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Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsplan 2016-2020
1

Syfte och mål

Kultur- och fritidsplanen syftar till att lägga fast vilken policy och vilka
övergripande strategier som ska styra kultur- och fritidsnämndens
verksamhet i Danderyd.
Kommunens målstruktur
Danderyds kommun tillämpar en modell för mål och uppdragsstyrning. Åtta
kommunövergripande mål följs årligen upp via inriktningsmål och
resultatmål för varje nämnd. För kultur- och fritidsnämnden gäller tre av de
övergripande målen:
1
2
3

God ekonomisk hushållning skall vara en vägledande princip för all
kommunal verksamhet.
Kommunen ska ge goda förutsättningar för ett varierat utbud av
fritids- och kulturaktiviteter.
Danderyd ska ha en god och hälsosam miljö samt arbeta för en
långsiktigt hållbar utveckling.

De övergripande målen är nedbrutna i tolv inriktningsmål
1

2
3
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5
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I Danderyd bedriver alla nämnder kostnadseffektiv verksamhet inom
sina programområden. Varje nämnd kan redovisa sambandet mellan
mål, uppnådda resultat, prestationer och resurser.
Danderyds kommun förvaltar och utvecklar anläggningar och
byggnader så att önskad funktion vidmakthålls över tiden.
Hög tillgänglighet till kommunens idrottsanläggningar samt fritidsoch grönområden inbjuder till spontana aktiviteter och främjar god
hälsa.
Danderyds kommun har bidragsregler som är utformade för att främja
breddverksamhet för ungdomar så att de uppmuntras att under hela sin
tonårstid delta i idrott och motion.
Danderyds fritidsgårdar är attraktiva mötesplatser för ungdomar i
åldern 12-18 år, med fokus på hälsa, delaktighet och tillgänglighet.
Genom förebyggande insatser minskar ANDT-användningen (alkohol,
narkotika, doping, tobak) bland kommunens ungdomar.
Danderyds bibliotek är levande centra och arenor för kultur,
information, kunskap och möten mellan människor.
Kultur- och musikskolor i Danderyd ska erbjuda ett stort utbud av
kulturaktiviteter för barn och unga.
Kulturen ska vara lättillgänglig och bidra till utveckling, tillväxt och
en god livsmiljö.
Träffpunkt Enebyberg är en öppen mötesplats som bidrar till social
samvaro och trygghet.

DANDERYDS KOMMUN

2(15)

Kultur- och fritidsnämnden
11
12

Danderyd främjar en hållbar resursanvändning.
Danderyd väljer miljömässigt goda varor och tjänster.

2

Policy

Kultur- och fritidspolitiska värderingar i kommunen bottnar i en hög
ambition för att bidra till en god livskvalitet för kommuninvånarna.
Honnörsorden som ska genomsyra all verksamhet är:



tillgänglighet, hälsa och valfrihet
kompetens, engagemang och hållbarhet

Närheten till storstadens kulturutbud berikar men kan inte helt ersätta det
lokala och småskaliga utbudet i kommunen. Den vackra naturen ger en unik
bas för friluftsaktiviteter i skog och mark. Den marina miljön möjliggör fina
upplevelser året runt.
Alla invånare ska ha möjlighet att utöva och ta del av olika aktiviteter
utifrån egna behov. Det är verksamheternas nytta och glädje för invånarna
som står i fokus. Detta synsätt är en ledstjärna för alla som arbetar inom
kultur- och fritidsområdet, såväl anställda, privata aktörer som funktionärer
inom föreningslivet och ideella krafter.
Kultur- och fritidsnämnden prioriterar satsningar på barn, ungdomar,
funktionsnedsatta och äldre människor. Det är viktigt att behålla intresse hos
ungdomar och samtidigt jobba otraditionellt för att nå ut till nya grupper.
Tillgänglighet, hälsa och valfrihet
Alla invånare har tillgång till lokala kultur- och idrottsaktiviteter på

nära håll. Människor i alla åldrar får kraft av det lokala utbudet.
Ett rikt kultur- och fritidsutbud bidrar i hög utsträckning till att

möjliggöra människors behov av återhämtning och rekreation.
Ungdomars alkoholvanor och symptom på stress måste tas på yttersta

allvar.
Aktivitetsutbudet ska vara lättillgängligt ur flera aspekter. Det gäller

såväl fysisk placering öppethållande och e-tjänster. Olika
anpassningar och hjälpmedel ska finnas liksom kompetens om
personer med funktionsnedsättning, och hur man kan underlätta för
den målgruppen.
Alla invånare möter ett varierat utbud med många valmöjligheter.

