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Nämndens utvecklingsområden
Många goda sidor att fortsatt värna om
Kultur- och fritidsnämndens verksamheter erbjuder och stöttar tjänster och aktiviteter som
generellt är välbesökta och efterfrågade. Detta styrks av statistik från bland andra
Riksidrottsförbundet och Kungliga biblioteket. I SCB:s medborgarenkät ger kommunens
invånare verksamheterna goda och stabila omdömen generellt över snitt. Budgetföljsamheten
är och har historiskt varit god. SCB:s jämförelser visar att Danderyd inom kultur och fritid
generellt ligger på en högre nettokostnadsnivå jämfört snitt i länet. Huvudsaklig förklaring är
att Danderyd i förhållande till geografisk yta och befolkningsmängd erbjuder
kommuninnevånarna god service i form av hög tillgänglighet till utomhusanläggningar och
bibliotek. Kostnadsutveckling per invånare, jämfört länet, påverkas även av en lägre
befolkningstillväxt.
Nämnden ser dock några betydelsefulla utvecklingsområden
… att främja ungdomars hälsa och välmående
Kommunens ungdomar är mycket aktiva på sin fritid och skolresultaten ligger i topp i riket.
Samtidigt visar statistik på en ökad psykisk ohälsa hos ungdomarna samt en hög konsumtion av
droger.
… att främja alternativ till ensamhet och isolering för äldre
Kommunens äldre invånare uppnår allt högre ålder. För ett fortsatt aktivt och självständigt liv
behövs fler ”friskår”. En allmän trend i samhället med ökad isolering och ofrivillig ensamhet
måste motverkas.
… att utveckla kultur- och fritidspolitiskt program
Större knapphet om ekonomiska resurser ökar betydelsen av att göra prioriteringar utifrån en
tydlig grund samt värna långsiktighet.

Så svarar verksamheterna upp mot utvecklingsområdena
Kulturen, bibliotek och fritidsgårdar möter ungdomar i de sammanhang de befinner sig


Kulturenheten samverkar med andra verksamheter främst med skolan genom att
erbjuda konserter och föreställningar under skoltid. Tillsammans med HR kommer
enheten att arbeta för att ungdomar under sommarlovet kan erbjudas
kultursommarjobb. (Ungdomsstrategi målområde D)







Aktiviteten är påbörjad och beräknas slutförd oktober 2021.
I maj och juni genomfördes skolgårdskonserter på 8 skolor i samarbete med
länsmusiken i Stockholm. Under demokratijubiléet erbjuds skolföreställningar på
Danderydsgården med ”Historien om Bodri” för barn i åldrarna 8 till 11 år och
Musikalen “Mellan oss” för ungdomar i högstadiet och gymnasiet.
Kulturen har haft kultursommarjobbare som lägerledare i samverkan med kulturskolan
på två kulturläger under veckorna 25 och 32, dock inte i samverkan med HR.

Kulturskolan söker aktivt nya vägar för att synas och verka på nya platser. Det sker
genom att samnyttja lokaler med andra verksamheter, förlägga och arrangera
konserter/föreställningar tillsammans med andra verksamheter och föreningar. Att
erbjuda främst de yngre eleverna undervisning i anslutning till skoldagens slut och i
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skolornas lokaler är viktigt och uppskattat. Lokaler samnyttjas även med
Stocksundsbibliotek, Danderydsvallen samt Träffpunkten. (Ungdomsstrategi
målområde A)







Med bidrag från Kulturrådet genomförs 2020/2021 ett projekt med ett nytt
kursupplägg i skolornas lokaler riktade mot elever i årskurs 1 med möjlighet att prova
på kulturskolans samtliga konstformer. (Ungdomsstrategi målområde A)












Aktiviteten är under uppstart och beräknas vara en kontinuerlig verksamhet från och
med 2022.
Den stora utmaningen för detta projekt var att pandemin med medföljande
restriktioner kom i vägen. Under hösten kommer vi att återlansera samarbetet och
projektet. Viktiga lärdomar inför hösten är skillnaden mellan att arbeta på ett bibliotek
kontra att förlägga biblioteket på en mötesplats. För personalen kräver detta en mera
direkt approach till ungdomarna. Båda verksamheterna ser vinster med projektet.

