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Kultur- och fritidspolitiskt program 2016-2021

INLEDNING

För att kunna nå visionen om en växande och attraktiv kommun är det av stor
vikt att kunna erbjuda ett modernt, rikt och varierat kultur- och fritidsutbud.
Avsikten med programmet är att genom sina uttalade viljeinriktningar och sina
övergripande mål, fungera som incitament och planeringsverktyg för det
fortsatta utvecklingsarbetet av kultur- och fritidsverksamheten i Hörby
Kommun.
En handlingsplan med konkreta förslag på åtgärder/särskilda insatser kommer
2-årsvis att kopplas till programmet.
Programmet är framtaget i dialog med medborgare, föreningar och
studieförbund.

Vid upprättande av detta program har hänsyn tagits till följande styrdokument:

Vision Hörby 2020 (Antagen av fullmäktige)
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Översiktsplan 2030 (Antagen av fullmäktige)
Samhällsbyggnadsvision (Antagen av fullmäktige)
Regional Kulturplan 2016-2019 (Antagen av Region Skåne)
Strategi för Svensk idrott (antagen vid RIM maj 2015)
Bibliotekslagen gällandes från 2014-01-01
Biblioteksplan (antagen av KFN)
Måldokument Hörby Museum (antagen KFN)

VISION
Kultur och fritid spelar en avgörande roll för kommunens utveckling och bidrar
till att göra Hörby till en levande och attraktivt kommun att leva, verka och bo i.
Kultur och fritidsaktiviteter i olika former är ett viktigt inslag i den
hälsofrämjande livsstilen. Verksamheterna byggs på demokratisk grund och är
tillgängliga, angelägna och ingår som en självklar del i våra kommuninvånares
liv. Detta skapar grunden till ett friskare liv, större välbefinnande,
medinflytande, kunskapssökande och trygghet.
I Hörby ska kultur och fritid bidra till att alla invånare har möjlighet att må bra,
stimuleras och utvecklas utifrån sina egna förutsättningar.

Prioriterade målområden
Följande målområden är identifierade och prioriterade för perioden

 Barn och Unga
 Delaktighet och Dialog
 Omvärld, trender och forskning
 Mångfald och tillgänglighet
 Mötesplatser och arenor
 Samverkan
 Arrangemang och evenemang för ökad attraktivitet
Utifrån dessa målområden formulera vi våra satsningar och utvecklingar i
handlingsprogram

Barn och Unga
För barn och ungdomar i Hörby ska det finnas goda möjligheter att
komma i kontakt med kultur- och fritidsaktiviteter. Det ska gälla alla
oavsett bakgrund, ekonomiska förhållande, etnisk tillhörighet, kön och
var i kommunen man bor.

Nämnden vill:
- Att verksamheter för barn och unga prioriteras
- Att alla barn ska ha god kännedom om vilka kultur- och
fritidsaktiviteter Hörby erbjuder
- Att kultur- och fritidsverksamhet i alla dess former är en naturlig
beståndsdel i skola och förskola
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Prioritera projekt och initiativ som stimulerar till att aktivera fler barn och
unga



Skapa bättre och mer lockande digitala kommunikationskanaler för utbudet av
aktiviteter riktat till barn och unga



Genom Kulturgarantin garantera alla barn i grundskolan tillgång till
högkvalitativ kultur. Kontinuerligt förändra efter behov och möjligheter



Bedriva uppsökandeverksamhet riktad mot barn och unga.



Större satsning på lovaktiviteter - samordna och planlägga lovaktiviteter på ett
kommunövergripande plan. Utveckla programmen genom rekvirering av
statsbidrag



Öka samarbetet med och mellan kommunens simklubbar med målsättningen
100% simkunnighet i åk 9, samt att så långt det går möta efterfrågan på
simning i förening

Delaktighet och Dialog
Delaktighet är en förutsättning för att kunna erbjuda ett modernt utbud
anpassat för Hörbys invånare.
Genom bred dialog ska Hörbyborna känna sig delaktiga i utformandet av
kultur- och fritidsutbudet.