Lättillgänglig information om de olika verksamheterna gör det möjligt
för danderydsborna att jämföra och välja mellan olika verksamheter.
Aktivitetsutbudet ska präglas av mångfald och bygga på efterfrågan

bland invånare. Olika insatser görs för att välkomna nyanlända och
flyktingar och tillvarata nya kulturyttringar.
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Kultur- och fritidsnämnden

Kompetens, engagemang och hållbarhet
Det är viktigt att ta vara på och höja kompetensen bland kommunens
anställda och andra aktörer. Vi vill lyfta fram entusiaster med nytänkande
och engagemang och ge dem utrymme och samtidigt se till att
framgångsrika verksamheter blir kvar under lång tid.
Det är viktigt att söka nya vägar för att förbättra verksamheten. Många

gånger vet vi inte förrän vi har prövat – nytänkande förenas med
systematisk utvärdering.
Det är viktigt att ta vara på nya kunskaper och erfarenheter – att delta i

och bygga olika nätverk men också ha en blick för vad som händer i
omvärlden.
Det är viktigt att ta vara på frivilliga krafter i föreningslivet och

underlätta deras verksamhet genom subventioner, lokaler, samverkan
och kunskapsutbyte. Det skapar mervärde och goodwill som alla kan
dra nytta av.

Det är viktigt att arbeta aktivt för att förbättra miljön och främja en
hållbar resursanvändning.

3

Strategi

Undersökningar visar att kommuninvånarna i Danderyd ger högt betyg till
fritidsutbudet sedan många år tillbaka. Satsningar på kulturutbudet har gett
resultat i undersökningar, ett resultat som bör värnas. Utbyggnaden av
Mörby centrum kommer att möjliggöra att ge kulturen en mer framträdande
plats i kommunen, samt ökad tillgänglighet till kultur för medborgarna.
Idrotten har sedan länge ett starkt fäste i kommunen. Otaliga funktionärer i
de olika föreningarna gör en stark insats för att barn och ungdomar ska
kunna idrotta och ha roligt. Genom olika former av föreningsbidrag och
investeringar i olika anläggningar underlättar och kompletterar nämnden
föreningarnas insatser.
Möjligheten till spontan idrott och motion efterfrågas i all högre
utsträckning. Icke schemalagda aktiviteter behöver utökas.
Funktionsnedsattas tillgång till idrott och motion ska förbättras.
Nämndens tillvägagångssätt för att nå målen anges nedan under respektive
inriktningsmål (fetstil). Strategierna anges punktvis och innehåller en
tidplan där
1 motsvarar pågår

2 påbörjas 2017-2018

3 planerad början efter 2018
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Kultur- och fritidsnämnden
1. I Danderyd bedriver alla nämnder kostnadseffektiv verksamhet
inom sina programområden. Varje nämnd kan redovisa
sambandet mellan mål, uppnådda resultat, prestationer och
resurser.

