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1. Handlingsplan för idrott 
Att idrotta är att ägna sig åt fysisk aktivitet, vilket har ett stort egenvärde. Idrotten 
är också en viktig faktor när det gäller att bidra till en hållbar samhällsutveckling, 
både ur ett socialt och ur ett miljömässigt perspektiv. Genom goda möjligheter för 
västeråsarna att utöva idrott utifrån sina förutsättningar så ökar chanserna för en 
god utveckling både ur ett folkhälsoperspektiv och ur ett individperspektiv; en 
utveckling som alla kan få del av oavsett bakgrund. Riksidrottsförbundet definierar 
i idrottsrörelsens idéprogram idrott som: 
 
fysisk aktivitet som vi utför för att kunna ha roligt, må bra och prestera mera. 
 
Vidare beskrivs idrott som något som består av både träning och lek, tävling och 
uppvisning och som ger fysisk, psykisk, social och kulturell utveckling. Det här är 
en bred och inkluderande definition som inte direkt avgränsar idrott från annan 
fysisk aktivitet. Genom att hålla definitionen bred och öppen minskar risken att 
aktiviteter som är i gränslandet hamnar utanför. Det är också viktigt att 
uppmärksamma att idrott kan finnas på två olika sätt: i organiserad eller 
egenorganiserad form. Syftet med handlingsplanen är att ge idrotten i Västerås 
goda förutsättningar att utvecklas och på så vis öka västeråsarnas möjligheter att 
ägna sig åt idrott på olika nivå. 
 
Handlingsplanen är indelad i fem målområden 

1. Idrott för alla 
2. Barn och ungdomsidrott 
3. Elitidrott 
4. Föreningarnas roll och ekonomi 
5. Anläggningar 

 
Övergripande mål för hela handlingsplanen är  

• Västerås stad vill stärka och utveckla förutsättningarna för att idrotten ska 
vara tillgänglig för alla invånare på likvärdiga villkor utifrån skilda behov 
och förutsättningar.  

• Västerås stad vill utveckla ett attraktivt idrottsutbud för att göra Västerås 
intressant som besöks- och bostadsort. 
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2. Uppföljning och genomförande 
För att denna handlingsplan ska bli levande och verkligen bidra till idrottens 
utveckling i Västerås måste den årligen diskuteras och utvärderas. Mot 
föreningslivet ska detta ske genom ett årligt idéforum och regelbundna möten 
med Västerås idrottsallians. Det som framkommer vid dessa tillfällen ska 
återkopplas till nämnden för idrott och friluftsliv (NIF). Årligen kommer en plan, 
kopplad till budgetarbetet, att tas fram där det framgår vilka aktiviteter som 
kommer att genomföras under det kommande året. I den årliga aktivitetsplanen 
framgår vilka aktiviteter som svarar mot vilka mål och hur måluppfyllelsen mäts. 
Handlingsplanen kommer också att årligen följas upp genom förvaltningens 
interna verksamhetsredovisning. I uppföljningsarbetet kommer även både interna 
enkätundersökningar och externa, till exempel Liv och Hälsa ung, att användas för 
att följa utvecklingen inom området. Det sammantagna resultatet kan sedan ligga 
till grund för nämndens beslut om eventuella revideringar av handlingsplanen 
framåt. 

2.1. Idrott för alla 
I stadens folkhälsoprogram konstateras att förutsättningar för god folkhälsa 
varierar bland annat med ekonomiska faktorer och utbildningsfaktorer, var man 
bor, vad man har för bakgrund och hur ens livssituation ser ut spelar stor roll för 
hur man mår. Att vara fysiskt aktiv ökar möjligheterna till välbefinnande. Att 
idrotta på olika vis är ett vanligt och välkänt sätt att vara fysiskt aktiv och därför är 
det viktigt att möjligheterna till idrottsutövande är goda, oavsett var man bor och 
vem man är. Goda möjligheter för alla att utöva idrott på olika sätt och på olika 
nivåer är en väg till ökad folkhälsa. Detta har än större betydelse för personer 
med funktionsnedsättning. Även i den nationella idrottspolitiken lyfts vikten av 
allas tillgång till idrott fram. All idrott kan inte vara tillgänglig för alla, men alla ska, 
utifrån ett jämlikhetsperspektiv, ha möjlighet att ägna sig åt någon form av idrott 
utifrån sina förutsättningar. 

