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Kulturens och idrottens roll måste förstärkas –
i en förändlig värld
Grunden för kultur- och fritidsnämndens uppdrag är att stödja och främja kultur-, idrotts- och friluftslivet
i hela kommunen. Avsikten är att tillgodose den enskildes kulturella demokratiska, sociala och fysiska
välfärd. Vår nämnd medverkar på detta sätt för att alla invånare i hela kommunen ska få möjlighet att
bedriva kultur- och fritidsaktiviteter. Vi vill att det ska ge upplevelser, personlig utveckling och god
livskvalitet samt skapar förutsättningar för en attraktiv livsmiljö och en hållbar utveckling i hela
kommunen. I vårt arbete prioriterar vi verksamheter riktade till barn och unga. Det innebär inte att vi
utesluter andra grupper men, vi anser att barn och unga måste stödjas och uppmuntras att närma sig
intresseområden som ger stimulans och ett framtida rikare liv.

Kultur
Kultur och kulturarv är exempel på växande verksamheter, det skapar arbete och kan vara avgörande
vid val av bostadsort. Kultur i alla dess former är också viktiga inslag inom den växande
besöksnäringen. Kultur betyder för många människor teater, konst, litteratur eller opera. För oss
innebär det även detta:
• Att kultur skapar hälsa genom upplevelser, insikter och delaktighet.
• Att kultur har attraktionskraft och lockar turister och besökare samt bidrar till att människor väljer
bostadsort före annan.
• Att kulturen gynnar kreativitet och skapar jobb.
• Att korsbefrukta ekonomi och kultur är en intressant utgångspunkt för att skapa innovationer.

Idrott och friluftsliv
Idrott och friluftsliv är något enklare att beskriva. Idrott kan definieras som kroppsövningar med fysisk
aktivitet för att få motion och rekreation, ibland med tävlan enligt vissa regler. Men det finns även
fysiska aktiviteter som saknar tävlingsmoment, till exempel motionsidrotter som joggning, stavgång,
simning och aerobics. Fler och fler inser betydelsen av fysisk aktivitet. Ungas inlärningsförmåga ökar
och skapar förutsättningar för bättre hälsa senare i livet. Inom sjukvården förekommer ”motion på
recept” vilket förstärker betydelsen av vårt arbete. Kommunens uppgift är att skapa förutsättningar för
olika slag av idrottslig utövning, samt möjligheter att utöva friluftsliv i olika former.
• Spontanidrott är något som ökat på senare tid. Vi har många platser där friluftslivet är särskilt lämpat
såsom skog och mark, sjöar, vattendrag och Roslagens unika skärgård.
• Skogens betydelse är underskattad. Därför anser vi det vara av stor vikt att kommunen som markoch skogsägare skapar förutsättningar för mångfald för de som vill utöva friluftsliv i olika former.

Föreningsliv
Vår kommun har omfattande föreningsverksamhet. Med ideella krafter och eldsjälar kan föreningslivet
fortsätta att blomstra och utvecklas. Bland dagens unga är formen ”föreningar och föreningsliv” starkt
hotat av andra sociala verksamheter. Detta måste uppmärksammas så att vi anpassar vårt arbete
genom att ge föreningar det stöd som ligger i tiden.
Museer och hembygdsgårdar bidrar till bevarandet av vårt kulturarv. Bygdegårdar och Folkets hus är
viktiga mötesplatser som utvecklar demokrati och social samvaro.
En attraktiv kommun satsar på upplevelser anpassade till alla åldrar.

Norrtälje den 15 september 2015
Bengt Ericsson (C)

Lenneke Sundblom (S)
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Roine Karlsson (MP)

En attraktiv livsmiljö
Norrtälje kommun är unik. Här hittar du en levande skärgård med 11 000 öar, öppna landskap, stad,
skog och landsbygd. Här finns många värdefulla kulturmiljöer och storslagen natur som lockar till
friluftsupplevelser och avkoppling. Det är viktiga värden som bidrar till att göra Norrtälje kommun
attraktiv för boende och besökare.
Kultur- och fritidsnämnden ska verka för att mjuka värden uppmärksammas i samhällsplaneringen.
Med mjuka värden menas bland annat tillgång till mötesplatser, kultur, idrott, friluftsliv och möjlighet till
ett aktivt liv med bildning och eget skapande. Det är värden som bidrar till en god hälsa och ett gott liv.

Vi vill…
•

verka för att kulturens och friluftslivets värden alltid tas tillvara i kommunens
samhällsplanering.

•

aktivt verka för fler offentliga rum, gröna ytor, lekplatser, gång- och cykelvägar.

•

aktivt verka för att tillgodose behovet av anläggningar och lokaler för kultur- och
fritidsverksamhet.

