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UTGÅNGSPUNKTER
Det kultur- och fritidspolitiska programmet tar sin utgångspunkt i en omvärldsspaning där vi 
sätter vår verksamhet i relation till den omvärld vi befinner oss i. Det utgår också från Kalmar 
kommuns vision 2025 som säger att tillsammans ska vi göra ett Kalmar för alla ännu bättre.  

Programmet är ett styrdokument vars inriktningar ska vara vägledande för verksamheten. 
Kommunens verksamhetsplan med budget, policys, strategier och riktlinjer ger  
förutsättningar för att driva våra frågor. Vi påverkas också av bland annat av de av regering och 
riksdag fastställda nationella kulturpolitiska målen och Regionförbundet i Kalmar läns kultur-
plan. Riksidrottsförbundets grunddokument ”Idrotten vill” används som en referens i arbetet 
med programmet. De lagar som delvis reglerar verksamheterna är bland annat bibliotekslagen, 
socialtjänstlagen, lotterilagen och skollagen.  

Vårt målarbete ska bygga på dialog, omvärldsbevakning, planering, uppföljning  
och utvärdering. Kultur- och fritidsnämnden har två övergripande mål:  

• Vi ska vara en generös och nyfiken kultur- och fritidskommun  
• Vi ska ge både invånare, kulturaktörer och föreningsliv bästa förutsättning till att ge och 

uppleva en meningsfull, lustfylld, spontan och hälsofrämjande fritid. 

Vår omvärldsspaning 
I vår spaning har vi tagit avstamp i år 2050. Vad ser vi för trender, vilka utmaningar ser vi att det 
för med sig och vad kan vi inom det kultur- och fritidspolitiska området göra för att möta dessa 
utmaningar? De megatrender som vi identifierat och som kan komma att påverka oss är: 

• Globalisering/urbanisering – år 2050 ser vi ett samhälle där urbanisering  
och centralisering fortsätter

• Digitalisering – år 2050 ser vi att den digitala tekniken med robotisering och AI tagit över  
alltmer i samhället.

• Demografins struktur – år 2050 är vi allt fler och vi blir allt friskare och äldre. 
• Klimat och miljö - 2050 riktats fortsatt uppmärksamhet mot frågor om klimatförändring,  

miljöförstöring, minskad biologisk mångfald och överutnyttjande av naturresurser.  

Vi vill med denna omvärldsbevakning visa att vi tar framtidens utmaningar på allvar.  
Vi ser utmaningar som vi redan nu vill jobba med under innevarande mandatperiod.  
Sett till framtidsspaningen är det viktigt att säkerställa och utveckla mötesplatser och  
föreningsverksamhet för såväl frågor om demokrati, jämställdhet och jämlikhet som för att  
ge stöd för nya kunskaper om ett samhälle i förändring. Där måste kommunen vara aktiv och  
engagerad. Genom ett rikt och stabilt kulturliv skapar vi grunden för tillit och samhörighet  
i det framtida samhället.
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RIKA UPPLEVELSER FÖR ALLA 

Kultur- och fritidspolitiskt program för Kalmar 
kommun 2020-2023

Rika upplevelser för alla. Det är namnet på Kalmar kommuns kultur- och  
fritidspolitiska program som kultur- och fritidsnämndens ledamöter har arbetat 
fram i dialog och samverkan. I vårt arbete med programmet har vi valt att ta  
utgångspunkt i en omvärldsspaning år 2050 och därifrån arbetat oss tillbaka för 
att se hur vi redan idag kan möta de utmaningar som vi ser i spåkulan. Visionen 
om att skapa en livsmiljö präglad av trygghet, tillgänglighet, kvalité, jämställdhet, 
mångfald, öppenhet och nyfikenhet har varit grundläggande.

Kalmar kommun har redan idag ett rikt utbud och vi vill med detta program 
säkerställa fortsatt utveckling. Ett rikt och levande kultur- och fritidsliv är en viktig 
förutsättning för en plats attraktivitet. Det stärker invånarnas känsla av livskvalitet 
och det blir en plats där människor upplever glädje och gemenskap och som har en 
positiv inverkan på trygghet, hälsa och välbefinnande. 