2.2. Barn- och ungdomsidrott 
Studier visar att ungdomar som regelbundet deltar i organiserad idrott har: Goda 
relationer till jämnåriga kamrater Utvecklar goda ledaregenskaper Utvecklar 
egenskaper som samarbetsförmåga, ansvarstagande, medkänsla och självkontroll 
Lär sig disciplin och åtaganden Har låg stressnivå, god självkänsla och är tillfreds 
med livet. 
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Inom idrotten kan barn lära sig att handskas med såväl vinst som förlust, vilket ger 
lärdomar för livet. Här spelar också föräldrars agerande stor roll, det är viktigt 
med en uppmuntrande och stödjade föräldraattityd som inte bidrar till hets och 
prestationskrav och här måste också föreningar visa gott exempel. För många 
barn är idrottsföreningarna, näst efter hemmet och skolan, den viktigaste miljön 
för fostran och utveckling. De attityder och värderingar som förmedlas där präglar 
i stor utsträckning barns och ungdomars personliga utveckling. Barn mår också bra 
av att utöva flera olika aktiviteter och det finns ingen anledning att tidigt låsa sig 
vid en idrott. Här bör föreningslivet vara uppmärksamt så att de gör det möjligt 
för barn att delta i flera olika aktiviteter parallellt. 
 
Idrott för barn bör i första hand bedrivas i anpassade enkla former i närområdet. 
Lättillgängliga grönområden i bostadsområdena, öppna skolgårdar och flexibla 
näridrottsplatser som lockar alla barn, oavsett kön och könsidentitet, till aktivitet 
ger goda förutsättningar för detta. När barnen blir tonåringar övergår de till att 
vara ungdomar. Under ungdomsåren händer mycket med såväl den fysiska som 
den psykiska mognaden. Varierad träning och lekfullhet bör fortfarande gälla 
under början av ungdomsperioden. I den här åldern är det många som slutar med 
idrott medan andra väljer att satsa helhjärtat. Det är under ungdomen som 
begreppen breddidrott och elitidrott blir aktuella. Båda dessa aspekter av 
idrottandet är viktiga och det ska finnas plats för alla ambitionsnivåer och det 
måste också finnas möjlighet för ungdomar att byta ambitionsnivå. För att detta 
ska vara möjligt kan föreningar bedriva såväl bredd- som elitverksamhet för sina 
ungdomar. 
 
Skolan bör både genom undervisningen i idrott och hälsa och genom andra 
aktiviteter som friluftsdagar och idrottsdagar ge eleverna möjligheter att prova på 
olika idrotter. Skolan samverkar också på olika sätt med idrottsföreningar, vilket 
bör uppmuntras och underlättas. 

2.3. Elitidrott 
Elitidrott är bara en liten del av idrottsrörelsen men har stor betydelse för 
helhetens utveckling. Idrottsliga framgångar ger positiv uppmärksamhet och 
skapar förebilder som ökar idrottsintresset generellt. Idrottsliga framgångar kan 
stärka stadens varumärke och ge invånarna en gemensam civil stolthet. I de 
idrottsrankingar som idag görs av Sveriges städer har Västerås successivt dalat i 
placeringar, en utveckling som behöver vändas. 
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Det finns många positiva aspekter med framgångsrik elitidrott men det finns 
också aspekter som är mindre bra. Som vi sett tidigare så finns det inget som 
säger att man innan puberteten säkert kan avgöra vilka barn som har talang och 
vilka som inte har det. Det finns heller inget stöd i forskningen som visar att tidiga 
satsningar ger fler idrottsstjärnor. För tidig eller ensidig satsning kan leda till att 
barn och ungdomar slutar idrotta på grund av att de inte har samma 
ambitionsnivå eller känner att de inte håller måttet. I enlighet med ovanstående 
bör inte elitsatsningar inledas innan 12 års ålder. När väl barnen blivit äldre bör 
alla, oavsett kön och könsidentitet, som har talang och ambition att göra en seriös 
elitsatsning ges möjlighet att göra detta under socialt trygga former. 
Tävlingsverksamheten bör utformas så att den stimulerar till långsiktig idrottslig 
utveckling. För att talangverksamhet och elitsatsningar ska fungera bra krävs väl 
utbildade tränare och ledare. 