Strategiska åtgärder







Prova och utvärdera olika driftformer och partnerskap mellan
kommun och näringsliv för att nå de mest högkvalitativa och
kostnadseffektiva lösningarna (Tidplan 1)
Stimulera till nya samverkanslösningar. Det kan t ex gälla
gemensamma lokaler, personella resurser eller samverkan med andra
kommuner (Tidplan 1)
Bevaka möjlighet att införa och förbättra moderna e-tjänster för att
underlätta t ex bokning av hallar och evenemang, lån av e-böcker,
betalning via kort eller telefon. (Tidplan 1)
Utveckla kartfunktion på kommunens hemsida för att ge information
om att hitta olika aktiviteter/handikapptillgänglighet (Tidplan 1)
Bevaka möjlighet till bidrag och idéutveckling via t ex
Ungdomsstyrelsen, EU-projekt, Arvsfonden , SISU m.fl. (Tidplan 1)
Uppmuntra till nya samarbetsformer och partnerskap med näringsliv
(Tidplan 2)
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2. Danderyds kommun förvaltar och utvecklar anläggningar och
byggnader så att önskad funktion vidmakthålls över tiden.
Kommunens ambition är att se till att utomhus- och inomhusanläggningar
håller en hög och jämn standard. Kultur- och fritidsnämnden ansvarar i egen
regi för byggnader vid utomhusanläggningar och hyr inomhuslokaler av
fastighetsnämnden eller respektive skola.
Kontinuerlig uppföljning av anläggningarnas standard ger underlag för ett
planerat underhåll. En årlig underhållsplan upprättas där de objekt som
anses mest akuta ingår. Den dagliga tillsynen är ett viktigt komplement för
att i tid upptäcka eventuella brister.
Strategiska åtgärder


Kommunen vill överta ishallarna från föreningar. Om möjligt genom att
lösa in föreningarnas återstående lån, där kommunen gått i borgen.
Kultur- och fritidsnämnden kommer vid sådant övertagande därefter att
överta ansvaret för att underhålla och förbättra anläggningarnas status.
(Tidplan 1)



Nytt/förlängt entreprenadavtal avseende Mörby- och Vasabadet.
(Tidplan 1).



En aktuell undersökning visar att Mörbybadet är i dåligt skick och beslut
måste fattas om renovering/ ny byggnad. (Tidplan 2)



Befintliga ispister vid Enebybergs och Stockhagens IP är i behov av att
renoveras under de närmaste åren. (Tidplan 1)
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3. Hög tillgänglighet till kommunens idrottsanläggningar samt
fritids- och grönområden inbjuder till spontana aktiviteter och
främjar god hälsa.
Det finns gott om utomhusanläggningar i kommunen. Varje kommundel har
idrottsplatser för fotboll och varierande sporter. Vid Danderyds gymnasium
finns en friidrottsanläggning, konstgräsplan, fotbollstält, curling- och
tennishallar. Inomhusanläggningarna är i många fall inrymda i de olika
skolorna. En skateboardpark kommer på plats vid Mörbyskolan inom kort.
Mörbybadets simhall erbjuder simträning och lek och som komplement
finns Vasabadet. Sommartid är det föreningsdrivna Kvarnparksbadet en
uppskattad träffpunkt för den som väljer bassäng. Kommunens strand- och
sjöbad är populära och har god vattenkvalité. Möjligheten för fysiskt funktionsnedsatta att utnyttja kust- och sjöbad är i dagsläget dålig och måste
förbättras.
Kommunen svarar för friluftsinsatser året runt genom motionsspår, leder
och plogade sjöisbanor. Två utomhusgym har placerats i anslutning till
motionsspåren. Här är det viktigt att identifiera och bygga nya platser som
kan användas för spontana fritidsaktiviter, tex längdskidåkning, boule, olika
bollsporter och parkour. Det finns många oanvända aktivitetsytor vid
stränder och i parker som till en låg kostnad kan bli till glädje för kommuninvånarna.
Strategiska åtgärder


Delta i planeringsarbetet med att ta fram ett för föreningslivet
attraktivt förslag beträffande sporthall i Enebyberg. (Tidplan 2)



Införa web-baserad lösning för att föreningar och medborgare själva
ska kunna boka lokaler (Tidplan 2)



Anordna arrangemang riktat till funktionsnedsatta i samverkan med
andra kommuner, t ex Särmästerskap. (Tidplan 1)



Underlätta tillgång till bad för fysiskt funktionsnedsatta genom t ex
asfaltering och/eller ramper (Tidplan 1)



