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1.0 Inledning 

 
Munkedals kommun är beläget mitt i Bohuslän med närhet till Europaväg 6 

och järnvägen Bohusbanan. 

 

Genom sin unika och dramatiska natur erbjuder Munkedal goda möjligheter 

till naturupplevelser, rekreation och fritidsaktiviteter.  

 

En kommuns attraktionskraft påverkas i hög grad av tillgången till kultur- och 

fritidsverksamhet. Detta gäller inte bara för alla som redan bor i kommunen 

utan i lika hög grad för besökare, tänkta nya invånare och för företag som 

väljer bland orter vid nyetablering och lokalisering. 
 

Munkedal ska karaktäriseras av dialog och delaktighet. För unga människor 

innebär delaktighet en viktig bit i det livslånga lärande och engagemang i 

formandet av den egna framtiden. För äldre människor innebär delaktighet en 

ökad upplevelse av gemenskap och högre livskvalitet samt möjligheter att 

påverka den egna vardagen.  

1.1 Utgångspunkter 
Kultur- och fritidsplanen utgår från kommunens vision och inriktningsmål, 

Västra Götalandsregionens kulturplan, Agenda 2030, kommunens 

Översiktsplan, Bibliotekslagen (SFS 1996:1596) och Barnkonventionen. 

1.2 Syfte 

Kultur- och fritidsplanen riktar sig i till och inkluderar kommunens samtliga 

invånare. Planen har som avsikt att övergripande visa den service och 

verksamhet Munkedals kommun i samverkan med andra aktörer vill uppnå 

inom området kultur och fritid. 

Verksamheterna inom kultur och fritid ska främja mångfald, jämställdhet, 

förnyelse och kvalitet inom kultur och fritidssektorn. 

Planen berör även områden som besöksnäring, kulturmiljö och turistmål som 

kan tänkas öka kommunens attraktionskraft gentemot andra än de boende i 

kommunen. 

 

2.0 Verksamheter 

Kultur- och fritidsförvaltningens uppdrag bygger på samarbete inom 

förvaltningens verksamheter samt samverkan med andra aktörer för att nå 

uppsatta mål och stimulera till utveckling. Verksamheterna ska stödja och 

inspirera kommuninvånarnas egenengagemang.  



 

 

Munkedals kommun • www.munkedal.se Sida 4 av 8 

Aktiviteterna inom verksamheterna är viktiga bidrag till befolkningens 

välbefinnande samt fysiska och psykiska hälsa. 

2.1 Biblioteken 

Kommunens verksamhet innefattar folkbibliotek och skolbibliotek. 

Verksamheten beskrivs i antagen biblioteksplan. 

Munkedals bibliotek ska främja intresset för läsning, kultur och folkbildning, 

tillhandahålla relevant media och information genom att:  

• tillhandahålla olika media, anpassade efter behov, och ha god 

tillgänglighet. 

• vara behjälpliga i att möjliggöra, inspirera och tillgängliggöra 

information i digitalt format. 

• stödja läsfrämjande arbete i för- och grundskolan. 

• vara en välkomnande mötesplats som främjar mångfald och 

inkludering. 

• nyttjas som en resurs för boende, kultur, näringsliv och turism. 

 

2.2 Föreningsstöd 

Föreningslivet bygger på ideellt engagemang utifrån gemensamma intressen 

och är en stark social sammanhållande kraft. Studieförbunden bedriver en 

viktig folkbildnings- och kulturverksamhet. Ett aktivt stöd till och samarbete 

med föreningar och studieförbund är en framgångsfaktor för kommunen. 

Kommunens stöd till föreningslivet sker genom: 

• uthyrning och schemaläggning av tider till föreningar i lokaler för 

föreningsverksamhet.    

• regelbunden översyn av bidragsnormerna och kontinuerlig information 

via nyhetsbrev.   

• kommunen skapar förutsättningar för föreningarna att bedriva god 

verksamhet och att kunna driva och sköta egna anläggningar.  

• att utveckla och tillgängliggöra det digitala bidragssystemet FRI. 

• att i samarbete med andra aktörer tillhandahålla utbildningar utifrån 

föreningars önskemål. 

