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1. Inledning 

 
Kultur och fritidsutskottet har det övergripande ansvaret och beslutar i 

frågor som berör kultur och fritidsfrågor i Tingsryds kommun. 

 

Kommunfullmäktige i Tingsryds kommun beslutade den 30 maj 2002, § 

80, att införa balanserad styrning som styrmodell för den kommunala 

verksamheten, och att denna ska kombineras med målstyrning och 

tjänstegarantier. 

 

Modellen beskriver en strävan efter balans mellan perspektiven ekonomi, 

brukare, personal och interna processer samt utveckling och förnyelse. I 

en framgångsrik styrning bör alla perspektiven beaktas i balans. För 

respektive perspektiv identifieras faktorer som anses ge framgång i 

strävan mot den vision, de inriktningsmål och den verksamhetsidé som 

satts upp för verksamheten. Dessa framgångsfaktorer utgör grunden för de 

tidsatta och mätbara resultatmål som formuleras. De dokument som bör 

användas för att beskriva vision/inriktningsmål och verksamhetsidé är 

planer/riktlinjer av olika slag. Dessutom består tjänstegarantier av 

konkreta och överskådliga beskrivningar av tjänstens innehåll. 

 

I Kultur och fritidsplanen 2016 samlas kultur och fritidsutskottets mål och 

tjänstegarantier. För kultur och fritidsförvaltningen finns särskilda styrkort 

med framgångsfaktorer fördelade på de olika perspektiven. Mål- och 

visionsdokumentet ska redovisas årligen senast i december månad. 

Mätningar av uppfyllda mål i enlighet med styrkorten sker årligen i 

samband med årsbokslut. 

 

Administrationen utför uppdrag åt kultur och fritidsutskottet. Här ligger 

också ansvaret för att det som föreskrivs i kommunövergripande program 

och handlingsplaner blir utfört samt att de uppdrag som kommer från 

kommunstyrelsen blir utförda. Administrationen har också till uppgift att 

handlägga registrering och tillståndsgivning enligt lotterilagen. 

 

Visioner: 

Kultur och Fritidsutskottet ska med tillgängliga resurser ge förutsättningar 

för varje medborgare att utöva sina kultur och fritidsintressen. 
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2. Beskrivning av kultur och fritidsutskottets verksamheter. 

 

Badplatser 

Med det stora antalet sjöar som finns i Tingsryds kommun är det naturligt att det 

även finns flera officiella badplatser. Vid åtta av badplatserna har kommunen 

ansvar och tillsyn, sophämtning och badplatsanordningar. Vid ytterligare fyra 

badplatser finns delat ansvar mellan kommunen och föreningar/grupper. 

 

Föreningsverksamhet 

Kultur och fritidsutskottet fördelar föreningsbidrag till ca 100 föreningar med  

bl. a hembygds- kultur- och idrottsverksamhet. Utskottet verkar generellt för ett 

ökat deltagande i föreningslivet. Utbildningsmöjligheter för föreningsledare ges 

i samband med inkomna aktivitetsstöd där man kan styrka att ledare gått 

utbildning i ledarskap eller föreningskunskap. 

Kultur och Fritid i Tingsryd fungerar även som en idégivare och konsult åt 

många föreningar och organisationer.  

Vi är speciellt angelägna om att få ungdomar av utländsk härkomst och 

funktionshindrade mer delaktiga i våra verksamheter. 

 

Idrottsanläggningar och aktiviteter 

Det är tillgodosett med idrottsanläggningar i Tingsryds kommun. Det finns 

idrottsplatser, tennisbanor, sporthallar, gymnastiksalar. Elljusspår, bollhall, 

ishall och bowlinghall. 

En del av anläggningarna är föreningsägda och andra kommunalägda. 

Driftbidrag utgår efter ansökan till samtliga anläggningar. 

I Tingsryds kommun finns sedan länge en etablerad ishockeyförening, flera 

fotbollsföreningar och föreningar med innebandy, hästsport, sportfiske, skytte, 

tennis, gymnastik och motorsport mm på programmet. 

Utskottet ansvarar även för en del anläggningar för friluftsliv och turism. Här 

kan nämnas kanot-, cykel- och vandringsleder. 

 

 

 



 

 
5 

Kulturaktiviteter 

Tingsryds kommuns verksamhet på kulturområdet är vittförgrenat och kan i 

samverkan med vården av kulturmiljöerna utveckla vår bygds särart såsom 

stenmurar, gärdsgårdar, öppet landskap och genuina kulturbyggnader. 

Inom Tingsryds kommun finns flera kulturföreningar, bl. a kan nämnas 

hembygdsföreningar, föreläsningsföreningar, musikföreningar och föreningar 

inom konst och hantverk, teater och litteratur.  

Första helgen i september anordnas konst- och hembygdsrundan av 

konstföreningen och hembygdskretsen där kultur och fritidsutskottet är 

behjälpliga. 

 

Konsertföreningen erbjuder varje år en abonnemangsserie med ett högkvalitativt 

program, unikt för en så liten landsortskommun som Tingsryd är. 

Vidare anordnas via studieförbunden kurser, föredrag och olika typer av 

framträdande. 

Kultur och fritidsutskottet medverkar till utställningsmöjligheter för att tillvarata 

den resurs som våra konstnärer utgör.  
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3. Övergripande mål 

 

Inledning: Idrotten är vår största folkrörelse. Den är inte bara en källa till 

glädje för många människor utan skapar också förutsättningar för att fler 

ska kunna leva friskare längre upp i åldrarna.  

