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Dokumentet behandlar områden som att fritidspolitiken ska prioritera barn och
ungdomar, samverkan med föreningslivet, öppen fritidsverksamhet, flickors fritid,
delaktighet, folkhälsoarbete, integration och ytterområden. Det övergripande
ansvaret för fritidspolitik och fritidsverksamhet avseende barn och ungdomar har
barn- och ungdomsnämnden och kultur- och fritidsnämnden.
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Inriktningsdokument för fritidspolitiken för ungdomar i
Norrköpings kommun
Fritidspolitiken prioriterar barn och ungdomar
Barn- och ungdomsnämnden och kultur- och fritidsnämnden har det övergripande
ansvaret för fritidspolitik och fritidsverksamhet för barn och ungdomar.
Ungdomars fritid innebär aktiviteter utanför skolan och inbegriper
idrottsaktiviteter, uttryck inom det kulturella området och fritidsgårdars
verksamhet. Fritid kan även vara att umgås med kompisar, spela dataspel, gå på
café etcetera.
Samverkan med föreningslivet
Norrköpings kommun har tecknat en värdegrund för samverkan mellan
kommunen och civila samhället. Norrköping har traditionellt ett starkt
föreningsliv som bidrar till en aktiv fritidsverksamhet i Norrköping. Här åsyftas
förutom idrottsorganisationer även scout- och religiösa organisationer med flera
som står på en demokratisk värdegrund. De kommunalt drivna verksamheterna
såsom fritidsgårdar och kulturinstitutionerna ska därför samverka med
föreningslivet och andra aktörer för att kunna skapa mervärden och erbjuda en
annan typ av verksamhet.
Utöver de generella föreningsbidragen kan nämnderna ge särskilda uppdrag till
föreningslivet för att arbeta med speciella frågor nära invånarna. Exempel på detta
är integrationsfrågor och tjejverksamhet.
En viktig utgångspunkt för stödet till föreningslivet är att få en mer socialt rättvis
fördelning och en mer rättvis fördelning av resurser mellan pojkar och flickor.
Vidare ska stödet syfta till att ge så många som möjligt en chans att vara med och
inte bidra till tidig utslagning eller elitsatsning.
Öppen fritidsverksamhet
Fritidsverksamheten ska bidra till att skapa en tillhörighet i positiva sammanhang
och visa på möjligheter till ett engagemang.
Mötesplatser för unga ska vara tillgängliga för alla, oavsett kön, religion, etnisk
eller socioekonomisk bakgrund, sexuell läggning eller funktionsnedsättning samt
ge utrymme för olika intresseområden. Tillgänglighet innefattar både fysisk miljö
och personalens förhållningssätt.
Fritidsgårdarna kan utgöra navet i ett bostadsområde i syfte att skapa tillhörighet,
engagemang och delaktighet. Verksamheten kan komplettera ungdomars fritid,
främst i socioekonomiskt utsatta områden.
För att nå ungdomar som i forskningen benämns utomstående ska den uppsökande
verksamheten bland ungdomar förstärkas. Den ska verka på platser och arenor vid
sidan av föreningar och fritidsgårdar där ungdomar möts.
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Flickors fritid
Forskning visar att flickor i Norrköping skattar sin hälsa sämre än flickor i
jämförbara kommuner. Därför har Norrköpings kommun ett genusperspektiv som
ska genomsyra hela fritidspolitiken. Fritidspolitiken ska skapa likvärdiga
förutsättningar för flickor och pojkar. Norrköping ska därför utveckla verksamhet
som är tillgänglig för alla, oavsett kön. Föreningsledare och fritidspersonal ska
med sitt förhållningssätt visa att alla behandlas lika. Vid all uthyrning ska en
jämlik tillgång till verksamhetslokaler för flickor och pojkar säkerställas, där
möjlighet finns.
Delaktighet
Alla ska ges möjlighet att vara delaktiga i att utforma sin fritidsverksamhet.
Ungdomar ska ha reellt inflytande i de föreningar som bedriver
ungdomsverksamhet. Kommunen ska stötta och vägleda unga som har egna idéer
om att forma en fritidsverksamhet.
Skolans personal ska vara väl informerad om fritidsutbud för att kunna presentera
detta för barn och ungdomar och föräldrar.
En del av folkhälsoarbetet
Kommunens fritidspolitik ska bidra till social hållbarhet och förbättra folkhälsan.
Nya flexibla lösningar ska göra anläggningar tillgängliga för nya grupper. Det kan
ske genom att prioritera uthyrning av idrottshallar och andra anläggningar.
Forskning visar att fysisk aktivitet och utevistelse bidrar till bättre hälsa. För att
stimulera till ökad rörelse och uteliv erbjuds sommar- och vinteraktiviteter i
stadsdelarna, där föreningars och kommunens anläggningar fyller en viktig
funktion.
Skolans idrottsundervisning ska kompletteras genom att stimulera eleverna till en
mer aktiv fritid, gärna genom samverkan med föreningslivet.
Ungdomar som har ett engagemang inom fritidsverksamhet lyckas bättre i skolan.
Fritidsverksamhet, såväl kommunens öppna verksamhet såsom föreningslivet, ska
ses som en resurs i det sociala arbetet med barn och ungdomar.
Vi vill ge föräldrar ytterligare verktyg för att kunna visa sina barn möjligheter och
skapa ett tidigt engagemang. Fritidsverksamhet kan liksom öppen förskola,
familjecentral, förskola och skola bidra till en positiv utveckling och goda val i
framtiden.
Integration
Aktiv fritid bidrar till att överbrygga gränser och underlätta integrationen.
Information om fritidsutbudet måste komma nya invånare till del. Informationen
ska förbättras och det finns möjlighet att ge uppdrag till befintliga föreningar att
vägleda nyanlända.
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Ytterområden
För att möjliggöra för barn och ungdomar bosatta i kommunens ytterområden att
ta del av fritids- och kulturverksamhet ska anläggningar finnas och verksamheter
stimuleras att etablera sig i dessa områden. Då resor till centrala staden krävs för
att ta del av utbudet ska kollektivtrafiken möjliggöra detta.

