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Inledning
Burlövs kommuns kultur- och fritidsstrategi samspelar med kommunens vision och
målområden och ska fungera som ett övergripande och långsiktigt styrdokument för
alla kultur- och fritidsfrågor i kommunen. Strategin utgår från nationella, regionala och
kommunala mål inom kultur- och fritidspolitiken och har även Agenda 2030 och FN:s
barnkonvention som utgångspunkter. Kultur- och fritidsfrågor är en viktig del av utveck
lingen och byggandet av ett hållbart samhälle, vilket strategin syftar till att lyfta.
Genom att ha en gemensam strategi för kultur- och fritidsfrågor vill Burlövs kommun
betona de kopplingar som finns mellan kultur och fritid samt stärka möjligheterna för att
driva utveckling tillsammans. Samverkan med region, andra kommuner samt andra politik
områden är en viktig del i det framtida arbetet för att stärka kultur- och fritidsfrågorna.

Utgångspunkter
Kultur- och fritidslivet bidrar till att göra Burlöv till en
attraktiv, kreativ och socialt hållbar kommun. Kultur- och
fritidsstrategin är det övergripande styrdokumentet för
kommunens arbete med kultur- och fritidsfrågor och
utgår från Burlövs kommuns vision och mål. Andra kom
munala styrdokument som är relevanta är bland annat
Burlövs digitala strategi, biblioteksplan och översikts
plan. Utöver dessa är bland annat regional kulturplan
för Skåne, bibliotekslagen (2013:801) och kulturmiljö
lagen (1988:950) styrande för arbetet.
Strategin har tagits fram med FN:s globala mål i Agenda
2030 samt Barnkonventionen som utgångspunkter
vilket präglar strategins utformning, fokusområden och
inriktningar.

Kultur
Kultur definieras i denna strategi utifrån ett humanistiskt
och konstnärligt perspektiv där kultur förklaras som
gestaltandet av upplevelser, idéer och kunskap i konst
närlig form och konstnärligt utövande. Det innefattar alla
former av kulturyttringar som exempelvis scenkonst och

musik, bild- och formkonst, litteratur och serier, film och
rörlig bild samt kulturarv och museiverksamhet. Strategin
innefattar också kulturella och kreativa näringar som form
och design, fotografi och spel. Nya kulturyttringar och
former uppstår ständigt och genom en bred defini
tion av kulturbegreppet kan även dessa inkluderas i
framtida arbete.
Burlövs kommun ansluter till de regionala kulturpolitiska
utgångspunkterna som beskrivs i Regional kulturplan för
Skåne 2021-2024: kulturens egenvärde, kulturens demo
kratiska grund och kulturens kraft i samhällsbygget. Kort
fattat innebär det att kulturens värde inte i första hand
kan mätas i samhällsnytta utan har ett inneboende värde
i konsten som produceras, i den konstnärliga processen
och i upplevelsen. Konst och kultur kan utmana fråge
ställningar, provocera och ge människor redskap för att
uttrycka sig. Detta bidrar till att skapa och bibehålla ett
öppet och demokratiskt samhälle. Tvärsektoriell sam
verkan är en viktig del av framtidens samhällsbygge då
kultursektorn bidrar med viktiga perspektiv inom både
näringsliv, samhällsplanering och andra politikområden.

Fritid
Begreppet fritid har traditionellt av forskare definierats
som den tid vi har då vi kan välja vad vi vill göra utan
fysiologiska, ekonomiska eller relationella tvång. Ett
kompletterande sätt att se på fritid innefattar även att
fritiden ska skapa förutsättningar för alla människor att
förverkliga sina inre möjligheter.
I strategin innefattar begreppet fritid dels aktiviteter som
skänker ett inre välbefinnande som exempelvis strövtåg i
naturen, promenader eller socialt umgänge. Det innefattar
även mer strukturerade aktiviteter som medlemskap
i förening samt motions– och idrottsaktiviteter. Dessa
aktiviteter ger både en känsla av delaktighet i samhället
och medför bättre psykisk och fysisk hälsa på sikt. Strategin
har ett helhetsperspektiv på fysisk aktivitet där flera
aspekter av rörelseförståelse vägs in: den fysiska, soci
ala, psykiska och idrottsliga. Ett rikt och varierat fritids
utbud som når alla målgrupper bidrar till mer aktiva
invånare, en bättre folkhälsa och ökad medellivslängd.
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Fokusområden
Tre övergripande fokusområden har valts ut som mest
relevanta att arbeta med i Burlövs kommun. Under varje
fokusområde finns ett antal inriktningar som visar vad
Burlövs kommun vill prioritera och satsa på. Inriktning
arna berör ibland flera av fokusområdena och de komp
letterar och stärker varandra. Dessa fokusområden och
inriktningar ska ligga till grund för uppföljningsbara hand
lingsplaner från bland annat kommunens kultur- och
fritidsverksamheter.

Tillgänglighet och innanförskap

Burlövs kommun ska vara en kommun där alla får möjlighet
att ta del av kultur- och fritidsaktiviteter på lika villkor.
Vi vill arbeta för att invånarna ska känna stolthet över
Burlövs kommun och har en sammanhållning i hela
kommunen. Kultur och fritid kan vara verktyg för gräns
överskridande möten, inkludering och verka som en
sammanhållande kraft i samhället. Vi vill öka invånarnas
möjligheter att delta i, bidra till och ta del av kultur- och
fritidslivet i kommunen. Tillgängligheten till ett menings
fullt kultur- och fritidsutbud ska inte hindras av geogra
fiska avstånd, socioekonomiska villkor, könsidentitet
eller könsuttryck, etniskt ursprung, politisk övertygelse,
religion eller annan trosuppfattning, funktionsvariation,
sexuell läggning och ålder. De verksamheter som kom
munen tillhandahåller eller ger stöd till ska vara väl
komnande och genom medvetet utbud, öppettider och
andra åtgärder vara tillgängliga för så många som möjligt.
Vi vill arbeta för att genom ökad social sammanhållning
och folkhälsa bidra till att livslängden förlängs och inte
skiljer sig åt i olika delar av kommunen. Vi vill verka för
att lyfta goda förebilder inom idrottsrörelsen.

