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Inledning och syfte 

Lysekils kommun har, med det unika läget nära hav och land stor potential att utvecklas som 

en betydelsefull kommun för kultur och fritid. I kommunens alla delar finns arenor för 

fritidsaktiviteter och idrott samt samlingslokaler för kulturella arrangemang och bibliotek. 

Möjligheter finns att locka gamla och nya kommuninnevånare men också besökare från när 

och fjärran för att delta i kommunens kultur- och fritidsliv.    

Kultur- och fritidslivet i Lysekil ska vara öppet och tillgängligt och det ska finnas 

förutsättningar för alla att delta. Ett levande kultur- och fritidsliv har en positiv inverkan på 

trygghet, hälsa och välbefinnande för både kommunens medborgare och för besökare.  

Syftet med ett kultur- och fritidspolitiska program är att ge vägledning inför beslut i kultur- 

och fritidsfrågor. En handlingsplan med konkreta förslag på aktiviteter och åtgärder 1kopplas 

årsvis till programmet och utvärderas i samband med årsredovisningen. En översyn av det 

kultur- och fritidspolitiska programmet bör ske i början av varje ny mandatperiod eller vid 

tidpunkt då utbildningsnämnden anser att det är nödvändigt med hänsyn taget till ändrade 

förhållanden och förutsättningar.  

Samarbete och samverkan är nyckeln till att lyckas i en kommun av Lysekils storlek, 

samarbete mellan föreningar, kommunen och mellan olika aktörer. Det är genom att träffas 

och samverka som möjligheter ges att diskutera verksamheter och idéer, aktiviteter, 

samarbetsmöjligheter och de utmaningar som kultur- och fritidssektorn står inför. Navet i 

kultur- och fritidslivet i Lysekil är föreningarna, det är därför av särskild vikt att 

utbildningsnämnden regelbundet för dialog med föreningslivet. 

Det kultur- och fritidspolitiskt programmet är framtaget av en tvärpolitisk arbetsgrupp med 

stöd av tjänstemannaorganisationen. Arbetsgruppen har bestått av: Kent Olsson (m), Anders 

C Nilsson (s), Margareta Carlsson (s), Per Tengberg (lp), Marita Fermell-Lagrell (m), 

Tjänstemännen har varit Johanna Abrahamsson Ljung (kulturchef), Torgny Jansson 

(fritidschef) samt Lena Garberg (kvalité- och utvecklingschef) 

Kultur – och fritidspolitisk vision och mål 

Det kultur- och fritidspolitiska visionen tar sin grund i Lysekils kommuns vision 2030: 

Lysekil är en hållbar och attraktiv kommun året runt som kännetecknas av 

kreativitet och framtidstro. Lysekil är en självklar mötesplats och ledande inom 

maritima näringar. 

Kultur- och fritidspolitisk vision 2030: 

Kultur- och fritidspolitiken i Lysekils kommun ska skapa förutsättningar för ett 

levande kulturliv och ett brett utbud av fritidsaktiviteter för såväl barn, 

ungdomar som vuxna och därigenom tillföra livsglädje i medborgarnas vardag 

vilket stärker både fysiskt och psykiskt välbefinnande. Lysekils ska därför vara 

en attraktiv kultur- och fritidskommun där kulturen och fritidslivet lever hela 

året både i staden och på landsbygden.  

1 Styrmodellen stratsys 
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Fritidspolitiska utgångspunkter 

Fritidsavdelningen i Lysekils kommun erbjuder genom sina verksamheter kommuninvånare och 
besökare ett rikt och varierat utbud av olika upplevelser inom evenemang, idrott, fritidsaktiviteter, 
föreningsliv samt fritidsgårdsverksamhet. Dessa verksamheter erbjuds och genomförs på trygga och 
drogfria mötesplatser. Ett dynamiskt, inkluderande, engagerande idrotts- och fritidsliv är av stor vikt 
för Lysekils kommun och dess invånare. Majoriteten av barn och ungdomar i Sverige rör sig för lite en 
grupp barn och ungdomar motionerar knappt alls varken i skolan eller på fritiden. Effekterna av ett 
aktivt och meningsfullt liv påverkar samhället och folkhälsan i positiv riktning. De mötesplatser som 
skapas inom idrotten och genom andra fritidssatsningar är viktiga för många individer oavsett ålder, 
kön, socioekonomisk bakgrund, etnicitet eller funktionsvariation. Det är viktigt att invånare och 
besökare uppfattar fritidsutbudet i kommunen som attraktivt, varierande, innehållsrikt och 
tillgängligt. Det är också viktigt att kommunens invånare och föreningar får vara delaktiga i att 
utforma idrotts- och fritidsutbudet.  