•

alltid vara rådgivande vid offentliga utsmyckningar.
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Kultur
En kommun med ett aktivt kulturliv är attraktiv ur många aspekter – dels för invånarnas
livskvalitet och identitet, dels för besöksnäringen och dels för inflyttning och nya företagsetableringar.
Kulturlivet i kommunen präglas av en livaktig kultur med stor bredd. Kulturutövandet sker främst i
kulturföreningar, inom den privata- och kommunala kulturskolan, i kommunala och privata institutioner,
av professionella kulturarbetare och av studieförbunden.
Samverkan med kulturskapare, amatörer såväl som professionella, är avgörande i utvecklingen av
befintliga och nya kulturverksamheter. Viktiga samverkanspartners i det arbetet är kultur- och
hembygdsföreningar, stiftelser och enskilda arrangörer.

Scenkonst
Kultur- och fritidsnämnden stödjer arrangörer och kulturföreningar med program- och
sommarevenemangsbidrag. Ett viktigt uppdrag är att öka samverkan mellan kommunens kulturaktörer
i syfte att utveckla tillgängligheten till kultur genom att arbeta såväl med attityder till det kommunala
kulturutbudet som geografiska hinder. Syftet är även att stimulera konstformernas
utvecklingsmöjligheter samt uppmärksamma gränsöverskridande kulturaktiviteter och att stärka det
lokal kulturlivet.
Inom scenkonsten behövs tillgång till anpassade och väl fungerande arenor. Många föreställningar
sker idag i lokaler som inte är anpassade för scenkonst vilket kräver stora arbetsinsatser för att ställa
iordning dessa lokaler innan det går att genomföra en teater- dans eller musikföreställning.
För större kulturevenemang i Norrtälje stad finns Roslagsskolans aula att tillgå. Aulan är dock i stort
behov av renovering och behöver tillgänglighetsanpassas. I Rimbo finns National som ägs av en privat
entreprenör. Lokalen hyrs ut till olika evenemang men är inte utrustad med teknik för scenkonst eller
med publikgradänger. I Hallstavik finns Folkets hus som är välutrustad med salong, stor scen samt
ljus- och ljudteknik.
Societetspaviljongen är en utomhusscen i Norrtälje stad som är öppen maj-september.
Föreställningarna under säsongen är idag begränsade till antalet och det finns möjlighet att utöka
arrangemangen för att skapa ytterligare attraktioner i staden under sommaren.

Barn och unga
Barn och ungdomar är en prioriterad målgrupp i kultur- och fritidsnämndens verksamheter.
Skola och förskola är – liksom musik- och kulturskolor, kulturinstitutioner, fria kulturskapare
och ideella kulturföreningar – viktiga aktörer för att säkerställa barns och ungdomars möjligheter att
skapa och utöva kultur.
För kommunens skolor och förskolor producerar kultur- och fritidsnämnden ett stort scenkonstutbud
som utformats för att eleverna ska få uppleva professionella dans- musik- och teaterföreställningar.
Dessutom arrangeras skolbio på kommunens tre huvudorter.
Barn- och familjeprogram samt lovaktiviteter är program som har utvecklats i samverkan med
biblioteket, konsthallen och museet.

Vi vill…
•

att kulturen i Norrtälje kommun ska ha en given plats och både vara en möjlighet
och en tillgång präglad av mångfald för varje invånare och för samhället i sin helhet.

•

verka för att kultur ska vara en självklar del i barns och ungdomars uppväxt

•

erbjuda kultur med hög kvalitet med väl anpassade och gränsöverskridande arenor och
mötesplatser.

3 av 13

Bibliotek
Norrtälje kommuns bibliotek ska bidra till läslust, litterära och kulturella upptäckter och det livslånga
lärandet samt vara inbjudande, tillgängliga och demokratiska mötesplatser. Biblioteken ska särskilt
uppmärksamma och inspirera unga biblioteksbesökare.
Biblioteken ska ständigt vara aktuella, hålla hög kvalitet och arbeta aktivt för att få gamla och nya
besökare att upptäcka bibliotekens möjligheter och tjänster. Biblioteken ska sträva efter att vara den
självklara platsen för litterära möten, kunskapsinhämtning och programverksamhet i bredast möjliga
kulturella tolkning samt också skapa spännande samarbeten med andra aktörer och utövare av konst,
litteratur och kultur.
Norrtälje kommuns biblioteksverksamhet har två huvuduppdrag; att vara en källa för läsande,
information, kunskapsinhämtning, kulturella upptäckter och det livslånga lärandet samt vara en
demokratisk och kulturell mötesplats.
Folkbibliotekens verksamheter ska genom kvalitet i innehåll, utformning och bredd ge
kommuninvånarna möjlighet att genom kultur, information och läsande utvecklas som människor,
både som individer och samhällsmedborgare.
Verksamheten styrs av bibliotekslagen (2013:801) som trädde i kraft den 1 januari 2014, den
kommunala biblioteksplanen och verksamhetsplanen. Folkbiblioteken är enligt lag till för alla
medborgare.
Biblioteken är institutioner i demokratins tjänst där individens behov av information och kunskap är i
fokus. Biblioteken är serviceinstanser där kvalitet och användarperspektiv är ledord.