• att stimulera och inspirera föreningslivet och studieförbund till stort 

utbud av fritidsaktiviteter och arrangemang. 

• att årligen genomföra 1–2 gemensamma möten med respektive 

föreningskategori.  

  

 

2.3 Kultur  

Kulturen är en naturlig del av medborgarnas vardag och ska genomsyra 

kommunala verksamheter. Kultur ska ge förutsättningar för hälsa, bildning, 
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tänkande och utformning av offentliga miljöer. Kultur är mötesplatsen där 

individen prövar gränser, ifrågasätter rådande värderingar och värnar rätten 

att yttra sig fritt. 

Kommunens roll för kulturen omfattar arbetet med: 

• platsutveckling, mötesplatser, livsmiljöer och konst i offentlig miljö.   

• utveckling av barn- och ungdomskultur. 

• att vårda, utveckla och synliggöra kulturarvsmiljöerna. 

• att stödja kulturella initiativ och evenemang i samarbete med 

föreningar, studieförbund, privata aktörer, näringsliv och kulturaktörer. 

 

2.4 Kulturskola 

 

Kulturskolans kärnverksamhet erbjuder undervisning inom estetiska ämnen. 

Alla barn och unga i kommunen ska ha likvärdiga möjligheter att utvecklas 

genom kulturutövande i en verksamhet med hög kvalitet och tillgänglighet. 

Ungdomarna ges därigenom möjlighet att utveckla sina uttryck och förmågor, 

samt att växa som människor. Kulturskolan ska vara en naturlig del av 

kommunens kulturella utbud. 

Kulturskolan skall arbeta för dessa mål genom att: 

• sträva efter att bredda utbudet på sådant sätt att ungdomarnas olika 

intresseområden tillvaratas.  

• öka barn och ungas inflytande i Kulturskolans utbud. 

• vara närvarande i alla kommundelar och även erbjuda 

distansundervisning. 

• öka kvalitén i undervisningen genom att erbjuda kontinuerlig 

fortbildning/kompetensutveckling för pedagogerna. 

• samarbeta med övriga delar av Kultur och Fritid.  

• erbjuda samarbetsprojekt med grundskolan och även vara öppen för 

projekt med föreningslivet i Munkedal. 

• genom offentliga framträdanden vara en del av kommunens 

kulturutbud. 

 

2.5 Turism- och besöksnäring 
 

Den främsta attraktionskraften i Munkedals kommun är naturen och kulturen. 

Naturen är dramatisk och inbjuder till friluftsaktiviteter. Kulturarvet är starkt 

och står för unika värden som är identitetsskapande för platsen och som inte 

kan flyttas till andra kommuner.  

En förutsättning för ett bra företagsklimat i kommunen är samtalsklimatet 

mellan besöksnäringen och kommunen, men även med regionala och 

nationella aktörer. 
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För att nå målet med en ökad turism är en förutsättning att alla jobbar mot 

samma mål och att alla aktörer förstår sin roll. Varje verksamhet är en viktig 

del av ett större sammanhang. 

Kommunen stimulerar turism och besöksnäring genom att: 

• arbeta med marknadsföring på årsbasis i samverkan med lokala 

aktörer. 

• underlätta för besökaren att hitta information i digitala kanaler som 

genererar besök i kommunen. 

• samverka med Turistrådet Västsverige AB. 

• arbeta med skyltning som gör det lätt för besökaren att hitta. 

• arbeta med tillgänglighet som erbjuder möjligheter för besökare med 

olika behov. 

• arbeta med en helårsöppen turistinformation samt InfoPoints på 

strategiska platser runt om i kommunen. 

• arbeta för en hållbar besöksnäring. 

 

 

2.6 Motion och friluftsliv 

Kommunens inriktning är att skapa förutsättningar för goda möjligheter till 

motion och ett varierat friluftsliv för alla. Kommunen ska bidra till människors 

möjligheter att röra sig i naturen och utöva friluftsliv.  

Kommunen stimulerar till motion och friluftsliv genom att: 

• i samverkan med olika aktörer utveckla kvaliteten på kommunens 

motionsspår, vandrings- och cykelleder. 