Inriktningar
• Arbeta för att stärka tjejers deltagande i idrotts
föreningsverksamhet för att få en mer jämn
könsfördelning i föreningsverksamhet.
• Sträva efter att fler har en rörelseförståelse och
är fysiskt aktiva i de områden och grupper där
medellivslängden är lägst.
• Säkerställa att kommunikation och marknadsföring
av aktiviteter och mötesplatser utformas utifrån en
medvetenhet om olika målgrupper gällande budskap,
igenkännande och känsla av välkomnande.
• Arbeta för att fler barn ska ha möjlighet att ta del av
kulturutbudet, med fokus främst på områden och
grupper där de socioekonomiska villkoren är lägre.

• Säkerställa att alla barn och ungdomar i kommunen
får minst en kulturupplevelse per år via förskola
och skola.
• Verka för att de motionsslingor, grönområden
och anläggningar som finns är välskötta, samman
kopplas och nyttjas av och i hela kommunen samt
upplevs trygga.

Delaktighet och medskapande

Ett aktivt deltagande i kultur- och fritidsaktiviteter bidrar
till ökad folkhälsa, ger nya perspektiv och bidrar till social
inkludering i samhället. Burlövs kommuns kultur- och
fritidsliv ska utgå från Burlövsbornas behov och möjlig
göra delaktighet, eget utövande och förverkligande av
idéer. Det ska vara möjligt att vara både konsument och
producent av kommunens kultur- och fritidsliv. Vi vill
särskilt arbeta för att barn och unga ska vara delaktiga i
beslut som rör dem, få möjlighet att uttrycka sina åsikter
och påverka. Kommunens kultur- och fritidsverksam
heter ska bidra till ökad delaktighet och medskapande
genom ett stöttande förhållningssätt, kontinuerlig dialog
med Burlövsborna och bidragsmöjligheter. Kommunens
kultur- och fritidsverksamheter ska genom ett välkom
nande bemötande och hög servicenivå uppmuntra till
återbesök samt bidra till en positiv bild av kommunen.

Inriktningar
• Coacha barn och ungdomar till att själva utföra
och driva frågor och aktiviteter.
• Skapa, tillhandahålla samt utveckla mötesplatser
och dialogforum för att öka kommuninvånarnas
känsla av delaktighet samt möjlighet att påverka
samhället.
• Öka möjligheterna till eget utövande och skapande
via evenemang, stöd och aktiv pedagogik.
• Främja en bred föreningsverksamhet och möjlig
göra nya former av organisering genom olika stöd
funktioner samt implementering av barnkonventionen.

Bredd och spets

Kultur- och fritidslivet är en viktig del av samhälls
byggandet och bidrar till hållbara livsmiljöer där
människor trivs och vill stanna kvar. Genom att sam
verka med andra driver vi samhällsutvecklingen med
fokus på folkhälsa och kreativitet. Vi vill stötta de verk
samheter som finns och samtidigt främja uppkomsten
av nya uttrycksformer, näringsidkare, aktiviteter och
sätt att organisera sig. Kommunens verksamheter ska
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tillsammans med civilsamhället erbjuda ett rikt och brett
utbud där även smalare kulturyttringar, idrotter och
verksamheter får ta plats. Genom ett utbud som präglas
av bredd och spets vill vi bygga en attraktiv kommun där
det är enkelt att ha en meningsfull fritid. I utvecklingen
av kultur- och fritidsverksamheter och aktiviteter ska
klimatsmarta alternativ övervägas.

Inriktningar
• Utveckla och stärka samverkan med näringslivet
• med fokus på kulturella och kreativa näringar samt
vid evenemang och i anläggningar
• Öka samverkan med förskola och grundskola gällande
rörelseförståelse, språkutvecklande verksamhet och
eget skapande
• Göra kultur- och fritidsfrågor till en aktiv del i
stadsplanering och verka för bevarande och
förvaltning av Burlövs kulturmiljö
• Erbjuda ett kvalitativt evenemangsutbud inom
kultur och idrott som tilltalar och riktar sig till
olika målgrupper

Implementering och uppföljning

Kultur- och fritidsstrategin kompletteras med ett
ramverk för föreningsbidrag och en långsiktig plan för
kultur- och fritidsanläggningar i kommunen, vilka antas
av Utbildnings- och kulturnämnden. Kultur och fritid
tar årligen fram en gemensam handlingsplan med
utgångspunkt i de strategiska fokusområdena, som blir
ett underlag till utbildnings- och kulturförvaltningens
verksamhetsplan.

Ansvar för strategin
• Kommunfullmäktige fastställer Burlövs kommuns
kultur- och fritidsstrategi.
• Strategin gäller all verksamhet inom Burlövs
kommun och dess kommundelar.
• Utbildnings- och kulturnämnden ansvarar för
uppföljning av strategin. Återrapporter ska ske
till kommunfullmäktige årligen i samband med
årsredovisning.
• Utbildnings- och kulturnämnden ansvarar för
revidering av dokumentet vilket sker minst
vart fjärde år.
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