Verksamhetsområden och anläggningar 

Fritidsavdelningens verksamhetsområde består av fritidsgårdsverksamhet, föreningsservice 

och bidrag, uthyrning av lokaler och anläggningar, ansvar för verksamhet på idrotts- och 

friluftsanläggningar och Gullmarsborg. Gullmarsborg är kommunens idrottsanläggning med 

sim- och ishall samt en av kommunens fritidsgårdar.

Fritidspolitiska målområde och mål 

De fritidspolitiska målen ska peka riktning för utbildningsnämnden vid beslut i fritidsfrågor. 

Barn och ungas fritid 

Fritiden ska ge barn och unga tillfälle att skapa sociala relationer, utvecklas och utveckla nya 

intressen och på så sätt grundlägga goda levnadsvanor in i vuxenlivet. Lysekils föreningsliv är 

en av aktörerna som skapar förutsättningar för detta. Sex av tio barn idrottar i Sverige idag. 

Stöd till idrotten i kommunen ska främst riktas till breddidrott för barn och unga med målet 

att alla ska kunna delta. Idrott för barn ska vara lekfull, allsidig och bygga på barnens behov 

och förutsättningar. Att träffa kompisar är mest populärt bland barn och unga i Sverige 

hemma, på fritidsgården eller över internet, i kommunen ska därför finnas attraktiva platser 

för barn och unga att mötas. 

Mål 

✓ Vid stöd till föreningar ska föreningar som bedriver barn- och ungdomsverksamhet

prioriteras.

✓ Det ska finnas mötesplatser där barn och ungdomar kan och vill träffas på sin fritid

Anläggningar 

Anläggningarna i Lysekils kommun ska vara välskötta och tillgängliga för alla. Invånare och 

besökare ska erbjudas god tillgång till idrotts- och friluftsanläggningarna. Olika behov och 

intressen ställer stora krav på kvalitet, drift och tillgänglighet. Anläggningarna i kommunen 

ska erbjuda goda förutsättningar för att idrottsföreningarna ska kunna genomföra barn- och 

ungdomsverksamhet på breddnivå. Att behålla och utveckla miljöer som uppmuntrar och 

stimulerar till spontan fysisk aktivitet eller lek för alla åldrar är en viktig del i kommunens 

folkhälsoarbete. Skolgårdar, lekplatser, parker och grönområden bör därför vara tillgängliga, 

trygga och attraktiva. 

Mål 

✓ Anläggningarna i Lysekils kommun ska vara väl fungerande och välskötta.
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Öppenhet och tillgänglighet för alla 

Tillgänglighet och närhet till olika anläggningar för fysisk aktivitet, friluftsliv, bad, bredd- och 
motionsidrott är av avgörande betydelse för användningsgraden. Också tillgänglighet till 
olika former av mötesplatser för medborgare i alla åldrar är centralt. Speciellt viktigt är att 
det i kommunen erbjuder mötesplatser för barn och unga som inte är aktiva i föreningslivet. 

Mål 

✓ Fritidsutbudet i kommunen ska vara så varierat att alla åldersgrupper kan delta.

✓ Människor med olika funktionshinder ska ha möjlighet att delta i kommunens fritidsutbud.



Kulturpolitiska utgångspunkter 

I Lysekils kommun ska kulturen ha en given plats och vara såväl en möjlighet som en 

tillgång för kommunens innevånare och för hela samhället. Kulturlivet ska präglas av 

en öppenhet i uttrycksformer och utövare. Det ska vara möjligt för alla grupper i 

samhället att ha tillgång till kulturen på lika villkor, både som utövare och 

konsumenter. Kultur ska vara en självklar del i barns och ungdomars uppväxt och inge 

en framtidstro och ett gott liv. Unga människor ska också komma till tals i frågor som 

rör kultur. 

Verksamhetsområden och lokaler 

Kulturavdelningens verksamhetsområden består av biblioteksverksamhet och 

kultursamordning med föreningsstöd, barn- och ungdomskultur inom skola såväl som 

fritid. Kulturverksamheten har ansvar för evenemang och föreningsstöd. 

Kulturavdelningen har hand om kommunens konstinnehav med förteckning samt 

kulturmiljöfrågor och vägnamn.  Musikskola kommer från år 2019 ingå i 

Kulturavdelningens verksamhet. 

