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Inledning
Verksamhetsplanen är ett verktyg inom ramen för Ekerö kommuns styrmodell. Den återger
önskad förflyttning inom Kultur- och fritidsnämndens målområden.

1. Uppdrag
Kultur- och fritidsnämnden har uppdrag från kommunfullmäktige att bedriva kultur- och
fritidsfrågor, bibliotek, öppen fritidsverksamhet för ungdomar, drift av idrottsanläggningar,
ansvara för kultur- och konferensanläggningen Ekebyhovs slott, samverka med och ge stöd
till civilsamhället samt att underlätta för nätverk i civilsamhället. Uppdraget finns detaljerat
beskrivet i reglemente för kultur- och fritidsnämnden, KFS.
Kultur- och fritidsnämndens verksamheter styrs av Kommunfullmäktiges mål, kultur- och
fritidsnämndens mål samt tillämpliga lagstiftningar.
Kultur- och fritidsförvaltningen består av: Kultur- och fritidstaben där även Idélabbet ingår,
Kulturhus och Bibliotek, Kulturskola, Fritidsgårdar, Ekebyhovs slott och Enheten för
idrottsanläggningar och lokaler.
Kultur- och fritidsstaben handlägger förenings - och ungdomsfrågor, samordnar
civilsamhällesfrågor, kulturmiljövård, konstnärlig gestaltning samt ansvarar för kommunens
konstsamling, konstinköp och offentlig utsmyckning.

2. Mål
Ekeröalliansens plattform
Ekeröalliansens plattform som antogs av Kommunfullmäktige i mars 2019 innehåller elva
övergripande målområden med totalt nittiotre mål som ska uppfyllas under
mandatperioden. Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för målområdet “En meningsfull och
trygg fritid för alla åldrar”, med följande tio delmål;
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Engagera fler vuxna på stan genom ökad samverkan med civilsamhället dvs våra
medborgare i form av föräldrar, föreningar, grannsamverkan, m fl.



Främja ett aktivt föreningsliv i kommunen



Förbättra tillgängligheten till möteslokaler för pensionärer



Främja och samarbeta med föreningslivet, ridklubbar och idrottsföreningar



Behålla och utveckla området på och kring Skå flygfält (kommunens mark)



Planera för fler idrottshallar



Fortsätta utvecklingen av det gemensamma bokningssystemet till att omfatta alla
typer av lokaler i kommunen



Fortsätta utvecklingen av kulturhuset under mandatperioden



Samarbete mellan föreningarna, kommunen, Riksidrottsförbundet,
Stockholmsidrotten och allmänna arvsfonden vid anläggningsinvesteringar.



Tillsammans med markägare och ridsporten möjliggöra fler ridstigar i kommunen

Utöver dessa mål styrs kultur- och fritidsnämndens även av målet:


Invigning av badhuset under mandatperioden (ligger dock inte fördelat på kulturoch fritidsnämnden som specifikt mål)

Kultur- och fritidsnämndens övergripande mål
Kultur- och fritidsnämndens egna antagna mål för perioden 2019-2022 är:


Medborgarna ska ha tillgång till mångsidig, flexibel och attraktiv biblioteks- och
kulturverksamhet.



Ungdomar har tillgång till mötesplatser som svarar mot ungdomars behov.



Medborgare, med fokus på barn och ungdomar, har tillgång till kulturell verksamhet
av god kvalitét.



Medborgarna, med fokus på barn och unga, har tillgång till ett brett utbud av idrott,
friluftsliv och fysiska aktiviteter.



Konstnärlig gestaltning i kommunens byggda miljöer gör att dessa blir estetiskt
tilltalade, ger medborgaren en upplevelse och väcker nyfikenhet.



Kulturens övärld innebär att kulturmiljöerna är en tillgång för medborgarna och för
kommunen som besöksmål.
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Nämndens övergripande mål bryts årligen ner till specifika delmål/strategier i
verksamhetsplanen. Samtliga delmål/strategier följs upp i verksamhetsberättelsen vid årets
slut. Se under rubrik 4.

