Kultur- och fritidsplan
2017-2019
Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden 2016-12-12 § 116
Kultur- och fritidsnämnden 2017-12-07 § 79
Reviderad 2019-02-20 § 33.

Innehåll
1

Inledning
5
1.1
Styrsystem........................................................................................................................ 5
1.1.1
Hudiksvalls kommuns Vision ....................................................................... 5
1.1.2
Övergripande strategier ................................................................................. 5
1.1.3
Kultur- och fritidsplan ................................................................................... 6
1.1.4
Enhetsplan ....................................................................................................... 6
1.2
Kultur- och fritidsförvaltningens organisation .......................................................... 6
1.2.1
Allmän kulturverksamhet .............................................................................. 6
1.2.2
Badhus .............................................................................................................. 6
1.2.3
Bibliotek ........................................................................................................... 7
1.2.4
Social hållbarhet .............................................................................................. 7
1.2.5
Fritidsgårdar..................................................................................................... 7
1.2.6
Föreningsstöd .................................................................................................. 7
1.2.7
Resurscentrum för teknik och naturvetenskap .......................................... 7
1.2.8
Konsumentvägledning ................................................................................... 7
1.2.9
Kultur- och fritidsanläggningar .................................................................... 7
1.2.10 Kulturskolan .................................................................................................... 8

2

Målområden
8
2.1
Social Hållbarhet ............................................................................................................ 8
2.1.1
Mål .................................................................................................................... 8
2.1.2
Aktiviteter ........................................................................................................ 9
2.1.3
Indikatorer ....................................................................................................... 9
2.2
Samhällsplanering........................................................................................................... 9
2.2.1
Mål .................................................................................................................. 10
2.2.2
Aktivitet .......................................................................................................... 10
2.2.3
Indikatorer ..................................................................................................... 10
2.3
Utbud ............................................................................................................................. 10
2.3.1
Mål .................................................................................................................. 11
2.3.2
Aktiviteter ...................................................................................................... 11
2.3.3
Indikatorer ..................................................................................................... 11
2.4
Service ............................................................................................................................ 11
2.4.1
Mål .................................................................................................................. 11
2.4.2
Indikator......................................................................................................... 11
2.5
Utbildning ..................................................................................................................... 12
2.5.1
Mål .................................................................................................................. 12
2.5.2
Aktivitet .......................................................................................................... 12
2.5.3
Indikatorer ..................................................................................................... 12
2.6
Privata aktörer inom kultur och fritid ....................................................................... 13
2.6.1
Mål .................................................................................................................. 13
2.7
Föreningsliv................................................................................................................... 13
2.7.1
Mål .................................................................................................................. 13
2.7.2
Indikator......................................................................................................... 13
2.7.3
Aktivitet .......................................................................................................... 14
2.8
Landsbygd ..................................................................................................................... 14
2.8.1
Mål .................................................................................................................. 14
2.8.2
Indikatorer ..................................................................................................... 14
2.8.3
Aktivitet .......................................................................................................... 14
2.9
Miljö ............................................................................................................................... 15

2.10

2.9.1
Mål .................................................................................................................. 15
2.9.2
Aktivitet .......................................................................................................... 15
2.9.3
Åtgärder från kommunfullmäktige ............................................................ 15
2.9.4
Indikator......................................................................................................... 15
Förvaltning .................................................................................................................... 16
2.10.1 Mål .................................................................................................................. 16
2.10.2 Indikator......................................................................................................... 16
2.10.3 Aktivitet .......................................................................................................... 16

3

Vision
16
3.1
Idrottshall ...................................................................................................................... 16
3.1.1
Aktivitet .......................................................................................................... 16
3.2
Kultur- och aktivitetshus ............................................................................................ 17
3.2.1
Aktivitet .......................................................................................................... 17
3.3
Drogfri skolavslutning................................................................................................. 17