Bygga fler utomhusgym, erbjuda platser för spontanidrott och
motionsaktiviteter som inte behöver schemaläggas (Tidplan 2)
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4. Danderyds kommun har bidragsregler som är utformade för att
främja breddverksamhet för ungdomar så att de uppmuntras
att under hela sin tonårstid delta i idrott och motion.
Danderyd har sedan lång tid ett mycket högt deltagande i föreningslivet,
framförallt inom idrotten där många frivilliga funktionärer lägger ner
tusentals timmar på träning av barn och unga. Här märks dock samma
tendenser som i hela landet, nämligen avhopp av ungdomar i tonåren som
tröttnar och
vill göra annat. Olika undersökningar visar bl a ett behov av att bejaka mer
spontana aktiviteter, att hitta nya moderna sätt att träffas, t ex via sociala
media.
Föreningarna använder i dagsläget anläggningarna i mycket hög
utsträckning för sin organiserade verksamhet och får ekonomiskt stöd till
barn- och ungdomsidrott enligt bidragsregler samt subventionerade taxor
och avgifter.
Barn och ungdomar har tillgång till ett rikt utbud av olika idrotter och
möjligheter till motion. Övergången mellan barn- och ungdomsidrott sker
successivt och hänsyn måste tas till individernas olika behov, förutsättningar
och utvecklingstakt. Ungdomar som har talang och ambition att göra en
seriös elitsatsning ska kunna göra detta under socialt trygga former, likaväl
som övriga ungdomar behöver ett utbud av breddidrott och möjlighet till
motion.
Det är viktigt att kommunen underlättar för föreningar att samverka med
skolor via Idrottslyftet. Samarbetet ger många barn ökade möjligheter att
pröva på nya idrottsaktiviteter.
Strategiska åtgärder


Säkerställa att breddverksamheten inte missgynnas i förhållande till
elitsatsningar. (Tidplan 1)



Dialog/seminarier med föreningslivet och beslutsfattare avseende
frågor som behandlar värderingar inom idrotten. Erbjuda certifiering
enlig Utmärkt förening och adekvat kompetensutveckling inom olika
områden. (Tidplan 1)



Involvera föreningslivet i Ungt Fokus nätverk i frågan om
livsstilsfrågor ANDT. (Tidplan 1)



Samverka med socialkontoret, föreningar och grannkommuner för
att underlätta möjligheten för ensamkommande barn att aktivt delta i
föreningsverksamheten. (Tidplan 1)
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Förbättra utbudet av fritidsverksamhet för personer med
funktionsnedsättning bland föreningarna (Tidplan 1)

5. Danderyds fritidsgårdar är attraktiva mötesplatser för
ungdomar i åldern 12-18 år, med fokus på hälsa, delaktighet och
tillgänglighet.
Kommunen bedriver i egen regi verksamhet som vänder sig till
ungdomar från 12 till 18 år med tonvikt på 13 till 15 år.
Fritidsgårdarna är en trygg mötesplats och en positiv kraft i
ungdomars liv. Verksamheten ska präglas av öppenhet och
mångfald. Kunskap om ungdomsnormer, livsvillkor och trender är
ledande för fritidsgårdarnas personal. Ungdomarnas delaktighet och
engagemang är centralt.
Fritidsgårdarna är en viktig länk i kommunikationen mellan
ungdomar/föräldrar/skola/socialkontor och närpolis.
Verksamheten vilar på tre ben:
Hälsa och främjande – Alla ungdomar behöver en plats där man
kan bli sedd, där en vuxen har tid. Där varje individ främjas och
byggs upp för att bemöta samhällets kravbild.
Arrangemang och glädje - Fritidsgårdarna skapar arrangemang
som ger möjlighet till att möta nya och gamla vänner samt ger
inspiration och nöje för ungdomar. Exempel på detta är talangjakten
Guldsladden, Lucianatt med innebandytävlingar och andra små och
stora arrangemang för olika målgrupper och hög tillgänglighet.
Kunskap och förbyggande arbete – Aktivt arbete med andra
aktörer är nödvändigt för att ge ungdomar fler verktyg för att klara
av stress, för att senarelägga alkoholdebuten och för att kunna skapa
varaktiga relationer till varandra. Här är nära samarbete med de
lokala högstadieskolorna och föräldraföreningarna av mycket stor
vikt. Nyblivna högstadieelever och deras föräldrar möts tidigt med
information om aktuella livsstilsstudier och drogproblematik.
Föräldrar får möjlighet att lära sig resonera om normer, skapa
föräldrakontrakt och forma gemensamma regler för utevistelse mm.
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Strategiska åtgärder