3. Förutsättningar och analys
Kultur- och fritidsnämndens förutsättningar att fullfölja sina uppdrag påverkas delvis av yttre
omständigheter som t ex ny lagstiftning, regionala utvecklingsfrågor,
befolkningsförändringar, trender med mera. I takt med att kommunen och samhället
generellt förändras, förändras kommunens förutsättningar att arbeta med det kommunala
uppdraget. Verksamheternas inriktningar och uppdrag behöver hållas uppdaterade för att
vara relevanta för invånarna och för att nå måluppfyllelse.
Nedan redogörs för omvärldsbevakning, aktuellt läge och utmaningar som nämndens
verksamheter måste förhålla sig till.
Befolkningsökning
Ekerö kommuns befolkning ökar, vilket förväntas ge ett ökat tryck på alla nämndens
verksamheter under kommande år. Idrottsanläggningar och lokaler samt biblioteket
förväntas få ett särskilt ökat tryck eftersom de nyttjas av alla åldersgrupper. Under
kommande femårsperiod väntas ökningen bli störts bland åldersgrupperna 0-6 åringar (+60)
25-44 åringar (+67) och 45-64 (+ 42) åringar. Totalt beräknas befolkningen öka med ca 230
personer fram till 2026 enligt kommunens befolkningsprognos.
Pandemilagstiftning
En ny, tillfällig pandemilag infördes den 10 jan 2021 med syfte att öka myndigheters
befogenheter att vidta smittskyddsåtgärder, t ex i form av begränsade deltagare i offentliga
sammanhang, besökare i idrottsanläggningar, bibliotek och festlokaler mm. Den tillfälliga
lagen gäller i dagsläget till och med september. Om smittläget förändras och lagen återinförs
kommer det sannolika påverka kultur- och fritidsnämndens förutsättningar att erbjuda
invånarna ett rikt kultur- och fritidsutbud under 2022.
Effekter av pandemin
Vi befinner vi oss nu i ett läge där vi ska gå från en pågående pandemin till en tid efter den.
Det är en unik situation med flera osäkra komponenter. Det kan konstateras att pandemin
inneburit stora förändringar på flera samhällsområden. Förändringar som i sin tur har gettoch förväntas ge fortsatta effekter på nämndens verksamheter.
I nuläget råder därför en viss osäkerhet kring prognoser för kommande volymer, behov och
efterfrågan. Kommer dessa att öka, minska eller vara de samma som innan pandemin?
Under åren med pandemin har samtliga verksamheter genomfört stora förändringar i
arbetssätt vilket har breddat och utvecklat dem. T ex har kulturskolan, fritidsgårdarna och
biblioteket utvecklat sina digitala arbetssätt för att fortsatt kunna erbjuda invånarna
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verksamhet. I vilken utsträckning de nya arbetssätten kommer fortgå och utvecklas är i
nuläget osäkert att bedöma. Det måste avgöras av invånarnas behov och efterfrågan.
Behoven att kunna umgås utomhus i t ex iordningsställda friluftsmiljöer eller andra
mötesplatser har ökat under pandemin vilket belyser vikten av att sådan finns tillgängliga.
Likaså har vikten av att tillgängliggöra attraktiva spontanidrottsmiljöer ökat i och med
stängning av gym och idrottsanläggningar. Eventuellt kommer utvecklingen av
utomhusumgänge hålla i sig. Utvecklingsfrågorna beskrivs under målområdet för idrott och
fysiska aktiviteter.
Personer med särskilda behovs / funktionsnedsattas möjlighet till en aktiv fritid
Kultur- och fritidsförvaltningens verksamheter styrs av flera lagar, bland annat
diskrimineringslagen. I relation till personer med särskilda behovs möjligheter till kultur- och
fritidsaktiviteter innebär det att samtliga verksamheter ska kunna erbjuda verksamhet till
målgruppen. Detta krav förtydligas bland annat i bibliotekslagen som utser personer med
funktionsnedsättning till en prioriterad målgrupp. Det sker bland annat genom att utifrån
deras olika behov och förutsättningar erbjuda litteratur och tekniska hjälpmedel för att
kunna ta del av information och litteratur.
Kultur- och fritidsnämnden har antagit egna styrdokument och riktlinjer där målgruppen
särskilt beaktas. I det idrottspolitiska programmet är gruppen en av tre prioriterade
målgrupper. I dag finns flera idrottsverksamheter inom föreningslivet som vänder sig till
funktionsnedsatta barn och unga och arbete pågår inom Kultur- och fritidsförvaltningen för
att fortsätta utveckla parasporten i kommunen i samverkan med länets övriga kommuner. I
Kulturskolans uppdrag ingår att verka för att gruppen finns representerad i verksamheten,
vilket de gör.
Resultat från kultur- och fritidsvaneundersökningen, 2021
För att ge kultur- och fritidsnämnden god kännedom om invånarnas behov och efterfrågan
av kultur- och fritidsutbudet genomfördes i slutet av 2020 en kultur- och
fritidsvaneundersökning. De svarande var i åldrarna 20-84 år. Resultatet presenterades
2021.
Slutsatserna som dras från undersökningen är att de mest angelägna utvecklingsområdena
att förbättra är: möjligheterna till spontanidrott, marknadsföra befintliga friluftsområden
och idrottsanläggningar samt marknadsföra Kultur- och fritidsförvaltningens utbud med
särskilt fokus på biblioteket och möjligheterna till bidrag och stöd till civilsamhället. Dessa
utvecklingsfrågor omhändertas och beskrivs under respektive målområde.
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Kultur- och fritidsförvaltningens verksamhetsområden
Biblioteket
Biblioteket styrs av Bibliotekslagen, Kultur och fritidsnämndens mål och biblioteksplan 20192023.
Ekerö kommuns två folkbibliotek finns i Ekerö- och Stenhamra centrum. Biblioteket i
Stenhamra har en specialinriktning på barnkultur, men har även vuxenlitteratur. Bibliotekets
huvuduppdrag är att främja läsning och litteratur. Uppdraget omsätts genom olika tjänster, t
ex bokcirkelkassar, hemleverans av böcker till särskilda målgrupper, böcker på många språk,
lättlästa böcker, samarbeten med förskolor, personlig bibliotekarie och talböcker. Biblioteket
erbjuder även bok- och läsningsrelaterade aktiviteter till olika målgrupper.
Förutom att ge invånarna tillgång till en fysisk mötesplats med böcker erbjuds även e-böcker
och strömmad film som en viktig del av verksamheten. Genom e-biblioteket tillgängliggörs
biblioteket under dygnets alla timmar för invånarna.
Bibliotekets uppdrag är också att säkra tillgången till trovärdiga fakta och nyheter och hjälpa
besökarna att navigera i ett ständigt ökande informationsflöde. I en tid då kulturutbudet och
samhällsfunktioner allt mer digitaliseras spelar biblioteket även en viktig roll i att öka
invånarnas digitala kompetens för att säkra möjligheten till delaktighet.
Biblioteket ansvarar även för kulturprogrammen, inköp, placering och förvaltning av konst
samt Kulturhusets delar som inkluderar Erskinsalen, foajén och Galleri utkiken. Biblioteket
har ett uppdrag från Barn- och utbildningsförvaltningen att ansvara för
skolbiblioteksverksamheten i kommunens kommunala skolor.
Bibliotekets uppdrag har formulerats i Ekerö kommuns biblioteksplans fem målområden:
tillgänglighet, demokrati, mötesplats, läsfrämjande och skolbibliotek som utgår ifrån
bibliotekslagen och kultur- och fritidsnämndens mål. Målområdena konkretiseras årligen i
verksamhetsplanen.
Bibliotekets identifierade utvecklingsbehov/aktuellt 2022
- Ökad digital kompetens särskilt bland äldre- och nyanlända invånare är ett identifierat
utvecklingsområde. Utvecklingsprojektet som påbörjades under 2020/2021 har inte kunnat
genomföras fullt ut pga av epidemin. Uppdraget fortsätter under 2022. Uppdraget faller
under biblioteksplanens mål för demokrati.
- Bibliotekets uppdrag är bredare än vad många invånare är medvetna om. Biblioteket som
mötesplats och samhällsfunktion behöver göras känd för delar av målgruppen som inte
känner till det. Utvecklingsprojektet kring marknadsföring som påbörjades under 2020/2021
har inte kunnat genomföras fullt ut pga av epidemin utan förlängs till 2022.
- Ett omtag behöver göras kring Kulturhusets utveckllingen, utifrån den nyligen antagna
visionen för Ekerö centrum.
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- Biblioteksrummet (det fysiska) används för olika målgrupper och verksamheter där
behoven kan skilja sig åt. Arbetet med att anpassa lokalerna så att det bättre möter olika
behov fortsätter under 2022. Uppdraget faller under planens mål för mötesplats.