4

Sammanställning av nämndens mål

2

1

Inledning

Hudiksvall är en attraktiv kommun att bo i, med goda möjligheter till en rik och aktiv
fritid, med närhet till naturen och havet. I kommunen erbjuds möjlighet till
omväxlande, roliga och spännande kultur- och fritidsaktiviteter genom ett stort antal
ideella föreningar och en mångfald av fritids- och idrottsanläggningar. Våra
verksamheter och anläggningar erbjuder mötesplatser i den offentliga miljön.
Hudiksvalls kommun har även unika kulturhistoriska värden att värna om. För att
kommunens invånare ska känna och uppleva livskvalitet, är det viktigt med tillgång
till en meningsfull fritid. Utbudet av kultur- och fritidsverksamheter påverkar i hög
grad en kommuns attraktionskraft, vilket inte bara gäller för de som redan bor i
kommunen, utan även för de som tänker sig att besöka, flytta till eller etablera företag
i kommunen.
Ur Hudiksvalls kommuns kultur- och fritidsstrategi: Kultur- och fritidsutbudet ger
förutsättningar för en kommun som utvecklar, inspirerar och ger modet att prova
något nytt, att ta ett steg till. Du som bor och verkar i vår kommun ska känna att
Hudiksvall är kommunen som ger dig möjlighet att vara den du är och göra det du
vill och kan göra. Det ska finnas möjlighet och förutsättningar för dig som vill lära
dig nya saker eller utveckla dina fritidsintressen. Denna ambition gäller hela
Hudiksvall och alla våra kommundelar.
1.1

Styrsystem

1.1.1

Hudiksvalls kommuns Vision

Hudiksvalls kommuns Vision är ” Sveriges bästa kommun att leva och verka i – med 50 000
invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050”. För att nå det målet har fullmäktige
beslutat om tre övergripande mål som alla förvaltningar ska arbeta för:
•

Samhällstjänster av högsta kvalitet

•

Blomstrande näringsliv

•

Attraktiv och hållbar livsmiljö

1.1.2

Övergripande strategier

Följande övergripande strategidokument berör kultur- och fritidsnämnden: kulturoch fritidsstrategin, strategi för miljömålsarbete, utvecklingsstrategi för Hudiksvalls
landsbygd och kommunens översiktsplan.
Kultur- och fritidsstrategin gäller för alla nämnder i Hudiksvalls kommun. Strategins
uppgift är att tala om vilken ambition kommunen har, gällande kultur- och
fritidsfrågor.
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1.1.3

Kultur- och fritidsplan

Kultur- och fritidsnämnden har i uppgift att arbeta med utveckling, uppföljning och
utvärdering av verksamheterna inom sitt ansvarsområde och antar för det ändamålet
en kultur- och fritidsplan som har till uppgift att ange mål och riktlinjer samt att
fungera som planeringsunderlag för den framtida verksamheten, men även att ligga
som grund för att utveckla Hudiksvalls kommuns kultur- och fritidsutbud. Kulturoch fritidsplanen följs upp av nämnden årligen.
1.1.4

Enhetsplan

Varje enhet, inom kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde, har i uppdrag att
konkretisera kultur- och fritidsplanen inom respektive enhet. Enhetsplanerna följs
upp muntligen till nämnden.
1.2
Kultur- och fritidsförvaltningens organisation
Kultur- och fritidsförvaltningens uppdrag är att tillsammans med ett aktivt och
engagerat föreningsliv erbjuda kommunens invånare möjligheter till en rik fritid
genom ett brett utbud av kultur- och fritidsaktiviteter. Kultur- och
fritidsförvaltningen ansvarar för badhus, idrottshallar, fritidsgårdar, bibliotek,
kulturskola, offentlig scenkonst, Mulle Meck, KomTek, Hudiksvalls teater och kultur
i förskola och skola. Även frågor om strategisk kultur- och fritidsutveckling, det
rörliga friluftslivet, social hållbarhet, ungdomsinflytande, konsumentvägledning och
lotteritillstånd ingår i förvaltningens ansvarsområde. Föreningarna svarar för en stor
del av kultur- och fritidsverksamheterna i kommunen. Att stärka och stödja
föreningslivet utgör därför en stor del av nämndens arbete.
1.2.1

Allmän kulturverksamhet

Allmänkulturen arrangerar kultur i första hand för barn och unga. Man har en
samordnande roll mellan föreningslivet och mellan olika kulturinstitutioner inom och
utanför kommunens gränser. Allmänkulturen arbetar mycket tillsammans med skolan
i olika kulturprojekt. Kulturutvecklarna stöttar föreningslivet med exempelvis bidrag
och råd inför att anordna olika arrangemang. Man ansvarar även för kommunens
konstsamling.
1.2.2

Badhus

Hudiksvalls kommun driver badhus i Delsbo, Hudiksvall och Iggesund. Badhusen
erbjuder varierande öppettider och ett stort utbud av aktiviteter tex. babysim,
simskolor och vattengymnastik. Baden satsar även på bastukulturen i olika former.
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1.2.3

