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Därför behövs ett kultur- och fritidsprogram 

Det finns stora värden och förtjänster i att tänka in kultur- och fritidsverksamhet 
tidigt i samhällsutvecklingen och stadsplaneringen. Kultur- och fritidsverksamhet 
(se ordlistan för förtydligande av detta och andra begrepp) är viktiga för 
mölndalsborna och deras välbefinnande. Men också för näringsliv, arbetsmarknad, 
besöksnäringen och Mölndals stads profil och attraktionskraft. 

Mölndals stad har en nämnd, kultur och fritidsnämnden, med en egen organisation, 
kultur och fritidsförvaltningen, som ansvarar för stadens kultur- och 
fritidsverksamhet. Syftet med detta kultur- och idrottspolitiska dokument, kallad 
kultur- och fritidsprogram, är att förtydliga kulturens, idrottens och fritidens roll 
och effekter på Mölndals kommuns ansvar för hållbar samhällsutveckling och 
stadsplanering. Vi vill också visa vilka behov som finns för kulturens, fritidens och 
idrottens utveckling i Mölndal. 

Programmet ska vara vägledande i såväl stadens eget arbete såsom i samverkan 
med aktörer från föreningslivet och civilsamhället. Den är alltså inte en ”att göra 
lista” för förvaltningen utan ett underlag för politiska prioriteringar i kommande 
investerings- och verksamhetsplaner.  

Kultur- och fritidsprogrammet förhåller sig både till Mölndals egna mål och till 
internationella, regionala och nationella mål. Så här långt har den tagits fram i 
dialog med föreningslivet och studieförbunden.  

Kultur- och fritidsprogrammet är ett levande dokument som uppdateras minst en 
gång varje mandatperiod. 

 
 
Ordlista 

Kultur och fritid Avser organisationerna kultur- och fritidsnämnden och kultur- 
och fritidsförvaltningen. 
Oftast inbegriper begreppet kultur och fritid även idrott och 
friluftsliv men för tydlighetens skull skriver vi ibland idrott och 
friluftsliv. 

Kultur- och 
fritidsområdet 

Avser alla i Mölndal (föreningar, studieförbund, företag och 
privatpersoner) som bidrar till kultur, idrotts och fritidsutbudet 
i Mölndal. 

Kultur- och 
fritidsverksamhet 

Avser sådant som alla inom kultur- och fritidsområdet genomför. 
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Inledande text av ordförande och vice ordförande 

Det är aldrig för sent för att lära sig nya saker eller att förverkliga drömmar som 
man har gått länge och funderat på eller varit nyfiken att prova på, men inte haft 
tid eller vågat börja med. Lärandet pågår som bekant i hela livet och stärker både 
demokratin och hälsan. Med möjligheter till en meningsfull fritid och olika 
mötesplatser för att träffas, umgås och lära av varandra, utvecklas också folkhälsan 
och det allmänna välbefinnandet. En stor del av vårt liv består av vår fria tid; fritid 
och man brukar ibland säga att kultur och fritidsfrågor i kommunen fyller det som 
kan kallas för det ”tredje rummet”, dvs rummet efter familjeliv och arbete.  
Därför behöver vi ha ett tillgängligt och brett utbud av olika kultur, idrotts och 
fritidsaktiviteter för alla Mölndalsbor. 

 
Samverkan mellan civilsamhällets olika aktörer är grunden för en aktiv fritid och 
för att trivas och må bra. Här har kommunen ett ansvar för att samordna och skapa 
de bästa förutsättningarna till detta.  

 
Det är också här som ett kultur- och fritidsprogram kommer in som ett strategiskt 
styrdokument, och som visar på hur viktigt det är med ett rikt kultur och 
fritidsutbud. Ett utbud som också tar sikte på vår gemensamma och hållbara 
samhällsutveckling.  
 
 

Glenn Grimhage (L)   Marie Lindqvist (V) 
Ordförande    Vice Ordförande 
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Detta påverkar Mölndal 

Mölndals stad har ett mycket gynnsamt läge. Mölndal ligger i en region med stark 
tillväxt, vi har stor inflyttning till kommunen, vår befolkning har en bra 
sammansättning av alla åldrar, många nöjda invånare, ett livaktigt näringsliv och 
ett gott rykte i allmänhet.  

Mölndal förtätas och växer 

Den goda tillväxten innebär att det byggs mycket i Mölndal. Vi förtätar för att få 
plats med fler företagslokaler, bostäder, förskolor och skolor. När utvecklingen går 
så fort är det lätt hänt att man börjar tänka kortsiktigt och glömmer bort att skapa 
förutsättningar för de mer långsiktiga behoven. Vi vet, genom forskning och 
studier av levnadsvanor, att betydelsen av det vi kallar livet mellan husen, eller 
med andra ord gestaltad livsmiljö, ökar när förändringstakten accelererar. Det 
betyder att värdet av en aktiv fritid, ett rikt kulturutbud, goda mötesplatser och 
möjligheter att utöva sina fritidsintressen blir allt viktigare. 

Med nya målgrupper förändras behoven 

Sveriges kommuner står inför stora utmaningar där vi har att möta samhällets 
växande behov. De nya behoven kommer sig bland annat av en växande 
befolkning med fler som lever längre, nya målgrupper som inte ska behöva hamna 
i ett utanförskap och utmaningar som ligger i att rekrytera personal till i stort sett 
alla kommunens verksamheter. 

Kultur och fritid bidrar till främjande samhällsutveckling 

Även om mycket är bra i Mölndal så måste också vi tänka nytt vad gäller hur vi 
ska lösa dessa utmaningar. Kultur och fritid ansvarar för många främjande och 
förebyggande verksamheter som alla bidrar till att skapa ett gott och hållbart liv för 
individen såväl som att de bidrar till en attraktiv kommun som är välkomnande och 
hållbar över tid. 

 

”Hur växer man hållbart? Största utmaningen är att undvika segregation – annars 
blir det grogrund för framtida konflikter.” 
Charlotta Mellander professor vid Linköpings universitet  
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Kultur och fritid skapar förutsättningar för det goda 
livet i ett attraktivt Mölndal 

Kultur- och fritidsnämndens uppdrag är i korta ordalag att: 

• driva stadens kulturinstitutioner, mötesplatser och idrottsanläggningar och 
fylla dem med ett innehåll. 
 

• ge förutsättningar, genom bidragsmedel och anläggningar, för föreningsliv, 
studieförbund och allmänhet så att de kan bidra till ett brett kultur- och 
fritidsutbud. 

