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Fritidspolitiskt program för Fritid är den fria tid som man kan disponera och använda för att öka
Arvidsjaurs kommun
livskvalité och välbefinnande. Det fritidspolitiska programmet ska ange
huvudinriktningar och prioriterade områden inom fritidssektom och
därigenom bidra till att kommunfullmäktiges mål uppfylls.
Fritids- och kulturutskottet beslutade 2012-11-19 § 24 att göra en översyn av
det fritidspolitiska programmet för Arvidsjaurs kommun. En arbetsgrupp
utsågs som avslutade sitt arbete utan att något förslag tagits fram, eftersom
gruppen upplevde att tydliga riktlinjer för arbetet saknades.
Kommunstyrelsen beslutade 2015-09-15 § 193 att utse en ny arbetsgrupp
bestående av Lotta Åman (s), Margoth Holmqvist (v), Bjarne Hald (c) och
kultur- och integrationschef Kristina Grubbström. Fritidschef Katarina
Landstedt har deltagit i gruppens möten. Arbetsgruppen utarbetade ett
förslag som gått på remiss till de politiska partierna. Inga remissyttranden
har lämnats in.
Kommunstyrelsen beslutade 2016-05-10 § 103 att återremittera ärendet för
ytterligare genomlysning av dokumentets innehåll samt synkronisering med
dokumentet Riktlinjer för föreningsstöd.
Arbetsgruppen har överlämnat förslag till fritidspolitiskt program för
Arvidsjaurs kommun.
Kommunfullmäktiges beslut
Bilaga ./.

1. Fritidspolitiskt program för Arvidsjaurs kommun antas.
2. Kommunfullmäktiges beslut 2010-02-22 § 13 upphör att gälla.

Beslutet skickas till:
• Katarina Landstedt
• Kristina Grubbström
•Nänmder och styrelser
•Personalledare
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En attraktiv kommun skall kunna erbjuda medborgare ett rikt och levande fritidsliv för alla. Goda
och meningsfulla levnadsvillkor i alla delar av kommunen är en förutsättning för att människor vill
bo och verka i hela kommunen.

Föreningar och de ideella organisationerna i Arvidsjaurs kommun är en viktig resurs för att skapa
ett socialt nätverk Föreningarna och de ideella organisationerna utvecklar demokratin och
medverkar till en fördjupad kunskap om vår kultur och idetradition samt bedriver en meningsfull
fritidsverksamhet.
Det kommunala uppdraget är att bidra till att utveckla kommunen mot en långsiktigt hållbar
livsmiljö med bra livskvalite.
Kommunen har en viktig roll inom folkhälsoarbetet där fritid-, idrott- och kultur är en del i detta,
som skall ha människans behov av integritet och valfrihet som grund och bygga på sambandet
mellan hälsans villkor och individens förutsättrringar. Ett framgångsrikt folkhälsoarbete förutsätter
bland annat ett gränsöverskridande samarbete mellan kommunen andra aktörer' och
civilsamhällee.
Vision för kommunen: Arvidsjaur växer för en hållbar framtid.
Önskat läge: En attraktiv tillväxtkommun.
Ett fritidspolitiskt program behövs för att beskriva:

• På vilket sätt kommunen planerar och agerar för att bidra till den önskade utvecklingen.
• Hur hela kommunen och de kommunala bolagen bidrar till medborgarnas önskemål och
engagemang inom fritids-, idrotts- och kulturverksamhet.
• Hur vi rillsammans med civilsamhället skall få mesta möjliga effekt.
Kommunens övergripande mål:

- Fritids-, idrotts- och kulturverksamhet skall vara en viktig del i kommunens verksamhet,
utifrån ett helhetstänk med medborgama i centrum.
- Ett rikt och levande fritids-, idrotts- och kulturliv är viktigt för att alla ska bli en del av
kommunen.
Ideella föreningar skall erbjudas tillgång till vissa av komrnunens lokaler och anläggningar utan
kostnad.
- Lagstadgade verksamheter skall erbjudas inom ramen för tillgängliga ekonomiska resurser.
- Ungdomsverksamhet skall prioriteras.

C&v
I Med andra aktörer avses polis, Riksidrottsförbundet, Sisu, församlingen m m.
Med civilsamhället avses ideella föreningar och organisationer.
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Övergripande mål för det fritidspolitiska programmet:
• Erbjuda ett rikt fritids-, idrotts- och kulturliv i syfte att förbättra folkhälsan såväl psykiskt som
fys iskt.
• Ungdomar skall ha möjlighet att påverka sin fritid.
• Alla kommunens medborgare skall ha möjlighet att ta del av de gemensamma resurser som
kommunen erbjuder.
• Stödja föreningar och andra aktörer att utveckla mer aktiviteter för att bredda utbudet och
förbättra integrationen.

Handlingsplan till de fritidspolitiska målen
• Arvidsjaurs kommuns folkhälsa ska vara minst lika bra som Norrbottens läns
genomsnitt.

Mål om folkhälsan

Kommunens folkhälsa skall vara minst lika bra

som länets genomsnitt.
Bedömning

Bedömningsintervaller

Röd
Under snitt i länet.

Gul
Snitt i länet.

Grön
Over snitt i
länet.

• Ungdomar ska ha möjlighet att påverka sin fritid.

Mål om ungdomars möjlighet att
påverka sin fritid,
Bedömning
Bedömningsintervaller

Två dialognäffar med unga i åldem 13-19 år
genomförs årligen.
Röd
Färre än två träffar
genomförs.

GuM
Två träffar
genomförs.

Grön
Två eller fler
träffar
genomförs.

• Öka eller bibehålla antal utövare i de olika idrottsverksamhetema inom Arvidsjaurs
kommun.

Mål om barn och ungas
deltagande i idrottsföreningar.
Bedömning

Bedömningsintervaller

Öka eller bibehålla antalet utövare i de olika
idrottsverksamhetema.
Röd
Minskat antal
utövare.

Gui
Oförändrat antal
utövare.

Gkön.
,

- --

Högre antal
utövare.
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• Två föreningsträffar per år genomförs inom grupperna fritid-, idrotts- eller
kulturföreningar.
Mål om stöd och gemensamma
resurset till medborgare

Två föreningsträffar per år genomförs inom
grupperna fritid- idrotts- eller kukurföreningar.

Bedömning

Röd
Färre än två träffar
genomförs.

Bedömningsinte rvaller

Gul
Två träffar
genomförs.

Grön
Två eller fler
träffar
genomförs.