Utveckla och stärka samarbete med föreningsliv, skola och andra
kommuner med syfte att förbättra programutbudet och göra det mer
intressant för ungdomar i kommunen, t ex genom olika evenemang.
(Tidplan 1)



Särskilt beakta insatser för nyanlända ungdomar och ungdomar med
funktionsnedsättning (Tidplan 1)



Öka ungdomarnas möjligheter att påverka och genomföra
programinnehållet (Tidplan 1)



Förbättra marknadsföring och omvärldsbevakningen och möta
ungdomarna på de sociala medierna (Tidplan 1)



Genomföra aktiva informationsinsatser till föräldrar och elever om
aktuella tema som livsstilsmönster, nätmobbning, ANDT .
Ungdomar medverkar som föreläsare eller skribenter (Tidsplan 1)



Egen personal inom fritidsfält arbetar tillsammans med
fältsekreterare från socialkontoret aktivt för att bemöta ungdomar
som vistas utomhus under helger och vardagar. (Tidplan 1)



Certifiera en fritidsgård inom HBTQ-området (Tidsplan 2)

6. Genom förebyggande insatser minska ANDT-användningen
(alkohol, narkotika, doping, tobak) bland kommunens
ungdomar.
Genom samarbetsorganisationen Ungt Fokus arbetar personal inom skolor,
fritidsgårdar, ungdomsmottagningen, fältteam, polis, föreningsliv och
Svenska kyrkan för att förebygga ungdomars användning av alkohol,
narkotika och droger och istället främja livskvaliteten.
Ungt Fokus arbetar med ett helhetsperspektiv; hur mår ungdomar i
Danderyd, vilka samhällstrender finns, hur tillvaratar man positiva krafter
och hur förebygger man på bästa sätt stress, oro och drogmissbruk.
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Strategiska åtgärder


Skapa stabila och långsiktiga rutiner för att informera och stärka
tonårsföräldrar, framförallt genom aktivt arbete i skolorna.
(Tidplan 1)



Skapa ändamålsenliga nätverk för samarbete inom och mellan
kommuner. (Tidplan 1)



Utveckla samverkan genom gemensamma utbildningar och
handlingsplaner samt bidra till att de som arbetar med unga i
Danderyd fortsatt ska ha hög kompetens inom det drogförebyggande
arbetet. (Tidplan 1)



Utveckla och sprida lättillgänglig information via hemsidan, social
media och fysiska brev till berörda. (Tidplan 1)



Vidareutveckla kontakt med skolor avseende föräldramöten,
workshops om ANDT (Tidplan 1)



Öka antalet föräldravandrare (Tidplan 1)



Arbeta för tolerans och integration genom olika informationsinsatser
om våldsbejakande grupper, näthat, utanförskap etc. (Tidplan 1)

7. Danderyds bibliotek är levande centra och arenor för kultur,
information kunskap och möten mellan människor.
Danderydsbor i alla åldrar har tillgång till närbelägna bibliotek i varje
kommundel. Biblioteken erbjuder invånarna social samvaro, litteratur,
kulturaktiviteter, information och ett varierat programutbud för alla åldrar.
Genom lokala profileringar skapas ett brett utbud i kommunen.
Samarbete utvecklas med andra aktörer såsom kulturskolor, fritidsgårdar,
(öppna) förskolor, skolor, olika intresseföreningar och näringsliv.
Biblioteken ska vara lättillgängliga för personer med olika typer av
funktionsnedsättning. Meröppet dvs bibliotek som är tillgängliga för
låntagare på tider utan personal har införts och kommer utökas.
I samband med utbyggnad och förnyelse av Mörby centrum planeras nya
centralt belägna lokaler för biblioteket i direktanslutning till kundtjänst för
kommunen. Lokalerna i det nya Mörby centrum måste utformas med tanke
på framtiden. Barn och ungas behov bör särskilt prioriteras och deras
önskemål beaktas. Biblioteket kommer att utöka antalet studieplatser för att
tillmötesgå behovet.
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Strategiska åtgärder


Utöka samarbetet med näringslivet med syfte att berika aktivitets
utbudet (Tidplan 1)



