 

• Undantag införs från regeln att 75% av verksamhetsutövarna ska vara bosatta i Ekerö kommun för att 
kunna boka idrottslokaler när deltagarna är funktionsnedsatta. Ansvar: Kultur- och 
fritidsförvaltningen. 

• Särskilt bidrag finns för föreningar med verksamhet för funktionsnedsatta. Ansvar: Kultur- och 
fritidsförvaltningen. 

• Kultur- och fritidsförvaltningen genomför regelbundet tillsammans med RF SISU Stockholm 
utbildningsinsatser kring Strategi 2025 och dess mål. Ansvar: Kultur- och fritidsförvaltningen. 

• Uppföljningar görs på vilka föreningar som deltar i utbildningsinsatserna. Ansvar: Kultur- och 
fritidsförvaltningen. 

 

De verksamheter som använder kommunens anläggningar ska säkra att de blir en trygg och säker miljö för 
utövarna, under nyttjandetiden. 

• Ett avtal kring värdegrundsfrågor tas fram som idrottsföreningar med barn- och ungdomsverksamhet 
måste skriva under för att kunna boka tider anläggningar. Ansvar: Kultur- och fritidsförvaltningen. 

• Information om ”Barnens spelregler” sätts upp i utvalda idrottshallar. Ansvar: Kultur- och 
fritidsförvaltningen.  

 

Vid nybyggnation av hallar ska omklädningsrum och duschar som tar hänsyn till integritets- och 
trygghetsaspekter finnas. 

• Frågan bevakas i   projekteringsprocessen. Ansvar: Stadsbyggnadsförvaltningen/Tekniska enheten. 

• Öppna duschmiljöer kompletterat med möjlighet till att duscha i avskildhet ska finnas. Vägg mellan 
duscharna i de öppna duscharna. 

• Rullstolsvc med duschmöjlighet-, samt separata omklädningsrum som ligger utanför dam-och 
herromklädningsrummen ska finnas. 

 

Metoden Jämställd resursfördelning ska användas inför ny- eller ombyggnad av idrottsanläggningar för att 
belysa vilka effekter investeringen får för mäns och kvinnors möjlighet att idrotta. 

 

• Anläggningsinvesteringar kompletteras med en beskrivning av könsfördelning inom idrotterna som 
förväntas nyttja anläggningarna, för att tydliggöra vilka grupper som tar del av resurserna. Ansvar: 
Kultur- och fritidsförvaltningen. 

• Investerings- och driftskostnader för varje idrottsanläggning ska tas fram. Ansvar: Kultur- och 
fritidsförvaltningen. 

 

Fördelningar av halltider utgår ifrån ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv och ska följa antagen 
prioriteringsordning. 

• En översyn av befintlig prioriteringsordning görs under 2022-2023 för att säkerställa att den 
harmoniseras med målen om: allas rätt till idrott, jämlik idrott och idrott i föreningsliv. 



• Prioriteringsordningen ska i så hög utsträckning som möjligt möjliggöra en rättvis fördelning av 
halltider och vara uppdaterade efter invånarnas behov. Ansvar: Kultur- och fritidsförvaltningen. 

 

MÅL: IDROTT I FÖRENINGSLIV 

 

Det ska finnas tydliga samverkansformer och en organisation för samverkan mellan kommun och 

föreningsliv samt för samverkan mellan föreningarna. 

• Regelbundna möten med idrottsföreningar ska göras för dialog mellan Kultur- och fritidsförvaltningen 

och föreningar i olika frågor som rör föreningarnas verksamhet. Ansvar Kultur- och 

fritidsförvaltningen. 

• Volontärbyrån har i samverkan med Ekerö kommun/Kultur och fritidsförvaltningen tagit fram en 

digital informationsyta för föreningar. Information om plattformen ska ges till samtliga föreningar i 

kommunen. 

Stöd ska finnas för idrottsföreningar gällande bidragsansökningar och utvecklingsfrågor. 

• Idélabbet och Enheten för anläggningar samverkar med Stockholmsidrotten kring frågor som rör 
utvecklingsfrågor för idrotten i kommunen och kring anläggningsbidrag. Ansvar: Kultur- och 
fritidsförvaltningen.  

• Driftstöd till förening som äger eller arrenderar/hyr anläggning eller lokal som ställs till allmänhetens 
förfogande ska finnas. Ansökan sker löpande under året.  Ansvar: Kultur- och fritidsförvaltningen.  

• En modell för stöd till föreningar som vill anlägga egna idrottsanläggningar ska tas fram. Modellen ska 
belysa frågor som rör mark, arrenden, investeringar och juridik. Ansvar: Kultur- och 
fritidsförvaltningen och Fastighetsenheten/Mark och exploatering. 