 
• komplettera föreningslivets utbud med det smala som ingen annan gör eller 

det riktigt stora som ingen annan har resurser att göra – allt för att 
säkerställa ett så brett utbud som möjligt och som vänder sig till så många 
som möjligt. 

Kultur och fritidsnämndens reglemente 

Reglementet är fullmäktiges ansvarsfördelning till kultur och fritidsnämnden. 
 
§ 1 Huvudarbetsuppgifter 
 
Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för att utifrån de politiska målen främja 
kulturlivet och skapa förutsättningar för en mångsidig, tillgänglig och 
inkluderande kultur-, idrotts- och fritidsverksamhet. 
 
Kultur- och fritidsnämnden ska främja delaktighet och möjlighet till påverkan för 
dem som verksamheten riktar sig till. 
 
Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för stadens folkbibliotek och fullgör stadens 
uppgifter enligt bibliotekslagen (2013:801). 
 
§ 2 Övriga uppgifter 
 
Kultur- och fritidsnämnden ska även; 
 

• erbjuda ett allsidigt, kvalitativt och innehållsrikt utbud såväl inom 
konstnärliga och kulturella områden som inom idrotts- och 
fritidsverksamheter 

 
• samarbeta med, stödja och stimulera föreningar, organisationer, grupper 

och enskilda som har anknytning till nämndens verksamhetsområde 
 
• fördela tilldelade medel till föreningar och organisationer inom nämndens 

verksamhetsområde 
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• ge alla invånare likvärdiga möjligheter att ta del av och tillgodogöra sig 

utbudet inom nämndens ansvarsområde 
 

• erbjuda ett utbud av mötesplatser 
 

• vårda samlingar, konstverk och inventarier som nämnden disponerar 
 

• ingå i stadsplaneringsprocessen för att företräda kultur-, idrotts- och 
fritidsområdena 
 

• ansvara för uthyrning av de anläggningar och samlingslokaler som 
nämnden disponerar  
 

• prioritera verksamheter som riktar sig till barn och unga  
 

• ansvara för stadens museiverksamhet i enlighet med museilagen 
(2017:563) samt stödja lokalt kulturarvsarbete och lokalhistorisk forskning. 

 
• ansvara för konstgestaltning av stadens byggnader, anläggningar och 

offentliga utemiljöer. 
  
• ansvara för inköp, utplacering och tillsyn av stadens konstsamling. 
 
• verka för att kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer bevaras, 

vårdas och används 
 

• ansvara för tillsyn och komplettering av antikvariska inventarier som är 
deponerade på Gunnebo slott 

 
• bedriva ett främjande och förebyggande folkhälsoarbete 

 
• bedriva områdesarbete för trygghet och trivsel i bostadsområden  
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Viktiga principer för kultur och fritid i Mölndal  

Kultur- och fritidsnämndens arbete utgår ifrån ett antal viktiga principer som ska 
genomsyra alla beslut. 

Barn och unga ska vara i fokus 

Barn och unga är en stor målgrupp för kultur och fritid. Barn och ungas kreativitet, 
kultur- och idrottsutövande ska uppmuntras och de ska kunna påverka utbudet och 
delta på sina egna villkor. 

Mänskliga rättigheter ska ligga till grund 

Kultur- och fritidsnämndens insatser ska vara långsiktiga och kontinuerliga samt 
vara grundade på FN’s barnkonvention och deklaration om mänskliga rättigheter. 

Utbudet ska vara tillgängligt för alla 

Det är väsentligt att alla kommuninvånare har självklar tillgång till kultur- och 
fritidsutbudet utifrån vars och ens förutsättningar och behov. Med det menar vi 
tillgänglighet i form av både utbud, tjänster och lokaler.  

Kommuninvånarna ska kunna påverka utbudet 

För att kultur- och fritidsutbudet skall vara angeläget och relevant för kommunens 
invånare jobbar vi systematiskt för att ge dem möjlighet att påverka och ha 
inflytande över utbudet.  

Utbudet ska skapa förutsättningar för ett jämlikt liv 

Alla är olika och olika är bra. Men med olika förutsättningar behöver vi i kultur- 
och fritidsnämnden ibland stötta vissa målgrupper mer så att alla kan leva ett gott 
liv i Mölndal - ”den hållbara staden där alla får chansen” - så som visionen säger.  
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Fem väsentliga effektmål 

Kultur- och fritidsnämndens bidrag till Mölndals stads ansvar för hållbar 
samhällsutveckling kan sammanfattas i fem effektmål: 

• Stärkt demokrati 
• Meningsfull fritid 
• Livslångt lärande 
• Livslång hälsa 
• Sociala sammanhang 

Genom att skapa förutsättningar för dessa fem effektmål bidrar kultur och fritid till 
att Mölndal kan fortsätta vara en attraktiv kommun att bo och verka i och 
dessutom snabbare kan uppnå målen i stadens vision – Mölndal är den hållbara 
staden där alla får chansen. Med mod och kreativitet förstärker vi Västsverige. 

Dessa fem effektmål är också kultur och fritidsnämndens mål som följs upp tre 
gånger om året. Förvaltningen redovisar då forskning och evidens, goda exempel 
från verksamheterna och analyser för vidare verksamhetsutveckling.   
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1. Stärkt demokrati 

”Demokratins själ kan inte inplanteras utifrån. Den måste komma inifrån.” 
Indira Gandhi 1947-1964 

Kultur och fritid stärker demokrati och jämlikhet 

All verksamhet inom kultur- och fritidsområdet i Mölndals stad vilar på 
demokratisk grund. I grundlagen (regeringsformen 1 kap § 2) fastställs det att ”den 
offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för 
den enskilda människans frihet och värdighet. Den enskildes personliga, 
ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande mål för den offentliga 
verksamheten”.  

Det yttersta målet för Mölndals stads kultur- och fritidspolitik är att skapa jämlika 
villkor för ett gott liv, goda förutsättningar för en meningsfull fritid och 
möjligheter för alla att delta i kulturlivet, i idrottslivet och i samhällsutvecklingen.  
Kultur- och fritidspolitiken finns i brytpunkten mellan människors individuella 
förutsättningar, behov, önskemål och engagemang samt kommunens målsättning 
för ett hållbart samhälle.  

Alla ska få chansen i Mölndal  

Mölndals vision (fokusområde En hållbar stad där vi växer och mår bra) är bland 
annat att alla ska kunna ta eget ansvar för sina livsval och nå full potential. Alla får 
chansen. Ett av målen är att graden av socialt deltagande, integration och egen 
försörjning ska öka. Ett annat är att medborgardialog och lokal närdemokrati ska 
utvecklas genom både fysiska och digitala former. 