Kulturskolan
Kulturskolan styrs av: Barnkonventionen, Kultur och fritidsnämndens övergripande mål samt
Nämndens kulturskoleuppdrag.
Kulturskolan erbjuder barn och unga i åldern 8-21 år avgiftsbelagd kultur- och
fritidsverksamhet under skolterminerna, vår- och höstloven samt en till två veckor under
sommarlovet. Kulturskolans lokaler finns i Tappström och i Stenhamra. Verksamheten har
ett fast utbud av kurser och ett flexibelt utbud i form av kortkurser som varierar utifrån
efterfrågan. Kortkurserna syftar till att erbjuda en ”lågtröskelverksamhet” som kan attrahera
en större del av målgruppen. Kulturskolan arbetar ständigt med att utveckla kursutbudet och
undervisningsformerna för att vara relevant och intressant för kommunens barn och unga.
Genom Kultur i skolan, KiS, får varje klass i åk F-2 ca fem lektioner per år med drama- och
rytmikpedagoger från Kulturskolan. Genom den estetiska lärprocessen som pedagogerna
arbetar med lär sig barnen historia och språk och övar fantasi, kreativitet, motorik, gehör
och förmåga att reflektera och samarbeta. Kulturskolans uppdrag är att ge barn och unga
möjlighet att lära, utöva och uppleva kultur- och konstuttryck i grupp. Med kulturuttryck
menas musik, teater, film, konst och media, dans, nycirkus och konsthantverk/slöjd.
Kulturskolan ska arbeta för att barn och unga med olika bakgrund och uppväxtvillkor finns
representerad i verksamheten, barn och unga med funktionsnedsättningar och nyanlända
ska särskilt beaktas enligt Kulturskolans uppdrag från Nämnden.
Kulturskolans identifierade utvecklingsbehov för 2022
- Under 2020 och 2021 tappade Kulturskolan många elever pga av pandemin. Kulturskolan
behöver arbeta med marknadsföring för att öka elevantalet. De utvecklingsarbeten, bland
annat riktat till ungdomar, som bedrevs under 2021 behöver förlängas till 2022 för att få
önskat genomslag i målgruppen.
- Pandemin och de åtgärder som följde påskyndade den digitala utvecklingen av
undervisning. Digitala arbetssätt i Kulturskolan förväntas öka och utvecklingsmöjligheter
aktualiserar frågan. Kulturskolan behöver arbeta med att kompetensutveckling kring digitala
arbetssätt. Teknik som möjliggör detta och arbetsformer behöver utvecklas.