Målgrupper
Barn och unga är de högst prioriterade målgrupperna. De har en självklar nytta av bibliotekets utbud
och tjänster som en väg till lässtimulans och informationskompetens.
Förmågan att läsa och förstå texter och språk samt kunskap att hitta rätt i informationsutbudet är
viktiga förutsättningar för att vara en aktiv och delaktig individ i vårt demokratiska system. Forskning
har tydligt visat att god läsförmåga ökar förutsättningen för att tillägna sig kunskaper inom flera ämnesoch färdighetsområden. Många barn och unga kommer till biblioteken endast i samband med
skolbesök. Det är därför av vikt att de olika ansvaren mellan skolan och de lagstadgade
skolbiblioteken samt folkbiblioteken blir självklara och tydliga likväl som det ekonomiska ansvaret för
de olika uppdragen. Ett väl utvecklat samarbete styrt genom avtal mellan skolan och folkbiblioteken är
en lika självklar prioritering för att dels, fånga alla barn och dels erhålla den progression vilken enligt
forskning är det som ger en långsiktig effekt.
Biblioteken idag måste redan nu ta hänsyn till den växande gruppen av allt äldre invånare men också
de målgrupper som av ålder, fysiska eller andra funktionsvariationer * inte kan ta sig till ett bibliotek.
Biblioteksservice ska på sikt även kunna erbjudas på deras villkor och utifrån deras förutsättningar. I
Norrtälje kommun med dess geografiska utformning är flera flexibelt utformade fordon ett av de bättre
sätten att uppnå detta.

Det livslånga lärandet
Bibliotekens folkbildningsuppdrag har förändrats i och med informationssamhällets utveckling.
Kunskap och medvetenhet om informationssökning samt värdering av källor har blivit allt
viktigare när många kan hitta information via internet och en mängd andra medier.
Internet och användningen av datorer i vardagen har skapat en digital klyfta. Många gånger är det
äldre personer som har hamnat utanför den digitala utvecklingen, men det finns även andra som av
olika skäl inte kan använda eller har tillgång till den kunskap som krävs för att tillgodogöra sig
informationssamhällets möjligheter och krav. Biblioteken bör verka för att överbrygga dessa klyftor.

Biblioteket som mötesplats
Biblioteket som social, kulturell och intellektuell mötesplats ställer stora krav på flexibilitet och
värdskap. De gemensamma, offentliga mötesplatserna blir allt färre i vårt samhälle och samhällets
invånare möts allt mer sällan fysiskt.

* Ordet funktionsvariationer beskriver att människor fungerar olika och har olika behov. När vi
använder ordet funktionsvariationer inkluderar vi alla som har någon form av funktionsnedsättning.
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En inkluderande plats i form av bibliotek i det offentliga rummet är viktigt för den demokratiska
utvecklingen. Demokrati i det mångkulturella samhället förutsätter tolerans för det ”andra”. För att
utveckla tolerans måste det finnas möjligheter att mötas och konfronteras i en tillåtande miljö.
Biblioteken fyller där sedan mycket lång tid en viktig funktion. Biblioteken ska vara inbjudande,
tillgängliga, inkluderande och välkomnande platser där människor, konstarter och verksamheter möts
och samsas. De ska erbjuda en oas för den enskilde, samtidigt som man kan utvecklas i möten med
andra människor och olika kulturyttringar. För att tillgodose olika gruppers krav på mötesplatsen måste
miljön vara öppen, flexibel och inbjudande. Den bör också finnas i omedelbar närhet till invånarna
likväl som annan kulturell verksamhet. Ett bibliotek bör, gärna tillsammans med andra kulturella
instanser, vara den självklara, klart lysande, innovativa mötesplatsen i en stad. Ett blickfång, en
medelpunkt och en självklar samlingspunkt för alla samtidigt som det skulle öka kommunens och
stadens attraktionskraft.
På grund av kommunens storlek bör verksamheten planera för och fokusera verksamheten på så sätt
att befintliga resurser utnyttjas på ett effektivt sätt, når så många som möjligt och är flexibel.
Verksamhet i form av buss/ar skall särskilt övervägas.
I dagens mediabrus är synlighet av största vikt för att kunna konkurrera med andra företeelser.
Biblioteken skall därför kontinuerligt arbeta med att lyfta fram, vägleda till och informera om sina
tjänster och sitt programutbud på ett tydligt, pedagogiskt och attraktivt sätt genom de möjligheter som
internet och andra tillgängliga medier erbjuder. För att bättre kunna synliggöra all kulturell verksamhet
i kommunen arbetar förvaltningen mot målet; en webbsida med all kultur på ett ställe – ”Norrtälje
kultur”.