Kultur- och fritidsnämnden strävar efter ett arbetssätt som bygger på de mänskliga 
rättigheterna, vilket har ett nära samband med demokrati. Diskriminering får inte 
förekomma och alla människors lika värde är en central del i vårt arbete.  

Det demokratiska samtalet 

Fri åsiktsbildning och en dialog där många olika röster kommer till tals är 
demokratins livsluft. Den demokratiska dialogen behöver grundas i kunskaper och 
fakta om hur samhället verkligen ser ut, utan att relatera till fördomar eller rädslor. 
Därför är lärande och kunskap nödvändiga för en levande demokrati.  Kulturens, 
idrottens och fritidens arenor stärker det livslånga lärandet, det öppna samhället 
och den demokratiska dialogen. I en tid då demokratin är hotad av polarisering, hat 
på nätet och desinformation, och där debatten ofta förs anonymt, blir de offentliga 
mötesplatserna i samhället viktigare än någonsin. I kultur- och fritidsnämndens 
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uppdrag ingår att skapa förutsättningar för möten och diskussioner med plats för 
olika åsikter vilket är en grundläggande förutsättning för att man skall kunna 
engagera sig i samhället. 

Delaktighet är väsentligt för demokratin 

Att vara delaktig i samhället och dess utveckling ger invånarna möjlighet till 
inflytande. Den som får inflytande känner ansvar och det stärker tilliten och 
samhällsgemenskapen. En förutsättning för en välfungerande lokal demokrati är 
invånarnas aktiva engagemang, möjlighet att delta och vilja att bidra till samhällets 
utveckling. Det bygger också på att människor har förtroende för samhället.  
En förutsättning blir då att det finns platser att mötas på och aktiviteter att delta i 
över hela kommunen och för alla invånare. Att känna sig exkluderad ur denna 
samhällsgemenskap och inte känna att det går att påverka ger därmed helt motsatt 
effekt med större sociala utmaningar och kostnader både för individen och 
samhället. Därför är den främjande roll som kultur- och fritidsområdet spelar helt 
avgörande för demokratin och för en socialt hållbar utveckling.  

Ungas inflytande och delaktighet i lokalsamhället är viktigt   

Genom att skapa möjligheter för ungas inflytande ger vi unga människor egenmakt 
att forma sina liv vilket leder till goda levnadsvillkor och att de kan vara delaktiga 
i samhällsutvecklingen. Vi stärker mötet mellan ungdomar, tjänstepersoner och 
politiker.  

Kultur och fritid i närområdet stärker demokratin 

Kultur och fritid arbetar också med att stärka demokratin i närområdena. Arbetet 
bygger på samverkan, både internt och externt i kommunen. De som bor i 
områdena ska vara delaktiga och deras tankar och idéer kring områdets utveckling 
ska spela roll. Vi skapar därmed förtroende för den offentliga verksamheten och 
bidrar till aktivt medborgarskap och delaktighet i lokalsamhället. 

Digital kompetens stärker demokratin 

Det moderna samhället blir mer och mer digitalt. Kommunens ökade digitalisering 
är ett sätt att vara mer tillgänglig – men det kan också vara ett hinder för dem som 
inte kan hantera digitala verktyg. Vi kan medverka till att minska det digitala 
utanförskapet. Vi behöver stötta de invånare som inte deltar i den digitala samtiden 
och hitta nya digitala lösningar som fler klarar av. 
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2. Meningsfull fritid  

 

 

 
 

”Om målet med samhällsutvecklingen skulle vara att vi alla skulle arbeta 
maximalt vore vi sinnessjuka. Målet är att frigöra människan till att skapa 
maximalt. Dansa, måla, sjunga ja, vad ni vill. Frihet.” 
Ernst Wigforss (S) 
Finansminister tre perioder under första halvan av 1900-talet 

Fritiden är lika viktig som jobb och utbildning 

Vårt uppdrag är att bidra till att det finns förutsättningar för en aktiv fritid med 
mötesplatser, kulturinstitutioner och idrottsanläggningar som allmänheten, 
föreningslivet och vi själva fyller med ett attraktivt innehåll för så många som 
möjligt. 

En meningsfull fritid höjer den enskildes icke-materiella livskvalitet och 
välbefinnande. Livets verkliga värden är ovärderliga. De är ofta förbisedda och är 
inte lika lätta att ta på som de materiella värdena. När man prioriterar dessa behov 
framför yttre behov kan man skapa högre livskvalitet och meningsfullhet. Verklig 
meningsfullhet upplevs bland annat genom att man ägnar tid åt det som ger verklig 
glädje, när man söker kunskap och egen utveckling samt när man avsätter tid för 
stillhet. 

Fritiden är en viktig del av våra liv. Att inte ha en meningsfull fritid är att sakna 
inflytande över sitt liv och i förlängningen sakna inflytande i samhället. 

Fritiden bygger på frivillighet och motivation  

En meningsfull fritidsaktivitet gör man av inre motivation, man har valt det själv 
och utan tvång. Det är alltså inget som någon annan kan bestämma åt dig. 

För att vi ska må bra ska vi inte bara arbeta eller gå i skolan, vi behöver både 
upplevelser som vi tycker om, är roliga att göra och vi behöver tid för 
återhämtning. Det kan innebära allt från att spela fotboll, gå till biblioteket, träffas 
på en mötesplats, se en utställning, gå en kvällskurs, löpträna eller skapa något.  

Föreningslivet är ovärderligt för en aktiv fritid 

Ett bra föreningsliv är ovärderligt för oss i Mölndal. Kommunens roll är bland 
annat att skapa förutsättningar för ett framgångsrikt föreningsliv genom stöttning, 
bidrag och tillgång till anläggningar och lokaler. Föreningarna har sedan stor frihet 
under eget ansvar att utföra sin verksamhet. Merparten av kultur-, idrotts- och 
fritidsutbudet i Mölndal utförs av en förening eller ett studieförbund. 
Föreningslivet förändras över tid. Nya föreningar tillkommer hela tiden. Ibland är 
de inte av traditionell föreningstyp. Vi behöver därför anpassa oss till nya typer av 
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föreningar. Med vårt föreningsstöd kan vi också uppmuntra och stötta 
föreningarnas initiativ inom jämlikhet, jämställdhet, ledarskap och integration. 