Under höstterminen kommer Kultur- och aktivitetshuset presentera en kultur- och
aktivitetskatalog som ska skickas ut till alla ungdomar i kommunen. Katalogen är tänkt
som ett komplement till kulturskolans och föreningslivets utbud. (Ungdomsstrategi
målområde A)




Aktiviteten är påbörjad och beräknas slutförd november 2021.
Två kulturläger arrangeras under sommarlovet med sammanlagt 69 deltagare.
6 ungdomar (16 - 19 år) har erbjudits sommarjobb som lägerledare.

Under 2020 initierades och genomfördes ett samverkansprojekt mellan biblioteket och
Ungt fokus, där målet var att få till stånd en mini-biblioteksfilial på Fribergagården.
Arbetet att fortsätta utveckla fritidsgårdsbiblioteket tillsammans med ungdomarna
fortsätter under 2021. (Ungdomsstrategi målområde A)




Aktiviteten är slutförd.
114 barn i 7-års åldern har deltagit i den nya kursen ”Kulturverkstad”.
Deltagarna har provat på musik, dans, teater samt konst.
Kursen genererade 51 deltagare i en kortare fortsättningskurs.

Under 2021 är planen att Kulturskolan tillsammans med Kulturen fortsätter att erbjuda
lovaktiviteter i form av kulturläger. Här ges barn i blandade åldrar utanför
kulturskolans ordinarie verksamhet möjlighet att tillsammans prova på olika
konstformer. (Ungdomsstrategi målområde A)




Aktiviteten är påbörjad och beräknas slutförd 2021.
Kulturskolan undervisar på 8 grundskolor, därutöver på Danderydsgården,
Danderydsvallen, Träffpunkten samt Stocksundsbibliotek.
På grund av corona-restriktionerna har få konserter/föreställningar genomförts. ”Popup konserter” utomhus har dock genomförts vid äldreboende.

Aktiviteten är påbörjad och beräknas slutförd september 2021.

Ungt fokus kommer att arbeta strukturerat mot hemmafester med stöd i
föräldrainflytande. (Ungdomsstrategi målområde B)


Aktiviteten är påbörjad sedan mars 2021 och beräknas vara i fullt bruk i november
2021.
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Ungt fokus kommer att utöka den digitala närvaron. (Ungdomsstrategi målområde C)






Aktiviteten är påbörjad och beräknas slutförd dec 2021.
Ungt fokus har skickat ut broschyren “Ungdomskollen” till ett flertal föräldrar som har
barn i tonårsåldern. ”Ungdomskollen” är en enkel sammanfattning över ungdomars
bruk av ANT och ungdomars psykiska hälsa i Danderyd.

I samverkan med föreningslivet kommer ungt fokus att skapa riktade pop-up
aktiviteter i samtliga kommundelar med mål att erbjuda lätta prova på tillfällen för
ungdomar. (Ungdomsstrategi målområde D)






Aktiviteten är påbörjad och beräknas slutförd december 2021.
Ungt fokus har startat flera nya digitala verksamheter under 2021. Verksamheterna
har fått en positiv spridning och vi når flera olika typer av individer som vi inte nått
tidigare.
Ungt fokus har som mål att under hösten 2021 minst streama en
ungdomskonsert/event i månaden ifrån det nya kultur- och aktivitetshuset.

Ungt fokus kommer att arbeta långsiktigt med ett konsekvent främjande arbete mot
föräldrar. En av Danderyds ungdomar främsta förebilder är deras föräldrar. Därför
kommer stor kraft riktas mot att nå, informera och engagera förälder i kommunens
förändringsarbete. (Ungdomsstrategi målområde D)





Ungt fokus arbetar efter två principer: 1. Förstärka samverkan med befintliga
föräldraorganisationer. 2. Skapa en frivillig referensgrupp föräldrar.
Ungt fokus har lagt stor vikt i att få till en tydlig dialog med föräldrar vid första
festtillfället och med orosanmälan som följd om familjen inte slutar att tillåta fester
där alkohol och droger intas av omyndiga personer.
Ungt fokus har bjudit föräldrar i årskurs sex i Danderyds kommun att föräldravandra.
Detta för att förstärka antalet föräldrar som är ute på helgerna men också för att
många av de ungdomar som syns ute på helger är i deras målgrupp.

Aktiviteten är påbörjad och beräknas slutförd i december 2021.
I samverkan med DSK har Ungt fokus bedrivit fredagsaktivitet under 10 tillfällen med
mål att locka flickor 14 till 18 och övriga ungdomar till Danderydsvallen. Ambitionen
med insatsen är bra men vi har misslyckats med att nå rätt målgrupp.
Ungt fokus har bedrivit ett samarbete med Good to Great där ungdomar fått chansen
att vid ett flertal tillfällen grattis prova på att spela padel.