Vi vill…
•

erbjuda kommunen flera centrala kulturella, inkluderande och demokratiska självklara
mötesplatser.

•

vara en självklar punkt för läsande, kunskapsinhämtning, information, kulturella möten och det
livslånga lärandet.

•

särskilt beakta barn och ungas läsande.

•

verka för att alla blir delaktiga i den digitala utvecklingen.

•

vara en av Norrtälje stads blickfång, medelpunkt, självklara samlingspunkt i form av ett
innovativ och arkitektoniskt spännande kulturhus.

•

oberoende av kommunens storlek kunna erbjuda bra service till alla, i ytterområdena, till yngre
och äldre, till de som har svårt att ta sig till ett bibliotek, vinter som sommartid, i form av
uppsökande bussverksamhet.

•

ha ett utvecklat och bestående samarbete med skolan för att kunna bidra till barnens läslust
och läsutveckling.
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Norrtälje museum – en plats för samtal, möten och kulturhistoria
Verksamheten vid Norrtälje museum slog upp sina portar den 17 januari 2015. Museet ryms i samma
lokaler som Norrtälje konsthall på Galles gränd 7 vid Södra bergen i Norrtälje. Museiverksamheten har
fokus på etnologi, dokumentation, samtidshistoria och förmedling av kulturarvet. Norrtälje museum
har inga egna samlingar utan bygger med tiden upp samlingar av berättelser och föremål. Samverkan
med lokala museer och hembygdsföreningar med samlingar är därför av största vikt.
Museet driver en omfattande pedagogisk verksamhet för barn och unga och även för vuxna besökare.
Museet ska kontinuerligt arbeta med att lyfta fram, vägleda och informera om sina tjänster och
programutbud på ett tydligt, pedagogiskt och attraktivt sätt genom internet och andra tillgängliga
medier. För att bättre kunna synliggöra all kulturell verksamhet i kommunen arbetar förvaltningen mot
målet; en webbsida med all kultur på ett ställe – ”Norrtälje kultur”.
Norrtälje museum ska särskilt uppmärksamma och inspirera unga museibesökare. Det görs genom
riktade program till skolor och privatpersoner på plats på Galles Gränd 7, digitalt och ute i landskapet.
Norrtälje museum är ett professionellt kompetensstöd för övriga museala verksamheter och för
kulturmiljövården inom kommunens gränser.

Kulturarv
Norrtälje är den kommun i landet som har störst procentuell andel av arealen som anses vara av
riksintresse för kulturmiljövården. Det innebär att knappt 9000 av hela Stockholms läns 47 000
registrerade fornlämningar finns i Norrtälje kommun. Museet är ett professionellt kompetensstöd för
kulturmiljövården inom kommunens gränser.
Det finns flera museala verksamheter inom kommunen som drivs av föreningar och stiftelser och drygt
20 hembygdsföreningar. Landskapet är rikt på fornlämningar och kulturmiljöer. Kommunen lämnar
stöd till föreningar och stiftelser för sitt arbete med kulturarvet.

Vi vill…
•

vara navet och resursen i samverkan mellan och med andra kulturaktörer.

•

fortsätta utveckla samverkan med fokus på barn och unga.

•

vara ett professionellt komptensstöd för kulturmiljövården.

•

arbeta mer aktivt för personer med funktionsvariationer*.

•

arbeta för ett digitalt utbud och samverkan rörande Norrtälje museums verksamhetsområde.
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Norrtälje konsthall – en dynamisk institution
Verksamheten vid Norrtälje konsthall är sedan januari 2015 inrymt i gemensamma lokaler med
Norrtälje museum på Galles Gränd 7 vid Södra Berget i Norrtälje. Verksamheten bjuder på
samtidskonst där ungt och oprövat ställs mot det igenkända och trygga.
De övergripande målen för verksamheten är att stärka bildspråkets kontaktskapande möjligheter och
stimulera till aktivt intresse för och delaktighet i skapandet av den offentliga miljön. Det här sker genom
utställningsverksamhet, pedagogisk verksamhet, konstbildning och konst i offentliga miljöer. Målet är
att genom pedagogisk verksamhet i till exempel Studion som ligger i museet och konsthallen, väcka
och stimulera barn och ungdomars intresse och förståelse för konst. Konsthallen ansvar för inköp och
administration av kommunens konst.
Konsthallen driver en omfattande pedagogisk verksamhet för barn och unga och även för vuxna
besökare. Konsthallen ska kontinuerligt arbeta med att lyfta fram, vägleda och informera om sina
tjänster och programutbud på ett tydligt, pedagogiskt och attraktivt sätt genom internet och andra
tillgängliga medier. För att bättre kunna synliggöra all kulturell verksamhet i kommunen arbetar
förvaltningen mot målet; en webbsida med all kultur på ett ställe – ”Norrtälje kultur”.
Tillgången till konst i den offentliga miljön kan förbättras. Konst i offentlig miljö förhöjer det
gemensamma livsrummet och skapar identitet. Bostadsbolag och privata fastighetsägare kan
uppmuntras till förståelse för betydelse av byggnads- och platsintegrerad konst. Detta kan möjliggöras
genom att en viss procentsats av byggkostnaden avsätts till byggnads- och platsintegrerad konst. Ett
skönhetsråd kan bli den drivande kraften för bland annat dessa frågor. Konsten har ett eget värde i
kreativitet och utveckling som gagnar samhällets uppbyggnad och tillväxt, samtidigt som den ger
kommuninvånarna ett rikt liv och kommunen ett stort attraktionsvärde.