En meningsfull fritid stärker alla 

Om människor stöttas och ges förutsättningar att enkelt kunna komma åt ett rikt 
kultur- och idrottsutbud på sin fritid så blir det i förlängningen ett stort bidrag till 
att kunna bygga ett bättre gemensamt och hållbart samhälle. Genom meningsfull 
fritid stärker vi alla, inte minst personer i utanförskap, och ökar förutsättningarna 
för god hälsa och ett gott liv.  

Med fokus på skollovsaktiviteter tillhandahåller vi ett brett och kostnadsfritt utbud 
som bygger på ungas egna initiativ. 

Ett attraktivt kultur-, idrotts- och friluftsliv stärker Mölndal 

Möjligheten till en aktiv fritid blir allt viktigare när människor väljer bostadsort. 
Bra kultur-, idrotts- och fritidsanläggningar med generösa öppettider och hög 
tillgänglighet kommer att bli ett än viktigare konkurrensmedel för kommunen i 
framtiden. Likaså mötesplatser för föreningar, ytor för spontana aktiviteter och 
tillgång till aktivt friluftsliv. Omkring två tredjedelar av kommunens yta är natur- 
och friluftsområden. 
 

 

DRÖM 78 ur Drömmen om Mölndal 
Jag vill ha en stad där liv och rörelse ligger i fokus. En stad som 
bjuder på en attraktiv miljö och ett aktivt föreningsliv. 
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3. Livslångt lärande 

”Det näst bästa efter att inte veta något är att veta hur man tar reda på det.” 
Samuel Johnsson 
Brittisk författare 1709-1784 

Samhällets ständiga förändring kräver nya kunskaper  

På många sätt har vi alltid lärt oss saker hela livet, men idag går förändringar i 
samhället och yrkeslivet allt snabbare. Individen förväntas ta ett ansvar för sitt 
lärande och sin utveckling och det ställs högre krav än tidigare på livslångt 
lärande. Så för att vara anställningsbar hela livet, för att kunna styra sina livsval 
och för att kunna leva i en etnisk, språklig och kulturell mångfald krävs ständigt ny 
kunskap. Vi behöver ta till oss nya tankemodeller, kunskaper, förmågor, arbetssätt, 
utveckla färdigheter och bemästra nya verktyg i betydligt större utsträckning än 
förut för att klara utvecklingen inom yrkesliv och vardagsliv. Det behövs också för 
att kunna vara delaktig i vår digitala tillvaro och inte minst för att kunna utöva sitt 
medborgarskap, det vill säga vara en aktiv och medveten medborgare i ett 
demokratiskt samhälle.  

Det livslånga lärandet är individuellt och ständigt pågående 

Lärande ger egenmakt (empowerment) vilket betyder att våga och kunna ta ansvar 
för sig själv, samhället och naturen i ett större sammanhang. Det livslånga lärandet 
innefattar lärande genom hela livet och förutsätter frivillighet, självledarskap och 
det är ständigt pågående. Ett ständigt och livslångt lärande kräver en stor 
flexibilitet i studieformer och anpassning till olika lärstilar. Det kräver att det finns 
möjlighet att lära där vi lever och lärmiljöer som väcker lust till lärande. För att 
beskriva vidden i begreppet lärande brukar det delas in i tre delar:  

• Formellt lärande som styrs av regelverk. Dit hör förskola, grundskola, 
gymnasium, kommunal vuxenutbildning och högskola.  

• Icke formellt lärande som saknar nationella regelverk, t ex folkbildning 
inom studieförbund och folkhögskolor samt arbetsmarknadsutbildningar.  

• Informellt lärande som innefattar lärande i olika livssituationer i till 
exempel arbetslivet och på fritiden.  

För att lära sig måste man kunna läsa 

En viktig källa för lärande och ny kunskap är tillgång till det skrivna ordet. Att läsa 
(oavsett tekniskt format) och förstå innehållet är nödvändigt för att förvärva 
kunskap och för att delta i samhällsutvecklingen. Folkbiblioteken bidrar till 
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läsutveckling genom att ge tillgång till media och information efter individens 
egna behov och önskemål. 

Kultur och fritid gynnar ett livslångt lärande 

Kultur- och fritidsområdet bidrar till att skapa förutsättningar för ett livslångt 
lärande, ge upplevelser och glädje i lärandet, men också ge möjlighet för individen 
att vara ett granskande öga som kan förhålla sig till ett föränderligt samhälle. I 
arbetet med barn och unga utgår kultur- och fritidsområdet från behovet av att lära 
sig även utanför skolans läroplan för att kunna vara bättre förberedd på en framtid 
vi ännu inte ser. 

Inom kultursektorn finns en rik kunskapsbank i form av dans, film, musik, 
litteratur och en metodik i form av utställningar, arrangemang och olika event som 
skapar lust och motivation för lärande. Kunskapsbaserade institutioner som 
folkbibliotek och museum, och den kompetens som finns där, underlättar det 
livslånga lärandet genom att stötta den enskildes utforskning av dagens komplexa 
samhälle. 

Studieförbunden bidrar till ett livslångt lärande 

Genom kommunala och statliga bidrag till studieförbund stöttas folkbildningens 
grunduppdrag vilket är att ge möjlighet för alla att tillsammans med andra öka sin 
kunskap och bildning för att uppnå personlig utveckling och större delaktighet i 
samhället. Studieförbunden bidrar till att stärka och utveckla demokratin och gör 
det möjligt för människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att 
delta i samhällsutvecklingen. 
Studieförbunden bidrar till att utjämna utbildningsklyftor, höjer bildnings- och 
utbildningsnivån i samhället, bidrar till att bredda intresset för kultur och ökar 
delaktigheten i kulturlivet. 

Kultur och fritid gör att människor lär av varandra 

Kultur- och fritidsområdet är en nyckel till integration vilket är den process där 
människor etablerar sig i samhället samtidigt som samhället anpassas efter 
förändringar i befolkningen. Detta förutsätter ett lärande av språk, kulturer och om 
varandra. Kultur- och fritidsområdet kan på olika sätt bidra till att människor 
faktiskt möts exempelvis genom att erbjuda träffar för språkträning. Kultur och 
idrott använder andra uttrycksätt än det talade språket. Så oavsett bakgrund kan 
man se, höra och uppleva musik, konst och teater. Och oavsett bakgrund kan man 
motionera och träna tillsammans med andra. På så sätt byggs gemenskap.   
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4. Livslång hälsa 

”Du måste ta dig tid att hålla dig frisk när du är ung, annars måste du ta dig tid att 
vara sjuk när du är gammal.” 
Okänd 

Hälsa är grunden för det goda livet 

Hälsa är en viktig del i att uppnå ”Det goda livet” så som Västra Götalands vision 
är formulerad. Ett rikt kultur-, idrotts- och fritidsliv bidrar i allra högsta grad till ett 
friskt och sunt liv med goda levnadsvanor under hela livet. 

