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Inledning 
Denna kultur- och fritidspolitiska strategi är avsedd att ersätta de 
nuvarande programmen för kultur och för fritid och idrott, som 
båda antogs 2008. En djupare avsikt med att ersätta två program 
med en strategi är också att tydligare betona de gemensamma 
kopplingarna mellan kultur och fritid för att på så sätt stärka 
området och dess utvecklingspotential. Strategiperioden är 
2016-2024. 

Den kultur- och fritidspolitiska strategin skall på ett dynamiskt sätt 
samspela med Kristianstads vision, där ledorden är Tillväxt, Tanke 
och Trivsel. Ett annat viktigt styrdokument är kommunens övergri-
pande strategiska färdplan mot 2020, som gäller för hela kommun-
koncernen. Den kultur- och fritidspolitiska strategin skall också in-
ordnas i Kristianstads kommuns styrmodell. Det innebär konkret att 
strategin skall brytas ner till det balanserade styrkortet och till de 
årliga handlingsplanerna i dessa, fast med tidsmässigt olika priorite-
ringar sett över hela strategiperioden.  

Strategin består av fem strategiområden med var sin övergripande 
målformulering. Till strategiområdena är kopplade ett antal fokus-
områden med formulerade ambitioner för att underlätta nedbryt-
ningen från strategiområden till konkreta årliga handlingsplaner. 
Flera av fokusområdena kan beröra mer än ett strategiområde och 
flexibiliteten här är viktig att poängtera. För att inte tynga strategin 
med för mycket upprepningar har dock fokusområdena fått en hu-
vudplacering. 



Portalmål  
Det övergripande portalmålet är Livsmöjligheter – Empowerment. 

Kultur- och fritidsverksamheterna är unika genom att de ger redskap 
för människor att förstå sammanhang, att utveckla sina inneboende 
möjligheter och skapa förutsättningar för ett rikare liv. De sociala 
och hälsofrämjande aspekterna av kultur- och fritidsverksamhet är 
ännu inte fullt ut utnyttjade samhälleliga potentialer. I Kristianstads 
kommuns strategiska färdplan lyfts en ökad hållbarhetsambition 
fram utifrån hållbarhetsaspekterna ekonomi, ekologi och social håll-
barhet. Det finns i det offentliga samtalet en tydlig perspektivför-
skjutning i riktning mot social hållbarhet. Satsningar på kultur och 
fritid blir i detta perspektiv viktiga sociala investeringar.  

En avgörande beståndsdel för social hållbarhet är att alla ges möjlig-
het att ta del av ett kultur- och fritidsliv, som innehåller både kvalitet 
i utbudet och rika möjligheter till eget utövande och skapande. Kul-
tur- och fritidsverksamheterna skall bidra till förhöjd livskvalitet och 
aktivt medborgarskap oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, 
etnisk och kulturell tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 
funktionalitet, sexuell läggning eller ålder samt socioekonomiska 
förutsättningar och bostadsort.  

Möjligheterna till inflytande och påverkan bör i detta sammanhang 
särskilt framhållas och strategiska satsningar för att utveckla medin-
flytandet bör prioriteras. 

Men även sett ur ett tillväxt- och attraktivitetsperspektiv spelar kul-
tur- och fritidsfrågorna en nyckelroll. Kristianstads geografiska utse-
ende, med staden, kusten och en stor och varierad landsbygd ger 
både utmaningar och möjligheter. Med en flexibel kultur- och fritids-
politik, som utgår från kommundelarnas olika styrkor och utveckl-
ingsmöjligheter, kan en tydligare profilering ske och också ett nytt 
och mera dynamiskt samspel uppstå mellan stad och landsbygd. 

Av den strategiska färdplanens fyra målområden är det särskilt två 
som har en stark bäring på den kultur- och fritidspolitiska strategin. 
Det är målområdena Hälsa och delaktighet samt Boendemiljö och 
stadsutveckling. De fem olika strategier som redovisas här har i prin-
cip alla en koppling till dessa två målområden.  