Samverkan med skolan ska stärkas. Ett betydande fokusområde är ungdomarnas
friskfaktorer. Genom ungdomsdialog förstärka ungdomarnas önskemål till aktiviteter
och möten. (Ungdomsstrategi målområde D)



Aktiviteten är påbörjad och beräknas slutförd december 2021.
Ungt fokus har bedrivit sommarverksamhet med feriearbetare där ungdomar gjort pop
up verksamheter för andra ungdomar.

Skapa attraktiva mötestillfällen för unga, i dialog med unga


Ungdomars utveckling främjas genom ”Unga tar plats på scenen” där de får möjlighet,
med stöd av och i dialog med kulturenheten, att genomföra en egen konsert,
föreställning eller vernissage. Kulturenheten ger ungdomar möjlighet att uppträda
med etablerade artister inom kommunens ordinarie programverksamhet.
(Ungdomsstrategi målområde D)
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Under 2021 kommer ungdomsbibliotekarie göra veckovisa besök på Fribergagården
för att ge biblioteksservice till unga på deras egna villkor. Målet är att i möte med
ungdomarna utveckla en verksamhet anpassad efter deras önskemål och behov.
(Ungdomsstrategi målområde A)





Aktiviteten är påbörjad och beräknas slutförd 15 september 2021.
Arbetet med inriktningen av det nya kultur- och aktivitetshuset är framtaget med hjälp
av ungdomar och samverkanspartners.

Ungt fokus tillsammans med bibliotek och kulturskola kommer under 2021
implementera innovationsguiden som metod för att vidareutveckla hur man får
drivande ungdomsdialog i verksamheterna. (Ungdomsstrategi målområde A)






Aktiviteten är under uppstart och beräknas vara en kontinuerlig verksamhet under
2022.
Den stora utmaningen för detta projekt var att pandemin med medföljande
restriktioner kom i vägen. Under hösten kommer vi att återlansera samarbetet och
projektet. Viktiga lärdomar inför hösten är skillnaden mellan att arbeta på ett bibliotek
kontra att förlägga biblioteket på en mötesplats. För personalen kräver detta en mera
direkt approach till ungdomarna. Båda verksamheterna ser vinster med projektet.

Under VT 2021 kommer kommunens nya kultur- och aktivitetshus invigas.
Utvecklingen och innehållet i det nya kultur- och aktivitetshuset har tagits fram
tillsammans med ungdomarna. Målet för verksamheten är bli lika aktuell för alla
ungdomar i kommunen. Därför finns det ett starkt signalvärde i att byta namn på
huset. (Ungdomsstrategi målområde A)





Aktiviteten är påbörjad och beräknas fortsätta under 2022.
Musikalen “Mellan oss” ska framförs under kulturbiennalen. Kulturstipendiater 2021
ska genomföra en kulturafton på Djursholms slott under kulturbiennalen.
Kulturstipendier kunde sökas för 2021 inom olika konstformer. Audition skedde på
Danderydsgården i mars 2021.
I stort sett har samtliga konserter som genomförs medverkan av unga gästartister.

Aktiviteten är påbörjad och beräknas slutförd 2021.
Covid-19 har gjort att vi inte kunnat genomföra innovationsguiden i den utsträckning
som vi tänkt.
Innovationsguiden har legat som en del av framtagningen av det nya kultur- och
aktivitetshuset.

Projektet ”Danderyd lyssnar” går in i fas 4 under arbetsnamnet ”Föräldrar lyssnar”.
Föräldrar kommer att få ta del av vad ungdomarna förmedlade i ”Danderyd lyssnar”
genom dels personligt utskick dels en 20 minuters film som beskriver ungdomarnas
röst i Danderyd lyssnar. (Ungdomsstrategi målområde D)




Aktiviteten är påbörjad och beräknas slutförd december 2021.
Ambition att skicka ut ett brev med en medföljande uppgift till alla föräldrar genom
skolan som läxa har inte kunnat genomföras på grund av covid-19. Rektorerna
bedömde att lärarnas arbetsbörda blev för stor.
Den 20 minuters långa filmen är klar och kommer att spridas under hösten.
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Främja barn och ungas idrottande, ta utgångspunkt i riksidrottsförbundets riktlinjer


