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IDROTTENS ROLL I
SAMHÄLLSUTVECKLINGEN
Det går inte att nog understyrka idrottens och den fysiska aktivitetens roll för folkhälsa, jämställdhet, integration och engagemang i samhället. För varje krona vi satsar på föreningslivet,
folkbildningen och idrotten får vi mångfalt tillbaka genom att det ideella engagemanget uppmuntras och underlättas.Grunden för oss är att kvinnor, som män, unga som gamla oavhängigt ekonomisk eller kulturell bakgrund har möjlighet att motionera på sina villkor och utifrån sina förutsättningar.

”NÄRHETEN TILL
EN IDROTTSHALL
ELLER KONSTGRÄS
PLAN ÄR GIVETVIS
VIKTIG FÖR DEN
ENSKILDE”

Vi är en kommun som har höga ambitioner inom kulturoch upplevelseområdet. Därför har vi sedan länge satsat
på såväl bredd- som elitidrott. I den budget som kommunfullmäktige fastställde i juni i år har vi ett lertal satsningar
med som syftar till att skapa ett Halmstad där alla har förutsättningarna att motionera på sina villkor.

höjning, men om de
inte hade genomförts,
hade märkts genom att
de så välbesökta anläggningarna hade behövt stänga.

Bland annat gör vi investeringar i de anläggningar vi har.
Brottet, Furlunds- och Getingebaden behöver bättre klorreningsutrustning och därför har vi avsatt pengar för detta. Strömvallens isbana i Oskarström behövde rustas upp
och även till detta avsatte vi pengar till i budgeten.

En ny idrottshall i Eldsberga är också på gång.
För den avsatte vi pengar i budgeten redan 2011. När den
står klar blir det kommunens jortonde fullstora idrottshall.

Den typen av investeringar märks inte som en standard-

För någon vecka sedan presenterades också vilka de organinsationer och föreningar är, som får ta del av de
satsningar på breddidrotten som kommunfullmäktige beslutade om i vintas. Totalt 13 föreningar får
genom satsningen möjlighet att utveckla sin verksamhet. Alltifrån arbete med att få överviktiga ungdomar att öka sin fysiska aktivitet till golklubbar
och cheerleading, får bidrag
Ibland behöver vi också påminna oss om vilka fantastiska möjligheter vi har i Halmstad. Inte minst
skapar vårt geograiska läge oändliga möjligheter
till att motionera. Skog, åar och hav så tätt inpå knuten är få förunnat. Runt om i kommunen inns också
ett antal anläggningar som erbjuder ett stort och varierat utbud av möjligheter att utöva olika idrotter.
Exempelvis spontanidrottsplatser på Andersberg,
motionsslingor på ett lertal platser runt om i kommunen, skatepark, BMX- och pumptrackbanor i
Linnéparken, simstadion Brottet, Furlunds- och Getingebaden, ridanläggning i Mickedala, 25 boulebanor (som drivs både av kommunen och av enskilda
föreningar), 55 tennisbanor (visserligen av olika
kvalitet, men ändå), 90 bollplaner varav 56 drivs av
kommunen, två frisbeegolbanor, fyra beachvolleybollplaner.

Halmstad Arena Bad lockar i genomsnitt 700 besökare
varje dag, men en regning sommardag kan där vara så
mycket som 2000.

Utöver detta inns 13 stora idrottshallar som är godkända för tävling (sex av dem byggda sedan 2009),
åtta stora idrottshallar och 26 stycken gymnastiksa-

lar av varierande storlekar.
Dessutom erbjuder Halmstad Arena förutom de fyra fullstora idrottshallarna som är inräknade ovan, fem mindre
specialidrottshallar, ishall med två fullstora rinkar och
en mindre isbana, äventyrsbad och simhall, elva 11-mannafotbollsplaner med naturgräs varav en matchplan med
läktare, friidrottsanläggning, två 11-mannafotbollsplaner
med konstgräs, fem 7-mannafotbollsplaner med naturgräs
och en kombihall för friidrott och fotboll inomhus.
När de olika anläggningarna sammanställs såhär så ser
det onekligen väldigt mycket ut. Som politiker kan en då
fundera över varför behoven av nya hallar och konstgräsplaner ändå verkar omättliga – både i centralorten och i
tätorterna runt om i kommunen.
Ett svar är givetvis att närheten till en idrottshall eller
konstgräsplan är viktig för den enskilde. Ett annat att allting alltid kan bli bättre än vad det är. Vår uppgift blir att
utifrån rimliga krav på närhet, standard, typ av anläggning,
skolans behov, kostnad och behov av underhåll på de beintliga anläggningarna, försöka bedöma behovet, både lokalt i de enskilda områdena och i kommunen som helhet.
En många gånger svår uppgift.
För att gynna breddidrotten har vi också infört nolltaxa i
idrotts- och fritidsanläggningar som hyrs ut av teknik- och
fritidsnämnden. Nolltaxa innebär att kommunen inte tar
ut någon avgift när lokalen eller anläggningen används för
föreningens ordinarie träning och tävling för ungdomar
0-20 år. Med tanke på att 70 procent av pojkarna och 50
procent av lickorna i årskurs åtta är medlem i en idrottsförening känns den satsningen helt rätt.

Mycket är gjort, men det inns som sagt alltid mycket kvar
att göra. De ideella ledarnas arbete är ett område där vi ser
att vi kan göra mer för att stödja och uppmuntra. Ett jämställd idrottande ett annat. Fortfarande inns det traditioner som leder till att mäns idrottande ses som viktigare än
kvinnors exempelvis när det gäller fördelning av träningstider, byggnation av anläggningar eller då ledare utses.
Under 2012 genomförde teknik- och fritidsnämnden på
uppdrag av kommunfullmäktige en undersökning som visade att användningen av kommunens sporthallar inte är
jämt fördelade mellan könen.
För att minska skillnaderna i kultur- och idrottsutövande
har vi gett kulturnämnden och teknik- och fritidsnämnden
i uppdrag att arbeta med frågan och kommer att följa upp
arbetet. Blandat annat genom måluppföljningen då kommunfullmäktige numera har ett särskilt mål som fokuserar
på att motverka denna ojämställdhet.
Likaså är det viktigt att skapa goda förutsättningar elitidrotten. Utan elit, ingen bredd. Därför stödjer Halmstads
kommun Halmstad Högskola och Hallands Idrottsförbund
i deras arbete med att skapa ett riksidrottsuniversitet. Vi
stödjer också aktivt och verkar för att få hit stora idrottsevenemang likt Dam EM i somras.
På så sätt kan vi främja intresset bland ungdomar lokalt.
I fallet DAM EM kanske framför allt bland lickor och för
fotboll. Men andra evenemang kan ha andra fokus och det
viktiga är att det inns något för alla så det går att idrotta
och motionera på lika villkor och utifrån sina förutsättningar.

”HALMSTADS GEO
GRAFISKA LÄGE
SKAPAR OÄNDLIGA
MÖJLIGHETER TILL
ATT MOTIONERA”
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