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Motivering
Trots stadens ringa storlek om ca 44 00 invånare finns en stor bredd och ett enormt
engagemang inom stadens föreningsliv med hela 124 registrerade föreningar. Här
finns allt från idrott och kultur till invandrar-, scout-, pensionärs-föreningar och ett
brett utbud för barn- och unga.
Landskrona stad arbetar aktivt med att utveckla och förbättra stöd och service till
föreningar då föreningslivet bidrar till ökad livskvalité där det finns möjlighet att
lära känna andra med samma intressen och få fler kontakter i samhället. Enligt en
undersökning av Ungdomens nykterhetsförbund har Landskrona blivit rankad som
Sveriges tredje bästa ungdomskommun år 2016, målet är att bli den bästa!

Föreningslivets påverkan på stadens utveckling
Föreningslivet i Landskrona är oerhört viktigt för stadens utveckling. Vi arbetar
målmedvetet för att alla invånare ska känna delaktighet. Att få möjlighet att delta i
en förenings gemenskap har hittills visat sig starkt bidragande till lyckad
integration. Mångfalden inom Landskronas föreningsverksamheter gör att alla kan
delta oavsett om det är sport, kultur eller ett annat fritidsintresse som man har. Det
är genom föreningslivet som många människor möts. Ett gemensamt intresse
knyter samman och gränser som kön, ålder, bakgrund och etnicitet suddas ut.
Föreningsverksamheten är en viktig del i att skapa innanförskap i Landskrona.
Torkild Strandberg, kommunstyrelsens ordförande Landskrona stad.

Landskrona stads stöd till föreningar
Landskrona stad stödjer föreningslivet på olika sätt. Dels ekonomiskt då föreningar
kan söka olika bidrag men även i form av upplåtelse av lokaler och anläggningar.
Staden har även 0-taxa för barn- och ungdomsverksamhet. Andra former av stöd är
service och hjälp vid arrangemang, utbildningar och stöttning i föreningens
utveckling. Dessa faktorer stärker föreningarna i det ideella arbetet. Fritidnämnden
har sedan många år tillbaka fått i uppdrag från kommunfullmäktige att ha barn och
unga mellan 7 och 25 år som prioriterad målgrupp. Det innebär att kommunens
ungdomssatsningar i föreningslivet främst sker genom idrottsföreningar. Av de 124
registrerade föreningarna är 67 registrerade som idrottföreningar.
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Stödet till föreningslivet skall vara rättvist, transparent och enkelt att hantera för
föreningen. En självklar förutsättning för att en förening skall kunna erhålla bidrag är
att deras verksamhet är öppen för alla oavsett kön eller härkomst. Förutom
kommunens stöd till föreningslivet finns det även ett gott samarbete mellan
näringsliv och föreningsliv. Företagarna ger många gånger ekonomisk stöttning,
vilket för många föreningar är avgörande för en fortsatt överlevnad.
Som villkor för ett kommunalt stöd skall också krav kunna ställas på föreningen att
de arbetar med mål för drogfrihet, jämställdhet, integration och att deras ekonomiska
redovisning skall kunna redovisas till staden.
För att förenkla administrationen och minska pappershanteringen sker ansökan om
bidrag och redovisning av verksamheten via den digitala plattformen på kommunens
hemsida.

Nyhetsbrev till föreningar
Nyhetsbrev är ett sätt som staden kommunicerar med bidragsberättigade föreningar.
Tid för fritid är ett nyhetsbrev som kommer ut 4-5 gånger per år och distribueras till
alla bidragsberättigade föreningar under fritidsnämnden.
Nytt från Kulturstöd är nyhetsbrevet till kulturföreningar och studieförbund som är
bidragsberättigade under kulturnämnden.
Nyhetsbreven skickas via mejl, vilket gör det enkelt att vidarebefordra till styrelsen
och ledare i föreningen som eventuellt berörs av innehållet. Här får föreningar ta del
av nyheter och tips men framför allt är det en påminnelse om bidragsansökningar,
träningstider, träningsuppehåll, utbildningar med mera.

Idrottspolitiskt program med barn och unga som målgrupp
Fritidsnämnden antog 2014-10-22, ett fritids- och idrottspolitiskt program med
följande utgångspunkter;


Prioriterad målgrupp för bidrag och tilldelning av tider och hallar och andra
anläggningar är barn och ungdom mellan 7 och 25 år.