Uppmuntra till fysisk aktivitet och rekreation genom att i varje kommundel skapa och
utveckla nya spontanidrottsytor i samverkan med föreningar och övriga förvaltningar.
(Ungdomsstrategi målområde A)







Bygga och planera flexibla och multifunktionella anläggningar och aktivitetsytor som
motverkar tidig specialisering och gynnar allsidig träning. (Ungdomsstrategi
målområde A)







Aktiviteten är påbörjad och beräknas slutförd december 2021.
3 nya utegym.
Danderydsvallens betongpist medger möjligheten att snabbt ställa om efter trender
och önskemål.
Nya paddelbanor, en boulepark, en pumptrackbana och en streetbasket court är
beställda och beräknas vara klara under sen sommar/höst.

En arbetsgrupp har under hösten 2020 gjort en översyn av nuvarande
fördelningsprinciper för tider i sport- och idrottshallar. Förslag är under bearbetning
för beslut i kultur- och fritidsnämnden under 2021.




Aktiviteten är påbörjad och beräknas slutförd november 2021.
Drop in verksamhet på Danderydsvallen i samarbete med DSK fotboll och ungt fokus.
Den nya spontanidrottsytan på Danderydsvallen har etablerats med gott resultat.
Arbetet pågår med att projektera, beställa och utveckla nya utegym, paddelbanor,
streetbasket court, boulepark och pumptrackbana.

Aktiviteten pågår och beräknas slutförd december 2021.

Riksidrottsmötet 2019 tog beslut om nya ramar och principer för RF:s ekonomiska
stödsystem. Implementering av dessa ramar och principer sker stegvis med start 2020.
Förvaltningen följer utvecklingen för en möjlig harmonisering av det lokala
föreningsstödet.




Aktiviteten är påbörjad och förvaltningen bevakar utvecklingen.
RF har påbörjat revidering av ramarna för bidrag.
På grund av rådande situation med coronaviruset tar Riksidrottsstyrelsen undan för
undan olika beslut som påverkar de ekonomiska stöden.

Utveckla kulturskolan i dialog med unga för ökade inslag av social samverkan


Med bidrag från Kulturrådet startar under 2021 ett utvecklingsprojekt tillsammans
med Lidingö, Tyresö, Solna, Sundbyberg, Järfälla och Vallentuna kulturskolor för att i
dialog med unga kulturutövare (16 - 19 år) skapa nya kursformer och nya arenor att
synas/verka på. (Ungdomsstrategi målområde D)







Aktiviteten är påbörjad och beräknas slutförd december 2021.
Projektets första del, år 1 - sammanställning av relevanta studier/forskning i ämnet är
klar.
Projektets andra del, år 1 – dialog med ungdomar genomförs HT 2021.
Projektet har beviljats ytterligare bidrag från Kulturrådet för fortsättning år 2.

Kulturskolan fortsätter tillsammans med kulturskolorna i Sollentuna, Vallentuna och
Täby projektet ”Kulturskola över kommungränsen”, där elever och lärare inom flera
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konstformer kommer att delta i gemensamma aktiviteter under 2021.
(Ungdomsstrategi målområde D)






Aktiviteten är påbörjad och beräknas slutförd juni 2022.
Åtta olika samarbetsprojekt är planerade, men har inte genomförts under VT 2021 på
grund av corona-restriktionerna.
Projekten kommer att genomföras under läsåret 2021/2022.

Målsättningen är fler inslag av social samverkan för elever genom fortsatt utveckling
av skolans ensembler/orkestrar samt verksamhet som innebär möten mellan elever
och olika konstformer. Medverkan i olika externa arrangemang för unga, så som RUMfestivalen (Riksförbundet för unga musikanter) som samlar unga musiker från hela
Sverige. (Ungdomsstrategi målområde D)





Aktiviteten är påbörjad och beräknas slutförd december 2021.
På grund av corona-restriktionerna har antalet sociala inslag varit starkt begränsade.
Eleverna har deltagit i digitala aktiviteter såsom streamade konserter/föreställningar,
det nationella firande av Kulturskolans dag, 17 maj samt det filmade
Nationaldagsfirande.

Kulturen och biblioteken ska möta äldre i de sammanhang de befinner sig


Biblioteket kommer att förvalta den under 2020 väl utvecklade "Boken kommerverksamheten", vilken möjliggör för äldre som inte själva kan ta sig till biblioteket att
få böcker hemlevererade. Därtill ska biblioteket förlägga mer av sin
programverksamhet för äldre på platser där äldre befinner sig utanför biblioteket,
samt digitalt.