Bibliotek

Hudiksvalls kommun driver ett huvudbibliotek och sju filialbibliotek vilka är
integrerade folk- och skolbibliotek. Ett av filialbiblioteken är bokbuss. Bibliotek finns
i: Delsbo, Enånger, Sörforsa, Friggesund, Iggesund, och Näsviken. Därutöver drivs
Bromangymnasiets bibliotek som en del av Hudiksvalls bibliotek. Huvudbiblioteket
ligger i centrala Hudiksvall. Biblioteken genomför olika arrangemang och projekt,
som exempelvis läsfrämjande projekt för barn och unga.
1.2.4

Social hållbarhet

Kultur- och fritidsförvaltningen har i uppdrag att arbeta med strategiska
folkhälsofrågor och ungdomsinflytande i Hudiksvalls kommun. Dessa områden är
övergripande och riktar sig mot alla förvaltningar inom kommunen.
Förvaltningen har även ett ansvar för integrationsfrågor i samverkan med
föreningslivet.
1.2.5

Fritidsgårdar

Hudiksvalls kommun driver fem fritidsgårdar. Dessa finns i: Delsbo, Näsviken,
Sörforsa, Iggesund och Hudiksvall. I samverkan med de unga erbjuder
fritidsgårdarna aktiviteter av olika slag och är viktiga som positiva ungdomsmiljöer.
1.2.6

Föreningsstöd

Kultur- och fritidsnämnden har i uppdrag att stötta kommunens ideella föreningar
med olika bidrag och bidrar därigenom till ett brett kultur- och fritidsliv i hela
kommunen. Förvaltningen ansvarar för att stötta evenemang av större karaktär.
1.2.7

Resurscentrum för teknik och naturvetenskap

Verksamheterna, Mulle Meck, KomTek och NTA (Naturvetenskap och Teknik för
Alla), arbetar med teknik, naturvetenskap och entreprenörskap för barn och unga.
Här arbetas det med att ge barn, unga och vuxna en bredare utbildning inom teknik.
Verksamheterna är komplement till lärandet i skola och arbetsliv. Utbildning sker till
största delen inom skolan, men vänder sig även till företag och privatpersoner. Mulle
Meck är dessutom ett viktigt besöksmål.
1.2.8

Konsumentvägledning

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för Hudiksvalls kommuns
konsumentvägledning. Verksamheten har en jourtelefon och det finns möjlighet till
tidsbokning.
1.2.9

Kultur- och fritidsanläggningar

Kultur- och fritidsnämnden arbetar med utvecklingen av kommunens kultur- och
fritidsanläggningar samt verksamhet och uthyrning av sex idrottshallar, arton
gymnastiksalar, tre badhus och en teater.
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1.2.10

Kulturskolan

Kulturskolans frivilligverksamhet utbildar barn och unga inom musik, bild, dans och
drama. Undervisningen är förlagd utanför skoltid och sker dels i grupp och dels
enskilt. Dessutom görs flera olika projekt tillsammans med förskola och grundskola.
Frivilligverksamheten bedrivs i två lokaler centralt i Hudiksvall samt på skolor ute i
kommunen.

2

Målområden

2.1
Social Hållbarhet
Kultur- och fritidsaktiviteter främjar fysisk aktivitet och hälsa, skapar mening samt
bygger kompetens. Social hållbarhet innebär att systematiska hinder för att uppnå
hälsa, mening, kompetens och inflytande undanröjs. Dessutom ska människors lika
rättigheter och värde erkännas.
Social hållbarhet inom kultur och fritidsnämnden i Hudiksvall innebär att ta bort
direkta eller indirekta hinder för olika målgrupper, att ta del av och ha inflytande över
kultur- och fritidslivet. Människors lika rättigheter respekteras och stärks. Genom
nämndens folkhälsoarbete stärks den fysiska hälsan. För att uppnå social hållbarhet
krävs bland annat att kultur- och fritidsnämndens enheter har ett normkritiskt
förhållningssätt.
Nämndens kommunövergripande strategiska samordningsansvar för social hållbarhet
innebär att öka kunskapen, analysera och ta initiativ till förändringsarbete för socialt
hållbar ledning och styrning specifikt folkhälsa och ungas delaktighet.
2.1.1