Fritidsgårdsverksamheten
Fritidsgården styrs av: Barnkonventionen och Kultur och fritidsnämndens mål och uppdrag.
Inom förvaltningen finns två fritidsgårdar som ligger i Träkvista och Stenhamra.
Fritidsgårdens uppdrag är att erbjuda unga från och med åk 7 till 17 år öppen
fritidsverksamhet under skolterminerna och delar av sommarlovet.
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Verksamheten bedrivs genom ett programutbud på fritidsgårdarna måndag till fredag,
uppsökande verksamhet i skolor under dagarna och platsobunden verksamhet (aktiviteter
på annan plats, t ex bowling, teaterbesök eller resor mm) ca en lördag i månaden.
En naturlig arena för att nå ut till unga är idag via sociala plattformar och digitala kanaler.
Fritidsgården erbjuder digital fritidsgårdsverksamhet och livestreamar en del av
verksamheten vilket innebär att även de ungdomar som inte besöker fritidsgårdarna kan
nås.
Fritidsgården bedriver på uppdrag av Barn och utbildningsnämnden fritidsklubbar på
eftermiddagarna, där de möter ca 700 barn av kommunens barn dagligen.
Fritidsgårdens huvudsakliga inriktning och uppdrag är att erbjuda en främjande verksamhet
där fokus ligger på ungas förmågor, utvecklingspotential och positiva relationer till jämnåriga
och vuxna.
Ungas delaktighet i- och inflytande över verksamhetens utformning är centrala i alla
aktiviteter. Fritidsgårdarna bedrivs utefter målen trygghet, socialt samspel, personlig
utveckling, inflytande och jämlikhet/normkritik.
Verksamheten har genom sina kontakter med barn och unga en god kunskap om
kommunens ungdomsgrupp och om unga i riskzon. De medverkar därför i kommunens
förebyggande grupp där socialtjänstens fältare, väktare, säkerhetsavdelning och polis ingår.
Fritidsgårdarnas identifierade utvecklingsbehov för 2022
- Under covid-19 pandemin började fritidsgårdarna bedriva arbetet i högre utsträckning via
digitala kanaler, vilket resulterade i att verksamheten nådde en ny del av målgruppen. Det
har visat vilka utvecklingsmöjligheter som finns med det digitala arbetssättet. Fritidsgården
kommer under 2022 fortsätta att utveckla digitala arbetsformer.