Aktiviteten är slutförd till den del som avser ”Boken-kommer”. Verksamheten
fortsätter och är en del av den ordinarieverksamheten.
Den uppsökande programverksamheten har inte kunnat genomföras till följd av
pandemin. Denna aktivitet kommer att starta och fullföljas under 2022.

För att bryta isoleringen erbjuder kulturenheten konserter och evenemang på
äldreboenden och seniorträffar. Fortsatt samarbete med kulturföreningarna kring
arrangemangsverksamhet. Föreningslivet i Danderyd har stor betydelse för
kulturverksamheten för äldre.




Aktiviteten är påbörjad och beräknas slutförd december 2021.
Kulturen har under maj/juni haft 7 utomhuskonserter på äldreboenden i samverkan
med Länsmusiken och Blåsarsymfonikerna samt barnkörer. Under juni 3
utomhuskonserter för seniorträffar. Julkonserter är också under planering.
Genom samarbete med föreningslivet erbjuds många kulturevenemang inom ramen
för demokratijubiléet/kulturbiennalen under september och oktober.

Främja aktiviteter och möten över generationsgränserna


Seniorcentrum på Träffpunkt Enebyberg utgör genom sin existens ett alternativ till
ensamhet och isolering för kommunens äldre. Genom löpande samverkan med övriga
verksamheter på Träffpunkt Enebyberg främjar seniorcentrum även möten mellan
generationsgränserna.


Aktiviteten har inte kunnat genomföras på grund av covid-19
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Kulturskolan bjuder in till gemensamma aktiviteter, konserter och föreställningar där
vuxna möts/finns. Fortsatt utveckling av samarbetet med pensionärsföreningar,
hembygdsföreningar, konst- och idrottsföreningar med flera. Aktiv medverkan i
kommunövergripande arrangemang såsom Kulturbiennalen.





Genom samarbete med föreningar, t.ex. under Kulturbiennalen, främjas aktiviteter och
möten över generationsgränser. Arbeta för att och utveckla samarbetet mellan kulturoch idrottsföreningar. Äldre erbjuds konserter av kommunens barn- och ungdomar.






Aktiviteten är inte påbörjad och beräknas slutförd december 2021.
På grund av corona-restriktioner har få aktiviteter kunnat genomföras.

Aktiviteten är påbörjad och beräknas slutförd december 2021.
Barnkörer från Kulturskolan & Ösbyskolan, Maja ABC med Blåsarkvintett/Länsmusiken
på äldreboenden i juni. Konserter med unga musiker på seniorträffar i juni.
Under kulturbiennalen/demokratijubileét finns många riktade evenemang, barn/unga
möter äldre. Julmusik i december, barn/unga musicerar för äldre.

2021 startar Ungt Fokus projektet ”Pay-it-Forward”. Projektet handlar om de positiva
sammanhang och verksamheter som kommunen erbjuder. ”Pay-it-Forward” är
ungdomsdrivet men påverkar alla generationer.



Aktiviteten är inte påbörjad
Pay it forward är ett projekt som bygger på att träffa andra människor samt att sprida
goda val och intentioner till fler människor.

Främja äldres idrottande, ta utgångspunkt i Riksidrottsförbundets riktlinjer


Genom samverkan med föreningslivet och övriga förvaltningar informera och utbilda
om förutsättningar och möjligheter till idrott och rörelse så länge som möjligt.






I samband med översyn av fördelningsprinciper för tider i sport- och idrottshallar
undersöka om företräde kan ges till vardagstider 15 - 17 som inte är bokade av skola.






Aktiviteten är påbörjad och beräknas slutförd oktober/november 2021.
Eventuell krock med fritidsverksamhet.
Vid behov kan företräde ges.

Arbeta främjande med trygghet och tillgänglighet på idrottsplatser, motionsområden
och badplatser.








Aktiviteten är påbörjad och pågående.
RF verksamhetsstöd idrott för äldre 65+
Nya spontanidrottsytor.

Aktiviteten är påbörjad och beräknas slutförd oktober 2021.
Utökat samarbete med fält och föreningar
Rena och hela utemiljöer
Förstärka utebelysning och eliminera skuggiga platser
Etablera nya verksamheter

Anlägga spontanytor som riktar sig till en bredare målgrupp inkluderat seniorer.