 

I Ekerö kommun ska idrott inom föreningslivet värnas och främjas. 

• Befintliga bidragsformer till föreningslivet ska utvärderas och anpassas efter de förutsättningar som 
råder för att erbjuda optimala möjligheter för barn och unga att delta i idrottsaktiviteter. Ansvar: 
Kultur- och fritidsförvaltningen. 

• Lokalsubventioner och lokaltaxor för idrottsanläggningar ska anpassas så att de möjliggör en bra 
servicenivå på anläggningarna. Ansvar: Kultur- och fritidsförvaltningen. 

• Rutiner tas fram för hur Kultur- och fritidsförvaltningen ska hantera situationer när 
idrottsanläggningarna inte är återställda i förväntat skick efter nyttjande, t ex vid bristande städning 
och undanplockning. Ansvar: Kultur- och fritidsförvaltningen. 

 

Kommunen ska i samverkan med Stockholmsidrotten främja utvecklingen av idrottsföreningar i den riktning 
som “Strategi 2025” anger. 

• Idrottens värdegrund ska tydliggöras i anläggningar. ”Barnens spelregler” ska sättas upp i utvalda 
idrottsanläggningar. Ansvar: Kultur- och fritidsförvaltningen.  

• RF-SISU Stockholm har i samverkan med Föreningen Storstockholms kultur- och fritidschefer (FSKF) 
tagit fram rutiner för hur kommuner kan agera vid brott mot idrottens värdegrund inom föreningar. 
Kultur- och fritidsförvaltningen ska tillämpa dessa rutiner vid behov. Ansvar: Kultur- och 
fritidsförvaltningen. 

• Seminarier och workshops kring olika teman som ligger inom Strategi 2025 arrangeras regelbundet av 
Kultur- och fritidsförvaltningen i samverkan med Stockholmsidrotten. Ansvar: Kultur- och 
fritidsförvaltningen. 

 



Kommunen ska harmonisera bidragen för idrottsföreningars barn- och ungdomsverksamhet med det statliga 
LOK-stödet och införa digitalt ansökningssystem. 

• En översyn av aktivitetsbidragets åldersfördelning ska göras. Resultat ska ligga till grund för beslut om 
ändring eller bevarande av nuvarande indelning. Ansvar: Kultur- och fritidsförvaltningen. 

 

Endast föreningar som begär utdrag ur belastningsregistret för samtliga ledare som leder barn- och 
ungdomsverksamhet erhåller rätt till bidrag och nyttjande av kommunens idrottsanläggningar. 

• Krav finns på att föreningar som uppbära bidrag från kommunen årligen ska redovisa vilka rutiner de 
har i frågan. Ansvar: Kultur- och fritidsförvaltningen 

• Kultur- och fritidsnämnden får årligen en redovisning över resultatet av den årliga uppföljningen av 
föreningars rutiner för utdrag ur belastningsregistret. Ansvar: Kultur- och fritidsförvaltningen. 

 

MÅL: IDROTTSANLÄGGNINGAR 

 

Idrottsanläggningar, idrottshallar och ytor för fysisk aktivitet med tillhörande parkeringsplatser  
lokaliseras primärt i anslutning till bebyggelse i Ekerö tätort och Stenhamra eller till annan ny större 
bostadsbebyggelse. 

• Frågan bevakas i stadsplaneringsprocessen och ska utgå ifrån Fastighetsenhetens lokalförsörjningsplan 
och anläggningsplaner som Kommunstyrelsen beslutar om. Ansvar: Kultur- och fritidsförvaltningen och 
Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen / Fastighetsenheten och Planenheten. 

 

Kommunen säkerställer underhåll och iordningsställande av definierade vandringsleder och ridleder, 
vindskydd, skridskobana på Mälaren, skidspår och aktivitetsfält på land. 

• Inventering av vandringsleder, skidspår ska göras. Ansvar: Kultur- och fritidsförvaltningen. 

• Anläggningsplan för friluftsanläggningar och spontanidrottsmiljöer tas fram. Ansvar: Kultur- och 
fritidsförvaltningen. 

Ytor för fysisk aktivitet ska vid behov integreras i detaljplaner. 

• Frågor kring ytor för fysisk aktivitet bevakas i stadsplaneringsprocessen.  Ansvar Kultur- och 
fritidsförvaltningen och Stadsbyggnadsförvaltningen /Planenheten.  