Enheten för idrottsanläggningar och lokaler
Enheten styrs av Kommunfullmäktiges mål, Kultur- och fritidsnämndens mål samt
Idrottspolitiska programmet.
I Ekerö kommun finns två större idrottsplatser lokaliserade i Träkvista och Svanängen samt
ett flertal idrottsanläggningar som idrottshallar, fotbollsplaner, spolade isrinkar,
motionsspår, slalombacke och friluftsområden med vandringsleder som Kultur- och
fritidsförvaltningen ansvarar för.
Enheten för anläggningar ansvarar för anläggningsdriften av de flesta anläggningar och
föreningslivet ansvarar för driften av några. Enheten ansvarar också för uthyrning av
kommunens lokaler och idrottshallar till föreningsliv och privatpersoner. Tilldelningen av
tider i idrottshallar styrs av kultur- och fritidsnämndens prioriteringsordning vilken ger barnoch ungdomsverksamhet och tävlingsverksamhet prioritet samt säkerställer en jämlik
fördelning från förvaltningens håll mellan pojk- och flickverksamhet.
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Enheten arbetar efter kommunens idrottspolitiska program, där de särskilt prioriterade
målgrupperna är barn och unga, funktionsnedsatta och äldre över 68 år.
Under nuvarande mandatperiod finns en tydlig viljeinriktning från kommunens politiska
ledning att fler idrottsanläggningar ska tillkomma vilket Enheten arbetar intensivt med.
Badhus och två nya idrottshallar ska byggas under kommande två år.
Anläggningar och lokalers identifierade utvecklingsbehov för 2022
- Vid första kvartalet av 2023 ska badhuset invigas vilket kommer ingå i Enheten för
anläggningar och lokalers driftsansvar. Under 2022 behöver en badhusorganisation skapas.
Ledning och personal ska anställas för förberedelserna av badhusets öppnande.
- Under 2022 kommer planeringsarbetet med byggandet av ny idrottshall för
Ekebyhovsskolan vid Bryggavägen och Sandudden intensifieras. För att omhänderta
föreningslivets behov och perspektiv kommer Enheten för anläggningar involvera
föreningslivet i utformandet med dem.
- Utbudet av frilufts-, spontanidrotts- och idrottsanläggningar ska marknadsföras för göra
dem kända för invånarna. En marknadsföringskampanj kommer genomföras under 2022.
- Enheten kommer arbeta med de Kommunfullmäktigemålen, tidsatta till december 2022
som ännu ej uppnåtts. Dessa är: Behålla och utveckla området på och kring Skå flygfält,
fortsätta utvecklingen av det gemensamma bokningssystemet till att omfatta alla typer av
lokaler i kommunen och fortsätta utvecklingen av kulturhuset under mandatperioden.

Konstnärlig gestaltning
Målområdet styrs av KFs gestaltningspolicy och Kultur och fritidsnämndens principer och
riktlinjer för konstnärlig gestaltning.
Gestaltningspolicy
Kommunfullmäktige har antaget en gestaltningspolicy som vägleder hur den byggda miljön
ska utformas och gestaltas i enlighet med de värden som policyn anger. Kultur- och
fritidsnämnden ansvarar för att bevaka och säkerställa att den konstnärliga gestaltningen
omhändertas enligt den övergripande gestaltningspolicyns inriktning och har i enlighet med
den antagit principer och riktlinjer för den konstnärlig gestaltning av byggda miljöer.
Avsikten med konstnärliga gestaltningar är att ge den fysiska miljön ett estetiskt värde och
en identitet. Gestaltningarna ska utformas på ett medvetet sätt så att miljöerna blir
tilltalande, behagliga och trygga att vistas i. En strävan ska vara att den konstnärliga
dimensionen ska ge människorna i miljön en positiv upplevelse av kreativitet och sinnlighet,
men också väcka nyfikenhet.
Konstnärlig gestaltnings identifierade utvecklingsbehov för 2022
- Strandpromenaden Ekerö centrum: Utvecklingen av den konstnärliga gestaltning går in i
nästa fas där den konkreta utformningen ska påbörjas enligt antaget konstprogram.
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- Badhuset: Byggandet ska färdigställas och den konstnärliga gestaltningen ska genomföras
enligt tidigare antaget konstprogram.
-Ett program för konstnärliga gestaltningen av Idrottshallen på Bryggavägen ska tas fram.