Kultur- och fritidslivet ska vara öppet och tillgängligt. Det ska finnas  
förutsättningar för alla att vara delaktiga. Vi ska ge medborgarna olika former 
av mötesplatser och via dessa kreativa och inspirerade miljöer stimulera till både 
fysisk aktivitet och skapande. Vi ska också ge möjlighet till naturupplevelser 
och rekreation. 

Det är viktigt att alla arbetar för ett kultur- och fritidsliv där kreativitet och  
mångfald tas till vara.  Ett inkluderande kultur- och idrottsliv har betydelse för  
integrationen och för tillvaratagandet av olika influenser och kompetenser.  
Vi ser att mångfald är det normala och vår verksamhet ska vara värdeskapande 
där kvalité går före kvantitet och där kvalité ska ses utifrån den målgrupp  
som verksamheten har. 

Samarbete är nyckeln till att lyckas, samarbete mellan föreningar, kommunen och 
mellan olika aktörer. Det är genom att träffas och samverka som vi får möjlighet att 
diskutera verksamheter och idéer, aktiviteter, värderingar, samarbetsmöjligheter 
och utmaningar som vi står inför. Det är i möten mellan människor, som idéer föds 
och utveckling möjliggörs.  

Kultur- och fritidsnämnden

Marianne Dahlberg (S), ordförande i kultur- och fritidsnämnden
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Vår viljeinriktning
Som ett led i det strategiska arbetet för att nå de övergripande målen erbjuds  
kommunens invånare ett brett och stimulerande utbud av kultur- och  
fritidsaktiviteter för såväl upplevelser som utövande. Barn och ungdomar är en 
prioriterad målgrupp. Verksamheten som erbjuds ska genomsyras av ett antal 
övergripande viljeinriktningar och värdegrund som är så viktiga att de ska vara 
grund för all den verksamhet som kommunen bedriver inom kultur- och fritids-
området, närmare bestämt: demokrati och folkbildning, jämlikhet, jämställdhet, 
mångfald, tillgänglighet, folkhälsa, folkbildning samt klimat och miljö.

Demokrati och folkbildning

Vi ska vara en öppen kommun där alla människor har lika rättigheter och  
möjligheter, dialoger är en del i att ge medborgarna inflytande. Ett rikt kultur- och 
fritidsliv gör en plats attraktiv och stärker invånarnas känsla av livskvalitet, gör att 
människor upplever glädje och gemenskap och har en positiv inverkan på  
trygghet, hälsa och välbefinnande och en förutsättning för en demokratisk  
utveckling. Det ökar förståelsen mellan människor och olika grupper.  
Föreningslivet utgör en viktig grund i vår demokratiska infrastruktur.  
Vi ska fortsätta verka för och skapa förutsättningar för att få fler att engagera sig 
i föreningslivet. Ungdomsinflytande ska säkerställas. Folkbildning genom studie-
förbunden är en resurs i det livslånga lärandet. Studieförbunden har stor betydelse 
för att stärka människors kreativitet och möjligheter till eget skapande. De har 
också en viktig funktion för amatör- och ungdomskulturen, och spelar en viktig 
roll för att främja det mångkulturella samhället. Genom vårt folkbildningsuppdrag 
ska vi bidra till goda lärmiljöer där det finns tid för reflektion och diskussion. Vi 
ska uppmuntra till självlärande och våga lyfta frågan om källkritik. Vi ser stora 
samverkansmöjligheter mellan skolan och våra verksamheter.

Under mandatperioden ska vi:
• fortsätta stödja föreningslivet
• utveckla arbetet kring ungdomsinflytande och demokrati 
• satsa på folkbildning och ge föreningslivet som verkar i vår omvärld bästa möjliga stöd 

och förutsättningar att bidra till kunskap och delaktighet 
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Jämlikhet 