2.4. Föreningarnas roll och ekonomi 
Hur föreningarnas roll och struktur ska se ut i framtiden kan diskuteras. Som vi 
sett ovan finns ett behov av breddsatsande föreningar upp i åldrarna som är 
inkluderande och både håller kvar sina aktiva och lockar nya utövare. Det finns 
också ett behov av billiga idrottsaktiviteter som är lättillgängliga. Vi behöver 
föreningar som bygger på jämställdhet, integration och allas rätt och möjlighet att 
vara med. 
 
Att satsa på idrott bör inte ses som en kostnad utan som en investering, samtidigt 
är budgeten begränsad och därför är det viktigt att staden är tydlig med sin 
viljeinriktning när det gäller stöd till föreningslivet. Föreningar måste ha en sund 
ekonomi. De ska bedriva sin verksamhet ur ett barnrättsperspektiv och se till att 
barn och ungdomar har ett reellt inflytande över föreningens verksamhet. 
Föreningarna ska också aktivt verka för jämställdhet. Staden, å sin sida, måste 
aktivt stödja föreningarna, inte bara ekonomiskt, utan även med råd och 
konsultation samt vara aktiv i kontakten med andra myndigheter och 
organisationer som har betydelse för våra föreningars utveckling. 

2.5. Anläggningar 
Med idrottsanläggningar/idrottsmiljöer avses 
Anlagt eller anvisat område för någon form av tävlingsidrott, spontanidrott eller 
motion oavsett ägandeförhållanden. Det kan också vara luft, mark och vatten som 
lämpar sig, och nyttjas, för såväl organiserad som egenorganiserad idrott och 
motion. 
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De flesta idrotter är beroende av att det finns anläggningar som är så pass bra att 
de kan uppfylla behoven hos både motionärer och elit. De flesta 
idrottsanläggningar i Sverige ägs och drivs av kommuner som tillhandahåller dem 
till idrotten, så är också fallet här i Västerås. Kraven på anläggningar har under de 
senare åren ökat, särskilt gäller detta i samband med elitidrottens tävlingar och 
matcher. Även om hela samhället gynnas av stora arenor så blir det i längden 
ohållbart för enskilda kommuner att stå för dessa kostnader. Elitidrotten framöver 
måste vara beredd att bära sina egna kostnader i större utsträckning än i dag. 
Västerås stad har i dagsläget bra idrottsanläggningar men det finns önskemål och 
behov av nya anläggningar och lokaler i olika form. Det finns ett behov av att 
inventera anläggningsbehovet för den period handlingsplanen avser och utifrån 
denna inventering ta fram en strategisk försörjningsplan för det framtida 
anläggningsbehovet. När det gäller idag befintliga anläggningar har staden som 
mål att höja kvaliteten på idrottsanläggningar och friluftsanläggningar samt 
effektivisera användandet av lokalerna. Här är anläggningarnas miljömässiga 
hållbarhet en viktig fråga. 



 

 

VÄSTERÅS STAD  Dnr 2013/259-KIFN-293 
 
 2018-03-27 

 8 

Målområde 1 – Idrott för alla 
Mål: 

1. Möjligheter och förutsättningar att idrotta ska vara lika oavsett könsidentitet. 
2. Kunskap om diskrimineringsgrunderna ska, genom utbildningsinsatser, öka inom idrotten. 
3. Det ska vara lätt för alla i hela kommunen att ägna sig åt spontanidrott i olika former i 

närmiljön. 
4. Det ska vara att attraktivt för föreningar att arbeta breddinriktat upp till 20-års ålder. 
5. Det ska vara möjligt för personer med funktionsnedsättning att delta i fler idrottsaktiviteter 

i fler föreningar. 
 

 
Aktivitet 

 
Mål 

 
Tidplan 

Resurs- 
behov1 

 
Ansvar 

Skapa fler möjligheter till 
spontanidrott i staden. 

3 
 

Prio 1 

löpande 2 NIF 
Samarbete med TK och 
BUF 

Fånga upp och uppmuntra nya 
sporter och trender. 

3, 4, 5 
Prio 2 

löpande 1 NIF 

Uppmuntra och stödja föreningar 
som möjliggör och underlättar för 
personer med funktionsvariationer 
att delta i verksamheten. 