Mål

Från kommunfullmäktige

Att bidra till ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart samhälle.
Kultur- och fritidsnämndens egna mål

Att Hudiksvalls kommuns kultur- och fritidsverksamhet är tillgänglig och
inkluderande för alla. Särskilt prioriteras att nå barn, unga och unga vuxna (upp till
och med 25 år), utlandsfödda och personer med funktionsvariation.
Att öka barns och ungas delaktighet i nämndens och förvaltningens beslutsprocesser.
Utgångspunkten ska vara i enheterna och med särskilt fokus på dem som upplever
låg grad av delaktighet.
Positiva effekter av samarbetet mellan förvaltningens olika enheter utvecklas.
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2.1.2

Aktiviteter

Att utveckla mätmetoder för nämndens verksamheter som ger jämförelsesiffror för
olika prioriterade målgrupper.
Att arbeta bort hinder så HBTQ-personer känner sig välkomna till kultur- och
fritidsnämndens verksamheter.
Särskilt uppdrag från KF: Att samordna och följa upp arbetet med att, tillsammans
med övriga nämnder, utarbeta en kommunövergripande handlingsplan för barns och
ungas delaktighet i kommunala processer. Ge KF återrapport om barn och ungas
delaktighet i samband med bokslut.
Särskilt uppdrag från KF: Öka barn och ungas delaktighet i kommunala
beslutsprocesser.
Särskilt uppdrag från KF: Att genomföra aktiviteter med syfte att få ett mer tillåtande
och tolerant samhälle, med fokus på HBTQ.
Särskilt uppdrag från KF: Att genomföra aktiviteter med syfte att få ett mer tillåtande
och tolerant samhälle, med fokus på integration.
Särskilt uppdrag från KF: att tillsammans med KS och SOM ta fram ett
hållbarhetsraster som nämnderna kan använda i beslutsprocesser för att se hur
förslag till beslut svarar upp emot ekokommunens hållbarhetsprocess.
Särskilt uppdrag från KF: I samarbete med Kfn, Som, Glysisvallen och föreningslivet
som en del i lovaktiviteterna undersöka möjligheten att organisera spontan
nattfotboll på olika platser i kommunen.
2.1.3

Indikatorer

Från kommunfullmäktige

Andel kommuninvånare 16-84 år med bra självskattat hälsotillstånd.
Andel kommuninvånare 16-84 år med avsaknad av tillit till andra.
Antal forum för ungas delaktighet i förvaltning och nämnd.
Andel elever i LUPP-undersökningen som tycker att man har goda möjligheter att
föra fram sina åsikter till de som bestämmer i kommunen.

2.2
Samhällsplanering
Genom samhällsplaneringen skapas goda förutsättningar för kultur och fritidsliv i
fysiska miljöer som är tillgängliga, trygga och uppmuntrar till kontakt och möten
mellan människor. Kultur- och fritidsnämndens roll i samhällsplaneringen är
framförallt att vara samverkanspart med övriga nämnder, t.ex. då det gäller att skapa
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sociala mötesplatser för alla, miljöer som stimulerar till rörelse, vardagsmotion och
spontanidrott eller frilufts- och rekreationsområden av hög kvalitet i hela kommunen.
2.2.1

Mål

Kultur- och fritidsnämndens egna mål

Att befintliga anläggningar stärks i funktionen som mötesplatser för olika
målgrupper.
Att i kommunens långsiktiga samhällsplanering skapa förutsättningar för ytor och
områden av god kvalitet och utvecklingspotential, avsatta för rekreation, idrott,
friluftsliv, kultur och kulturmiljöer.

2.2.2

Aktivitet

Särskilt uppdrag från KF: Utreda möjlighet att skapa ett gemensamt kulturkvarter för
historia och framtid
Särskilt uppdrag från KF: Tilläggsuppdrag översiktsplanearbetet, ta fram ämpliga
områden för idrott och fritidsaktiviteter i syfte att möta framtida behov.
Särskilt uppdrag från KF: Samverkan med Visit Glada Hudik utveckla inre hamnen
till att bli ett mer attraktivt besöksmål och startpunkt för skärgårdsturism.