All kultur- och fritidsverksamhet främjar folkhälsan 

Allt kultur- och fritidsnämnden ansvarar för enligt fullmäktiges reglemente bidrar 
till främjande folkhälsa. Folkhälsa handlar om de insatser som görs just för att 
förebygga ohälsa. Området omfattar allt från breda insatser för att främja 
folkhälsan till specifika frågor som alkohol, tobak och skydd mot smittsamma 
sjukdomar. Kultur-, idrotts- och fritidsområdet berör folkhälsofrågor på så sätt att 
det får människor att engagera sig, utveckla sig, röra på sig, träna och ta ansvar för 
sitt eget välmående. Det bidrar också till att skapa glädje, energi, gemenskap och 
sociala sammanhang som är enormt viktigt för en upplevd god hälsa. 

Idrott och hälsa går hand i hand 

Att jobba för välmående och välbefinnande inom idrotten är bara naturligt. Det 
handlar om att stärka såväl fysiskt som psykiskt välmående som att stå för viktiga 
sociala sammanhang. 

Generellt sett bidrar idrottsrörelsen väldigt mycket till en bättre hälsa i 
befolkningen. Det finns många vetenskapliga studier som påvisar sambandet att en 
aktiv fritid och motion i alla möjliga former bidrar till en bättre hälsa samt ett 
godare och friskare liv, hela livet. Det behöver inte innebära att bara träna hårt 
utan också att vara engagerad som tränare eller sitta i styrelsen för en 
idrottsförening.  

Idrottande och motion bör uppmuntras och möjliggöras i såväl organiserad form 
via föreningslivet som i spontan och individuell form. Inte minst är detta en fråga 
för kommunen som behöver tillhandahålla anläggningar och mötesplatser för 
många olika typer av idrott och motion. 
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Föreningsformen är viktig i sig 

Idrottande i föreningsform medför många fördelar, inte minst om man ser till 
möjligheten till sociala sammanhang och att kunna arbeta tillsammans med 
värdegrundande och fostrande frågor. Detta i sig är viktiga delar för ett gott liv och 
en god hälsa. Inom idrotten lär sig barn och ungdomar hur kroppen fungerar och 
vad som krävs för att man ska må bra, samt att ta ställning mot sådant som är 
skadligt och nedbrytande t.ex. användande av droger och tidigt bruk av alkohol. 
Föreningsformen bidrar också till utveckling av ledarskap, samarbete och 
ansvarstagande. 

Alla som vill, oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön eller 
sexuell läggning samt fysiska och psykiska förutsättningar får vara med i 
föreningsdriven idrottsverksamhet. 

En bra början lägger grunden för hela livet 

Tidiga positiva upplevelser av motion och idrott har stor betydelse för individens 
benägenhet att vara fysiskt aktiv senare i livet. Därför påverkar barns och 
ungdomars motionsvanor inte bara deras hälsotillstånd just nu utan även deras 
framtida hälsa. 

Forskningsresultat visar att idrottsaktiviteter och motion medverkar till barns 
allsidiga utveckling, såväl fysiskt som intellektuellt. Därför bör alla barn ha 
möjlighet att idrotta och motionera varje dag – i skolan, i föreningen eller spontant 
i bostadsområdet. Motion, idrott och rörelse är otroligt viktiga för skolresultatet. 
Det ger bättre förutsättningar att klara sin utbildning och kunna göra bra yrkesval 
och i förlängningen både bättre fysisk och psykisk livslång hälsa. 

Listan på fördelar med regelbunden fysisk aktivitet, motion eller idrott, kan göras 
mycket lång. Några av de mest avgörande faktorerna är ökat välbefinnande, stärkt 
självförtroende, bättre koncentrationsförmåga, ökad inlärningsförmåga, ökad 
muskelstyrka, bättre kondition och mindre risk för belastningsskador. 

Fler behöver vara fysiskt aktiva längre upp i åren  

Traditionellt sett avtar idrottsutövandet med stigande ålder. Att utveckla en 
idrottsrörelse som möjliggör för fler vuxna att fortsätta vara aktiva idrottsutövare 
innebär att vi kommer att få en äldre generation som i större utsträckning behåller 
god hälsa långt upp i åren.  

Människor i Sverige lever allt längre och får allt fler år med bra livskvalitet trots 
olika åkommor. Mycket kan göras för att fler ska få ett friskare och gladare liv på 
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äldre dagar. Det kan bland annat ske genom förändringar i levnadsvanor där fysisk 
aktivitet, motion och idrott är en bidragande del. Med en ökande andel äldre finns 
det starka skäl för idrottsföreningar och kommuner att satsa mer för att möta detta 
behov. Äldre utgör också en stark resurs i föreningslivet som ledare och tränare 
med sina erfarenheter. 

Kultur och fritid skapar möjlighet till livslång hälsa 

Att skapa förutsättningar för ett livslångt intresse för fysisk aktivitet, det vill säga 
att röra på sig, är en av idrottsrörelsens och kommunernas viktigaste uppgifter. 

För att uppnå de många positiva effekterna av en väl fungerande idrottsrörelse 
behövs det resurser, infrastruktur och kunskap. Resurser - i form av pengar men 
också ideellt arbete och engagemang. Infrastruktur - i form av anläggningar att 
utöva idrott på men också organisatoriskt i föreningar och förbund. Kunskap - hos 
både föreningar och kommun om det gemensamma uppdraget och målet att verka 
för sociala sammanhang och livslång hälsa. 

