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I Vårgårda har vi en vision: ”Den goda kommunen med 13 000 invånare 2027”.
Det är en vision som politiker och medarbetare från hela kommunförvaltningen
arbetat fram tillsammans med representanter för näringsliv och civilsamhälle.
Visionen anger en gemensam önskan om hur vi i Vårgårda vill att vår kommun ska
vara och hur den ska utvecklas. Visionen ska inspirera, inkludera och engagera. Vi i
Vårgårda kommun är övertygade om att det är när vi samverkar gränsöverskridande och tar tillvara på all den kraft och engagemang som finns hos oss
som bor och lever i Vårgårda, som vi kan uppnå vår vision.
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Visionen markerar att Vårgårda ska vara en attraktiv
kommun som vill locka fler invånare. Förutom en väl
fungerande skola och omsorg så är tillgången till en
meningsfull fritid en viktig del i hur våra invånare upplever
livskvaliteten i kommunen. Kultur- och fritidsfrågorna är i
allra högsta grad avgörande för kommunens
attraktionskraft.

Med visionen och dess tre ledord (inspirera, inkludera och
engagera) som utgångspunkt har vi i Vårgårda kommun
arbetat fram detta dokument som ska ange de övergripande
viljeinriktningarna och målen för kommunens kultur- och
fritidsarbete.
Politiker och medarbetare har tillsammans med representanter från föreningslivet och övriga civilsamhället varit
delaktiga i att arbeta fram innehållet i denna strategi.

Vi i Vårgårda kommun vill att detta dokument ska inspirera,
inkludera och engagera alla dem som i stort och smått vill
arbeta för att skapa ett brett kultur- och fritidsutbud i
Vårgårda kommun. Strategin ska vara ett stöd i det dagliga
arbetet för såväl politiker och medarbetare i den kommunala
organisationen som för alla dem som är engagerade inom
föreningslivet och övriga civilsamhället.

”Tänka fritt, prova nytt, förverkliga
dina idéer och känna att du lyckas!”

De tre värdeorden
Vårgårda kommuns Kultur- och fritidsarbete ska
inspirera, inkludera och engagera:

Inspirera

Barn och ungdomar i Vårgårda kommun ska
växa upp och bli självständiga människor
som vågar tänka fritt, prova nytt och som
ges utrymme att förverkliga sina idéer och
känna att de lyckas. Den miljö som barnen
och ungdomarna spenderar sin fritid i
behöver därför präglas av en värdegrund
som inspirerar dem till att våga tänka fritt
och självständigt.
I vårt arbete ska vi vara lyhörda för de initiativ
och förslag som föds hos våra medborgare.
Genom att samverka över organisationsgränser
inspirerar vi varandra och nya idéer kan förverkligas.
Kommunens kultur- och fritidsarbete ska inspirera de
som lever och verkar här till fysisk aktivitet såväl som
aktiviteter som leder till reflektion. Det leder till ökad fysisk
och mental folkhälsa.

Inkludera
Engagera
Inspirera

Engagera

Stora delar av kommunens kultur- och fritidsutbud står
de ideella organisationerna för som tar ett stort ansvar
för vår kommuns utveckling och välmående. Vi ska
arbeta för att människor även fortsättningsvis
engagerar sig i kommunens föreningar och stötta
föreningarna i arbetet med att engagera
morgondagens föreningsledare.
En kommuns lokala samhällsutveckling
bygger på medborgare som engagerar sig
i lokala demokrati- och samhällsfrågor.
Demokratifrågor ska vara en del av
kultur- och fritidsarbetet, bland annat
genom att stötta barn och ungdomar i
att göra sina röster hörda. Genom engagemang skapas också ett ambassadörskap
och en känsla av tillhörighet. Om de barn
och ungdomar som växer upp här får en bra
uppväxt där de haft möjlighet att påverka sin
livssituation ökar också förutsättningarna för att
de väljer Vårgårda kommun när de blir vuxna och
det är dags för dem att bestämma var deras barn ska
växa upp.

Inkludera
I de grupper, föreningar och organisationer som möjliggör ett brett kultur- och fritidsutbud blir barn, ungdomar och övriga sedda och får bekräftelse. Genom vårt gemensamma arbete med Kultur- och fritidsfrågor ska vi motverka utanförskap och det är
ett ansvar som vi alla behöver dela.
Alla har rätt till en meningsfull fritid. Vårt arbete ska därför präglas av en välkomnande
öppenhet för alla sorters initiativ och engagemang där vi ser olikheter som någonting
positivt. Varken kön, ålder, socioekonomiska faktorer, funktionsvariation eller andra
faktorer ska vara ett hinder för att delta i kultur- och fritidslivet i Vårgårda

Övergripande mål för Vårgårda kommuns
kultur- och fritidsarbete:
Vårgårda kommun ska ha ett rikt och mångsidigt utbud av
kultur- och fritidsaktiviteter som bygger på ett inspirerande,
inkluderade och engagerade förhållningssätt där barn- och
ungdomar är prioriterade. Detta bidrar till kommunens vision
om att vara den goda kommunen och stärker kommunens
attraktionskraft.

Vägen dit:
Föreningslivet
Det är kommunens föreningsliv som till stora delar står
för kommunens kultur- och
fritidsutbud.
De är en oerhört viktig samhällsresurs som vi ska värna
om, ha en god dialog med och
vara lyhörda för.

Kommunen
Vårgårda kommun ska ha en god dialog och gott samarbete med Västra Götalandsregionen, Boråsregionen, idrottsförbund och andra regionala kultur- och
fritidsorganisationer.
Vårgårda kommun ska säkerställa att Kultur- och fritidsfrågorna beaktas i den
fysiska samhällsplaneringen.
Vårgårda kommun ska arbeta för att alla medborgare ska kunna delta på lika
villkor i informationssamhället.

Förutom att stötta kommunens föreningar och vara lyhörd för deras
önskemål ska Vårgårda kommun säkerställa att kommunens invånare har
god tillgänglighet till:
•
•
•

•
•
•
•
•
•

ett levande bibliotek med ett utbud riktat mot alla åldrar och med ett
brett programinnehåll
simhall som säkerställer invånarnas simkunnighet men också erbjuder
lek och rekreation
en kulturskola med en mångfald av konstnärliga uttrycksformer som når
en växande andel av kommuninvånarna. Verksamheten ska drivas med
hög kvalitet och av välutbildad personal
motions- och fritidsanläggningar för både organiserad idrott och
spontanidrott
mötesplatser där unga vuxna kan ”chilla”
ett brett utbud av aktiviteter för seniorer
kommunens kulturhistoriska arv
bred information om kommunens samlade kultur- och fritidsutbud
offentlig konst