Aktiviteten är påbörjad och beräknas slutförd 2021.
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Boulepark i Enebyberg, seniorgym i Stocksund, antagande av friluftsplan med broschyr
på hemsida och även för tryck och distribution. Platser för vinterbad har
tillgängliggjorts med bättre stegar samt bastu vid Ösbysjön. För en bredare målgrupp
finns nu discogolfbana i Stocksunds idrottspark och två kommunala paddelbanor är
under uppförande vid Danderyds gymnasium. Samverkan med golfklubbarna för ett
ökat utbud av skidspår.

Naturnära upplevelser stärker och främjar hälsa och välbefinnande. Under 2021
fortsätter arbetet med att ta fram en kommunal friluftsstrategi för att långsiktigt skapa
goda förutsättningar för ett aktivt friluftsliv i kommunen.







Aktiviteten är påbörjad och beräknas slutförd augusti 2021.
Utvecklandet av en friluftsplan
Förstärka och fördjupa samarbetet med tekniska kontoret
Tillgängliggöra friluftsområden
Utveckla skötselplaner för motionsområden
Marknadsföring

Säkerställa en inriktning för kultur och fritid som möter medborgarnas efterfrågan


Löpande uppföljning av antal deltagare/besökare i de verksamheter och aktiviteter
som drivs av kultur och fritid.












Driva olika typer av projekt där dialogen med medborgarna är utgångspunkten.







Aktiviteten är påbörjad och beräknas fortsätta under 2022.
Inom kulturskolan sker löpande uppföljning av elevernas närvaro via kulturskolans
digitala elevsystem.
Genom att kulturen erbjuder aktiviteter med stor bredd under
Kulturbiennalen/Demokratijubileet hoppas vi kunna möta medborgarnas efterfrågan.
Kulturen räknar antal besökare efter genomförda evenemang, men eftersöker ett
bättre mätsystem.
Metoden innovationsguiden och användarresan har använts på två av verksamheterna
för att säkerställa att verksamheten bedrivs enligt ungdomars önskemål.
I motionsspåren kan vi mäta antalet passager.
Via bokningssystem kan statistik som rör uthyrning av hallar och planer tas fram. För
ett effektivare användning av systemstödet behövs möjlighet till utbildningsinsatser.
Biblioteken har väl fungerande system för uppföljning av antal besökare samt antal
lån.

Aktiviteten är delvis påbörjad och beräknas slutförd 2021.
Ett dialogprojekt riktat mot medborgare, ungdomar 16 - 19 år är förberett.
Genom samarbetet med föreningslivet sker aktiva möten med medborgarna

Arbeta fram en metod för att skapa dialog med medborgarna.





Aktiviteten är påbörjad och beräknas slutförd 2021.
Inom Kulturskolan är planering av dialogprojekt riktat mot ungdomar 16 - 19 år klar
och kommer genomföras under HT 2021, delar av metoden ”Innovationsguiden”
används.
5 personer i ungt fokus har gått i utbildningen för brukarmedverkan. Fler personer ska
få utbildningen under HT 2021. 80 % av personalen har fått utbildning i MI Motiverande samtal.
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Utvärdera den befintliga verksamheten genom enkäter och dialog.











Aktiviteten är påbörjad och beräknas fortgå under 2022.
Kulturskolans årliga elevenkät har inte genomförts under VT 2021 på grund av coronarestriktioner (datorer används på plats).
Enkäter har använts för utvärdering av våra kulturläger. Dialog/samtal i
”Kulturverkstad” har använts för att utvärdera barnens upplevelse av kursen.
Kulturen söker en metod för enkäter och dialog.
Seniorcentrum har under covid-19 genomfört veckovisa möten med brukarna.
Ungt Fokus använder sig av Stockholmsenkäten samt metod enligt Innovationsguiden.
Föreningsstöd har enkäter digitalt i Forms som kompletteras med föreningsmöten och
utbildningstillfällen.

En ”Kultur- och Fritidsplan för 2022 – 2026” är under utarbetande och förbereds för
beslut 2021 med tidplan enligt nedan:





Utkast har gått på remiss till samtliga ledamöter i Kultur- och fritidsnämnden 9 juli – 25
augusti.
Revidering av materialet i september/oktober månad.
Layout tas fram för en slutgiltig version i oktober/november månad.
Planen beslutas av kultur- och fritidsnämnden 14 december.
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