Vi vill…
•

nå människor utanför konsthallen genom exempelvis offentliga utsmyckningar, Lilla K och
Konst i ån.

•

fortsätta utveckla samverkan med fokus på barn och unga.

•

arbeta mer aktivt för personer med funktionsvariationer.

•

arbeta för ett digitalt utbud och samverkan rörande Norrtälje konsthalls verksamhetsområde
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Bad
Norrtälje kommun har badhus i tätorterna Norrtälje, Rimbo och Hallstavik. Sedan sommaren
2010 dessutom ett utomhusbad i Hallstavik med öppethållande under perioden juni-augusti.
Det nya badhuset i Norrtälje har sedan öppnandet i augusti 2014 haft fler besökare än väntat, det
första halvåret har det varit fokus på att trimma in personal och rutiner. Badet är stort och kräver en
mycket större personalbemanning än kommunens andra badhus. Utmaningen under den kommande
tiden är att skapa en hållbar personalorganisation, kundanpassade öppettider och verksamhet. Det
nya badhuset måste städas och underhållas enligt fastställda instruktioner för att garantier ska gälla,
men också för att vårda kapitalet som en stor investering som ett badhus är.
Badhuset i Hallstavik som är sedan 1939 står inför stora renoveringsbehov, alternativet är att bygga
ett nytt badhus. Badhuset är ett omtyckt familjärt badhus, med en god verksamhet för ortens invånare.
Ett inriktningsbeslut måsta tas ganska snart, för att säkerställa badverksamheten i Hallstavik, annars
riskerar kommunen att orten blir utan badhus. Ett bads livslängd brukar beräknas till ca 33 år.
Den gemensamma målsättningen för verksamheterna på kommunens badhus och utomhusbad är att
aktivt arbeta med bad, simskolor och samarbeta med kommunens föreningsliv. Stor vikt läggs vid att
ge besökaren personlig service med kunnig och serviceinriktad personal och möjlighet till avkoppling i
fräscha lokaler. All badverksamhet styrs av säkerhets- och miljötänkande.
På uppdrag av barn- och skolnämnden bedriver badverksamheterna målstyrd simundervisning för
kommunens alla skolelever, mot en viss ersättning. Skolans mål med simundervisningen är bland
annat att alla elever i årskurs 2 ska kunna simma 25 meter, elever i årskurs 6 ska ha god vattenvana,
vara trygga i vatten och kunna simma 200 meter och elever i årskurs 9 ska kunna hantera
nödsituationer i vatten.
Många kommuner väljer att konkurrensutsätta den kommunala badverksamheten och ställa den mot
externa entreprenörer. Norrtälje kommun har valt att behålla badverksamheten i kommunal drift då
den drivs kostnadseffektivt och kvalitativt av kompetent personal i gemensam badorganisation

Vi vill…
•

erbjuda bad öppna för skolan, föreningar och allmänheten i kommunens tre huvudorter.

•

erbjuda besökarna på kommunens badhus/utomhusbad en helhetsupplevelse under trygga
och trivsamma former med utbildad och serviceinriktad personal.

•

säkerställa badverksamheten i Norrtälje, Hallstavik och Rimbo nu och i framtiden.