3, 4, 5 
 
 
 

Prio 1 

löpande 3 NIF 
Samarbete med 
nämnden för personer 
med funktionsned-
sättning och TK 

Uppmuntra och stödja 
samarbeten mellan 
idrottsföreningar. 

3, 4, 5 
 
 
 

Prio 2 

påbörjas 
2016 

1 NIF 
Samarbete med 
föreningslivet och 
Västmanlands 
Idrottsförbund 

Genusanalyser ska genomföras 
inför alla satsningar inom 
idrottsområdet. 

1, 2 
 

Prio 1 

löpande 1 NIF 

Utbildningsinsatser kring 
diskrimineringsgrunderna, primärt 
jämställdhet ska genomföras. 

1, 2, 5 
 

Prio 1 

hbtq klart 
2017 
Jämställdhet 
påbörjas 
2018 

1 NIF 
Samarbete med SISU 
Idrottsutbildarna och 
RFSL 

Skapa goda förutsättningar för 
barn som lever i familjer med 
knappa ekonomiska 
omständigheter att delta i förening 
verksamhet. 

2, 3, 4, 5 
 
 
 

Prio 1 

löpande 3 NIF 
 

Samarbete med IFN 

Idrott genom hela livet. 1, 3, 5 Påbörjas 
2016 

2 NIF 
Samarbete med 
Västmanlands 
idrottsförbund VIF, 
ÄN och NF 

Inkludering av nyanlända 
inom idrottslivet. 

1,3,4,5 Påbörjas 
2016 

4 NIF 
Samarbete med IFN 
och VIF 
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Aktivitet 

 
Mål 

 
Tidplan 

Resurs- 
behov1 

 
Ansvar 

Arrangera en idrottsdag årligen. 1,3,5 Påbörjas 
2018 

2 NIF 
Samarbete VIF 

Verka för att parasporten går över till 
nämnden för idrott och friluftsliv. 

2,5 Påbörjas 
2019 

4 NF och NIF 

 
1) 
1=Kostnaden bedöms rymmas inom ramen för ordinarie budget. 
2=Kostnaden bedöms att i huvudsak rymmas inom ramen för ordinarie budget, men kan 
komma att kräva viss förstärkning eller omprioritering. 
3=Kostnaden kräver förstärkning eller omprioritering. 
4=Kostnaden kräver större förstärkning eller omprioritering. 
5=Kostnaden kräver mycket stor förstärkning eller omfattande omprioritering. 
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Målområde 2 – Barn och ungdomsidrott 
Mål: 

1. All verksamhet inom barn- och ungdomsidrotten som får stöd från Västerås stad 
ska vara förenlig med FN:s konvention om barnets rättigheter. 

2. Alla barn och unga, i hela kommunen, ska ha goda möjligheter att prova sig fram 
inom idrottsområdet. 

3. Det ska finnas goda förutsättningar för barn och unga att utveckla ett 
idrottsintresse. 

4. Fler ungdomar i övre tonåren ska fortsätta att idrotta/vara fysiskt aktiva. 
5. Fler ungdomar i övre tonåren ska börja idrotta/vara fysiskt aktiva. 

 

 
Aktivitet 

 
Mål 

 
Tidplan 

Resurs-
behov1 

 
Ansvar 

Idrottsföreningar ska erbjudas 
möjlighet att få ta del av 
utbildningar om 
barnkonventionen. 

1 
 
 

Prio 1 

påbörjas 2015 2 NIF 
Samarbete med BaUN 
och Västmanlands 
idrottsförbund/SISU 

Uppmuntra värdegrundsarbete. 1,2, 3,4,5 Påbörjas 
2016 

2 NIF 

Idrottsföreningar ska erbjudas 
utbildningar för ungdomar kring 
ledarskap, ANDT, kost, sömnvanor 
och skademinimering. 

4, 5 påbörjas 2015 Lågt-
måttligt 

NIF 
Samarbete med 
Västmanlands 
idrottsförbund 

Ge föreningar råd och stöd om 
samsyn för att barn och ungdomar 
ska kunna hålla på med flera 
idrotter samtidigt. 