2.2.3

Indikatorer

Kultur- och fritidsnämndens egna indikatorer

Medverkan i antal tvärsektoriella möten för samhällsplanering per år. Mål, en ökning
från 2016 – 9 st möten.
2.3
Utbud
Från Hudiksvalls kommuns kultur- och fritidsstrategi: Kultur- och fritidsutbudet ska
vara brett och tillgängliggöras för alla.
Kultur- och fritidsutbudet i kommunen fyller en rad olika funktioner. Genom kulturoch fritidssektors möjlighet att skapa sammanhang, möjligheter att uttrycka sig på
olika sätt, möjlighet att utmana sig själv och möjligheter att röra på sig gynnas
samhällsutveckling, folkhälsa och tillväxt. Olika individer har olika intressen, behov
och förutsättningar.
Kultur- och fritidsnämnden har med sina resurser en uppgift att stärka befintligt
utbud. Men också att vara ett komplement för att skapa en större bredd i utbudet
och stötta nya intresseområden och aktörer.
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2.3.1

Mål

Kultur- och fritidsnämndens egna mål

Att kultur- och fritid är en naturlig knutpunkt och informationskanal mellan
föreningsliv utbud och allmänhet.
2.3.2

Aktiviteter

Fortsatt arbete med bidragsutredningen.
2.3.3

Indikatorer

Kultur- och fritidsnämndens egna indikatorer

Antal nya bidragssökande.
Antal föreningar i föreningsregistret.

2.4
Service
Ett av Hudiksvalls kommuns övergripande mål är samhällstjänster av högsta kvalitet.
För att kultur- och fritidsnämnden ska bidra till detta mål krävs en snabbfotad och
serviceinriktad förvaltning.
Förvaltningen ska erbjuda god service som bygger på jämställdhet och jämlikhet. Ett
verktyg är medborgardialoger för förbättrad service. Kultur-och fritidsnämndens
verksamheter ska vara öppna för samtal med kommuninvånarna.
2.4.1

Mål

Från kommunfullmäktige

Förbättrad service – bemötande snabbhet, enkelhet
Ökad kvalitet i våra verksamheter.
2.4.2

Indikator

Från kultur- och fritidsnämnden

Antal besökare/elever per verksamhet.
Andel besök på bibliotek, fritidsgårdar och badhus per kommundel.
Alla verksamheter och nämnden ska ha forum för unga att vara delaktiga i
verksamheten och i beslutsprocesser.
Antal medborgardialoger, inklusive föreningsmöten per enhet.
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2.5
Utbildning
I dagen samhällsdebatt är det ett stort fokus på frågor som rör lärande på olika sätt.
Olika utredningar visar att så väl kulturutövande som idrottande gynnar inlärning i
skolan. Vikten av att skapa goda förutsättningar för livslångt lärande
uppmärksammas, både för organiserad som oorganiserad verksamhet. Ökad
läsförståelse är viktigt ut ett demokratiskt perspektiv.
Kultur- och fritidsnämndens verksamheter agerar på många olika sätt, både direkt
och indirekt, för att underlätta lärande. Verksamheterna samverkar med skolan på en
rad olika sätt. (Se aktuell inventering Dnr 2016-142-809)
2.5.1

Mål

Från kommunfullmäktige

Öka måluppfyllelsen i vår utbildningsverksamhet
Kultur- och fritidsnämndens egna mål

Ökad läsförståelse och kreativitet
Bidra till att öka pedagogernas kompetens inom teknik, naturvetenskap och
entreprenöriellt lärande.
Ökad simkunnighet bland barn.
2.5.2

Aktivitet

Särskilt uppdrag från KF: Skapa innovationsrika och entreprenörvänliga miljöer.
Under 2019 ska ett förslag till kulturgaranti för skolan presenteras för
lärandenämnden.
2.5.3

Indikatorer

Från kommunfullmäktige:

Simkunniga barn årskurs 3.
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2.6
Privata aktörer inom kultur och fritid
Det är aktörerna vid sidan av kommunen som i första hand bär upp Hudiksvalls
kultur- och fritidsliv. I arbetet med kommunens vision om ett blomstrande näringsliv
ska vi komma ihåg att det finns lokala företag inom kultur- och fritidssektorn. Utöver
företagen så finns det yrkesverksamma personer inom både kultur- och
fritidsområdet. För utbudet av kultur- och fritidsaktiviteter i kommunen är det dock
amatörer och många ideella människor som oftast engagerar sig genom föreningslivet
som utgör basen.
I Hudiksvalls kommun vill kultur- och fritidsnämnden fokusera på utvecklingen av
den kreativa sektorn inom så väl kultur- som fritidsområdet. Kultur- och
fritidsförvaltningens arbete inom detta område är inriktat mot samverkan och
nätverkande. För företagsrådgivning hänvisas till kommunens näringslivsbolag HNA.
2.6.1

Mål

Kultur- och fritidsnämndens egna mål

Kultur och fritid ska öka samverkan med den kreativa sektorn i kommunen.