8 av 13

Idrotts- och friluftsliv
Idrott för alla – hela livet
I Norrtälje kommun finns 85 idrottsföreningar som tillsammans samlar 26 000 medlemmar till
aktiviteter i de flesta idrotter. Idrottsföreningarna erbjuder en meningsfull och berikande fritid för barn
och ungdomar. Här får de social och demokratisk träning. Väl fungerande idrottsföreningar ger god PR
åt kommunen och höjer känslan av gemenskap mellan kommuninvånarna. Kultur- och fritidsnämnden
vill arbeta för att idrottsföreningarna i kommunen ska prioritera breddidrott. Visionen är att samtliga
idrottsföreningar ska arbeta aktivt med värdegrundsfrågor utifrån devisen: idrott för alla – hela livet.
Det betyder att alla som vill, oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön, könsidentitet,
sexuell läggning eller funktionsvariation, får vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet.
Idrottsrörelsen ska ta starkt avstånd från alkohol, tobak, droger, våld, dopning, mobbning och
trakasserier. Idrotten står för rent spel, tar avstånd från svordomar och nedvärderade språkbruk till
domare, med- och motspelare. En avgörande och viktig del i all barn- och ungdomsidrott ska vara
prestationsfokusering* istället för resultatfokusering. De självorganiserade* aktiviteterna, som
genomförs utanför föreningslivet, ökar. Kultur- och fritidsnämnden vill utveckla förutsättningarna för att
alla dessa motions- och friluftsaktiviteter ska fortsätta öka. Förutsättningarna för att alla
kommuninvånare ska komma ut i naturen ska förbättras. Det ska vara enkelt och trivsamt att komma
ut till kommunens friluftsanläggningar. Arbetet med att tillgänglighetsanpassa friluftsanläggningarna
pågår kontinuerligt.

Det ideella
Alla de tusentals ideella människor som dagligen engagerar sig i idrotts- och friluftsaktiviteter i
kommunen är grunden för all idrotts- och friluftsverksamhet. Föreningarnas insatser är avgörande för
kommunens utveckling och välbefinnande. Barn och ungdomar formas av att delta i föreningslivet,
därför är det viktigt att hjälpa föreningslivet att fortsätta arbetet med sin verksamhet och att utveckla
den. Alla barn och ungdomar ska få möjlighet att träffa ledare som är föredömen för barnen. En ledare
som låter var och en vara med på sina villkor. Som främjar rent spel genom att aktivt ta avstånd från
svordomar och nedvärderade språkbruk. Som låter alla spela lika mycket under en match. Som
fokuserar på prestationen istället för resultatet.
Resultatfokusering handlar om resultat, jämförelse med andra och att undvika misstag, medan
prestationsfokusering handlar om ansträngning, lärande och förbättring, samt om hur vi hanterar
misstag.

* Prestationsfokusering innebär att barnen fokuserar på sin egen utveckling och prestation. Barnen kan inte
mäta hur duktiga motståndarna är och hur bra de presterar. Däremot kan barnen alltid påverka sin egen
prestation. Om barnen fokuserar på sin egen prestation så visar forskning att självförtroendet växer.
*Självorganiserade aktiviteter, innebär aktiviteter som sker utanför föreningslivet, där en person/grupp
organiserar en aktivitet, t ex en utflykt.
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Anläggningar
Kultur- och fritidsnämnden stödjer föreningslivet och allmänheten genom att erbjuda subventionerade
anläggningar och bidrag till föreningsdrivna anläggningar. Anläggningarna i kommunen ska erbjuda
goda förutsättningar för att idrottsföreningarna ska kunna genomföra bra barn- och
ungdomsverksamhet på breddnivå. Föreningarna ska erbjudas subventionerade anläggningar för sina
barn- och ungdomsverksamheter. De föreningar som äger egna anläggningar ska erbjudas
anläggningsstöd i syfte att sköta anläggningar där barn- och ungdomsverksamhet bedrivs. Alla barn,
7-12 år, bör ha slutfört sina aktiviteter senast kl. 20.00 och alla ungdomar, 13-16 år, bör ha slutfört sina
aktiviteter senast kl. 21.00. Invånare och besökare ska erbjudas god tillgång till idrotts- frilufts- och
badanläggningarna.

Det spontana och självorganiserade
Kultur- och fritidsnämnden vill erbjuda goda förutsättningar för alla att kunna leva aktiva och
hälsosamma liv. Vi vet att kommuninvånarna är mer aktiva, inom det spontana och självorganiserade
nu än för 10 år sedan. Det finns idag flera anläggningar som erbjuder vandring, promenader, löpning,
cykling, kanotpaddling och bad. Kultur- och fritidsnämnden stödjer föreningar som genomför breda
motions- och friluftsaktiviteter. Naturen, i synnerhet den orörda skogen, upplevs allt mer av barn som
skrämmande eller ointressant – ett ställe där man inte med säkerhet kan vara ”online”. När vi vistas i
skog och mark stimuleras alla de sinnen som varit livsavgörande för människors biologiska utveckling
och överlevnad som art, och som varit en förutsättning för att vi ska kunna fungera i bästa harmoni
med vår omgivning. Denna allsidiga stimulering är av särskild betydelse för barn och ungdomar.
Därför vill vi skapa bättre förutsättningar för alla, med prioritering för barn och ungdomar, att komma ut
i naturen. Det ska vara enkelt och trivsamt att komma ut till kommunens friluftsanläggningar. Arbetet
med att tillgänglighetsanpassa friluftsanläggningarna pågår kontinuerligt. Det spontana
idrottandet/lekandet bland barn och ungdomar på fritiden sjunker till förmån för mer stillasittande
aktiviteter. Möjligheterna till spontant idrottande/lekande ska därför förbättras. Att behålla och utveckla
miljöer som uppmuntrar och stimulerar till spontan fysisk aktivitet eller lek för alla åldrar är en viktig
komponent i kommunens folkhälsoarbete. Skolgårdar, lekplatser, parker och grönområden bör därför
vara tillgängliga, trygga och attraktiva.