2, 3 
 
 

Prio 1 

löpande, 
påbörjas 2016 

3 NIF 
Samarbete med 
specialidrottsförbunden 
via Västmanlands 
Idrottsförbund 

Alla grundskolor ska erbjudas 
föreningsaktiviteter som 
genomförs på skolan eller i 
föreningens lokaler. 

2, 3 
 
 
 

Prio 2 

löpande, 
påbörjas 2016 

2 NIF 
 

Samarbete med 
BUN och 
föreningslivet 

Se till att skolornas idrottsliga 
verksamheter har tillgång till 
bra, tillgängliga och 
ändamålsenliga 
anläggningar/lokaler. 

2, 3 
 
 
Prio 1 

löpande 3 NIF 
 

Samarbete med FN 

Stimulansåtgärder till 
verksamheter/ aktiviteter som 
uppmuntrar äldre ungdomar att 
bli, eller fortsätta vara, aktiva. 

4, 5 
 
 
 
 
 

Prio 3 

löpande, 
påbörjas 2017 

3 NIF 
 

Samarbete med 
BaUN, 
Västmanlands 
Idrottsförbund och 
föreningslivet. 
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Aktivitet 

 
Mål 

 
Tidplan 

Resurs-
behov1 

 
Ansvar 

Modeller ska utvecklas för att 
behålla och engagera ungdomar 
inom idrotten. 

4, 5 
 
 

Prio 2 

2016-2017 2 NIF 
 

Samarbete med 
Västmanlands 
Idrottsförbund. 

Social hållbarhet där barnen bor 
både i organiserad form och för 
spontanidrott. 

2, 3 löpande 2 NIF 
TN, Västmanlands 
Idrottsförbund och 
föreningslivet. 

Verka för ökad samverkan mellan 
skolornas idrott, inklusive 
särskolan och föreningars 
idrottsliga verksamheter. 

1, 2, 3, 4, 5 Löpande, 
påbörjas 2018 

2 NIF 
Samarbete med BaUN, 
Västmanlands 
Idrottsförbund och 
föreningslivet. 

 
1) 
1=Kostnaden bedöms rymmas inom ramen för ordinarie budget. 
2=Kostnaden bedöms att i huvudsak rymmas inom ramen för ordinarie budget, men kan 
komma att kräva viss förstärkning eller omprioritering. 
3=Kostnaden kräver förstärkning eller omprioritering. 
4=Kostnaden kräver större förstärkning eller omprioritering. 
5=Kostnaden kräver mycket stor förstärkning eller omfattande omprioritering. 
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Målområde 3 – Elitidrott 
Mål: 

1. Elitidrotten ska stärka varumärket Västerås och bidra till visionen om en stad att 
vara stolt över. 

2. Västerås placering som idrottsstad i rankinglistor ska avsevärt förbättras, med 
målet topp 10 år 2020 

3. Elitidrotten ska inspirera idrottande ungdomar till fortsatt idrottande. 
4. Elitsatsningar ska påbörjas tidigast från 12 års ålder. 

 

 
Aktivitet 

 
Mål 

 
Tidplan 

Resurs-
behov1 

 
Ansvar 

Verka för tillkomsten av ett 
träningscenter med medicinsk 
expertis på Rocklundaområdet. 

2 
 
 

Prio 2 

löpande, 
påbörjas 
2017 

2 NIF 
Samarbete med 
Rocklunda Sport 
& Event AB och Rocklunda 
fastigheter 

Utveckla modeller för att stödja 
lokala talanger på deras väg till 
elitidrottare, ex dialog med Mdh, 
yrkesutbildningar och Landstinget 
för att utifrån aktuell forskning 
stödja idrottare i Västerås. 

3 
 
 
 

Prio 3 

löpande 
påbörjas 
2016 

3 NIF 
 

Samarbete med 
Västmanlands 
Idrottsförbund 

Driva kompetensutveckling för 
talangfulla tränare. 

2, 3 
 

Prio 1 

löpande, 
påbörjas 
2014 

2 NIF i samarbete med 
Västmanlands 
Idrottsförbund 

Nätverk och utbildningsinsatser för 
att få fler kvinnliga ledare på högre 
nivåer. 

1, 3 Påbörjas 
2018 

2 NIF i samverkan med VIF 
och SISU 

Verka för upplevelser kring idrotten 
för att stärka varumärket Västerås 
ex. framtagande av 
evenemangsstrategi. 