2.7
Föreningsliv
För föreningslivet är kultur- och fritidsförvaltningen ”En väg in” till kommunen.
Nämnden har en rad olika resurser som kan vara till stöd för föreningslivet:


bidrag



lokaler/anläggningar



nätverk/kompetens

Arbetet med kultur- och fritidsnämndens bidragsöversyn fortsätter.
2.7.1

Mål

Kultur- och fritidsnämndens egna mål

Att kultur- och fritidsförvaltningen är en naturlig knutpunkt och informationskanal
mellan föreningsliv utbud och allmänhet.
Tydliga, opartiska och logiska bidragsregler.

2.7.2

Indikator

Kultur- och fritidsnämndens egna indikatorer

Antal beslut om uppdaterade bidragsregler.
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2.7.3

Aktivitet

Särskilt uppdrag från KF: Tillsammans med Arbetsförmedlingen, KS och SOM
initiera dialogen med den ideella sektorn för att erbjuda möjligheten till extratjänster.
Särskilt uppdrag från KF: Stödja föreningslivet och civilsamhället genom att stötta
”idéburet offentligt partnerskap”.

2.8
Landsbygd
I Hudiksvalls kommun bor c:a 60% av invånarna på landsbygden. Detta leder till att
landsbygdsfrågorna får extra stor betydelse. Det är viktigt att kommunens utbud når
hela kommunen och att föreningar i alla delar av kommunen ges goda villkor för att
bedriva sin verksamhet.
2.8.1

Mål

Kultur- och fritidsnämndens egna mål

Kultur- och fritidsnämnden ska med alla sina verksamheter se till hela kommunen
såväl i stad som på landsbygd.
2.8.2

Indikatorer

Från kommunfullmäktige:

Andel elever i kulturskolan per kommundel.
Kultur- och fritidsnämndens egna indikatorer

Andel besök på bibliotek, fritidsgårdar och badhus per kommundel.
2.8.3

Aktivitet

Särskilt uppdrag från KF: Rullande medborgarkontor (utveckling av biblioteks- och
demokratibussen)
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2.9

Miljö

2.9.1

Mål

Kommunfullmäktiges verksamhetsmål

Bidra med ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet
Kultur- och fritidsnämndens egna mål

Samtliga nämnder har beslutat om följande miljömål:


val av nyttjande av kommunala fordon, inköp av varor och tjänster samt
tjänsteresor. Tillämpning för trafik och resor styr tjänsteresorna,



val av övrig kommunal energianvändning, där nämnden är beställare,



minska behovet av transporter,



spara energi, genom energieffektivisering eller förändring av rutiner,



minska matsvinnet,



öka andelen återvunnet material, och minska mängden kärlavfall, samt

att åtgärderna årligen följs upp av nämnden i kommunens årsredovisning.
Under 2019 ska nämnden särskilt prioritera sopsortering inom sina
verksamhetsområden
2.9.2

Aktivitet

Särskilt uppdrag från KF: Öka andelen användning av ekologiska produkter.
Särskilt uppdrag från KF: Arbeta enligt intentionerna om hållbar utveckling i agenda
2030
2.9.3

Åtgärder från kommunfullmäktige

Tillämpa hållbarhetsbedömningen
Hållbara rutiner för handläggning
2.9.4

Indikator

Kultur- och fritidsnämndens egna indikatorer

Sopsortering är införd på kultur- och fritidsnämndens allmänna platser
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2.10

Förvaltning

2.10.1

Mål

Från kommunfullmäktige

Minska sjukskrivningarna.
Effektivisering genom behovsstyrd digitalisering.
2.10.2

Indikator

Från kommunfullmäktige

Sjukfrånvaro av ordinarie timmar.
Varav sjukfrånvaro mer än 60 dagar.
2.10.3

Aktivitet

Särskilt uppdrag från KF: Arbeta efter en modell som ett led i att förbättra
arbetsmiljön och öka frisknärvaron.
Särskilt uppdrag från KF: Inga nya projekt startas upp som inte är kostnadsneutrala
och kan leda till förbättrad och effektivare verksamhet.
Särskilt uppdrag från KF: System för medarbetarna att göra lönekarriär.
Särskilt uppdrag från KF: Inom givna ramar införa begreppet heltid som norm i den
kommunala förvaltningen.