Kultur och hälsa går hand i hand 

Förståelsen i samhället för kulturens roll och hur den bidrar till samhällets 
hälsofrämjande insatser, där helhetssynen på människan är i fokus, blir allt större. 
Att delta i kulturlivet bidrar bland annat till personlig utveckling, stärkt 
självkänsla, en känsla av sammanhang och ökat välbefinnande vilket påverkar 
hälsa och livsbetingelser för den enskilda individen. Det finns omfattande 
tvärvetenskaplig forskning som visar på kulturens breda betydelse för folkhälsa ur 
olika perspektiv, såväl fysiskt, socialt, intellektuellt och psykiskt. 
Kulturupplevelser kan förebygga ohälsa genom att ge människor en känsla av 
sammanhang och bättre beredskap att möta sjukdomar, psykiska trauman och 
sociala problem. Forskning visar att kultur kan förkorta vårdtider och vara en 
resurs i rehabiliteringsarbetet. Forskningen visar till exempel på att kultur, och inte 
minst musik och dans, har en enormt positiv inverkan på hjärnans hälsa och är mer 
effektivt mot depressioner än antidepressiva medel. 
Begreppet kultur och hälsa har därför många ingångar och inriktningar 
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5. Sociala sammanhang 

”När ett samhälle inte har något annat gemensamt ideal än välstånd är det byggt på 
lösan grund.” 
Everard Green 1844-1926 engelska armèn 

Ett gott samhälle erbjuder en gemenskap där alla kan ingå 

Samhället står inför ett antal utmaningar varav många är kopplade till social 
hållbarhet. I Sverige går det överlag att se en ökad segregering och polarisering i 
samhället. Detta är något som skapar otrygghet och som ökar skillnaderna och 
avståndet mellan människor. Forskningen visar på att genom att ingå i sociala 
sammanhang, genom att interagera och samspela på arenor där olika grupper möts, 
motverkar man polarisering och vi skapar ett tryggare och mer jämlikt samhälle.  

I en stad där invånarna har en känsla av sammanhang är människor friskare, mer 
delaktiga och litar på varandra i högre grad. Alla vinner på en stad där 
förutsättningar finns för gemenskap och sociala sammanhang.  
 
Begreppet KASAM står för just känsla av sammanhang och är myntat av Aron 
Antonovsky som var professor i medicinsk sociologi. Han menade att en känsla av 
sammanhang är starkt kopplat till att man upplever sin tillvaro som meningsfull, 
begriplig och hanterbar. Han visade att sammanhang har stor betydelse för hälsa 
och livskvalitet. En god hälsa, en god uppfattad livskvalitet och en hög känsla av 
sammanhang hänger alltså ihop. Att vi inom kultur och fritid skapar arenor för 
meningsfulla möten är alltså enormt betydelsefullt för våra invånare.  

Mötesplatser behövs för olika sociala sammanhang 

Kultur och fritids offentliga mötesplatser (såsom mötesplatser i olika 
bostadsområden, museum, bibliotek, idrottsanläggningar, evenemang) skapar 
sociala sammanhang, integration och en sammanhållen stad.  Vi för samman 
människor och bidrar till gemenskap och delaktighet. 
 
Invånarnas behov ska styra det kommunala utbudet av kreativa verksamheter och 
inspirerande mötesplatser. Vi når olika målgrupper genom att kommunicera på ett 
inkluderande sätt och synliggöra olika grupper och anpassa material som 
produceras därefter. Vi genomför olika insatser som motverka social oro 
och främjar trygghet. Vi strävar efter tillgänglighet i den fysiska miljön och att 
anpassa den för personer med olika funktionsvariationer.  
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En annan typ av mötesplats är de utomhusevenemang som genomförs i staden. 
Alltifrån kultur-, musik- och idrottsevenemang. Dessa kan ha olika syften såsom 
att skapa samhörighet i bostadsområdet, vara ren underhållning eller sätta Mölndal 
på kartan som besöksmål.  

När olika generationer möts ökar tillit och trygghet 

Kultur och fritid eftersträvar att skapa fler generationsöverskridande mötesplatser. 
Alla ska känna sig välkomna oavsett ålder. Vi arbetar med att skapa sammanhang 
och arenor där generationsöverskridande möten kan ske. Som exempel kan nämnas 
de lokalt anställda ungdomarna inom vårt bostadsområdesarbete. De bidrar till att 
skapa möten mellan generationer vilket är viktigt för tilliten och tryggheten i 
bostadsområdet.   
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Förutsättningar för att kunna genomföra uppdragen 

För att kunna uppnå de fem mervärdena behöver kultur och fritid rätt 
förutsättningar för att kunna genomföra uppdragen. 

Kultur och fritid måste in tidigt i planeringen  

Genom att lyfta in kultur och fritidsfrågor tidigt i stadens planering av 
verksamhetsutveckling, investeringar och detaljplaner kan man mer 
kostnadseffektivt identifiera förebyggande och främjande åtgärder och mervärden 
som gagnar hela staden. 

Tillgången till anläggningar och lokaler är väsentligt 

Arenor i form av fysiska anläggningar och lokaler samt tillfälliga mötesplatser ute 
i samhället måste vara självklara pusselbitar i byggandet av den hållbara och 
tillgängliga staden. Stadens översiktsplan behöver beakta kulturens, idrottens och 
fritidens behov och planeringsförutsättningar. 
 
Fastighetsavdelningen äger och ansvarar för stadens kultur- och 
idrottsanläggningar. En nära dialog om verksamhetens behov måste gå hand i hand 
med stadens planer för underhåll och utveckling av anläggningarna.   

Kommunens förvaltningar måste samverka 

Kultur och fritid bidrar till övriga nämnders uppdrag och är beroende av 
samverkan med övriga nämnder för att kunna genomföra sitt uppdrag.  
Exempel på bidrag är läsfrämjande åtgärder som bidrar till skolans mål att alla 
barn skall uppnå sin potential och arbetet med kulturgarantin tillsammans med 
kulturskolan. Exempel på samverkan är vikten av tekniska förvaltningens åtagande 
för att vi skall kunna genomföra utomhusevenemang och deras ansvar för platser 
för spontanidrott och friluftsliv. 

Civilsamhällets deltagande är nödvändigt 

Civilsamhället är ett annat ord för föreningar, studieförbund och allmänhet som i 
allra högsta grad är väsentliga för ett brett, framgångsrikt kultur och fritidsutbud 
och för att uppnå de fem mervärdena. 

