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Bakgrund och problemanalys
Under hösten 2015 har Sverige fått ta emot ett stort antal flyktingar. Det har skapat ett stort
tryck på kommunerna i Sverige. Viktiga delar för integrationen är boende, arbete och kultur och
fritid. Särskilt civilsamhällets roll har betonats. Det finns flera exempel i andra kommuner
i Sverige på lyckade integrationsarbeten med avseende på samverkan kommun, civilsamhälle
samt andra aktörer. Det finns en stor vilja från civilsamhället i Lidköping att vara en del av men
också arbeta aktivt med ett inkluderingsarbete med avseende på det viktiga området fritid och
kultur. Det finns flera initiativ från civilsamhället som med stöd från kommunen kan uppnå en
rad positiva effekter när det gäller inkludering och motverka ett utanförskap. Genom
samordning av de initiativ som finns, stöd och metodutveckling för inkludering kan
Lidköpings kommun bidra till att vara en välkomnade och hållbar kommun.
Vi vet idag att många barn och unga står utanför föreningslivet trots att det finns intresse att
delta i kultur- och fritidsaktiviteter. Det finns en rad barriärer att ta sig igenom men även normer
som måste brytas för att kunna inkludera mer och fler.
Genom arbetet med ”kultur och fritid för alla” är förhoppningen att bryta de barriärer som finns
och möjliggöra ett ökat deltagande i föreningslivet, då kommer fler att kunna ta del och kunna
känna en hemhörighet och finna en plats för sitt intresse. Arbetet kommer att handla om genom
personella resurser skapa samordning av de krafter och initiativ som finns från den ideella
sektorn men också att hitta fler aktörer och parter som kan engagera sig. Det handlar om kultur
och fritidsverksamhet som stärker förutsättningarna till integration. Det kommer att handla om
aktiviteter och arrangemang, utbildning till föreningar och grupper, stöd, kommunikation mellan
olika aktörer och till olika målgrupper. Målgrupper är främst barn och unga som är nyanlända
men också andra barn och unga som befinner sig i utanförskap. Arbetet syftar till att bryta ett
utanförskap och skapa vägar in och en kunskap och förståelse om det svenska samhället.
Denna satsning är en gemensam satsning där Kultur- och Fritidsförvaltningen i samarbete
med andra aktörer kommer att öka möjligheter för inkludering i Lidköping. En av
samarbetsparterna är Västergötlands idrottsförbund. Västergötlands Idrottsförbund har ett färdigt
koncept för detta kallat Sports for You. Hos oss blir Lidköpingsmodellen Kultur och fritid för
alla. Vi vill därmed erbjuda ökad bredd och erbjuda större del av föreningslivet denna modell
och där vi genom samordning, aktiviteter, utbildningar etc mot föreningslivet ser möjlighet att
mer aktivt arbeta med inkluderande i syfte att minska utanförskap.
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Syfte
Satsningen syftar till att stödja utvecklingen av ett mer inkluderande förenings- och kulturliv.
”Kultur och fritid för alla” syftar även till att öka barn och ungdomars möjlighet till delaktighet
inom idrotts och kulturföreningar.

Mål




Att få med barn och ungdomar som inte är föreningsaktiva och utgöra ett stöd för dem att
hitta in eller tillbaka till föreningslivet.
Att många barn och ungdomar ska ges tillfälle att prova på olika kulturaktiviteter och
idrotter och därmed komma i kontakt med föreningslivet.
Att erbjuda grundläggande utbildning i föreningskunskap riktat mot föräldrar och
ungdomar och därmed stödja och öka förutsättningar för föreningslivet.

Uppföljning
Efter löpande arbete mot syfte och mål kommer insatser att utvärderas och följas upp.

Tidsplan
Hösten 2016



Anställning av projektledare är klar och funktionen har under september tillträtt sin
tjänst.
Mer utförlig tidsplan kommer att delges vid kommande uppföljning.

Kommunikationsplan
Kommunikation kring verksamheter kopplade till denna satsning kommer att arbetas med
löpande. Kommunikationsplan för projektet är i skrivande stund ej klar.

Budget
Det avsätts totalt 570 000 kr per år under åren 2016-2018. Övrig finansiering är
Sparbanksstiftelsen i Lidköping, 500 000kr 2016-2018 och Västergötlands idrottsförbund,
300 000kr 2016-2018. Medlen kommer dels att finansiera en tjänst dels täcka sådant som
utbildningskostnader, lokalhyror, material etc.
Mer utförlig budgetredovisning kommer att vara del i kommande genomförandeplan.