Stödja och stimulera läsprocesser i förskola och skola (Tidplan 1)



Öka innehav av böcker och digitala tjänster mot efterfrågade
områden som gynnar flerspråkighet, mångfald mm. (Tidplan 1)



Införa Meröppet i Enebyberg (Tidplan 1)



Utöka Meröppet till samtliga bibliotek (Tidplan 3)



Införa ny webbportal (Tidplan 1)



Utöka inköp av litteratur på andra språk till biblioteken (Tidplan 1)



Planera och bygga ett nytt bibliotek i Mörby centrum, med en
placering som möjliggör att ge kulturen en mer framträdande plats i
kommunen, samt öka tillgänglighet till kultur för medborgarna och
samarbete med Information Danderyd angående kundtjänst.
(Tidplan 2)



Anpassa och utforma verksamheten efter unga medborgares behov
och hitta samverkan med andra aktörer i Mörby centrum. (Tidplan 1)



Förverkliga Biblioteksplanen för Danderyds kommun 2016 – 2020.
(Tidplan 1)
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8. Kultur- och musikskolor i Danderyd ska erbjuda ett stort utbud
av kulturaktiviteter för barn och unga.
I kommunen finns flera aktörer som bedriver högkvalitativ musik-, dansoch kulturundervisning till barn och ungdomar. Traditionell klassisk
undervisning bör kompletteras med moderna kurser inom t ex låtskrivande
och musikproduktion. Kulturens arenor ska möjliggöra för kultur- och
musikskolornas elever att framträda inom såväl musik och dans eller visa
upp bild, grafik, foto, film eller litteratur.
Strategiska åtgärder


Öka utbudet av kulturaktiviteter för ungdomar med
funktionsnedsättning (Tidplan 1)



Öka omvärldsbevakning och vara lyhörd för barns och ungdomars
egen kreativitet och önskemål att utveckla verksamheten och erbjuda
nyheter i utbudet (Tidplan 1)
Inbjuda och stimulera till samarbete mellan anordnare i kommunen
och mellan grannkommuner för att utvidga utbud på aktiviteter och
ta vara på gemensamma resurser (Tidplan 1)
Stödja och utveckla publika arrangemang som Konstrundan,
Kulturbiennalen m.fl. (Tidplan 1)




9. Kulturen ska vara lättillgänglig och bidra till utveckling, tillväxt
och en god livsmiljö.
Konst- och musiklivet i Danderyd intar en positiv särställning. Näringslivet
värdesätter kultur och bidrar ofta genom sponsring. Antalet aktiva
kulturarbetare är stort och kulturmiljön är välbevarad och spelar en stor roll
för livskvaliteten.
Det lokala kulturlivet är i hög grad beroende av kulturföreningarnas
verksamhet, av eldsjälarnas insatser och av en levande kultur. Initiativ till
kulturarrangemang från föreningar och enskilda stimuleras med ekonomiska
bidrag och/eller lokalresurser. Kommunen bidrar med marknadsföring och
samordning för att öka utbudet.
Den kultur som berör unga människor idag är mycket olik den traditionella
kulturverksamhet som finns i många kommuner. Det gäller att vara lyhörd
och uppmärksam på nya kulturyttringar, det experimenteras ofta med olika
former av gränsöverskridande kulturverksamhet med tekniken i centrum.
Ansvara för en god förvaltning av offentlig konst i kommunen i nära
samverkan med boende i kommunen. Ambitionen är att konstnärlig
utsmyckning ska förverkligas vid nybyggnationer i kommunen. Här kan nya
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samarbetsformer mellan barn, ungdomar och professionella konstnärer
skapa spännande objekt.
Kulturutbudet ska också rikta sig till flyktingar och nyanlända för att
underlätta integration i samhället. Genom att förmedla kunskap om
traditioner och kulturyttringar från Sverige och andra länder berikas
kulturutbudet för alla invånare.
Strategiska åtgärder


Fortsätta utveckla Danderydsgården till ett levande kulturcentrum
främst för barn och unga med ett rikt och varierat programutbud för
barn och unga. (Tidplan 1)