Våra väl beprövade samverkansmodeller och bidragsformer behöver utvecklas i 
takt med att föreningslivet och civilsamhället förändras. Med fler invånare, fler 
föreningar och nya former av samarbeten (till exempel IOP - idéburet och 
offentligt partnerskap) behöver Mölndal stärka föreningsbidragen. 
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Samverkan behövs inom Göteborgsregionen 

Mölndals kultur- och fritidsutbud berör inte bara kommunens invånare. Det flödar 
över kommungränserna. Det lockar besökare. I Mölndals Vision 2022 står tydligt 
att Mölndal ska förstärka Västsverige. Det innebär för kultur- och fritidsnämnden 
att omvärldsbevakning och samverkan är väsentligt för att dels identifiera vad som 
skall vara Mölndals eget utbud, baserat på föreningslivets och kommuninvånarnas 
önskemål, och dels se vad som kan komplettera utbudet i stort inom 
Göteborgsregionen. Vissa typer av anläggningar skulle kunna finansieras i 
samverkan med andra berörda kommuner. Det är av stort värde att 
Göteborgsregionens kommunalförbund nu gör kultur och fritidsfrågorna till 
strategiska utvecklings- och tillväxtfrågor. 
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Viktiga områden att utveckla 

Vi ser följande utvecklingsområden (utan inbördes prioritering), baserat på 
ambitionerna inom varje effektmål och hur väl förutsättningarna stämmer överens 
med nuläget i Mölndal. Hur arbetet skall prioriteras och utföras definieras i 
nämndens årliga verksamhetsplan. 

• stärka invånarnas digitala delaktighet genom möjlighet till utbildning och 
tillgång till teknik 

• utveckla förvaltningens digitala lösningar för ökad effektivisering 
• stärka föreningslivet genom översyn av stödformerna utifrån nya behov 

och ändrade förutsättningar 
• stärka möjligheter för professionella konstnärer och kulturutövare att verka 

i Mölndals stad samt att föreslå och utveckla nya arenor för professionellt 
utövande inom konst, dans, teater och övrig scenkonst 

• utveckla museets fysiska förutsättningar 
• stärka studieförbunden genom översyn av nya behov och ändrade 

förutsättningar 
• stärka civilsamhällets engagemang genom att identifiera vem de är, vilka 

behov och förutsättningar som finns  
• skapa förutsättningar för det demokratiska samtalet i allmänhet och stärka 

den lokala samhörigheten i närsamhället i synnerhet genom utveckling av 
både befintliga och nya mötesplatser och arrangemang 

• öka barn och ungas inflytande på riktigt i stadens beslutsprocesser 
• stärka stadsplaneringsprocessen gällande kultur- och idrottsanläggningar 

och öppna mötesplatser 
• utveckla stadens evenemangsutbud och säkerställa adekvata förutsättningar 

och organisation för genomförandet av dem 
• stärka de lokala engagemangen för kulturarvet 
• identifiera och möta nya och förändrade behov inom idrottsområdet, med 

avseende på åldrande anläggningar och nya idrottsformer, och därmed 
säkerställa ändamålsenliga idrottsanläggningar  

• öka möjligheten till eget lärande (icke formellt lärande)  
• utveckla samarbetet med näringslivet 
• basera verksamhetsplanerna på kultur- och fritidsvaneundersökningar för 

att få mer fakta om kommuninnevånarnas vanor och önskemål 
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Planeringsprinciper för bästa resultat 

Kultur och fritids ansvar är att skapa förutsättningar för ett rikt kulturutbud samt 
för ett aktivt idrotts-, förenings- och fritidsliv. Till goda förutsättningar hör i allra 
högsta grad tillgången till kultur- och idrottsanläggningar. Både sådana som 
kommunen äger och sådana som föreningslivet äger. För att det skall finnas kultur 
och idrottsanläggningar behöver man tidigt i stadsplaneringen identifiera var i 
kommunen olika typer av anläggningar skulle behöva finnas och få plats.  

Detta kapitel återfinns också i Mölndals stads översiktsplan och är en del i arbetet 
med att planera stadens markanvändning.  

Utbudet behöver finnas där folk finns 

Det är av stort värde att vissa typer av fritidsverksamheter kan utföras i anslutning 
till där barn och unga bor. Detta för att det främjar barns egna initiativ till att vara 
aktiva, man undviker att barn är beroende av föräldrar för att kunna ta sig till och 
från sina aktiviteter och det skonar miljön i högre grad. Det främjar även en 
levande boendemiljö med liv mellan husen.  

Ett gott exempel på de positiva effekterna av att förlägga verksamhet till där folk 
rör sig är Popupmuseet i Mölndal Galleria hösten 2018. Det slog alla besöksrekord 
och visar på att närhet till där folk finns väcker nyfikenhet och intresse.  

Samnyttjande sparar pengar och mark 

Vissa anläggningar behöver samordnas, t.ex. i ett fritidsområde, för att optimera 
drift, skötsel, kommunikationer och inte minst för att vissa anläggningar kan 
komplettera varandra innehållsmässigt, vid större arrangemang och för att 
möjliggöra effektiva energilösningar. Placeringen är även viktig utifrån att dessa 
anläggningar ofta medför stora strömmar av besökare. Det kan bidra till att skapa 
liv mellan husen och förhindra ogästvänliga boendemiljöer men också vara en 
utmaning utifrån t.ex. trafikplanering. Anläggningarnas storlek, samt i vilken grad 
de kan integreras i ordinarie stadsmiljö, dikterar i hög grad var i planerings-
processen ytor för dessa behöver reserveras. Flertalet av föreningsidrottens 
anläggningar är så stora att ytor för dem generellt bör reserveras i tidigt skede, som 
i fördjupade översiktsplaner och planprogram. Till dessa hör idrottsplatser, 
inomhusanläggningar, fullskaliga fotbollsplaner, ishallar, badanläggningar, 
ridanläggningar, motorsports-anläggningar med mera. Om behovet av en 
fritidsanläggning upphör längre fram i planeringsprocessen är det relativt enkelt att 
använda ytan till annat ändamål vilket följer strävan efter en långsiktig och hållbar 
markanvändning.  
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Samnyttjande är en viktig faktor att ta hänsyn till i planeringen. En gemensam 
anläggning som t.ex. idrottsplatsen i samband med grundskola kan samfinansieras, 
vilket sparar ytor och medför en högre nyttjandegrad över hela dygnet. Fina 
idrottsanläggningar kan dessutom bidra till grundskolans attraktivitet, öka 
tryggheten och minska risken för vandalisering på grundskolan då fler människor 
vistas på platsen även utanför skoltid. När en anläggning planeras för 
föreningsidrott bör även möjligheterna att denna ska kunna nyttjas för annan 
verksamhet ses över, så som viss kultur- eller spontanaktivitet. Även andra typer 
av kommunala lokaler skulle kunna nyttjas för kultur- och fritidsändamål, 
exempelvis skulle skolans lokaler kunna göras tillgängliga för föreningslivet efter 
skoltid om man förbereder lokalerna för extern uthyrning med larm, entréer och 
förrådsutrymmen.  