Vi ska värna om allas lika möjligheter och rättigheter att delta oavsett ålder, kön, 
trosuppfattning, etnicitet, funktionsnedsättning, sexuell läggning, könsidentitet, 
könsuttryck eller socioekonomisk status. I vårt arbete med att minska de  
ekonomiska klyftorna ska vi fortsätta erbjuda gratis eller kraftigt subventionerade 
tjänster. Vi ser att värdeskapande verksamheter som bibliotek, fritidsgårdar,  
kulturskola och andra mötesplatser samt mobila resurser som Fritidsbanken är  
viktiga funktioner för att överbrygga ekonomiska hinder för både lärande och 
deltagande. Vi ska fortsätta utveckla både befintliga och nya verksamheter i den 
linjen. Kalmar ska vara en kommun med hög normmedvetenhet och vi ska  
utveckla mötesplatser och göra det möjligt för alla att delta i kultur-  
och fritidsverksamheter.  

Under mandatperioden ska vi:
• öka deltagandet i kultur- och fritidsverksamheterna
• se till att våra verksamheter är hbtqi-certifierade  

5
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Jämställdhet 

Vi ska ligga i nationell framkant inom jämställdhetsområdet. Jämställdhet är ett 
mål i sig liksom det är en förutsättning för ett rikt och öppet kultur- och fritidsliv. 
Jämställdhet uppnås när kvinnor och män, flickor och pojkar eller andra har lika 
rättigheter, villkor, möjligheter och makt att själva forma sina liv och bidra till  
samhällets utveckling. Kultur- och fritidsnämnden har gjort särskilda  
bidragssatsningar för att främja jämställdhetsarbetet. Vår satsning på genussmarta 
fritidsgårdar är ytterligare exempel på att vi menar allvar med att jämställdhets-
säkra våra verksamheter. 

Under mandatperioden ska vi:
• jämställdhetssäkra vår verksamhet
• särskilt fortsätta att utveckla jämställda och genussmarta mötesplatser
• löpande utvärdera och säkerställa att bidragssystemet främjar jämställdhet

6
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Mångfald  

Vi ska främja allas rättigheter och möjligheter till att delta i kultur- och  
fritidslivet och allas möjlighet till kulturupplevelser och eget skapande.  
Kalmar är ett mångkulturellt samhälle och det är viktigt att alla arbetar för ett  
kultur- och fritidsliv där man tar vara på kreativitet och mångfald.  
Ett inkluderande kultur- och idrottsliv har betydelse för integrationen och för 
tillvaratagandet av olika influenser och kompetenser. Vi ser att mångfald är det 
normala och att kulturell och mänsklig mångfald bidrar till kommunens  
attraktivitet. Vi ska skapa förutsättningar för ett rikt, fritt och starkt kulturliv. 
Konst och litteratur utgör en viktig grund för att stärka mångfalden och det är 
viktigt att stötta konstnärer och författare i ett fritt kulturliv. Våra bibliotek är  
viktiga bärare av kunskap och ska vara en arena för mångfald precis som en bred 
kulturskoleverksamhet är viktig ur ett mångfaldsperspektiv. Vår huvudmålgrupp 
är barn och unga men vi ser att vi är en viktig aktör i att också möta efterfrågan på 
ett utbud för äldre. 

Under mandatperioden ska vi:
• säkerställa att våra verksamheter bidrar till mångfald och att vi stödjer ett  

mångfacetterat föreningsliv
• se över hur vi kan stärka mångfalden inom kulturskolans verksamhet

7
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Tillgänglighet 

Vi ska tillhandahålla verksamhetsanpassade, funktionella och genussmarta lokaler 
med hög tillgänglighet oavsett var man bor i kommunen. Våra mötesplatser ska 
vara inbjudande, vara platser där det känns lätt att delta, platser som inte är  
kravlösa men prestationsfria. Vi ser att vi kommer behöva jobba med mobila  
lösningar för att öka tillgängligheten och att samverkan med andra samhälls- 
aktörer är viktiga. Olika former av sociala mötesplatser måste prioriteras.  
Mötesplatserna ska baseras på allas möjlighet att delta. Vi ska skapa en samlad 
plattform för mötesplatser, fysiska och digitala, som svarar upp mot det. Vi vill ha 
en levande kommun och genom närvaro i ytterområden och på landsbygden kan 
vi bidra till en levande kommun. Vi ska rikta aktiviteter när vi identifierar  
områden där det behövs. 

