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1. INLEDNING
Föreliggande Nämndsplan för Kultur- och fritidsnämnden är grundad på Övergripande
mål och riktlinjer, fastställd av Kommunfullmäktige 2011-06-09. Nämndsplanen avser åren 2015 - 2018.
Enligt gällande reglemente för kultur- och fritidsnämnden, 2007-03-15, har nämnden som sina främsta uppgifter att stödja, främja och samordna kommunens kulturliv
samt att främja ungdoms- och fritidsverksamheten i kommunen. Behoven hos barn och
unga, sjuka och funktionshindrade samt äldre ska särskilt uppmärksammas.
Nämndsplanen anger ramarna för verksamheten, men visar också hur denna ska utvecklas. All verksamhet ska främja tolerans och öppenhet, i syfte att förhindra mobbing,
våld och rasism.

2 VISIONER
Övergripande vision
Lomma kommun ska vara en plats där alla människor kan finna en behaglig boplats,
där företagande kan frodas och där även växterna och djuren stortrivs.
Kommunens verksamhet ger alla människor möjlighet att leva och utvecklas efter intresse och förmåga, i nutid och framtid.
Kultur- och fritidsnämndens vision är att:
Stimulera och stödja ett varierat utbud av kultur- och fritidsaktiviteter som främjar en
god livsstil och förstärker Lomma kommun som plats att bo och leva på.

3 NÄMNDSMÅL OCH NYCKELTAL
Nämndsmål
Kommuninvånarnas nöjdhet med utbudet av kultur- och fritidsaktiveter ska öka.
Detta innebär att arbetet genom verksamhetsplan enligt nedan inriktas på:
Fritidsmöjligheter
–
–

–

Plats i kulturskolan ska erbjudas alla som önskar inom ett
läsår.
Användande av alkohol, narkotika, dopingpreparat och tobak
bland unga i Lomma kommun ska förebyggas och motverkas
i samverkan med föreningar, skola och socialtjänst.
Bidragssystemet ska premiera breddverksamhet inom kommunens föreningar.

Nyckeltal
Uppföljning
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SCB:s medborgarundersökning – Kommunen som plats att leva
och bo på - A 6 1 – Hur ser du på:
– Möjligheten till att kunna utöva fritidsintressen till exempel:
Sport, Kultur, Friluftsliv, föreningsliv
– tillgången till idrottsevenemang
– tillgången till kulturevenemang
– nöjesutbudet
Lomma kommun ska öka i betygsindex - i SCB:s medborgarundersökning avseende fråga A 6 – Nöjd-Region-Index (NRI) - i
förhållande till medborgarundersökningen, hösten 2013. (Betygsindex – Fritidsmöjligheter - hösten 2013 = 61)
Idrotts- och motionsanläggningar
– Kostnaderna för nämndens olika lokaltyper ska synliggöras.
Nyckeltal
Uppföljning
SCB:s medborgarundersökning – Kommunens verksamheter – B
9 1 – Vad tror eller tycker du om:
– Öppettiderna vid kommunens idrotts- och motionsanläggningar?
– Utrustning och skötsel av kommunens idrotts- och motionsanläggningar?
– Kommunens motionsspår?
Lomma kommun ska öka i betygsindex - i SCBs medborgarundersökning avseende fråga B 9 – Nöjd-Medborgar-Index (NMI) i förhållande till medborgarundersökningen, hösten 2013. (Betygsindex – Idrotts- och motionsanläggningar = 59)
Kultur
–
–

Bibliotekens verksamhet ska fortsätta utvecklas och breddas i
dialog med medborgarna för att locka besökare i alla åldrar.
Programverksamheten för barn och unga ska fortsätta vidareutvecklas och breddas i samverkan med grundskolan.

Nyckeltal
Uppföljning
SCB:s medborgarundersökning – Kommunens verksamheter – B
10 1 – Vad tror eller tycker du om:
– Biblioteksverksamheten?
– Utställnings- och konstverksamheten?
– Teaterföreställning och konserter?

1

Statistiska centralbyrån (SCB) genomför vartannat år en Medborgarundersökning. SCB rangordnar bland annat indikatorer som speglar medborgarnas syn på fritidsmöjligheter, idrotts- och motionsanläggningar idrottshallar, ishall, simhall, motionsspår) och kultur. I SCB:s medborgarundersökning redovisas kommunernas resultat i
tabellbilaga under indikatorerna Fritidsmöjligheter A 6, Idrotts- och motionsanläggningar B 9 och Kultur B 10.
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Lomma kommun ska öka i betygsindex - i SCB:s medborgarundersökning avseende fråga B 10 – Nöjd-Medborgar-Index (NMI)
- i förhållande till medborgarundersökningen, hösten 2013. (Betygsindex – Kultur - hösten 2013 = 67)
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