• tillsammans med näringslivet och föreningar skapa attraktiva miljöer 

för uteliv och rörelse. 

• informera om kommundelarnas möjligheter för uteliv och rörelse. 

 

2.7 Ung Fritid 

Fritidsgårdens verksamhet skall utformas utifrån besökarnas önskemål och 

behov. Besökarna ges därmed reellt inflytande. Detta kräver stor lyhördhet 

och flexibilitet hos såväl ledningen för verksamheten som hos personalen.  

Grunden för verksamheten har ett hälsofrämjande perspektiv, arbetet inriktar 

sig på att stärka frisk- och skyddsfaktorer. Målet är att alla ungdomar i 

Munkedal bär med sig känslan av att den öppna verksamheten mötte dem, 

stöttade och utvecklade dem utifrån deras egna behov och intressen under 

ungdomsåren. 
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Ung Fritid ska arbeta mot detta genom att:   

• stötta ungdomars egna initiativ och ge dem möjlighet att engagera sig 

och kunna påverka.  

• utveckla arbetet med mötesplatser för ungdomar i alla kommundelar.   

• samverka internt och externt i det drogförebyggande arbetet.  

• samarbeta med föreningar och näringsliv.  

• samordna och genomföra lovaktiviteter för skollediga ungdomar. 

 

3.0 Uppföljning 

Kultur- och fritidsplanen revideras årligen i samband med att nämnden antar 

förvaltningens verksamhetsplan och mått. 

 

4.0 Definitioner  
Alla - Oavsett etnicitet, tro, utseende, sexuell läggning, åsikt, ålder, 

funktionsnedsättning, klasstillhörighet och status, kön eller könsöverskridande 

identitet/uttryck.  

 

Drogfri - Fri från alkohol, tobak, e-cigarretter och andra droger.  

Fritid - Det som sker, individuellt eller tillsammans med andra, på invånarens 

fria tid – utanför tex arbete, utbildning eller annan huvudsaklig sysselsättning. 

Det kan vara sport, friluftsliv, kulturaktiviteter, scouting mm.  

 

Inkludera - Något man gör. Med ett inkluderande bemötande blir du som 

person sedd, lyssnad på och respekterad för den du är. Att inkludera är att 

säkerställa att ingen diskrimineras eller exkluderas. Det är att göra varandra 

delaktiga och dra nytta av varandras olikheter. Genom att kommunicera 

inkluderande bryts normer och fördomar, dvs de osynliga regler som bygger 

upp samhället och bestämmer vad som uppfattas som ”normalt”.  

 

Jämlikhet - Något man vill uppnå genom inkludering (se ovan). Alla erbjuds 

samma sak, människor oavsett bakgrund ska få tillgång till samma 

möjligheter - vissa behöver därav mer stöd. Alla ska även erbjudas likvärdig 

service, ha samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter. Ingen får 

diskrimineras. Med möjligheter läggs särskild vikt vid att kommunen ska ge 

alla möjlighet att vara, verka och växa i verksamheterna.  

 

Jämställdhet - Kvinnor, män och icke-binära ska ha samma rättigheter, 

möjligheter och skyldigheter inom alla väsentliga områden i livet.  

 

Kultur - har en bred definition men här avses människans kapacitet att 

utforska och vidga sin förståelse för musik och konstnärliga uttryck. 
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Förmågan att klassificera och kommunicera upplevelser och erfarenheter med 

olika uttrycksformer. 

Mötesplats - En fysisk eller digital plats där människor kan mötas, vara, 

verka och växa.  

Nationella minoriteter - Sverige har fem nationella minoriteter; judar, 

romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar.  

 

Minoritetsspråken - innefattar jiddisch, romani chib, samiska, finska och 

meänkieli.  

Offentliga rummet - Utrymmen inomhus eller utomhus dit allmänheten har 

enkelt tillträde, till exempel gator, torg och parker.  

Vision - Uttrycks oftast som ett framtida tillstånd som man vill uppnå, och 

behöver inte uppfylla formella krav på realism, tidsbundenhet eller mätbarhet. 

 

 

 

 

 

 

 

 