1,2 löpande 3 NIF i samverkan med VIF, 
Vås & Co, näringsliv och 
föreningsliv 

Verka för att utveckla 
marknadsavtal med elitidrotten. 

1, 2, 3 
 
 

Prio 1 

löpande, 
påbörjas 
2014 

4 KS 
Samarbete med NIF, V-ås 
& Co, näringsliv och 
föreningsliv 

Söka friidrotts SM på ny 
utomhusbana. 

1,2,3 När utomhus-
anläggningen  
är på plats 

2 NIF, V-ås & Co, näringsliv 
och föreningsliv 
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Aktivitet 

 
Mål 

 
Tidplan 

Resurs-
behov1 

 
Ansvar 

Koppla ihop idrotten med 
näringslivet för att ge fler möjlighet 
att elitsatsa. 

1,2 3 Påbörjas 
2018 

1 KS 
Näringslivsenheten 

 
1) 
1=Kostnaden bedöms rymmas inom ramen för ordinarie budget. 
2=Kostnaden bedöms att i huvudsak rymmas inom ramen för ordinarie budget, men kan 
komma att kräva viss förstärkning eller omprioritering. 
3=Kostnaden kräver förstärkning eller omprioritering. 4=Kostnaden kräver större 
förstärkning eller omprioritering. 
5=Kostnaden kräver mycket stor förstärkning eller omfattande omprioritering. 
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Målområde 4 – Föreningarnas roll och ekonomi 
Mål: 

1. Västerås stad ska ge civilsamhället goda förutsättningar till utveckling genom olika 
former av stöd till föreningar. 

2. Riktlinjer för föreningsstöd ska vara begripliga och utvecklas i samverkan med 
föreningslivet. 

3. Föreningar som får föreningsstöd ska främja jämställdhet och mångfald, bidra till 
hållbar utveckling och arbeta mot tobak, alkohol, droger, dopning, mobbning, 
trakasserier och våld. 

4. Ungdomar ska ha inflytande i föreningarnas demokratiska arbete. 
5. Idrottsarrangemang ska bidra positivt till utvecklingen av besöksnäringen i 

Västerås. 
 

 
Aktivitet 

 
Mål 

 
Tidplan 

Resurs-
behov1 

 
Ansvar 

Föreningar ges möjlighet till 
subvention av hyra vid ungdoms-
cuper, att ansöka om subvention 
av bussresor samt fria bad. 

5 
 
 

Prio1 

löpande, 
påbörjas 
2014 

3 NIF 

Utbildning och kompetensstöd i 
arbetet med jämställdhetsfrågor, 
föreningssamverkan samt 
styrelsearbete ska erbjudas. 

1, 3, 4 
 
 

Prio 1 

löpande 2 NIF 
Samarbete med 
Västmanlands 
Idrottsförbund 

Möte med idrottsföreningar ska 
årligen genomföras. 

2, 4 
 

Prio 1 

löpande, 
påbörjas 
2014 

1 NIF 

Erbjuda utbildning och utveckling 
för organisationsledare. 

1, 3, 4 
 
Prio 2 

löpande, 
påbörjas 
2015 

2 NIF 
Samarbete med 
föreningslivet och 
SISU 
Idrottsutbildarna 

Utreda och utveckla en 
föreningscertifiering. 

1, 4 
 
 
 

Prio 3 

påbörjas 
2017 

3 NIF 
Samarbete med 
föreningslivet 
Västmanlands 
Idrottsförbund 

Verka för att fler personer över 
65 år engageras inom idrottens 
föreningsliv. 

1 
 

Prio 2 

löpande, 
påbörjas 
2016 

1 NIF 
Samarbete med 
VIF och föreningslivet 

Stödja samverkan och 
nätverksträffar mellan  
föreningar/olika idrotter  för att 
framförallt hålla kvar fler 
ungdomar i verksamheten. 

1, 4 
 
 

Prio2 

löpande, 
påbörjas 
2015 

2 NIF i samverkan med VIF 
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Aktivitet 

 
Mål 

 
Tidplan 

Resurs-
behov1 

 
Ansvar 

I samverkan med föreningar 
aktivt söka externa finansieringar 
från t.ex. fonder. 