Kulturcentrum i nya Mörby centrum blir en bas med förbättrade
möjligheter till utställningar, teater och konsertevenemang. Det nya
kulturcentret blir en mötesplats för kultur i vid bemärkelse i
Danderyd såsom konst, musik, evenemang av olika slag
(konferenser, utställningar, möten, sammanträden mm). Barn och
ungas behov bör särskilt prioriteras och deras önskemål beaktas. Öka
antalet studieplatser för att tillmötesgå behovet. (Tidplan 2)



Utöka programutbud i bibliotek och andra offentliga lokaler genom
samarbete med kultur- och musikskolor, vänföreningar,
företagarföreningar och andra intressenter. (Tidplan 1)
Skapa samverkanpartner med socialkontor, föreningsliv och andra
kommuner för att vägleda nyanlända och anpassa olika aktiviteter
efter intresse och förkunskaper. (Tidplan 1)







Anordna kulturstigar, konstpromenader och andra
utomhusaktiviteter med olika tema och anspelning på kommunens
kulturarv.
(Tidplan 2)
Ge förutsättningar för större offentligt kulturevent i kommunen
exempelvis Kulturbiennalen (Tidplan 1)



Ge förutsättningar för kulturprojekt som främst riktas till barn, unga
och barnfamiljer. (Tidplan 2)



Dela ut kulturstipendier till ungdomar och belöna olika insatser inom
kulturområdet. (Tidplan 1)



Ansvara för utveckling av offentlig konst i nära samverkan med
boende i kommunen. (Tidplan 2)
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10. Träffpunkt Enebyberg är en öppen mötesplats som bidrar till
social samvaro och trygghet.
Träffpunkt Enebyberg är ett samverkansprojekt mellan Danderyds kommun,
Svenska Missionskyrkan och Svenska kyrkan. I gemensamma lokaler finns
bl a café, bibliotek, senior- och ungdomscentrum, inskriven verksamhet för
funktionsnedsatta, förskola, öppen förskola och kyrkorum.
Genom att medvetet erbjuda aktiviteter och möten mellan
generationsgränser där kunskaper inom olika grupper tas till vara; ibland
hjälper yngre äldre, ibland tas äldre personers kompetens och erfarenhet
tillvara. Många gånger gemensamma aktiviteter för att hjälpa behövande
och utsatta verka positivt och ge ringar på vattnet.

Strategiska åtgärder


Skapa möjligheter att skapa generationsöverskridande aktiviteter, tex
inom data, bild, form, foto och musik.(Tidplan 2)



Öka tillgängligheten genom införande av MerÖppet vid Enebybergs
bibliotek (Tidplan 2)

11 Danderyd främjar en hållbar resursanvändning
12 Danderyd väljer miljömässigt goda varor och tjänster.
Ett övergripande förslag till miljöprogram för Danderyds kommun 20162020 har nyligen skickats ut på remiss till alla nämnder. Programmet
fokuserar på förbättringsåtgärder kopplat till de fyra områdena:
 Friskt vatten
 Biologisk mångfald
 God bebyggd miljö
 Giftfri miljö
Kultur- och fritidsnämnden är i stora drag positiv till förslaget och har åtagit
sig att genomföra ett flertal åtgärder för att förbättra miljön. Eftersom beslut
ännu inte har fattats av kommunfullmäktige i ärendet tar vi inte upp miljö
aspekter i kultur- och fritidsplanen utan hänvisar till miljöprogrammet för
2016-2020.

Uppföljning och utvärdering
Kultur- och fritidsplanen följs upp i samband med kultur- och
fritidsnämndens delårs- och årsbokslut. Uppföljningen syftar till att bedöma
om den strategi som dokumentet beskriver leder till att målen för
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verksamheten uppnås. Genom enkätundersökningar tar vi regelbundet reda
på medborgarnas och föreningsfunktionärernas uppfattning om kvaliteten
inom alla verksamhetsformer.

Koppling till andra dokument
Utöver de idag gällande lagar och förordningar finns det kopplingar till
följande lokala riktlinjer och föreskrifter i Danderyds kommun:


Biblioteksplan för Danderyd 2016 -2020



Förslag till miljöprogram för Danderyds kommun 2016-2020



Kulturmiljöhandbok för Danderyds kommun 2003

