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Riktlinjer för stöd till spontanidrott
Syfte och mål

Inom Karlstads kommuns strategiska plan och målområdet ”En stad för alla” finns
målet att karlstadbornas hälsa skall bli bättre. Detta innebär att alla medborgare har
rätt till en god hälsa på lika villkor. Spontanidrott är ett utmärkt sätt att vara fysiskt
aktiv på vilket är en viktig del för en god hälsa.
Syftet med stödet är att öka möjligheten för alla kommunens invånare att utöva
spontanidrott på egen hand.
Målet med stödet är en kommun med goda förutsättningar för spontanidrott för alla
invånare på lika villkor.
Definition av begreppet
Spontanidrott

Med spontanidrott menas idrott och motion som sker utanför
föreningsidrotten eller utan annan officiell organisatör. Spontanidrott kan
handla om lek, tävling eller motion.
Grundläggande kriterier för stöd

Objektet/projektet ska:
• bidra till en god hälsa genom fysisk, psykisk och social aktivitet
• alltid vara öppet för alla och inte kunna abonneras eller bokas.
• vara kostnadsfritt för alla användare
• vara placerat där det ej uppfattas som störande för omgivningen
Övriga bedömningsgrunder

Stödet skall fördelas med beaktning för:
• ålder, spontanidrottsstödet skall fördelas över alla åldrar
• kön, målet är att pojkar och flickor, kvinnor och män skall spontanidrotta lika
mycket. Särskilt fokus bör ligga på flickor/kvinnor då dessa tenderar att
spontanidrotta mindre idag.
• funktionsnedsättningar, spontanidrott skall möjliggöras för personer med någon
typ av funktionsnedsättning
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• geografisk spridning, spontanidrott skall möjliggöras över hela kommunen
• idrottslig variation, en mångfacetterad spontanidrott skall uppmuntras där även
nya former av spontanidrott får ta plats.

Regler för stöd

• Stödet kan sökas av alla medborgare och även föreningar.
• Stödet kan sökas under hela året.
• I de fallen utrustning i någon form ställs ut skall ansvarig fadder finnas och
förbinda sig till skötsel och tillsyn enligt avtal.
• Kontant stöd kan endast utbetalas till föreningar. För privatpersoner står kulturoch fritidsförvaltningen för inköp.
• Inget maxbelopp finns, men stödet är avsett för investeringar av mindre
omfattning.
• Ansökan görs elektroniskt på avsedd blankett på www.karlstad.se
• För stöd av större omfattning kan kultur- och fritidsförvaltningen begära
redovisning eller återrapport av projektet. Detta klargörs innan ansökan beviljas.
• Stöd kan ges till projekt/objekt på såväl kommunal som privat mark.

Ansvar för utrustning

I de fall beviljat stöd omfattar någon typ av utrustning eller liknande som placeras
ut på kommunal mark gäller följande:
• Fadder skall utses och genom skriftligt avtal förbinda sig till skötsel och tillsyn av
objektet.
• Fadderns ansvar gentemot kultur- och fritidsförvaltningen regleras i avtalet

För mer information och frågor, kontakta

Kontaktcenter Karlstads kommun, 054-540 00 00 eller kontaktcenter@karlstad.se
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