3

Vision

Frågor att förhålla sig till i framtida planering.
3.1
Idrottshall
I juni 2016 presenterade hallutredningen sitt förslag och kommunstyrelsen beslutade
”att en ny idrottshall med läktare planeras…” samt ”att placering av idrottshallen ska
inarbetas i kommunens översiktsplan”.
3.1.1

Aktivitet

Att ta höjd för prospektering och byggnation av idrottshall.
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3.2
Kultur- och aktivitetshus
Det finns många olika tankar om vilka möjligheter som kan öppnas om så många
som möjligt av kultur-och fritidsnämndens ansvarsområden samlas under ett tak i ett
så kallat kultur- och aktivitetshus.
3.2.1

Aktivitet

Idéarbetet inleds runt ett Kultur- och aktivitetshus. Ett sådant hus kan exempelvis
innehålla bibliotek, föreningslokaler, öppen scen, stor scen, möteslokaler och
fritidsgård.
3.3
Drogfri skolavslutning
Kultur- och fritidsnämnden har fått tagit över kommunens ansvar för evenemang.
Det är många aktörer som önskar stöd för en rad olika evenemang och de
ekonomiska resurserna är begränsade. Ett alternativ kan vara att göra en storsatsning
på några färre, men större evenemang. En drogfri skolavslutning kan vara ett
alternativ som stärker nämndens ambitioner om social hållbarhet och hälsa.
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4

2

Sammanställning av nämndens mål

Kommunfullmäktiges
verksamhetsmål

Mål

Indikator

Mätmetod

Kultur- och fritidsplanens
målområde

Öka måluppfyllelsen i vår
utbildningsverksamhet *

Ökad simkunnighet bland barn

Simkunniga barn årskurs 3*

Uppgift från badhus och
hallar, uppdelat på kön.

Lärande

Kultur- och fritidsnämnden ska
med alla sina verksamheter se till
hela kommunen såväl i stad som
på landsbygd.

Antal besökare/elever per
verksamhet och del av
kommunen.

Uppgifter från
verksamheterna, uppdelat på
kön där det är möjligt.

Landsbygd

Bidra till att öka pedagogernas
kompetens inom teknik,
naturvetenskap och
entreprenöriellt lärande.

Antal fortbildningar

Uppgift från Mulle Meck

Lärande

Ökad läsförståelse och kreativitet

Genomförda aktiviteter

Uppgifter från
verksamheterna

Lärande

Kommunfullmäktiges
verksamhetsmål

Mål

Minska sjukskrivningarna*

Kommunfullmäktiges
verksamhetsmål

Mål

Ökad kvalitet i våra
verksamheter*

Att kultur- och fritid är en naturlig
knutpunkt och informationskanal
mellan föreningsliv utbud och
allmänhet.

3

Indikator

Mätmetod

Kultur- och fritidsplanens
målområde

Sjukfrånvaro av ordinarie timmar

Hypergene

Förvaltning

Varav sjukfrånvaro mer än 60
dagar

Hypergene

Förvaltning

Indikator

Mätmetod

Kultur- och fritidsplanens
målområde

Öppna timmar under året på
bibliotek, fritidsgårdar, Mulle
Meck och badhus.*

Uppgifter från
verksamheterna

Service

Antal medborgardialoger,
inklusive föreningsmöten per
enhet.

Uppgifter från
verksamheterna

Service

Antal nya bidragssökande.

Uppgift från kultur- och
fritidskontoret

Utbud samt Föreningsliv

Föreningsbesök/föreningar med
verksamhetsstöd.*

Uppgifter från
verksamheterna

Föreningsliv

Tydliga, opartiska och logiska
bidragsregler.

Kommunfullmäktiges
verksamhetsmål
Förbättrad service bemötande, snabbhet,
enkelhet*
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Antal beslut om uppdaterade
bidragsregler.

Föreningsliv

Antal föreningar i
föreningsregistret.

Uppgift från kultur- och
fritidskontoret

Utbud

Kultur och fritid ska öka
samverkan med den kreativa
sektorn i kommunen.