Nämnden vill:
- Att demokratiska former och forum för brukardialog utvecklas och
stärks
- Att kommunikationen med medborgarna utökas genom fler och
bredare kommunikationsytor
- Att ungdomars inflytande stärks

- Att kultur- och fritidsverksamheterna utvecklas och anpassas i dialog
med brukarna
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Öka direktkontakten med föreningslivets ledare



Involvera medborgare och arrangörer genom attitydundersökningar och
dialogforums



Bredda och utveckla kommunikationsytorna i syfte att möta medborgare och
arrangörer



Hitta tydliga former för ungdomsdemokrati och delaktighet samt göra dessa
kända bland kommunens barn och unga



Skapa forum och dialogmötet kring utveckling av Karnas Backe



Införa en kommunikationstjänst på förvaltningen

Omvärld, trender och forskning
Hörbys kultur- och fritidsliv är rikt och dynamiskt och utformas i
samklang med samtida tendenser och trender.

Nämnden vill:
- Att trender och tendenser fångas in utifrån och implementeras i
kultur- och fritidsverksamheterna
- Att verksamheterna är flexibla och öppna för ständig förändring i syfte
att kunna möta omvärlden
- Att forskningsresultat tas till vara och används för att stärka och
utveckla verksamheterna

- Att trender inom den egenorganiserade fritiden också beaktas
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Implementera Svensk idrotts nya ”strategi 2025 – svensk idrott – världens
bästa” i föreningslivet



Översyn gällande riktlinjer, rutiner, styrdokument mm för att på bästa vis
tillgodose framtidens förväntningar från kommuninvånarna –
Biblioteket – Lågedammsbad - Aktivitetshus



Delta i seminarium på regional såväl som nationell nivå där den senaste tidens
trender och forskning delges



Utveckla den digitala närvaron i verksamheterna, bevaka nya
informationstekniker.

Mångfald och Tillgänglighet
Ett tillgängligt samhälle är en förutsättning för att alla människor ska
kunna vara delaktiga i samhällslivet på lika villkor
I Hörby kommun innebär mångfald att alla människors lika rättigheter
och möjligheter tas tillvara - oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion,
funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Möten mellan
människor med olika bakgrund och erfarenhet är berikande för alla.

Nämnden vill:
- Att alla oavsett individuella och geografiska förutsättningar ska kunna
ta del av ett brett och varierat kultur- och fritidsutbud av hög kvalitet

- Att områden för kultur, fritid och frilufsliv ska vara anpassade så alla
har tillgång till en meningsfull och utvecklande sysselsättning
- Att det kommunala samarbetet ökar för att stärka mångfald och
integration
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Se över bokbussturerna för att öka tillgängligheten för olika grupper.



Utveckla lässtimulans för äldre i samarbete med äldreomsorg



Stärk nyanlända barns villkor och tillgång till kultur- och fritidsverksamheter



Involvera föreningslivet och civilsamhället i integrationsarbetet



Föreningar och evenemangsarrangörer ska stimuleras till att beakta
tillgänglighet och mångfald



Genom idrottens strategi 2025 tillgängliggöra idrotten mer för äldre



Tillgänglighetsanpassning av Hörby Museum

Mötesplatser och Arenor
För att medborgarna ska ha möjlighet till ett meningsfullt liv i samspel
med andra människor behövs mötesplatser och arenor med olika utbud
och inriktningar

Nämnden vill:
- Att välskötta och ändamålsenliga mötesplatser och arenor erbjuds för
kulturupplevelser och eget kulturellt skapande samt för såväl breddsom elitidrott
- Att bostadsnära möjligheter för spontanidrott ska uppmuntras samt
att förutsättningar skapas för fysisk aktivitet i närområdet och i
vardagsmiljön
- Att Hörbys natur- och friluftsområden utvecklas, stärks och synliggörs