Samverkan
Genom samverkan mellan parter inom och utanför kommunen stärks idrottsrörelsen. Kultur- och
fritidsnämnden ska i idrotts- och friluftsfrågor samarbeta med skolor, föreningar, närliggande
kommuner och näringslivet. Genom ett utvecklat samarbete med idrottsrörelsen får kommunen större
kunskap om föreningslivets villkor och behov. Samtidigt lär sig föreningslivet mer om kommunens sätt
att arbeta. För det lokala näringslivet är det viktigt med väl fungerade idrotts- och friluftsföreningar,
eftersom de anställda och deras familjer därigenom erbjuds möjligheter till fritidssysselsättning och
motion. För många företag, som är på väg att etablera sig i Norrtälje kommun, kan just detta vara en
avgörande faktor. Eftersom vi vill att alla barn och ungdomar ska inspireras till att välja ett aktivt och
hälsosamt liv, blir samverkan med skolorna i kommunen viktig. Genom samverkan med skolorna och
föreningslivet skapas förutsättningar för att nå alla barn och ungdomar.

Breddidrott
Kultur- och fritidsnämnden prioriterar idrott för alla – hela livet. Alla barn ska få möjligheten att prova
på idrott. Kultur- och fritidsnämnden stödjer föreningar och projekt som syftar till idrott för alla. Det är
viktigt att alla som vill får vara med i kommunens föreningsdrivna idrottsverksamhet. Daglig rörelse
bland såväl flickor som pojkar, 6-10 år, ger ökad mängd benmassa och ökad skelettstorlek, två
egenskaper som oberoende av varandra, samverkar till att skapa ett starkare skelett. Barns
grovmotorik, balans- och koordinationsförmåga förbättras med daglig fysisk aktivitet. Resultaten visar
också ett statistiskt säkerställt samband mellan motorik och koncentrationsförmåga. Kultur- och
fritidsnämnden vill gärna att barn utvecklar dessa goda egenskaper och förmågor. Här har idrotts- och
friluftsföreningarna i kommunen en viktig roll. Kultur- och fritidsnämnden stödjer därför
föreningsverksamheten samt vill uppmuntra till samverkan mellan skola och föreningar.
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Vi vill…
•

stödja föreningslivet i sitt arbete med att utveckla barn- och ungdomsverksamheten.

•

erbjuda friluftsobjekt med god kvalitet, genom att kontinuerligt underhålla och utveckla våra
badplatser, motionsspår, vandringsleder, banvallar, kanotleder, ridleder och närströvområden.

•

att alla skolor i kommunen skall samverka med idrottsföreningar i syfte att föreningarna skall
inspirera alla barn och ungdomar till rörelseglädje.

•

verka för att alla föreningar ska arbeta med värdegrundsfrågor.

•

utveckla kommunikationsmöjligheterna inom kommunen, i syfte att barn och ungdomar ska
kunna resa till och från anläggningar på eftermiddagar och kvällar.
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Ungdom
I Norrtälje kommun ser vi ungdomar som en resurs, och insatserna vi gör som en investering för
framtiden. Ungdomsverksamheten ska vara en plattform för informellt lärande och identitetsskapande
- och fungera som en ”sluss”, både in från utanförskap men också ut till andra sammanhang och
verksamheter.
Verksamheten ska bygga på aktuella behov, forskning och omvärldsbevakning.
Ungdomsverksamheten ska inkludera och engagera ungdomarna själva samt vara lättrörlig och
anpassningsbar utifrån skiftande behov och förändringar i samhället. Kultur- och fritidsnämnden vill
möta ungdomar där de befinner sig, bjuda in dem, anstränga sig för att möta deras behov samt
etablera forum för ungdomars inflytande och engagemang.

Målgrund och värdegrund
Fritidsledaren arbetar brett och inte mot en specifik målgrupp, utan möter alla ungdomar i åldern 11 –
25 år. Personalen är själva det viktigaste verktyget i arbetet med ungdomar och yrkesutövandet
baseras på tillit och förtroende. Vår värdegrund baserar sig på de mänskliga rättigheterna och FN:s
barnkonvention och fritidsledaren är dess värdebärare. En viktig del är att stödja de unga i deras
vuxenblivande och i Norrtälje kommun ska det därför finnas möjlighet för alla ungdomar att bli sedda,
bekräftade, utmanade och tagna i anspråk. Kultur- och fritidsnämnden tror på och vill stötta
ungdomars egen förmåga att ta kontroll över sina levnadsvanor, hitta sina egna intressen och vägar
att utföra dem på sin fritid. Coachande ledarskap är därför viktigt för ungdomars egenorganisering och
främjar demokratin. Kultur- och fritidsnämnden bidrar till meningsfulla sammanhang och ungdomars
självförverkligande tillsammans med andra, skapar möjligheter till social integration samt ger
förutsättningar för inkludering.

