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Enligt sändlista

Kultur- och fritidspolitiskt program – remiss
Kultur- och fritidsnämnden har i uppdrag att ta fram ett kultur- och
fritidspolitiskt program för organisationen Lidköpings kommun.
Det kultur- och fritidspolitiska programmet ska vara det strategiska dokument
som skapar tydlighet och långsiktighet för alla i Lidköpings kommuns
organisation som bidrar till kommunens vision, målen för 2030 samt processen
Främja berikande kultur och fritid.
Idag finns ingen styrande lagstiftning inom kultur- och fritidsområdet förutom
bibliotekslagen och museilagen. Det finns en rad olika politiska planer och
program både på nationell och regional nivå, men det saknas ett lokalt
strategiskt dokument för frågorna. I organisationen är vi många som skapar
förutsättningar för och bidrar till en berikande kultur och fritid.
Detta är det första kultur- och fritidspolitiska program som tas fram. Det
kommer förhoppningsvis att följas av fler. Programmet innehåller sex olika
sakområden där bakgrund, nuläge, trender och omvärld kort beskrivs. Där efter
följer Vi vill – en målformulering kring området och Vi ska – viljeinriktningar
eller strategier för att ta oss mot målet. På förvaltningsnivå eller processnivå får
varje verksamhet sedan identifiera de åtgärder/aktiviteter som behövs med
utgångspunkt från programmet.
Ärendets gång
Ett förslag till kultur- och fritidspolitiskt program har arbetats fram i dialog och
delaktighet med kultur- och fritidsnämnden, berörda förvaltningar och genom
enkätundersökning till invånare i Lidköping.
För att få in fler uppfattningar om programmet och dess innehåll skickas
förslaget på remiss till berörda nämnder, kommunala bolagsstyrelser och
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organisationer som bedöms ha intresse eller som uttryckt önskemål om att få
lämna sina synpunkter.
Synpunkterna kommer sedan att sammanställas och vara ett underlag i det
fortsatta arbetet med det slutliga kultur- och fritidspolitiska programmet.
Förslag till program upprättas av kultur- och fritidsnämnden och överlämnas
därefter för fortsatt politisk beredning och fastställs slutligen av
kommunfullmäktige.
Det finns möjlighet att få en föredragning av programmet i samband med ett
nämndsmöte, föreningsmöte eller liknande. Kontakta i så fall Anna Gunnarsson,
controller Kultur & Fritid anna.gunnarsson@lidkoping.se, 0510-77 16 08.
Synpunkter
Projektgruppen för programmet önskar er uppfattning om programmet och dess
innehåll. Bedöm och lämna synpunkter utifrån er verksamhets perspektiv.
Eventuella synpunkter ska vara skriftliga och skickas till:
kulturfritid@lidkoping.se
Sista svarsdag är den 12 april 2018.
Har du frågor? Kontakta Anna Gunnarsson, Kultur & Fritid,
anna.gunnarsson@lidkoping.se, 77 16 08
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