För barn skall staden erbjuda lekplatser som stimulerar till lek, rörelse och
fantasi.
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Behoven för personer med funktionshinder skall särskilt beaktas.



Stadens anläggningar skall vara välskötta, ha ett gott underhåll och motsvara
dagens behov.



Det samlade utbudet av anläggningar skall vara anpassat till hur efterfrågan
över tiden förändras.



De större tätorterna utanför stadscentrum skall ha ett basutbud av
idrottsanläggningar och friluftsanläggningar för ungas aktivitetsbehov och
äldres vardagsmotion.



Bidrag till ungdomars föreningsidrottande och fördelning av tränings- och
tävlingstider skall vara rättvist och jämställt.



Föreningar som inte kan utnyttja stadens anläggningar skall kompenseras med
anläggningsbidrag så att rimlig rättvisa uppnås i förhållande till de som har
den möjligheten.



Anläggningar och verksamhet skall formas så att miljömål som minskad
klimatpåverkan, resurshållning och biologisk mångfald stödjs.

Med utgångspunkt i detta program ska nämnden också upprätta handlingsplaner
med bestämda mål för varje år under perioden 2015-2018.

Vision
I Landskrona skall alla oavsett ålder, kön, ursprung eller socioekonomisk ställning ha
möjlighet att utöva stimulerande, engagerande och hälsofrämjande fysisk aktivitet. Vi
skall ha ett starkt föreningsliv som ger förutsättningar för en bred idrottsverksamhet
som kan tillfredsställa ungdomars olika intresseinriktningar och behov. Anläggningar
för motion, tävlingsidrott, spontanidrott och friluftsliv skall vara anpassade till
dagens behov och erbjuda en trygg miljö.

Puls Arena
Puls Arena är en central mötesplats för många föreningsverksamma personer i
Landskrona stad. På arenan finns en rad olika idrottsgrenar samlade på ett och
samma ställe. På Puls Arena har föreningar möjlighet att gratis boka
konferenslokaler för utbildningar, möten och föreningsträffar. Det finns lokaler med
både projektor, smartboard och trådlöst internet. Målet med att samla olika
aktiviteter och idrottsgrenar på samma plats är att möjliggöra möten bland
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människor med olika intressen, som kan inspirera och utbyta erfarenheter med
varandra. Det bidrar i sin tur till starkare föreningsrörelse.
Konceptet på Puls Arena har visat sig vara framgångsrikt och arenan håller därför på
att byggas ut. Tanken med utbyggnaden är att skapa ett mervärde genom att bidra
med ytterligare konferenslokaler, sällskapsytor, ett café och ett filialbibliotek. Det
kommer även bli möjligt att utöva en rad nya grenar som redskapsgymnastik, rytmisk
gymnastik, karate, jujutsu, judo, taekwondo, bangolf, boule, tyngdlyftning,
bordtennis och eventuellt en skatepark. Lokaler och aktiviteter på arenan kommer gå
att boka via stadens hemsida och kursverksamhet kommer erbjudas gratis till alla
bidragsberättigade föreningar. Totalt kommer 15 olika föreningar att vara verksamma
på arenan. Alla föreningar som flyttar in kommer även erbjudas bättre möjlighet att
ta in fler ungdomar samt erbjuda sina medlemmar alternativa tider. Det breda
utbudet kommer bidra till att underlätta föreningsverksamma personers vardag
eftersom det breda utbudet kommer förenkla möjligheten till korsväxling mellan
olika aktiviteter på ett smidigt sätt.
Stadens föreningar är även välkomna till arenan för att få hjälp med bidragsansökan
av föreningsassistenten.

Padeltennis är en populär aktivitet på Puls arena.
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Föreningsdialoger
För att på bästa sätt kunna möta föreningars behov genomförs föreningsdialoger
enligt ett löpande schema. Dialogerna inom idrottsområdet har under den senaste
tiden skett med de 15 föreningar som kommer vara verksamma på arenan när
utbyggnaden är klar. Syftet med det har varit att anpassa utbudet efter föreningarnas
behov och önskemål.

Arrangemangsstöd
Staden hjälper till att stötta föreningar när de ska anordna evenemang med råd och
planering inför evenemanget. Staden hjälper även till med transport av redskap samt
att hyra in utrustning som möjliggör evenemanget exempel på det är EL-material,
toaletter, flaggstänger, bord/stolar, scen etc. Föreningarna kan även få hjälp med att
bygga upp lokalen/anläggningen inför ett större event och får hjälp att marknadsföra
evenemanget genom stadens infokanaler.