Under mandatperioden ska vi:
• verka för en ökad tillgänglighet med universell utformning som ledstjärna 
• ta fram handlingsprogram för områdesbaserade aktiviteter
• utveckla och bidra till fler fysiska och digitala mötesplatser som är tillgängliga för alla 

Folkhälsa 
 
Vi ska främja verksamheter som stärker besökarnas och deltagarnas  
egenupplevda hälsa, fysiskt såväl som psykiskt, ge stöd och hjälp till att skapa 
egna förutsättningar till en bättre hälsa. Andelen invånare med bra självskattat  
hälsotillstånd är hög i kommunen men det finns skillnader i förutsättningarna för 
att ha en god hälsa mellan olika grupper i samhället. Välfärdsbokslutet som  
upprättas en gång varje mandatperiod, fungerar som stöd och underlag för att 
rikta insatser till de områden där de bäst behövs. Vårt arbete med Fritidsbanken är 
ett viktigt inslag i att ge förutsättningar till rörelse. I syfte att minska hälsoklyftorna 
måste vi värna tillgången till ytor för rörelse och därigenom skapa förutsättningar 
för folkhälsa. Vårt frilufts-politiska program ska synliggöra alla möjligheter att 
komma ut i naturen och blir en viktig pusselbit i arbetet. Vi ska verka för att  
utveckla fysiska lokaler och rum i stadsbilden så som parker och grönområden.  

Under mandatperioden ska vi:
• utifrån välfärdsbokslutet ta fram en handlingsplan för att bidra till ökad folkhälsa
• säkerställa att vår verksamhet och genomförda aktiviteter stöttar folkhälsa
• värna om människans rätt till långsamhet och erbjuda mötesplatser med utrymme för 

lugn och reflektion
• ta fram en handlingsplan för friluftslivsprogrammet
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Miljö och klimat

Kultur- och fritidsnämnden ska prioritera hållbarhetsfrågorna så att Kalmar kan 
fortsätta vara en av Sveriges mest hållbara kommuner och ett föredöme inom  
miljöområdet. Vårt arbete med att bli en fossilbränslefri förvaltning och göra 
skillnad i både det stora och det lilla. Vi ska se till att det finns källsortering i alla 
våra verksamheter och arbeta för en giftfri vardag för både personal och besökare 
till våra verksamheter. Vi ska skapa möjligheter för invånarna att dela, låna och 
konsumera cirkulärt. Våra bibliotek och Fritidsbanken, där man kan låna  
sport- och fritidsutrustning, är goda exempel på detta. Våra stora anläggningar 
såsom fotbollsplaner, grönytor och bad- och friskvårdsanläggningar är vatten- 
krävande. Genom smartare användning och återvinningssystem ser vi att vi skulle 
kunna minska användandet av nyvatten för bevattning. Arbetetet med Bergaviks 
konstgräsplan där utsläppen av mikroplaster har minimerats är ett tydligt exempel 
på där vi kan göra skillnad. Nämnden vill fortsätta vara med och utveckla smarta  
lösningar för att minimera utsläpp av mikroplaster från våra anläggningar 

Under mandatperioden ska vi:
• bidra till kommunens arbete med övergripande miljöpolicy och miljöprogram 

9
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Våra verksamheter och 
ansvarsområden

Kultur- och fritidsnämndes verksamhet  
vänder sig till alla Kalmar kommuns  
invånare och de som besöker vår kommun. 
Föreningsdrivna arrangemang som  
genomförs har hög kvalitet och genom ideella  
krafter erbjuds upplevelser och  
underhållning. Genom starka föreningar och  
framgångsrika evenemang ökar Kalmar sin  
attraktionskraft både för invånare och  
besökare. Kultur- och fritidsnämnden 
verksamhetsområden är en viktig spelare i 
kommunens förmåga att skapa ett  
attraktivt Kalmar. 