• Samverkan mellan Kultur- och fritidsförvaltningen och Stadsbyggnadsförvaltningen/ Planenheten  
tydliggörs genom att en processbeskrivning tas fram över när, hur och vem som initierar förslag till nya 
ytor och funktioner. Ansvar: Stadsbyggnadsförvaltningen/Tekniska enheten och Kultur- och 
fritidsförvaltningen. 

• Kultur- och fritidsförvaltningen ska finnas med i projektgrupp och/eller referensgrupp i projekt som rör 
ytor för fysisk aktivitet. Ansvar: Planenheten. 

• Ny planeringsmodell som tydliggör för hur Fastighetsenheten ska omhänderta förvaltningarnas 
lokalbehov ska tas fram. Ansvar: Fastighetsenheten. 

 

En tydlig försörjningsplan för framtida idrottsanläggningar ska tas fram i samverkan med idrottsföreningarna 
och övriga civilsamhället. 

• Kultur- och fritidsförvaltningen tar fram en behovsbeskrivning i form av ett förslag till försörjningsplan 
för idrottsanläggningar som ska ligga till grund för ett inriktningsbeslut i Kultur- och fritidsnämnden 
under 2022. Ansvar: Kultur- och fritidsförvaltningen. 

 

Nya idrottshallar ska byggas i anslutning till skolor för optimalt resursutnyttjande och ska utformas med hög 
flexibilitet för ett så brett användningsområde som möjligt. 



• Byggnation av nya idrottshallar omhändertas i planprocessen. Ansvar: Kultur- och fritidsförvaltningen 
och Stadsbyggnadsförvaltningen/Planenheten.  

• Vid planering av nya idrottshallar ska man utgå ifrån kända anläggningsbehov inom föreningslivet och 
från invånare. Ansvar: Kultur- och fritidsförvaltningen. 

• ”Multifunktionshallar” ska eftersträvas när detaljplaner tillåter, men speciallösningar för vissa idrotter 
i olika hallar ska tillåtas för maximerad resursutnyttjande. 

 

I varje nytt projekt för idrottsanläggningar ska delfinansiering sökas när det är möjligt. Det ska tydligt framgå 
i beslutsunderlaget till anläggningsinvesteringar om detta skett. 

• Rubriken ”delfinansiering” införs som standardrubrik i Kultur- och fritidsnämndens 
investeringsbudget. 

 

Ridleder kan tillkomma på initiativ av ridklubbar och hästägare i samråd med markägare och företrädare för 
andra organisationer. Till stöd för processen används modellen för samverkan kring ridleder som kommunen 
tagit fram. 

• Information om modellen finns tillgänglig på hemsidan samt ges regelbundet till företrädare för 
ridsporten. 

• Ridleder ska ingå i anläggningsplan för spontanidrott. 

 

För kommunens ridanläggning i Ekebyhovsdalen ska en långsiktig plan för ägande, förvaltning och utveckling 
tas fram. 

• Stadsbyggnadsförvaltningen /Fastighetenheten tar fram en fastighetsplan för byggnader i 
Ekebyhovsdalen. Ansvar Stadsbyggnadsförvaltningen. 

 

Ytkrävande fritidsanläggningar som flygfält, skjutbanor och motocrossbanor, ska bevaras och utvecklas 
eftersom nyetablering av sådana verksamheter sannolikt inte låter sig göras på Mälaröarna i framtiden. 

• Det ska undersökas ifall det finns ett regionalt intresse för dessa anläggningar. 

• Ett tydliggörande av hur anläggningarna ska hanteras ska framkomma i utredningen. Se punkten 
nedan.  

 

En utredning ska göras som ger svar på hur området på och omkring Skå flygfält kan utvecklas för att skapa 
fler ytor för fysisk aktivitet. 

• En utredning genomförs, färdigställs och presenteras för Kultur- och fritidsnämnden under 2022. 
Ansvar: Kultur- och fritidsförvaltningen. 

 

Lokalbokningssystemet ska utvecklas så att ombokningar kan ske enkelt. Det ska vara möjligt att i realtid 
kunna se aktuella bokningar så att lediga tider kan bokas direkt. 

• Nytt lokalbokningssystem införs som möjliggör direkt- och ombokningar. Ansvar: Kultur- och 
fritidsförvaltningen. 

 

 

 

 



Ekerö kommun deltar i samverkansprojektet Regionala anläggningar och idrottsytor som leds av 
Stockholmsidrotten. Samarbetet ska klarlägga vilken typ av idrottsanläggningar som Ekerö ska ingå regionalt 
samarbete kring. 

• En kartläggning av kommunens befintliga anläggningar som kan vara möjlig som Regional anläggning 
ska genomföras. Görs i samband med utredning om Skå flygfält under 2022. Ansvar: Kultur- och 
fritidsförvaltningen. 