 

 



Fem strategier 

• Jämlik kultur och fritid  
(Strategisk färdplan Hälsa och delaktighet) 
Mål: Kristianstads kommun ska vara en föregångare när det 
gäller arbetet för ett verkligt jämlikt kultur- och fritidsliv. 
 
Fokusområden och ambitioner 
Utveckla föreningsstödet efter att en översyn och analys av 
det totala föreningsstödet har genomförts 
Använda Kulturnyckeln som redskap för att nå alla barn och 
ungdomar 
Genomföra en systematisk och långsiktig satsning på flick- 
och damidrott 
Utveckla integrationsarbetet inom verksamheter, institut-
ioner och föreningsliv   
Integrera erfarenheterna från projektet Kultur för äldre i ett 
permanent arbete med kultur och fritid för seniorer 
Förnya arbetet med tillgänglighet utifrån ett bredare per-
spektiv, där den fysiska tillgängligheten är en del 
 

• Förebyggande genom hela livet 
(Strategisk färdplan Hälsa och delaktighet) 
Mål: De hälsofrämjande och förebyggande aspekterna i kul-
tur- och fritidsverksamheterna skall ges en starkare ställning i 
kommunövergripande framtidsstrategier. 
 
Fokusområden och ambitioner 
Stärka kultur- och fritidsområdet i planarbetet 
Effektivisera och bredda användandet av befintliga idrotts- 
och kulturmiljöer 
Utveckla nya miljöer och lokaler för eget utö-
vande/skapande utifrån behov och nya företeelser 
Satsa på läsfrämjande insatser 
Låta det nya badhuset bli en stark inspirationskälla till ett 
hälsofrämjande arbete över hela livscykeln 
Söka nya samarbeten med hälso- och sjukvården 

 

 
 



• Barn och unga  
(Strategisk färdplan Hälsa och delaktighet) 
Mål: Nya möjligheter till eget deltagande och skapande ska 
möjliggöras utifrån ett utvecklat inflytande- och påverkans-
perspektiv  

Fokusområden och ambitioner 
Integrera barnkonventionen i verksamheterna och arbeta 
för att förankra konventionen i föreningslivet 
Stärka det offentliga utbudet för barn och unga 
Vidga barns och ungas deltagande i kultur- och fritidsverk-
samheterna 
Lägga särskilt fokus på gruppen unga vuxna 
Utveckla och stärka kulturpedagogiken 
 

• Den dynamiska staden Kristianstad  
(Strategisk färdplan, Boendemiljö och stadsutveckling)  
Mål: Kultur och fritid skall vara en motor för utveckling av 
stadens attraktionskraft, dess tillväxt och dess mångkulturella 
stadsmiljöer och mötesplatser 

Fokusområden och ambitioner 
Utveckla samspelet mellan kulturinstitutionerna och andra 
aktörer med betydelse för stadens utveckling 
Bidra till att skapa ett mer mångfacetterat evenemangsut-
bud 
Formulera en långsiktig strategisk plan för utvecklingen av 
och samspelet mellan idrottsanläggningarna i staden 
Ge den offentliga konsten en ökad strategisk betydelse för 
stadsutvecklingen 
Använda och förnya kultur- och fritidsverksamheter för att 
bidra till utvecklingen av socioekonomiskt svaga områden 
Driva kultur- och fritidsaspekterna för planeringen av den 
nya stadsdelen Vilans Strandängar 

 

 

 

 



• Natur, kultur och fritid som utvecklingskraft för lands-
bygden  
(Strategisk färdplan Boendemiljö och stadsutveckling) 
 Mål: Kristianstad skall bli en av de ledande friluftskommu-
nerna i landet   
 
Fokusområden och ambitioner 
Profilera orter och landsbygd utifrån unika kultur- och fri-
tidsstyrkor 
Arbeta fram en ny badplan 
Utveckla länkarna mellan friluftsliv och kultur 
Fortsätta arbetet med kulturella kreativa näringar med fo-
kus på perspektivet landsbygdsutveckling 
Finna nya former för driften av småbåtshamnen i Åhus 
 
 
 