Ett rikt och levande kultur- och fritidsliv 
gör en plats attraktiv och stärker invånarnas 
känsla av livskvalitet, en plats där människor 
upplever glädje och gemenskap och som har 
en positiv inverkan på trygghet, hälsa och 
välbefinnande. Kultur- och fritidslivet ska 
vara öppet och tillgängligt. Det ska finnas 
förutsättningar för alla att vara delaktiga. 
I förvaltningen ingår verksamheter som 
bibliotek, fritidsgårdar, kultur, idrott och 
föreningservice, kulturskola, ungdomshuset 
UNIK, kultur- och fritidsfilialen Smedjan 
samt Äventyrsbadet.

Kultur  
Kultur ger mening åt våra liv och bidrar till 
livskvalitet och en god hälsa. Det behövs 
både spets och bredd i kulturen för att 
skapa dynamik. Kulturen bidrar till ökade 
möjligheter för livslångt lärande samt ökad 
tolerans och öppenhet för nya intryck och 
människor. Kultur är också en faktor för att 
utveckla en levande stad och en levande 
region. Ett rikt och varierat kulturutbud 
ökar Kalmars attraktivitet och bidrar till 
att människor vill bo och arbeta i Kalmar. 
Kalmars kulturliv är i första hand byggt 
av och kring ideella krafter, föreningsliv, 
kulturaktörer och fria kulturskapare.  
Kalmar kommun och Kalmar läns 
kulturinstitutioner spelar en viktig roll i 

det lokala kulturlivet och dess utveckling, 
dels genom att stödja kultur i olika 
former, dels genom att själv svara för olika 
kulturaktiviteter och verksamheter.  
Vi ska levandegöra historien och främja ett 
levande kulturarv som bevaras, används 
och utvecklas. Hembygdsrörelsen i Kalmar 
kommun är en viktig part i arbetet  
med kulturarvet. 

Bibliotek  
Biblioteken har en central betydelse för 
människor i alla åldrar och är kommunens 
mest besökta mötesplats. Kalmars bibliotek 
ska vara en attraktiv och kulturell mötesplats 
för alla. Det är en arena för föreningar, 
organisationer och kulturaktörer som 
också ska vara ett offentligt rum för debatt 
och samtal i den demokratiska processen. 
Biblioteken spelar en viktig roll som kreativ 
lärmiljö och en virtuell arena samt vara en 
del av det livslånga lärandet. Filialbiblioteken 
och biblioteksbussen ska vara centrala 
mötesplatser i närområdet, där de ska ha en 
tillgänglighet efter närområdets behov och 
efterfrågan. De ska ha en aktiv roll och vara 
en attraktiv verksamhet i området. 

Föreningar och föreningsstöd  
De ideella föreningarna utgör basen i 
kultur-, idrotts- och fritidsverksamheten. 
Det är därför viktigt att kommunen har en 
kontinuerlig dialog med föreningarna i syfte 
att utveckla förutsättningarna för deras 
verksamheter. De kommunala bidragen är 
till för att stödja föreningarnas verksamhet 
genom att täcka en del av den totala 
kostnaden. Verksamheten i föreningen ska ge 
förutsättningar för att alla ska kunna delta. 
Idrotts- och fritidsföreningarna ska arbeta 
aktivt med grundläggande värderingar, 
genom arbetet med Säker & Trygg Förening. 
Bidrag utgår till föreningarnas barn- och 
ungdomsverksamhet, föreningar med egna 
idrotts- eller andra fritidsanläggningar och 
föreningar som äger och  
driver samlingslokaler.

10
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Idrott, bad och anläggningar  
Kalmaridrotten och allmänheten ska 
erbjudas ändamålsenliga och funktionella 
anläggningar med hög grad av service och 
tillgänglighet. Vi ska arbeta efter ”Idrott i 
Kalmar”, förvaltningens långsiktiga plan 
för idrottsanläggningar. Vår bad- och 
friskvårdsanläggning ska vara en mötesplats 
som tillgodoser kommuninvånarnas 
behov av simskola, fritid, rekreation 
och föreningsverksamhet. Kommunens 
anläggningar ska, genom låga taxor och hög 
tillgänglighet, tillgodose invånarnas och 
föreningarnas behov. Halltider ska fördelas 
och utnyttjas på ett effektivt sätt,  
där jämställdhets- och mångfaldsaspekten  
är viktig. 

