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Inledning 

Inriktningen syftar till att lägga fast vilken policy och vilka övergripande 

mål som ska styra kultur- och fritidsnämndens verksamheter 2020-2022. 

 

Policy 

De kultur- och fritidspolitiska värderingarna bottnar i kommunens vision 

om att vara ”Sveriges bästa kommun att leva,  bo och verka i”. Detta 

innebär en hög ambition att bidra till en god livskvalitet för 

kommuninvånarna. Honnörsorden som ska genomsyra all verksamhet är: 

• Tillgänglighet och hälsa 

• Engagemang och delaktighet 

 

Närheten till storstadens kulturutbud berikar, men kan inte helt ersätta det 

lokala och småskaliga utbudet i kommunen. Den vackra naturen utgör en 

unik bas för friluftsaktiviteter i skog och mark. Den marina miljön 

möjliggör fina upplevelser året runt. 

Alla invånare ska ha möjlighet att utöva och ta del av olika aktiviteter 

utifrån egna behov. Det är verksamheternas nytta och glädje för invånarna 

som står i fokus. Detta synsätt är en ledstjärna för alla som arbetar inom 

kultur- och fritidsområdet, såväl anställda, privata aktörer som 

föreningslivets ideella krafter. 

 

Kultur- och fritidsnämnden prioriterar satsningar på barn, ungdomar, 

personer med funktionsvariationer och äldre människor. Det är viktigt att 

behålla intresse hos ungdomar och jobba nytänkande för att nå ut till nya 

grupper.  

Tillgänglighet och hälsa 

• Alla invånare har tillgång till lokala kultur- och idrottsaktiviteter på 

nära håll. Människor i alla åldrar får kraft av det lokala utbudet. 

• Ett rikt kultur- och fritidsutbud bidrar i hög utsträckning till att 

möjliggöra människors behov av återhämtning och rekreation.  

• Ungdomars alkohol-/drogvanor och symptom på stress måste tas på 

yttersta allvar. 

• Aktivitetsutbudet ska vara lättillgängligt ur flera aspekter. Det gäller 

såväl fysisk placering, ekonomiska förutsättningar som öppethållande 

och e-tjänster. Olika anpassningar och hjälpmedel ska finnas liksom 

kompetens om personer med funktionsvariationer och hur man kan 

underlätta för den målgruppen. 

• Aktivitetsutbudet ska präglas av mångfald och bygga på efterfrågan 

bland invånare. Olika insatser görs för att välkomna nyanlända och 

tillvarata nya kulturyttringar. 
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Engagemang och delaktighet 

Det är viktigt att ta vara på och höja kompetensen hos kommunens anställda 

och andra aktörer. Vi vill lyfta fram entusiaster med nytänkande och 

engagemang och ge dem utrymme. Samtidigt vill vi se till att framgångsrika 

verksamheter blir kvar under lång tid.  

• Det är viktigt att söka nya vägar för att förbättra verksamheten. Många 

gånger vet vi inte förrän vi har prövat – nytänkande förenas med 

systematisk utvärdering.  

• Det är viktigt att ta vara på nya kunskaper och erfarenheter – att delta i 

och bygga olika nätverk samt att utöva omvärldsanalys. 

• Det är viktigt att samverka med föreningslivet och underlätta deras 

verksamhet genom subventioner, lokaler, samverkan och 

kunskapsutbyte. Det skapar mervärde och goodwill som alla kan dra 

nytta av. 

• Det är viktigt att arbeta för att förbättra miljön och främja en hållbar 

resursanvändning. 

 

Mål 

Kultur- och fritidsnämnden har fastställt tre mål för perioden där 

förvaltningen ska arbeta för att uppnå positiv förflyttning. Målen 

kompletteras med nyckeltal och aktiviteter som verksamhetsområdena ska 

svara upp mot i verksamhetsplanen. 

Kultur- och fritidsnämnden verkar för att främja ungdomars hälsa och 

välmående 

– Kulturen, bibliotek och fritidsgårdar ska möta ungdomar i de 

sammanhang de befinner sig 

– Skapa attraktiva mötestillfällen för unga, i dialog med unga 

– Främja barn och ungas idrottande, ta utgångspunkt i 

Riksidrottsförbundets riktlinjer 

– Utveckla kulturskolan i dialog med unga för ökade inslag av social 

samverkan 

 

Kultur- och fritidsnämnden verkar för att främja alternativ till ensamhet  

och isolering för äldre 

– Kulturen och biblioteken ska möta äldre i de sammanhang de 

befinner sig 

– Främja aktiviteter och möten över generationsgränserna 

– Främja äldres idrottande, ta utgångspunkt i Riksidrottsförbundets 

riktlinjer 
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Kultur- och fritidsnämnden har utvecklat kultur- och fritidspolitiskt 

program 

– Säkerställ en riktning för kultur och fritid som möter medborgarnas 

efterfrågan 

– Skapa strukturer för interna informations- och samverkansformer 

mellan förvaltningarna i kommunen 

– Formulering av mål för kvalitativ uppföljning och utveckling 

 


