Kultur- och fritidspolicy
för Hällefors kommun
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1

Syfte

Syftet med Hällefors kommuns kultur- och fritidspolicy är att skapa ett
övergripande styrdokument som omfattar alla medborgare och;
• Är vägledande i:
- Långsiktiga kultur- och fritidspolitiska mål och satsningar
- Alla kommunens verksamheter med frågor som rör kultur, idrott
och fritidsfrågor
• Bekräftar och motiverar betydelsen av ett tillgängligt kultur-, idrott och
fritidsliv på:
- Individnivå – Erbjuda alla kommuninvånare möjligheter till en rik
och meningsfull fritid, eget kulturellt skapande, kulturella och
idrottsliga upplevelser och möten med och mellan olika kulturidrott- och fritidsyttringar
- Kommunal nivå – Kultur- och fritidsfrågor har en framträdande
roll i kommunens alla verksamheter genom upprättade riktlinjer
och verksamhetsplaner.
- Regional nivå – Använda kultur och fritid strategiskt i kommunens
långsiktiga utvecklingsarbete och samverka med folkbildningen,
regionen och länets övriga kommuner.
• Inspirerar till:
- Samarbeten med olika aktörer inom som utom kommunen
- Ökad delaktighet och påverkan i kultur- idrott och fritidsfrågor
- Utveckling som bidrar till en attraktiv kommun
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Målsättning

Målsättningen med denna policy är att kultur- och fritidsfrågor tydligt ingår i
det kommunövergripande arbetet och i de politiska prioriteringarna där kulturidrott och fritids betydelse som lokaliseringsfaktor, samt betydelsen för god
livskvalitet framhålls för boende, näringsliv, turism och besökare.
Med ambitionen att etablera Hällefors som en betydande kommun i
Bergslagsregionen utgör kultur- idrott och fritidslivet en viktig resurs och
självklar framgångsfaktor för hållbar utveckling i kommunen.
Särskilt ska kommunens verksamhetsmässiga inriktningsmål beaktas.
2.1 Nationella styrdokument
Kultur- och fritidspolicyn följer ett antal styrdokument;
• FN:s konvention om mänskliga rättigheter
• Barnkonventionen (svensk lag sedan 1/1-2020)
• Bibliotekslagen
• Skollagen
• Riksidrottsförbundets verksamhetsidé Idrotten vill och Strategi 2025
• Statens mål med folkbildningen
• Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk
• Agenda 2030

FN:s konvention om mänskliga rättigheter

Artikel 19
Var och en har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar
frihet att utan ingripande hysa åsikter samt söka, ta emot och sprida
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information och idéer med hjälp av alla uttrycksmedel och oberoende av
gränser.
Artikel 24
Var och en har rätt till vila och fritid, innefattande skälig begränsning av
arbetstiden samt regelbunden betald ledighet.
Artikel 27
Var och en har rätt att fritt delta i samhällets kulturella liv, att njuta
av konst samt att få ta del av vetenskapens framsteg och dess förmåner.

Barnkonventionen

Artikel 12
Alla barn har rätt att säga sina åsikter och bli lyssnade på
Artikel 13,14 och 15
Barn har rätt att säga vad de tycker och tänka och tro på vad de vill. De har också rätt att vara
med i grupper och föreningar.
Artikel30
Barn som tillhör en minoritet eller urbefolkning har rätt till sin kultur och sitt språk
Artikel 31
Barn har rätt till lek, vila och fritid

Bibliotekslagen

Varje kommun ska ha ett folkbibliotek. Folkbiblioteken ska vara tillgängliga för alla och
anpassade till användarnas behov. Folkbiblioteken ska främja litteraturens ställning och
intresset för bildning, upplysning, utbildning och forskning, samt kulturell verksamhet i
övrigt.

Skolplanen

Lgr 11
Skolan ska sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela
skoldagen
Elever ska uppleva olika uttryck för kunskaper. De ska få pröva och utveckla olika
uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. Drama, rytmik, dans, musicerande och
skapande i bild, text och form ska vara inslag i skolans verksamhet.
Alla som arbetar i skolan ska verka för att utveckla kontakter med kultur- och arbetsliv,
föreningsliv samt andra verksamheter utanför skolan som kan berika den som en lärandemiljö.