- Erbjuda mötesplaster där goda sociala möten kan ske
- Att föreningar uppmuntras att driva egna mötesplatser/arenor
alternativt vara delaktiga i planering och drift av de kommunalt drivna
mötesplatserna
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Lyfta fram, synliggöra och marknadsföra våra befintliga mötesplatser



Verkställa renovering och nybyggnation av Lågehallarna – finna alternativa
möjligheter under byggtid



Utveckla motionsmöjligheterna runt HSC samt skapa ökat samarbete med
Fulltofta naturcentrum



Utreda utvecklingen av Karnas backe som rekreations- och motionsområde



Utreda och besluta om bibliotekets framtida placering, inriktning och innehåll.



Analysera, kartlägga och ta fram gränsdragningar för arbetet med natur- och
friluftsliv mellan kommunens olika förvaltningar



Skapa möjligheter för cykling/mountainbike i Hörby kommun.



Lyfta fram och synliggöra Metropol som en mötesplats för upplevelser, samt
arbeta för framtida utbyggnad för ett utvecklat och breddat
användningsområde (Mötesplats Metropol)

Samverkan
Lokal, regional, nationell och internationell samverkan kommer att få en
allt större betydelse. Samverkan mellan de kommunala verksamheterna,
föreningsliv, studieförbund och näringsliv är en förutsättning för
utveckling.

Nämnden vill:

- Att Kultur- och fritidsverksamheterna ska samverka nära med
studieförbund, föreningsliv, näringsliv och de fria kultur- och
fritidsaktörerna för att på bästa sätt uppfylla den gemensamma
visionen om Hörby som en levande och attraktivt kommun att leva,
verka och bo i
- Att samverkan med regionala och nationella aktörer så som
Skåneidrotten/SISU och Kultur Skåne stärks
- Att samverkan med omkringliggande kommuner utvecklas och stärks
inom kultur- och fritidsområdet
- Att bidrag och stöd till föreningslivet och studieförbund utformas och
anpassas så att intentionerna i det Kultur- och fritidspolitiska
programmet förverkligas
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Samverka med SKNO- kommunerna och Skåneidrotten mot idrottens strategi
2025



Öka samverkan med SKNO och Region skåne inom ramen för kulturutveckling



Utveckla samarbetet mellan Aktivitetshus och föreningsliv



Utveckla stödfunktioner och nätverksplattformer för de kulturella och kreativa
näringarna



Se över stödfunktioner och samverkan med hembygdsföreningar



Se över stödfunktioner till föreningar som bedriver verksamhet för pensionärer



Tillsammans med Hörby KulturSkola stimulera till fler samverkansprojekt för
barn och unga

Arrangemang och Evenemang för ökad attraktivitet
Ett brett och dynamiskt evenemangsutbud är en del av en levande bygd
och en del av en expansiv ort där arbetstillfällen skapas och dit besökare
kommer för att uppleva ortens utbud av aktiviteter och evenemang.

Nämnden vill:
- Att initiera, driva och utveckla evenemang och arrangemang som
stärker bygdens attraktionskraft
- Att aktörer inom kultur- och idrottslivet uppmuntras till att anordna
arrangemang och evenemang
- Att ny- och ombyggnationer av idrottslokaler ska anpassas så idrott på
hög nivå kan bedrivas
- Att aktivt främja god samverkan mellan kultur, fritid, näringsliv,
turism samt det ideella föreningslivet
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I byggnation av Lågehallarna möjliggöra och underlätta för publika
kulturevenemang



Öka samverkan med idrottsföreningarna i arbetet med deras större evenemang



Ta fram en utvecklingsstrategi för Hörby Marknad



Implementera insatser utifrån beslutad evenemangsstrategin (år 2 och 3).



Ta fram en strategi för hur Hörby kan förvalta kulturarvet kring Victoria
Benedictson. Genomlysa möjligheten att lyfta V.B som ett starkare varumärke
för orten.

