Bilaga 4 NÄRHETSPRINCIPEER
Fritidsnämndens Kapacitetsrapport 2016, Närhetsprincipen
I Fritidsnämndens Kapacitetsutredning 2016, antagen 29 september 2016 (FRN/2016/102) finns
en beskrivande text om hur olika politiska beslut om tillgänglighet till fritidsanläggningar kan
tolkas.
Under rubriken Avstånd till anläggningar och närhetsprincipen uttrycks att:
”Tillgänglighet handlar bland annat om att de ska vara enkelt att hitta till olika idrotts- och
fritidsanläggningar, att de är öppna när allmänheten vill besöka dem, att det ska vara lätt att ta sig
dit med allmänna kommunikationer och att man ska uppleva att man är välkommen till
anläggningen eller verksamheten när man besöker den. Därför är det viktigt var olika
anläggningar placeras och hur entréer utformas och placeras.
Dagligen görs många resor till och från olika fritidsaktiviteter. För att minimera klimatpåverkan är
det viktigt att de vanligaste idrotts- och fritidsanläggningar finns i närområdet, helst inom gångoch cykelavstånd från bostad eller skola.
I politiska beslut kan man utläsa att för yngre barns fritidsaktiviteter ska närhetsprincip tillämpas.
Närhetsprincipen nämns i flera politiskt beslutade dokument, till exempel kommunens principer
för fördelning av tider mellan olika aktiviteter och grupper i idrottsanläggningar.
Närhetsprincipen utgår från följande:








För barn upp till 11 år ska fritidsaktiviteten finnas att tillgå i största möjliga mån max 3
kilometer från bostaden, i anslutning till skola eller närområde/bostaden. När föräldrar
kan svara för resan, vilket ofta sker i denna ålder, så kan aktiviteten äga rum längre bort
från bostad eller skola, samma gäller för aktiviteter som har en begränsad deltagargrupp.
För åldersgruppen 12-14 år ska det vara möjligt att ta sig på egen hand till fritidsaktiviteter
med kollektivtrafik utan byten, med en resa om maximalt 20 minuter, högst 5 kilometer
från bostaden
Från 15 år är det möjligt att resa längre och även byta färdmedel, dock är det önskvärt att
resan till aktivitetsplatsen inte tar längre tid än 30 minuter, högst 8 kilometer från
bostaden
Bedömningen är att unga med smalare intressen som lockar färre deltagare är mer
benägna att resa till sina anläggningar. Eftersom dessa kan ha ett större
upptagningsområde är det önskvärt med mer centralt placerade anläggningar för dessa
intressen. Bedömningen är vidare att socioekonomiskt svaga grupper har mindre
möjligheter att resa till sina aktiviteter.”