1, 3, 4 
 
 
 

Prio 2 

löpande, 
påbörjas 
2014 

1 NIF 
Samarbete med 
föreningslivet och 
Västmanlands 
Idrottsförbund 

Verka för miljömedvetenheten 
som ex. ta cykel, åka kollektivt 
eller samåka till träning och 
tävling. 

3, 5 Löpande, 
Påbörjas 
2018 

1 NIF 
Samarbete med 
föreningslivet och 
Västmanlands 
Idrottsförbund 

 
1) 
1=Kostnaden bedöms rymmas inom ramen för ordinarie budget. 
2=Kostnaden bedöms att i huvudsak rymmas inom ramen för ordinarie budget, men kan 
komma att kräva viss förstärkning eller omprioritering. 
3=Kostnaden kräver förstärkning eller omprioritering. 4=Kostnaden kräver större 
förstärkning eller omprioritering. 
5=Kostnaden kräver mycket stor förstärkning eller omfattande omprioritering. 
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Målområde 5 – Anläggningar 
Mål: 

1. Alla anläggningar som finansieras med skattemedel ska vara 
tillgänglighetsanpassade. 

2. Den kommersiella elitidrotten måste (bereda sig på att) bära sina egna 
anläggningskostnader i högre utsträckning. 

3. Behovet av tillräckliga och ändamålsenliga anläggningar, för både organiserad idrott 
och spontanidrott, av hög kvalitet ska vara tillgodosett i såväl Västerås tätort som i 
serviceorterna. 

4. Stadens badanläggningar ska tillgodose de behov som finns hos besökare och 
föreningsliv idag och på lång sikt. 

5. Alla anläggningar ska vara hållbara ur ett miljöperspektiv. 
 

 
Aktivitet 

 
Mål 

 
Tidplan 

Resurs-
behov1 

 
Ansvar 

En strategisk försörjningsplan för 
det framtida anläggningsbehovet 
ska tas fram. 

3, 4 
 

Prio 1 

Löpande 1 NIF 

Användandet av nämndens 
lokaler och anläggningar ska 
effektiviseras. 

1, 3, 4 
 

Prio1 

Löpande, 
påbörjas 2014 

1 NIF 
Samarbete med FN och 
TN 

Utreda möjligheten att skapa ett 
mindre idrottscentrum i östra 
delen av Västerås tätort. 

3 
 

Prio 3 

2017 1 NIF 

Utreda möjligheten att bygga om 
ett antal små idrottshallar för att 
skapa nya attraktiva idrottsmiljöer. 

3 
 

Prio 3 

2017 4 NIF 

Arbeta med att 
energieffektivisera 
nämndens anläggningar. 

5 
 

Prio 1 

Löpande, 
Påbörjas 2014 

1 NIF 
 

Samarbete med FN 

Skapa goda förutsättningar 
för cykelåkande och 
resande med kollektivtrafik 
vid nämndens anläggningar. 

1, 5 
 
 

Prio 1 

Löpande, 
påbörjas 2014 

3 NIF 
 

Samarbete med FN och 
TN 

Tillsammans med elitidrotten 
hitta modeller för mer egen 
finansiering av anläggningar. 

2 
 

Prio 2 

 4 NIF 

Källsortering vid anläggningar.   Prio 1 löpande 
påbörjas  
2016 

3 NIF i samverkan med 
FN och VAFAB 

Anpassa tillgängligheten för 
personer med 
funktionsvariationer enligt 
inventering från 2017. 

 Från 2018  FN 
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Aktivitet 

 
Mål 

 
Tidplan 

Resurs-
behov1 

 
Ansvar 

Utreda hur spontanidrottsytor 
används och skapa fler 
spontanidrottsytor. 

Prio 1 Påbörjas 
2019 

 NIF i samverkan med 
TN och Västmanlands 
idrottsförbund 

 
1) 
1=Kostnaden bedöms rymmas inom ramen för ordinarie budget. 
2=Kostnaden bedöms att i huvudsak rymmas inom ramen för ordinarie budget, men kan 
komma att kräva viss förstärkning eller omprioritering. 
3=Kostnaden kräver förstärkning eller omprioritering. 4=Kostnaden kräver större 
förstärkning eller omprioritering. 
5=Kostnaden kräver mycket stor förstärkning eller omfattande omprioritering. 
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