Kulturmiljöer
Målområdet styrs av Kommunfullmäktiges kulturstrategi och kultur- och fritidsnämndens
mål.
Kulturstrategi
Kommunfullmäktige har antagit en övergripande kulturstrategi där en av flera inriktningar är
att värna Ekerös rika kulturarv som en källa till inspiration och förnyelse. En av
handlingspunkterna är att tillgängliggöra kulturmiljöerna för kommuninvånarna och som
besöksmål för turister. Kultur- och fritidsnämnden ska arbeta för att de historiska värdena i
landskapet värnas, respekteras och blir en del av gestaltningen i nya områden samt för att
tillgängliggöra kulturmiljöerna för invånarna.
Ekebyhovsslott
Slottets historiska värden och miljön med slottsparken gör det till en attraktiv kulturmiljö och
ett besöksmål för turister samt en välbesökt mötesplats för kommunens invånare. Slottet
spelar också en viktig roll i arbetet med att främja civilsamhället då det ger en mötesplats för
olika typer av arrangemang och aktiviteter. Slottet används under veckodagarna för
lunchservering, kurser och konferenser. Under helgerna bedriver Ekebyhovsslotts
intresseförening café. Slottet kan även hyras för olika event, bröllop och begravningskaffe.
Hovgården
I Adelsö hembygdsgård finns sedan hösten 2021 ett informationscentrum för Hovgården.
Centret drivs som ett projekt i samverkan mellan Ekerö kommun, Region Stockholm och
Riksantikvariatet och pågår mellan 20210601-20220901. Syftet med projektet är skapa ett
mer tillgängligt, attraktivt och hållbart besöksmål genom att utveckla samverkan med olika
nyckelaktörer.
Kulturmiljöers identifierade utvecklingsbehov för 2022
- Genomföra projektet ”Upptäck Hovgården” enligt projektplan.

Kultur- och fritidsförvaltningens övriga verksamhetsområden
Föreningsliv/civilsamhälle, samverkan och medborgarinflytande
Verksamhetsområdet styrs av flera mål som antagits av Kommunfullmäktige om ökat stöd
till civilsamhälle/ föreningsliv samt ökat medborgarinflytande.
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Kultur- och fritidsstaben
Kultur- och fritidsförvaltningen/ Samverkansorganet samordnar det kommunövergripande
utvecklingsarbetet för ökat medborgarinflytande och samverkan med civilsamhället. Detta
görs i enlighet med policyn för samverkan med civilsamhället och det politiska målområdet
om medborgarinflytande. Olika metoder implementeras i kommunens alla förvaltningar
samt att stöd ges till dem vid genomförande av t ex medborgardialoger.
Idélabbet - vuxna
Idélabbet arbetar med att möjliggöra för personer som bor i Ekerö kommun att själva driva
projekt och arrangera aktiviteter som är bra för samhället och medborgare. Det gör att bra
idéer och initiativ från invånarna kan tas tillvara och bidra till kommunens utveckling inom
olika områden. Arbetet med att stödja privatpersoner, civilsamhället / föreningar görs
genom coachning och stöd i olika utvecklingsfrågor, samverkansträffar, verksamhetsbidrag
och handläggning av stipendier och priser.
Idélabbet arbetar med utvecklingen av Kultur- och fritidsförvaltningens digitala plattformar.
Dessa är idag ett av de främsta kommunikationsmedlen med invånarna och utvecklingen av
plattformarna är avgörande för hur vi kan nå fler, bli effektivare och mer transparanta.
Idélabbet - Ungdom
Idélabbets ungdomsarbete styrs av: Barnkonventionen, Kommunfullmäktiges
ungdomspolitiska mål, Kultur- och fritidsnämndens mål och uppdrag. Kommunfullmäktiges
policy för samverkan med civilsamhället och målen om ökat medborgarinflytande.
Idélabbet ungdom, vänder sig till unga i åldern 13-23 år och arbetar med att öka ungas
inflytande i sin närmiljö. Detta görs genom att utveckla metoder för hur ungas perspektiv
kan omhändertas i kommunens utveckling i form av ett så kallat idéambassadörsprogram
och genom medborgardialoger med unga.
Idélabbet- Ungdom arbetar även med att coacha unga till att själva genomföra aktiviteter
och idéer. Ett ekonomiskt stöd till ungas eget inflytande är bidraget Snabb slant som
handläggs av Idélabbet.
Identifierade utvecklingsbehov /aktuellt under 2022
-Policyn för samverkan med civilsamhället ska implementeras i Kultur- och
fritidsförvaltningens samtliga verksamheter.
-En marknadsföringskampanj av befintliga stödformer till civilsamhället och privatpersoner
kommer genomföras under 2022.
-Arbetet med ökat medborgarinflytande för unga, i kommunala förvaltningar behöver
systematiseras för att säkra att ungas perspektiv omhändertas i aktuella utvecklingsarbeten.
Arbetet genomförs av Idélabbet i enlighet med Kommunfullmäktiges policy för samverkan
med civilsamhället och målen om ökat medborgarinflytande.
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- Arbete för att ta fram en digital plattform för medborgarinflytande och samverkan med
civilsamhället tillsammans med Samverkansorganet och andra berörda enheter.
- Inför valet 2022 ska olika demokrati- och inflytandesatsningar genomföras med unga som
målgrupp.