Tillgång till kultur bygger identitet 

Kultur är ett viktigt redskap för att bland annat utveckla demokratin, den sociala 
hållbarheten samt stadens identitet och attraktionskraft. Därför är det viktigt att det 
finns ett rikt utbud av kulturella aktiviteter och möjligheter att själv utöva kultur i 
alla delar av staden. Med kultur menas här olika konstarter såsom litteratur, musik, 
scenkonst, bildkonst och film men även museer, bibliotek, folkbildning, design, 
hantverk med mera och människors eget skapande inom dessa områden. Bibliotek, 
kulturhus och kulturskola är exempel på kommunala verksamheter som kan 
betraktas som samhällsservice. I centrala delar av staden kan dessa behöva egna 
lokaler, men i andra områden går det ofta bra att samutnyttja lokaler med annan 
verksamhet, till exempel grundskola. I de fall grundskolans lokaler kan utvecklas 
som allmänna mötesplatser efter skoltid är det viktigt att se vilka möjligheter 
kulturverksamheter medför och därmed vilka behov olika kulturaktiviteter har och 
hur lokalerna kan användas även till dessa ändamål. Fina kulturmötesplatser kan 
dessutom bidra till grundskolans attraktivitet, öka tryggheten och minska risken för 
vandalisering då fler människor vistas på platsen även utanför skoltid. 

Öppettider prioriteras efter invånarnas önskemål och behov och kan vara 
tillgängliga även utan personal i vissa fall.  
Kulturens olika hus är en del av Mölndals identitet och ska ha en utformning som 
lämnar avtryck och sticker ut. De är lugna frizoner men också platser för samtal, 
möten, lärande och prövande. För att klara detta ska lokalerna vara moderna, 
fräscha och funktionella. De ska vara placerade så att verksamhetens identitet är 
tydlig och vara tillgängliga i stråk där människor rör sig.   
Kultur hör också hemma på gator och torg. Konst och kulturaktiviteter skapar ett 
levande offentlig rum dit alla kan komma och känna delaktighet. 
Kulturverksamheternas medarbetare ska även kunna dyka upp på väntade och 
oväntade platser, söka upp, och leta sig in. 
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Förtätade städer kräver nya typer av mötesplatser 

I ett alltmer förtätat samhälle ökar behoven av öppna mötesplatser. Sådana 
mötesplatser behövs för boende, ungdomar, äldre, integration och kommunens 
egen verksamhet inom ungdoms- och samhällsarbete. 
Dessa mötesplatser behöver finnas ute i bostadsområdena. De kan med fördel 
anläggas i anslutning till en näridrottsplats eller en allaktivitetsyta så fler 
människor i kommunen träffas och samlas kring olika kultur- och fritidsaktiviteter. 

I och med att Mölndal växer, och invånarantalet växer snabbt, blir behoven av 
kultur- och idrottsanläggningar större och större. Många anläggningar är gamla 
och de flesta är fullbokade. Detta gör det än mer viktigt att kultur och fritid finns 
med i stadens egna ambitioner för hur marken skall användas och staden byggas.  

Aktuella anläggningsbehov identifieras och listas 

Kultur- och fritidsnämnden tar årligen fram en lista över prioriterad aktuella 
anläggningsbehov. Denna lista är en del av stadens lokal- och anläggningsprocess 
och input till stadens prioriteringar och beslut i investerings- och 
budgetplaneringen. Listan bygger dels på behov kopplat till redan existerande 
anläggningar (såsom underhåll, om- och tillbyggnad, nybyggnation, 
ersättningsbyggnation) och dels på nya behov utifrån trender, nya föreningar och 
nämndens ambitioner att utveckla kultur- och idrottsutbudet. 

Planering av kultur och fritidsverksamhet i stadsrummet 
bör utgå från ett antal principer 

För att skapa bästa möjliga förutsättningar för ett kultur- och fritidsutbud behöver 
vi: 

• fördela ett brett utbud av platser och lokaler för kulturell aktivitet och idrott 
jämnt över hela Mölndals kommun – med fler invånare behövs fler 
anläggningar. 

• reservera ytor för stora anläggningar – för att det ska finnas plats för dessa 
anläggningar (adekvata kultur- och idrottsanläggningar) behöver man tidigt 
i stadsplaneringen identifiera var i kommunen sådan skulle kunna finnas 
och få plats. 

• planera för fler mötesplatser i anslutning till befintliga eller nya kultur- och 
fritidsaktiviteter 

• tidig planeringen för mötesplatser för olika grupper i samhället. 
• se över möjligheten att utöka olika idrottsanläggningars yta i samband med 

planering av t.ex. skolor i syfte att även göra ytorna tillgängliga för boende 



 

29 av 30 
 

och föreningsliv utanför skoltiderna; när en anläggning planeras för bör 
även möjligheterna att denna ska kunna nyttjas för annan verksamhet ses 
över så som viss kultur, idrott eller spontanaktivitet 

• främja och planera för fler idrotts- och kulturanläggningar runt om i hela 
kommunen med olika storlekar och olika innehåll, beroende på behovet i 
området. Arbeta med samverkan mellan kommuner, och inom regionen, så 
att det som planeras också har möjlighet att komplettera och tillföra en 
funktion som fattas i ett geografiskt närområde. 
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Ansvar och uppföljning för detta program 

Enligt stadens struktur för styrdokument är ett program ett aktiverande dokument 
som svarar på frågan ”Vad är det vi vill uppnå?” Ett program beslutas på 
nämndnivå. 
 
Detta dokument gäller tillsvidare. 
 
Detta dokument ska uppdateras i början av varje ny mandatperiod. 
 
Förvaltningen ansvarar för att intentionerna i dokumentet tas med i 
verksamhetsplaneringen. 
 
Förvaltningen ansvarar för att intentionerna i dokumentet kommuniceras till 
berörda parter både inom och utom kommunorganisationen. 
 
 

Källor och styrdokument 

Mölndals stads styrdokument 
Mölndals vision 2022 
Fullmäktiges mål 
Kultur och fritidsnämndens mål 
Nämndens reglemente 
Översiktsplanen 
Kulturmiljöprogrammet 
Barn- och ungkulturplanen 
Kulturgarantin 
Biblioteksplan 
Konstpolicy 
FRAMM, En stad för alla – mänskliga rättigheter i våra verksamheter 
 
Andra styrdokument 
Regional kulturstrategi och plan för Västra Götaland 2020–2023 
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Agenda 2030 
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