Samarbete med Skåneidrotten och LISA
Staden har även ett samarbete med Skåneidrotten där föreningar erbjuds olika
utbildningar och föreläsningar kostnadsfritt. Under hösten har bland annat
utbildning om kost genomförts. I samarbetet ingår även drop-in kvällar en gång i
månaden där Skåneidrotten, stadens föreningsservice och LISA (Landskronas
idrottsföreningars samorganisation) är på plats så att föreningar som behöver hjälp i
olika frågor har möjlighet att komma och få rådgivning.
Staden arrangerar också frukostträffar med LISA där ordföranden, eller andra
personer från föreningarna bjuds in för att träffa politiker och tjänstemän för
diskussion.
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Träning på Landskrona Taekwondo Akademi, en av stadens bidragsberättigade idrottsföreningar.

Cityidrott
I januari 2010 startade Landskrona stad tillsammans med LISA ett projekt som fick
namnet Cityidrott. Projektet finansieras av Landskrona stad, allmänna arvsfonden
och sparbanks stiftelsen. Projektledarna är stationerade på Puls Arena där en stor del
av stadens aktiviteter utövas. Landskrona stad har ett nära samarbete med Cityidrott
och förser de med bland annat lokaler och idrottshallar utan kostnad för att
möjliggöra aktiviteter och träffar. De får även stöttning vid olika arrangemang på
samma sätt som föreningarna får. Marcus Hansson, projektledare på Cityidrott, ser
positivt på Puls Arenas utbyggnad och tror att det kommer öka deras möjlighet att få
in fler föreningar och aktiviteter.
Cityidrott är en fortsättning och utveckling av projektet ”Bois i centrum”, som drevs
av Landskrona Bois under ett antal år. Målet är att barn och ungdomar ska få
möjlighet att prova på olika idrotter och aktiviteter mot en avgift på 50 kr/år. I
dagsläget har Cityidrott ca 900 medlemmar, varav ca 47 % är tjejer och 53 % är killar.
Varje vecka får alla medlemmar ett schema med aktiviteter för den aktuella veckan.
Alla idrotter och aktiviteter som erbjuds hålls av ledare och tränare från stadens
föreningar för att bästa möjliga undervisning ska ges vid varje tillfälle. Ett av målen
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med projektet är att barnen/ungdomarna ska bli intresserade av en eller flera
idrottsgrenar, bli medlem i en förening och fortsätta utvecklas i den ordinarie
verksamheten.
Syftet med projektet är även att bidra till större gemenskap bland barn och ungdomar
genom att skapa naturliga möten, lära elever vikten av att ta ansvar för sig själva samt
erbjuda en väg in i samhället. Cityidrott rör sig i olika sfärer såsom föreningar, skolor
och näringslivet. Samarbetet mellan olika aktörer gör det möjligt att nå ut till barnoch ungdomar med olika bakgrund och se till att dessa möts och känner gemenskap,
vilket bidrar till att de ökar förståelse och respekt för varandra.
Forskning visar att många ungdomar mellan 15-18 slutar idrotta och en av
satsningarna i projektet är att utbilda ungdomar så att de blir kompeten ledare i
föreningar. Rollen som ungdomsledare ger individerna ett mervärde då det ofta
utmynnar i någon form av timanställning, få in en fot i en förening eller förenklar
valet av utbildning/arbete. Målet med att få in fler ungdomsledare är även att
projektet ska få en större spridning i kransbyarna.
Utöver de aktiviteter som barn/ungdomar har möjlighet att prova under veckorna är
cityidrott involverade i att anordna andra aktiviteter som har betydelse för deras
fritid. I somras stod de bakom en konsert med Panetos som fick ca 1500 besökare,
sommarkollo och ett enormt vattenkrig med ca 100 glada barn och ungdomar. Under
hösten har de bland annat varit involverade i att arrangera en spökjakt med ca 500
besökare. Under vintern kommer de bland annat vara involverade i en
pepparkakstävling som går ut på att barn ställer ut sina pepparkakshus på ICA
kvantum, vinnaren blir den som fått flest röster.
Cityidrott är unikt i sitt slag och bidrar till att broar byggs mellan människor. Det har
lett till att många intresserar sig för projektet och därför besöks projektledarna
kontinuerligt av andra kommuner/aktörer som är intresserade av att anamma
konceptet. Under hösten har Cityidrott bland annat presenterat projektet för NSOCNA (ledarskapsakademin) i Holland. De har även konsulterat i Helsingborg stad och
hjälpt de i uppstarten av ett liknande projekt.
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Konsert med Panetos anordnad av Cityidrott.