Aktiviteter

Uppgifter från
verksamheterna

Privata aktörer inom kultur
och fritid

Mål

Indikator

Mätmetod

Kultur- och fritidsplanens
målområde

Öppna timmar under året på
bibliotek, fritidsgårdar, Mulle
Meck och badhus.*

Uppgifter från
verksamheterna,

Service

Öppna timmar under året på
bibliotek, fritidsgårdar, Mulle
Meck och badhus per
kommundel

Uppgifter från
verksamheterna,

Service

Antal besökare/elever per
verksamhet.

Uppgifter från
verksamheterna, uppdelat på
kön där det är möjligt.

Service
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Andel besök på bibliotek,
fritidsgårdar och badhus per
kommundel

Kommundel, enligt
nyckelkodsområdenas nivå 2,
uppdelat på kön där det är
möjligt.

Service samt Landsbygd

Kommunfullmäktiges
verksamhetsmål

Mål

Indikator

Mätmetod

Kultur- och fritidsplanens
målområde

Bidra med ekologisk, ekonomisk
och social hållbarhet*

Andel kommuninvånare 16-84 år
med bra självskattat
hälsotillstånd.*

Andel med stillasittande fritid i
befolkningen.

Nationella folkhälsoenkäten,
Hälsa på Lika Villkor, uppdelat
på kön

Social hållbarhet

Andel kommuninvånare 16-84 år
med avsaknad av tillit till andra.*

Andel med lågt socialt
deltagande.

Nationella folkhälsoenkäten,
Hälsa på Lika Villkor, uppdelat
på kön

Social hållbarhet

Antal forum för ungas delaktighet
i förvaltning och nämnd.

Uppgifter från
verksamheterna

Social hållbarhet

Andel elever i LUPPundersökningen som tycker att
man har goda möjligheter att föra
fram sina åsikter till de som
bestämmer.

LUPP-undersökningen

Social hållbarhet
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Att Hudiksvalls kommuns kulturoch fritidsverksamhet är
tillgänglig och inkluderande för
alla. Särskilt prioriteras att nå
barn, unga och unga vuxna (upp
till och med 25 år), utlandsfödda
och funktionsnedsatta.

Aktiviteter

Uppgifter från
verksamheterna

Social hållbarhet

Att öka barns och ungas
delaktighet i nämndens och
förvaltningens beslutsprocesser.*
Utgångspunkten ska vara i
enheterna och med särskilt fokus
på dem som upplever låg grad av
delaktighet.

Alla verksamheter och nämnden
ska ha forum för unga att vara
delaktiga i verksamheten och i
beslutsprocesser.

Uppgifter från
verksamheterna

Social hållbarhet, Service

Positiva effekter av samarbetet
mellan förvaltningens olika
enheter utvecklas.

Aktiviteter

Uppgifter från
verksamheterna

Social hållbarhet

Att befintliga anläggningar stärks
i funktionen som mötesplatser
för olika målgrupper.

Aktiviteter

Uppgifter från
verksamheterna

Samhällsplanering

Att i kommunens långsiktiga
samhällsplanering skapa
förutsättningar för ytor och
områden av god kvalitet och
utvecklingspotential, avsatta för
rekreation, idrott, friluftsliv,
kultur och kulturmiljöer.
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val av nyttjande av
kommunala fordon,
inköp av varor och
tjänster samt
tjänsteresor. Tillämpning
för trafik och resor styr
tjänsteresorna



val av övrig kommunal
energianvändning, där
nämnden är beställare



minska behovet av
transporter



spara energi, genom
energieffektivisering
eller förändring av
rutiner



minska matsvinnet

Medverkan i antal tvärsektoriella
möten för samhällsplanering per
år. Mål, en ökning från 2016 –
9 st möten.

Uppgifter från
verksamheterna

Samhällsplanering

Aktiviteter

Uppgifter från
verksamheterna

Miljö



Kommunfullmäktiges
verksamhetsmål

Under 2019 ska nämnden särskilt
prioritera sopsortering inom sina
verksamhetsområden

Sopsortering är införd på kulturoch fritidsnämndens allmänna
platser

Uppgifter från
verksamheterna

Miljö

Mål

Indikator

Mätmetod

Kultur- och fritidsplanens
målområde

Redovisa aktiviteter

Förvaltning

Effektivisering genom
behovsstyrd digitalisering*

*Antaget av kommunfullmäktige.

8

öka andelen återvunnet
material, och minska
mängden kärlavfall