4. Mål och strategier för 2022
4.1 Kommunfullmäktiges mål för Kultur- och fritidsnämnden under mandatperioden
som ännu ej uppnåtts eller som har nya strategier för 2022.

Mål
Engagera fler vuxna på stan genom ökad
samverkan med civilsamhället dvs våra
medborgare i form av föräldrar,
föreningar, grannsamverkan m fl.
Förbättra tillgängligheten till
möteslokaler för pensionärer

Strategi
Informera invånarna om Idélabbet och
hur man kan engagera sig.

Främja ett aktivt föreningsliv i
kommunen
Behålla och utveckla området på och
kring Skå flygfält (kommunens mark)
Planera för fler idrottshallar

Antal arrangemang har ökat jämfört
2018
Utreda vilka aktiviteter som passar och
vilka behov som finns.
Planeringsarbete genomförs kring
byggandet av nya idrottshallar för
Ekebyhovsskolan vid Bryggavägen och
Sandudden.
Undersöka om privata lokaler kan ingå i
systemet.

Fortsätta utvecklingen av det
gemensamma bokningssystemet till att
omfatta alla typer av lokaler i
kommunen.
Fortsätta utvecklingen av kulturhuset
under mandatperioden

Återinföra Stockbygården som möjlig
lokal för pensionärer att nyttja.

Förstudie tas fram.

4.2 Kultur och fritidsnämndens övergripande mål 2019-2022 och strategier för 2022
Mål
Medborgarna ska ha tillgång till
mångsidig, flexibel och attraktiv
biblioteks- och kulturverksamhet.

Strategi
Ökad digital kompetens särskilt bland
äldre- och nyanlända invånare
Marknadsföra biblioteket
Anpassa lokalerna så att det bättre
möter olika behov, arbetet fortsätter
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Medborgare, med fokus på barn och
ungdomar, har tillgång till kulturell
verksamhet av god kvalitét.

Ungdomar har tillgång till mötesplatser
som svarar mot ungdomars behov.
Medborgarna, med fokus på barn och
unga, har tillgång till ett brett utbud av
idrott, friluftsliv och fysiska aktiviteter.

under 2022.
Marknadsföring av Kulturskolan för att
öka elevantalet
Kulturskolan arbetar med
kompetensutveckling kring digitala
arbetssätt
Fritidsgårdens kompetensutveckling
kring digitala arbetssätt.
Skapa badhusorganisation.
Marknadsföra utbudet av frilufts-,
spontanidrotts- och idrottsanläggningar.
Utreda hur man kan behålla och
utveckla området kring Skå flygfält.

Konstnärlig gestaltning i kommunens
byggda miljöer gör att dessa blir
estetiskt tilltalade, ger medborgaren en
upplevelse och väcker nyfikenhet.

Strandpromenaden Ekerö centrum:
påbörja konkreta konstutformningen
Badhuset: påbörja konkreta
konstutformningen.

Kulturens övärld innebär att
kulturmiljöerna är en tillgång för
medborgarna och för kommunen som
besöksmål.

Idrottshall på Bryggavägen: ta fram ett
konstprogram.
Genomföra projektet ”Upptäck
Hovgården” enligt projektplan.
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