Integration
Regeringen har tidigare framhållit att idrotten har en viktig roll i att hjälpa nyanlända
att bli en del av, och delaktiga i det svenska samhället. Landskrona stad anser också
att svensk idrott är en tydlig integrationsarena och därför anställdes en
integrationssamordnare på fritids- och kulturförvaltningen tidigare i år. Ett av
integrationssamordnarens uppdrag är att identifiera och skapa nätverk för föreningar
och studieförbund att utveckla aktiviteter och mötesplatser för nyanlända. Detta för
att säkerställa beredskap av fritidsaktiviteter som kompletterar skolgången både
under terminerna och under lov. Dessa aktiviteter kan komma att innehålla
samhällsorientering, språkundervisning, simundervisning och feriepraktik.

Jämställdhet i fokus
Örebro universitet har genomfört en kartläggning utifrån ett jämlikhetsperspektiv av
fritids- och kulturförvaltningens verksamheter. I kartläggningen framgår det att det
finns ett aktivt arbete med att se till att fördelningen av resurser är jämn, vilket bland
annat reflekteras i den jämna uppdelningen av träningstider för tjejer respektive
killar. Kartläggningen visar även att fördelning av bidrag och träningstider i
förvaltningens lokaler är jämn mellan bidragsberättigade föreningar. Vidare visar
rapporten att det finns en medvetenhet vid investeringar och hur det påverkar tjejer
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respektive killar. Exempel som ges är investeringen som gjorts i den nya
ridanläggningen, samt att man försöker fördela träningstider i till exempel ishallen på
ett jämnt sätt. Att resurser är jämnt fördelade kan ses som en effekt av den
medvetenhet kring jämlikhetsarbete som verkar finnas i verksamheten.

Avdelningen för kulturstöd och övrigt föreningsstöd
Landskrona stad har olika stödformer som är till för att uppmuntra kreativa idéer,
produktivitet, projekt och arrangemang inom kulturområdet. Avdelningen för
Kulturstöd och Kulturstöd Unga, är de som främst arbetar inom detta område.
Stöden ska skapa utrymme för nya initiativ och projekt. Något av stöden kan man
söka som privatperson och de flest kan sökas av organisationer, företag och
framförallt av kulturföreningar. Många gånger är bidraget eller stödet inte bara
ekonomiskt utan stadens personal coachar och stöttar. De ger råd och tips, hjälper till
att bistå med lokal, teknisk utrustning, marknadsföring och kontakter genom stadens
breda nätverk av olika människor och organisationer.
Utöver arbetet med att främja idrotts- och kulturföreningar har staden 2016 anställt
en medarbetare (heltid) som arbetar med mobilisering och samarbete med föreningar
i civilsamhället i stort. Många av dessa föreningar upplever det svårt att hitta rätt
ingång till kommunen eller någon ingång alls. Arbetet går ut på att hitta samarbeten
dels med staden, dels föreningarna sinsemellan. Medarbetaren fungerar också som
en slags lots för dessa föreningar så att rätt kontakter kan etableras med det övriga
organiserade samhället. Exempel på föreningar inom civilsamhället är Röda Korset,
IM, så kallade invandrarföreningar och Fredrika Bremer.

Snabba cash
Trots att barn och unga inte är en prioriterad målgrupp i stadens kulturföreningar
tycker vi att det är viktigt att barn och unga som är kulturintresserade också har
möjlighet att få hjälp och stöd på vägen. Snabba Cash är det snabba stöd man kan få
av kommunen i form av hjälp på vägen. Bidraget kan sökas av alla under 26 år. Stödet
innefattar ekonomiskt bidrag men även råd och tips för att komma igång med ett
projekt. Genom projektet får man även tillgång till ett stort nätverk av människor, till
lokaler och coachning från dag ett.
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Idén kan handla om allt inom kultur och fritid. Det kan vara ett arrangemang, en
utställning, något med musik, film, dans, en turnering eller vad det nu är man
drömmer om att göra.

11

Länkar;
http://www.landskrona.se/se-gora/foreningsliv/
http://www.landskronaidrotten.nu/cityidrott/
http://www.landskrona.se/nyhetsarkiv/landskrona-ar-sveriges-tredje-bastaungdomskommun/
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