Mötesplatser – fasta och flexibla
En trygg hemmiljö, en bra utbildning och ett rikt föreningsliv är viktigt, men måste också kompletteras
med anpassade, attraktiva mötesplatser och berikande fritidsverksamheter, där ungdomar kan träffas,
engagera sig och växa. I Norrtälje kommun ser vi ungdomar som en resurs, och insatserna vi gör som
en investering för framtiden. Detta både genom att coacha unga till eget *empowerment, vägleda
framtida engagerade samhällsmedborgare och genom att göra kommunen mer attraktiv för
barnfamiljer att bosätta sig i. Kultur- och fritidsnämndens ungdomsverksamhet blir därför en viktig del
av demokratin och samhällsbyggandet.
En strukturerad och väl genomtänkt verksamhet är viktig i syfte att nå en större och bredare andel av
kommunens unga och är dessutom nödvändig ur ett rättviseperspektiv. Verksamheten måste också
inkludera och engagera ungdomarna själva samt vara lättrörlig och anpassningsbar utifrån skiftande
behov och förändringar i samhället. Därför vill kultur- och fritidsnämnden erbjuda fasta mötesplatser i
de tre större tätorterna, samt ett ungdomshus för åldergruppen 15-25 år. Dessa
mötesplatser/fritidsgårdar ska vara en plattform för informellt lärande och identitetsskapande samt
erbjuda kompletterande, berikande verksamheter med fokus på främjande aktiviteter och fungera som
en ”sluss” både in från utanförskap men också ut till andra sammanhang och verksamheter.
För att nå ut till alla ungdomar förlägger fritidsledarna delar av sin arbetstid på att besöka skolor, samt
erbjuder dem tjänster så som teambuilding eller friluftsdagar. Verksamheten ska i större utsträckning
arbeta mobilt, områdesbaserat och flexibelt utifrån aktuella behov i samhället. Kultur- och
fritidsnämnden kommer därför utveckla ett mobilt fritidsledarteam som arbetar strategiskt i hela
kommunen.
Placeringen av ungdomshuset som under 2015 flyttat in i Rodengymnasiets lokaler kommer närmare
sin målgrupp och ska i ännu högre grad vara ungdomarnas eget hus, där personalen ska coacha,
vägleda och stötta till ungas egna verksamheter och initiativ.

Helhetssyn och samverkan
Kultur- och fritidsnämndens ungdomsverksamhet ingår i ett större sammanhang och ska på ett
medvetet sätt komplettera hem, skola och föreningsliv. Därför är det viktigt att arbeta utåtriktat och
aktivt med samverkan och samordning med andra aktörer. Ur det främjande perspektivet är
föreningar, församlingar och studieförbund naturliga samarbetspartners och här kan fritidsledarna vara
igångsättare och underlätta för gemensamma projekt och verksamheter.
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Ur det förebyggande perspektivet krävs i stället nära samverkan med skola, polis, socialtjänst och
TiNk (Trygg i Norrtälje kommun). När det gäller ungdomar i riskzon är det dock extra viktigt att kulturoch fritidsnämnden fokuserar på sitt främjande uppdrag. Det innebär att fritidsledarna ska komplettera
med sin unika kompetens och inte ta över, eller ansvara för arbetsuppgifter som bättre sköts av
skolan, socialtjänsten eller polisen. Däremot bör vi delta i kommunens förebyggande arbete kring så
kallade riskhelger, som t ex skolavslutningen.

Vi vill…
•

erbjuda anpassade, attraktiva mötesplatser och berikande fritidsaktiviteter för alla ungdomar i
åldern 11-25 år.

•

bidra till meningsfulla sammanhang och ungdomars självförverkligande tillsammans med
andra, skapa möjligheter till social integration och ge förutsättningar för inkludering.

•

coacha ungdomar till eget empowerment och vägleda framtida engagerade
samhällsmedborgare.

•

utveckla ett mobilt team i syfte att göra verksamheten mer lättrörlig, flexibel och
anpassningsbar utifrån skiftande behov och förändringar i samhället.

•

medvetet arbeta för samverkan och samordning av samhällets alla resurser för ungdomars
bästa.

*Empowerment syftar till att en individ i en organisation, stat eller annan grupp skall känna att denne
har makt över sin egen situation, sina arbetsuppgifter, sin närmiljö etc.
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