Friluftsliv 
Friluftsliv är viktigt för både hälsa, 
välbefinnande och naturförståelse. Naturen 
ska vara tillgänglig för alla, allemansrätten 
är en unik möjlighet för alla att röra sig fritt 
i naturen. Med utgångspunkt från nationella 
mål för friluftspolitiken ska vi utveckla och 
tillgängliggöra förutsättningarna för ett bra 
friluftsliv i Kalmar kommun. Vi ska upplevas 
som en attraktiv friluftskommun med 
stort utbud och hög tillgänglighet för såväl 
invånare som besökare. Friluftslivsarbetet 
ska bidra till livskvalitet och bättre folkhälsa, 
ökad tillgänglighet och trygghet samt öka 
kommunens attraktivitet. 

Ung i Kalmar  
Verksamheten omfattar fem fritidsgårdar, 
ungdomshuset UNIK och kultur- och 
fritidsfilialen Smedjan, alla med målsättning 
att skapa en meningsfull och attraktiv fritid 
av och för unga. Ungas behov och önskemål 
är vägledande för verksamheten, som ska 
vara en stödjande social arena där alla har 
lika stor möjlighet och rättighet att delta.  
Tillsammans med andra aktörer arbetar vi för 
att ge besökarna kontaktyta till vad samhället 
i stort erbjuder när det gäller fritids- 
sysselsättning, hjälp och stöd.  
Vi ser verksamheten som en viktig aktör i det 
förebyggande arbetet och Ung i Kalmar ska 
vara en kompletterande arena för växande, 

med fokus på delaktighet och inflytande,  
social trygghet och trygga uppväxtvillkor 
samt jämställdhet och mångfald. 

Kulturskolan  
Kulturskolan är en frivillig, avgiftsbelagd 
pedagogisk verksamhet som bedrivs på 
barn och ungdomars fritid, med verksamhet 
under hela året. Kulturskolan erbjuder 
eleverna en stor bredd av kreativitet och 
utbildning i olika uttrycksformer, såsom 
musik, musikal, bild, dans, drama/teater, 
drill, nycirkus, skapande samt kör och 
sång. Kulturskolan vill ge alla barn och 
unga likvärdiga möjligheter att utvecklas 
genom kulturutövande i verksamhet med 
hög kvalité och tillgänglighet. Målet är att 
förmedla ett kulturarv till eleverna samtidigt 
som vi satsar på förnyelse och uttrycksformer 
som speglar den tid eleverna själva lever i. 
För att nå målen ska verksamheten utveckla 
samarbeten med andra aktörer inom 
kultur- och fritidsområdet. Utbudet ska 
vara utformat så att det inte utesluter någon 
grupp i samhället, utan stärker och utvecklar 
alla barns och ungas kreativa förutsättningar. 
Genom föreställningar, konserter och 
utställningar får eleverna visa vad de har lärt 
sig och ger andra möjligheten  
att uppleva kultur.
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Samverkan, implementering och uppföljning 
För att få så många som möjligt att vara aktiva och uppleva så länge som möjligt 
måste vi arbeta tillsammans. Folkhälsa och kulturupplevelser ger möjlighet för 
kommunens invånare att må bra och det måste vara en angelägenhet och ett ansvar 
som alla involverade aktörer tar och arbetar för. 

Kultur- och fritidsnämnden är ansvarig för att initiera en utökad dialog och ett  
utökat samarbete mellan olika aktörer. Kalmar kommuns alla nämnder,  
förvaltningar och bolag har tillsammans med föreningslivet och andra aktörer en 
stor potential att få kommunens medborgare att bli mer delaktiga och  
fysiskt aktiva.  

Programmet ska kontinuerligt följas upp och rapporteras och kommer vid behov 
att revideras. Kultur-  och fritidsnämnden ansvarar för uppföljning och  
rapportering till andra nämnder, föreningsliv och andra organisationer/aktörer 
som är med i arbetet. Uppföljning ska ske i samband med tertialuppföljningarna 
och årsredovisning.

Kalmar kommun, Box 611, 391 26 Kalmar

0480–45 00 00 kommun@kalmar.se 