Vi värnar breddidrott och möjligheter till barn och ungdomar att utöva 

idrott utifrån sina egna förutsättningar. Idrotten och föreningslivet skall 

vara en källa till gemenskap och det är av yttersta vikt att föreningarna 

har ett fungerande mångfalds- och jämställdhetsarbete där rasism, 

sexism, och homofobi motverkas. 

Ett nyskapande och fritt kulturliv är en av grunderna för ett öppet 

samhälle. Kulturell mångfald stimulerar inte bara människans 

intellektuella och emotionella utveckling, utan bidrar också till att öka 

bildningen, stärka det civila samhället och det offentliga samtalet. 

 

Kultur och fritidsutskottet vill: Skapa ökade möjligheter för motion, 

idrott och friluftsliv. 

Värna alla barn och ungars rätt att delta i föreningslivet. 

Skapa möjlighet för barn och unga rätt till kultur. 

Arbeta för ett levande kulturarv. 

Arbeta för goda villkor för kulturarbetare. 

Inriktningsmål 

Kultur och fritidsutskottet ska 

 Arbeta för att ett mångsidigt kultur- och fritidsutbud finns i Tingsryds 

kommun. 

 Skapa förutsättningar för ungdomar att träffas och utvecklas i drogfri 

miljö. 

 Vara ett stöd och en samarbetspartner med kommunens föreningar. 

 Ge stöd till föreningar genom att vara initiativtagare till träffar där man 

kan utbyta tankar och erfarenheter samt initiera framtida samarbete. 

 Medverka till att skapa förutsättningar för att kulturarvet bevaras. 

 Verka för ett öppet kulturlandskap. 

 Tillvarata den resurs som utgörs av konstnärer och konsthantverkare 

bosatta i Tingsryds kommun. 

 Tillhandahålla funktionsdugliga idrottsanläggningar. 
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Verksamhetsmål 

 Aktiviteter inom utskottets verksamhet ska bedrivas i drogfri miljö. 

 Genom årliga träffar vara en samarbetspartner för kommunens föreningar. 

 Uppmärksamma unika kulturmiljöer i Tingsryds kommun 

 Vara medarrangör till konst- och hembygdsrundan. 

 

Mätbara mål 

 Två föreningsträffar per år inom grupperna kultur-, idrotts-, 

samlingslokal- och hembygdsföreningar. 

 Årets kulturlandskapspris utdelas. 

 Årets John Nilsson-stipendium utdelas. 

 Skriftligt besvara inkomna frågor från medborgarna i Tingsryds kommun. 
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4. Omvärldsanalys av kultur- och fritidsutskottets verksamhet  

Riskfaktorer 

 Minskad befolkning och ändrad befolkningsstruktur. 

 Ekonomin sätter gränser för att verksamhetsmålen ska kunna uppnås. 

 Många lokaler utnyttjas inte till fullo, vilket får till följd att kostnaderna 

blir för höga per användningstillfälle. 

 Eldsjälar försvinner. 

 Det ideella engagemanget minskar. 

 Konkurrerande anläggningar och verksamheter i närområdet. 

 

Framgångsfaktorer 

 Bra kärnverksamhet inom idrotts- och fritidsanläggningar. 

 Att se kulturarvet som en utvecklingsresurs. 

 Samverkan mellan föreningar där kultur och fritidsutskottet är navet. 

 Närliggande universitet och högskolor bidrar till att utveckla Tingsryds 

kommun. 

 Att skolan via Kulturverkstan bevarar och behåller ungdomars intresse för 

musik- och dramaverksamhet. 

 Föräldrar som med sitt engagemang och stöder föreningslivet. 

 Samverkan med övriga nämnder i olika frågor på ett tidigt stadium. 

 Samverkan med andra kommuner och regioner om t ex tillsyn av 

kanotleder, cykelleder och vandringsleder samt inom kulturarrangemang 

och övrig idrotts- och fritidsverksamhet. 

 Utveckling med fler aktiviteter på Anläggningen (gamla travbanan) 

 EU och Liderprojekt som gör det möjligt att utveckla kulturella 

arrangemang och samarbete mellan föreningar och regioner. 
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5. Mål och tjänstegarantier 

Inriktningsmål 

 Stimulera kulturell mångfald. 

 Hög servicenivå och god tillgänglighet. 

 Verksamhet syftar till att ge besökare och utövare möjlighet att delta i 

varierande former av fritidssysselsättning samt medverka till trivsel och 

personlig utveckling. Verksamheten ska aktivera den enskilde men också 

öka gemenskapen mellan individer. Verksamheten ska dessutom kunna 

förändras utifrån de behov som är aktuella. 

 Föreningar och allmänheten ska ha möjlighet att utnyttja 

badanläggningarna. 

 

Verksamhetsmål 

 Verksamheten ska vara flexibel för att kunna anpassas till en föränderlig 

framtid. 

 Varje person ska mötas med respekt för sina individuella behov. 

 Arbeta för att nå olika kulturer/etniska grupper. 

 Upprätthålla en god service och kvalitet. 

 Alla deltagare ska tillbringa fritiden i drogfri miljö. 

 Vara lyhörd för nya idéer och ny teknik. 

 Vara kultur- och föreningslivet behjälplig vid utformningen av olika typer 

av program vid skollov etc. 

 

Mätbara mål 

 Tillhandahålla olika utställningsutrymmen enligt kultur och 

fritidsutskottets tillgång och resurser i lokalfrågan. 

 Statistik på antalet besökare och utövare i olika åldersgrupper. 

 Öka/bibehålla antalet besökare och utövare i de olika verksamheterna. 

 Arbeta aktivt med att minska förbrukningen av el, värme och vatten. 

 

Tjänstegarantier 

 Få skriftligt svar från förvaltningen inom en arbetsvecka. 

 Utbildad och serviceinriktad personal. 

 Rena och välstädade utrymmen 

 


