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» Aktiverande 

VISION – övergripande måldokument,  
beskriver den framtid organisationen strävar mot 

STRATEGI – avgörande vägval för att nå  
målen för Sandvikens kommun 

PROGRAM – verksamheter och metoder 
i riktning mot målen 

PLAN – lagstadgad benämning och styrdokument 

 

» Normerande 

REGLEMENTE – ansvarsområde och arbetsformer 

POLICY – Sandvikens kommuns förhållningssätt,  
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REGEL– absoluta gränser och ska-krav 
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Kultur – och fritidspolitiskt program 2017 

 

Vision 2025 

Vi mår bra till kropp och själ 

Genom vårt nyskapande idrotts-, kultur och friluftsliv har vi en unik livsmiljö för oss själva 

och våra gäster. Det bidrar till livskvalitet, hälsa och tillväxt. 

 

Programmet är ett inriktningsbeslut mot Vision 2025 för det kultur - och fritidspolitiska 

området. Syftet är att förtydliga de politiska värderingarna och målsättningarna. 

 

Våra värderingar 

 Kultur - och fritidspolitiken ska vara angelägen för alla i Sandvikens kommun och 

bidra till ett jämlikt, tolerant och öppet samhälle 

 Kultur - och idrott har inga gränser och är språk i sig själva som skapar gemenskap 

mellan människor oavsett bakgrund 

 Kommunen ska vara en möjliggörare och kompensera för barns olika uppväxtvillkor 

 Vårt gemensamma kulturarv ska säga oss något om vilka vi är och vad vi identifierar 

oss med 

 Folkhälsa och tillgänglighet ska beaktas i all samhällsplanering 

 

Uppväxt i Sandvikens kommun 

Barn och ungas möjligheter att forma sin egen identitet är beroende av möjligheterna att 

kunna prova olika aktiviteter, sätt att vara och uttrycka sig på. Kultur - och fritidspolitiken ska 

underlätta för barn och unga att i trygghet få möta olikhet och se nya möjligheter och 

sammanhang.  

Sandvikens kommun är stort nog för ett utbud med bredd och kvalitet men tillräckligt litet för 

att erbjuda alla som vill vara med en plats, det är en stor tillgång för oss. 

Att växa upp i Sandvikens kommun ska vara en berättelse om vilka möjligheter som finns.  

Mål, prioriteringar och ställningstaganden 

 Alla skolbarn ges samma rätt och möjligheter att uppleva och skapa kultur  

 Kultur för barn och unga ska vara prioriterat i det kommunala utbudet 

 Kulturskolan ska bredda sitt utbud av olika konstnärliga uttrycksformer 

 Barn och unga ska ges möjlighet att upptäcka natur - och friluftsliv 

 Kultur och idrott ska vara tillgänglig för alla oavsett sociala och ekonomiska 

förutsättningar 

 Barn och ungas möjlighet att idrotta ska vara prioriterad framför vuxnas 

 Ungdomars initiativkraft och ambitioner ska tas till vara och uppmuntras genom ett 

coachande arbetssätt på alla mötesplatser med ungdomsverksamhet 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Ett gott liv i Sandvikens kommun 

Möjligheterna att leva ett aktivt liv är en viktig fråga för om man väljer att bosätta sig här. 

Kultur – och fritidspolitiken är en central del av tillväxtpolitiken. Kommunen förvaltar en 

tradition av en hög ambitionsnivå inom kultur – och fritidsområdet. Där spelar föreningsliv, 

studieförbund och övrigt civilsamhälle en viktig roll. Tillsammans skapar vi goda möjligheter 

att uppleva och utöva kultur, idrott och friluftsliv. Framtidens utmaning är att kunna fortsätta 

erbjuda ett stort utbud anpassat till alla nya behov och att göra det på ett miljömässigt och 

socialt hållbart sätt. En utmaning som förutsätter att kommunala förvaltningar, kommunala 

bolag och civilsamhälle utvecklar mer samarbete.   

Mål, prioriteringar och ställningstaganden 

 Kulturcentrum utvecklas som mötesplats för fler genom ökade möjligheter till kultur - 

och nöjesupplevelser och eget skapande 

 Parkbadet förblir ett attraktivt äventyrsbad och en komplett friskvårdsanläggning 

 Kultur – och fritidsförvaltningen utvecklar tillsammans med Göransson arena och 

Högbo Bruk en gemensam strategi för evenemang 

 Utveckla mötesplatser för föreningsliv, kulturupplevelser och samvaro över 

generationsgränser i kommundelarna tillsammans med civilsamhället 

 Kommunens spår, leder, bad och naturmiljöer görs mer attraktiva och tillgängliga 

 Lek, spontanidrott, utomhusaktiviteter och möjlighet till rörelse under trygga 

förhållanden lyfts fram i samhällsplaneringen 

 

Vårt kulturarv 

 

Kulturarv är en mångfald av spår, lämningar, föremål, byggnader, miljöer, verksamheter, 

dans, musik, konst, traditioner, namnskick och kunskaper. Kulturarv är föränderligt, ingen del 

är för evigt angelägen för samtidens människor. Utmaningen är att både förvalta ett gammalt 

kulturlandskap och samtidigt finna former för att vårda och förvalta den unga centralortens 

kulturarv. Att förvalta kulturarvet innebär att ge framtida generationer möjlighet att göra sin 

värdering av det som nutiden kanske inte uppskattat. En viktig del av det arbetet är att göra 

kulturarvet mer tillgängligt genom digitalisering och publicering av arkiv och samlingar. Hit 

hör även tillgängliggörande genom geografiska informationssystem. 

 

Mål, prioriteringar och ställningstaganden 

 Vården av kulturarvet ska i första hand ske genom samverkan med och stöd till 

civilsamhället 

 Kommunen tar fram en plan för konstnärlig gestaltning i offentliga miljöer 
 