Riksidrottsförbundets verksamhetsidé

Trygg Idrott
Utgår från den värdegrund som idrottsrörelsen gemensamt kommit fram till:
En idrott där alla känner sig välkomna och delaktiga och får delta och
utvecklas efter sina egna förutsättningar. Glädje, gemenskap, demokrati, allas
rätt att få vara med och rent spel.

Folkbildningens mål

I regeringens proposition 2013/14:172
Allas kunskap - allas bildning" "Folkbildningen ska ge alla möjlighet att
tillsammans med andra öka sin kunskap och bildning för personlig utveckling
och delaktighet i samhället."

Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk

De nationella minoritetsspråken ska skyddas och främjas, de nationella
minoriteterna ska kunna behålla och utveckla sin kultur och
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förvaltningsmyndigheterna är skyldiga att informera om minoriteternas
rättigheter och ge dem inflytande i egna frågor.

Agenda 2030

FN har satt upp 17 globala mål för hållbar utveckling, Agenda 2030, och
dessa har blivit definitionen av vad hållbarhet är. De här globala målen
balanserar tre dimensioner av hållbar utveckling – den ekonomiska, den
sociala och den miljömässiga – som alla är väl sammankopplade.
2.2

Regionala styrdokument rörande kultur och fritid

2.2.1

Regionala utvecklingsstrategin (RUS)

2.2.2

Regionala kulturplanen 2020-2023

2.2.3

RF-SISU Örebro län

2.2.4

Örebro läns bildningsförbund

Bland de 10 prioriterade områden finns bland annat:
5. Social sammanhållning och demografi
Att skapa förutsättningar för ett starkt civilsamhälle
10.Upplevelser och evenemang
Öka tillgängligheten och utbudet av kultur, upplevelser och evenemang
Stärka länets attraktionskraft
Den regionala kulturplanen fokuserar på tre utvecklingsmål där samtliga mål
syftar till ett hållbart samhälle med fokus på solidarisk fördelad kultur samt
kultur och hälsa.
RF-SISU Örebro läns uppgift är att stödja, företräda leda och samordna
idrottsrörelsens gemensamma frågor i länet och lokalt samt att bidra till
idrottens utveckling genom folkbildning och utbildning. All verksamhet utgår
från RF och SISU:s verksamhetsidéer och Strategi 2025. RF-SISU Örebro län
verkar i Hällefors för att möta och stödja föreningarnas utveckling med för
Hällefors anpassade insatser. Samverkan sker kring flera insatsområden.
Örebro läns bildningsförbund är folkbildningens regionala
intresseorganisation. Medlemmar är de i länet aktiva 11 studieförbunden, de
sex folkhögskolorna samt Amatörteater samverkan och Regional
biblioteksutveckling. Folkbildningen i Örebro län vill och kan spela en
betydande roll för att skapa en hållbar samhällsutveckling i länet i samverkan
med länets kommuner och Region Örebro län och andra aktörer.
Studieförbundens kulturprogram och föreläsningar skapar liv och
mötesplatser. I körer, musik- och teatergrupper får individer möjlighet att
själva utöva kultur.
På ett par av länets folkhögskolor, bland annat Hällefors folkhögskola, finns
utbildningar som förbereder kulturutövare för att kunna ta ett arbete inom
kultursektorn.
2.3

Hällefors kommunala planer rörande kultur, idrott och fritidKommunala mål och visioner

Hällefors kommuns vision: Hällefors-en attraktiv kommun.
Kommunens verksamhetsidé skapar förutsättningar för de som lever och
verkar i Hällefors kommun. Vi främjar och stimulerar till ett öppet och
tolerant samhälle som bidrar till ett gott och tryggt liv.
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En social, miljömässig och ekonomisk hållbar utveckling av kommunen är en
överordnad målsättning. Samverkan mellan kommunens verksamheter och
mellan kommunen och civilsamhället bidrar till genomförandet av agenda
2030 och de av kommunen prioriterade globala målen.
Kultur- och fritidsfrågor har en framträdande roll i kommunens alla
verksamheter genom att upprätta utvärderingsbara riktlinjer och
verksamhetsplaner för:
- Kulturskola
- Bibliotek
- Kultur i äldreomsorgen
- Föreningsstöd
- Idrotts- och fritidsanläggningar
- Besöksnäring och turism
- Offentlig konst-ägardirektiv Bostadsbolaget i Hällefors AB
2.4

Definierade områden

2.4.1

Prioriterade områden

För att förverkliga riktlinjer och inriktningsmål behöver ett antal strategiskt
viktiga områden definieras. Dessa har utgångspunkt i lokala, regionala och
nationella styrdokument, i nulägesbeskrivning och i omvärldsspaningar.