Kulturpolitiska målområden och mål 

De kulturpolitiska målen ska peka riktning för utbildningsnämnden vid beslut i 
kulturfrågor. 

Barn och ungdomskultur 

Konst och kultur hjälper barn och unga att vidga sina vyer, förstå omvärlden och bli en 

del av samhället. Lysekils kommun ska främja kultur för, med och av barn och unga på 

fritiden och i skolan. Genom skolan kan alla barn nås. Under sin förskole‐ och skoltid 

ska varje barn/ungdom möta ett professionellt och varierat kulturutbud. I kommunala 

musikskolan, genom biblioteken och fritidsgårdarna kan barn och ungas egna uttryck 

uppmuntras genom att stödja ungt engagemang samt skapa trygga och attraktiva 

mötesplatser. 

Mål 

✓ Kultur ska vara en stor och viktig del av verksamheten inom förskola och skola.

✓ På fritiden ska barn och unga erbjudas ett rikt och varierat kulturutbud med

professionella konst- och kulturupplevelser och få möjligheter att uttrycka sig i eget

skapande.

Kulturarvet 

Kulturarvet är de gemensamma traditioner och värden som övertas från tidigare 

generationer. Det omfattar den fysiska miljön men handlar också om ortsnamn, sägner 

och traditioner. Alla i samhället är en del av det gemensamma kulturarvet och har 

samma rätt till sitt kulturarv, oavsett kön, etnicitet, ålder etc. Lysekils kommun ska 

bevara och vårda sitt kulturarv och värdefulla kulturmiljöer som bevaras för framtida 

generationer och bidrar till attraktiva livsmiljöer. Bevarandearbetet ska omfatta såväl 

centralorternas som hela kommunens kulturhistoria.  

Mål 

✓ Kulturföreningarna ska ges stöd att synliggöra sin verksamhet och till arbetet med

underhåll och utveckling av verksamheterna.

✓ Biblioteken i Lysekils kommun ska fortsatt medverka i kunskapsutveckling samt

fysiska och digitala möten.

✓ Samverkan ska finnas såväl på regional som nationell nivå och samarbeten ska även

initieras över kommunens gränser
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Kultur för livskvalitet och tillväxt 

Att kunna ta del av ett levande och varierat kulturutbud, liksom att själv ha möjlighet 

att ägna sig åt skapande verksamhet, kan vara avgörande för människors benägenhet 

att besöka en plats, att flytta in eller att stanna kvar. Kultur har en viktig roll i en 

hållbar samhällsutveckling, både i egen kraft och i samverkan med andra och är en 

viktig faktor för människors livskvalitet och Lysekils kommuns attraktivitet och tillväxt. 

Mål 

✓ Genom dialoger med och mellan medborgare, föreningar och näringsliv ska
utbudet av kulturaktiviteter tas fram inom alla kulturformer så som till exempel
bildkonst, musik, teater, matkultur.

✓ Lokaler finns men nyttjandet ska utredas för att olika intressen ska kunna
främjas.

Gemensamt målområde för kultur och fritid 

Lysekil; besöks- och evenemangsstaden 

Utvecklingen av besöksnäringen är viktig för kommunen ur flera olika 
perspektiv, inte minst sett ur ett arbetsmarknadsperspektiv. Fler besökare i 
Lysekils kommun är också en möjlighet att visa upp kommunen för gäster och 
för personer som skulle kunna se Lysekil som en framtida hemkommun. 
Kommunen ska möjliggöra att våra mötesplatser är attraktiva och att den 
service och stöd som krävs för att genomföra arrangemang och aktiviteter, såväl 
stora som små, fungerar väl. Genom samarbeten och samarrangemang stöttar 
kommunen föreningar och kulturaktörer, det sker även genom samarbete med 
andra kommuner så att hela regionens besöksnäring stärks. Fritidsavdelningen 
ska möjliggöra att anläggningarna är attraktiva och att den service och stöd som 
krävs för att genomföra arrangemang och aktiviteter, fungerar väl. 

Mål 

✓ Regler för bidrag och sponsring ska vara begripliga och transparenta.
✓ Föreningslivets möjlighet att nå ut till invånare och turister ska öka.
✓ Föreningar ska ges möjlighet att aktivt delta i arbetet med handlingsplaner.
✓ Läger/cupverksamheten ska främjas och utvecklas.
✓ Lysekils kommun ska sträva efter att skapa förutsättningar för att

arrangörer ska vilja förlägga sina kulturevenemang i Lysekils kommun året
runt.
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