 

Föreningslivet ska kunna sköta drift av idrottsanläggningar när det är en fördel för nyttjarna och medför en 
kostnadseffektivare drift.  

• Vid förfrågningar från föreningslivet eller vid förslag från Kultur-och fritidsförvaltningen om 
föreningsdriven drift av anläggningar ska en utredning göras där kostnadseffekterna tydligt redogörs 
för. Ansvar: Kultur- och fritidsförvaltningen. 

 

MÅL: IDROTT – KLIMAT OCH MILJÖ 

 

Idrottsanläggningar är mötesplatser för många utövare där kommunen ska arbeta för en giftfri miljö.  

• Idrottslokaler ska hålla en god standard där kemikalier är en faktor att ta hänsyn till. En uppföljning av 
städutförarnas kemikalieanvändning ska genomföras för att kontrollera att endast de av 
upphandlingens godkända kemikalier används. Ansvar: Kultur-och fritidsförvaltningen.  

• Inventering av vilka idrottsutrustningar som används för verksamhetsutövning i idrottshallar ska göras 
med hänsyn till risk för exponering av skadliga ämnen. Åtgärdsplan ska upprättas vid behov. Ansvar 
Kultur-och fritidsförvaltningen och Barn- och utbildningsförvaltningen.  

• Ett upphandlingskrav för miljöanpassade material ska tas fram för inköp av ny idrottsutrustning. 
Ansvar: Kultur- och fritidsförvaltningen. 

• Vid nyproduktion av idrottsanläggningar görs byggvarubedömning av material för att påverka 
produktutvecklingen mot en giftfri och god bebyggd miljö. I bedömningen tas hänsyn till 
miljöpåverkan vid tillverkning, användning och vid bortskaffande som avfall. Ansvar 
Stadsbyggnadsförvaltningen / Fastighetsenheten. 

 

Kommunens idrottsanläggningar ska miljöanpassas. 

• Kommunens idrottsanläggningar ska miljöanpassas för att uppnå en god energieffektivitet utifrån 
varje objekts specifika förutsättningar. Energieffektiviseringsåtgärder inom målstyrningen sker genom 
fönsterbyten och/eller tilläggsisolering av tak på minst fyra objekt årligen av kommunens lokaler. 
Ansvar: Stadsbyggnadsförvaltningen. 

• Övriga energieffektiviseringsåtgärder omhändertas i underhållsplaneringen där utbyte av 
komponenter/byggnadsdelar och installationer genomförs när dessa uppnått sin tekniska och/eller 
ekonomiska livslängd.  

• Uppföljning av skötselplan för granulat ska genomföras årligen. Ansvar: Kultur-och fritidsförvaltningen. 

• Strategi ska tas fram för underhåll av konstgräsplaner, anläggning av nya samt hantering av spridning 
av granulat. Ansvar: Kultur- och fritidsförvaltningen, Barn- och utbildningsförvaltningen och 
Stadsbyggnadsförvaltningen/ Miljöenheten. 

 

Solceller ska installeras på kommunens nyproducerade idrottshallar. 

• Frågan om solceller bevakas i planeringsprocessen. Ansvar: Stadsbyggnadsförvaltningen/ 
Fastighetsenheten. 

• Rubriken ”solceller” införs som standardrubrik i investeringsbudget. Ansvar: 
Stadsbyggnadsförvaltningen/Fastighetsenheten.  



 

Gång- och cykelbanor ska anläggas i anslutning till idrottsanläggningar.   

• Frågan bevakas i stadsplaneringsprocessen. Ansvar: Stadsbyggnadsförvaltningen / Planeringsenheten. 

 

Vid byggnation och planering av nya idrottshallar ska ”miljöbyggnad med ambition silver” eftersträvas. 

• Frågan bevakas vid planering av nya idrottshallar. Ansvar: Stadsbyggnadsförvaltningen / 
Planeringsenheten. 

 

Kommunen ska verka för förbättrade tvärförbindelser mellan kommundelarna. 

• Frågan bevakas i stadsplaneringsprocessen. Ansvar: Stadsbyggnadsförvaltningen / Planeringsenheten. 

Samverkan mellan kommunförvaltningen och idrottsanläggningarnas nyttjare ska finnas kring hur 
miljöpåverkan kan minska, genom t ex medveten miljö- och energihantering. 

• Infoblad ska tas fram och information ska ges vid utbildningstillfällen och samordningsträffar. Ansvar 
Kultur- och fritidsförvaltningen. 

 

 

 

 

 

 