Tillgång till mötesplatser och främjande av delaktighet och inflytande
Hit hör till exempel
Utveckling av befintliga mötesplatser som idrottsanläggningar, kulturplatser
och övriga mötesplatser
Upplåtelse av lokaler för olika möten
Riktlinjer för lokalbokning
Uppmuntra rådgivande organ som föreningsråd, biblioteksråd, pensionärsoch handikappråd, näringslivsråd med flera
Medborgardialoger

Främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas
Hit hör till exempel
Samverkan med föreningslivet
Riktlinjer och avtal för skötsel av hembygdsgårdarna
Utveckla platser som Krokbornsparken och Björskogsnäs med flera
Möjliggöra aktiviteter som pedagogiskt kulturarvsprogram för skolan

Främja ett starkt föreningsliv för idrotten
Hit hör till exempel
Samverkan med föreningslivet
Ändamålsenliga och trygga miljöer för utövare
Samverkan med idrottens studieförbund RF-SISU Örebro
Upplåtelsen/nolltaxan i anläggningar för barn- och unga

Allas möjlighet till kulturupplevelser, kreativt skapande, idrott och rekreation
Hit hör till exempel
Verksamhetsplaner för kulturskolan och bibliotek,
Riktlinjer för föreningsstöd,
Målen för kultur och fritid i äldre planen
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Utveckling och skötsel av befintliga mötesplatser som idrottsanläggningar,
kulturplatser och övriga lokaler
Aktiviteter såsom Skapande skola, bibliotekets program- och
utställningsverksamhet och föreningsverksamheter
Lovaktiviteter
Kulturgarantin för barn- och unga

Kultur och fritid som lokaliseringsfaktor för kommunens strategiska arbete
Hit hör till exempel
Centrumplanering
Turiststrategin
Besöksnäringsstrategin
Lokalförsörjningsplanen
Friluftsliv
Tillvaratagande av genuina värden och attraktiva miljöer

Hälsofrämjande insatser och tillgängliggöra för alla att vara fysiskt aktiva och
därmed uppnå god livskvalitet.
Hit hör till exempel
Etableringen av det nya badhuset
Möjlighet till livslångt idrottande i förening
Aktiviteter som lovprogram, seniorprogram och övriga arrangemang
Samverkan i länets och regionens olika folkhälsoprojekt såväl internt som
externt

Mångfald, nyskapande och kvalitet stimuleras
Hit hör till exempel
Kommunens ansvar som finskt förvaltningsområde
Idrott på lika villkor
Regionala kulturplanens tre gemensamma mål för länets kommuner
Arrangemang som marknader, festivaler, tävlingar och mässor
Stödet till studieförbund
Utveckling av ljudguider för olika besöksmål
Kulturella och kreativa näringar

Den offentliga konsten och villkor för konstnärligt skapande
Hit hör till exempel
Visning och utlån av den kommunala konsten
Att uppmuntra och utveckla skulpturparksguidning, utställningsverksamhet
Hällefors, en av tre danskommuner i länet
Dansresidens under sommaren
Marknadsföra och uppmuntra utställningar och aktiviteter i bibliotekets
utställningshall ”Terrassen”
Tillämpning av konstnärlig utsmyckning vid byggnationer
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Ansvarsfördelning

Kommunstyrelsens förvaltning ansvarar för revidering av kultur- och fritidspolicyn samt att
utvärderingsbara verksamhetsplaner och riktlinjer finns, i respektive verksamheter, som
omfattas av kultur- och fritidspolicyn (2.3).
Kommunstyrelsen har ansvar för uppföljning av Kultur- och fritidspolicyn och att policyn
antas i kommunfullmäktige.

