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2015-11-12
Fritids- och kulturförvaltningen
Nämndsekreterare/utvecklare, Pernilla Larsson
0589-874 62, 073-765 74 62
pernilla.larsson@arboga.se

Mål och mått 2015/2016
Kommunfullmäktiges strategiska område inspirerande
livsmiljö 2016
I Arboga finns plats för inspiration, här finns plats att utveckla idéer och
tänka nya tankar. Fritids- och kulturlivet är rikt och erbjuder något för
alla.
De unika miljöerna i Arboga tas tillvara och utvecklas. Här finns många
alternativ för boende och pendlingsmöjligheterna är bra. Det gör att fler
väljer att bosätta sig i Arboga.
Det känns tryggt att bo och vistas i Arboga. Kommunen arbetar
förebyggande mot brott genom att skapa trygga miljöer och stärka de
sociala nätverken både på grupp- och individnivå. En god social välfärd
erbjuds utsatta grupper.
Servicen till invånarna är bra, i staden och på landsbygden. Arbogaborna
känner att de bor i en kommun med tillgängliga och väl fungerande
verksamheter som bidrar till god livskvalitet i livets alla skeden. Det finns
möjlighet för alla att vara med och påverka kommunens verksamheter.
Arboga är ett demokratiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle. Här
råder hög tolerans och människor är jämlika och jämställda. Naturresurser
som vatten och luft skyddas och används på ett varsamt sätt.
Kommunfullmäktiges mål 1
Arbogaborna ska ha en god livskvalitet
Fritids- och kulturnämndens mål och mått:
ARB2000, v2.1, 2014-01-30

 Synliggöra och stimulera Arbogas föreningsliv.
Mått 1: Arrangera minst ett större evenemang per år där minst tre
föreningar deltar och samverkar.

Postadress

Besöksadress

Telefon

Fax

Internet

Box 45
732 21 Arboga

Smedjegatan 5

0589-870 00

0589-144 86

www.arboga.se
481-1667
fritid.kultur@arboga.se

Bankgiro

Org. nr

212000-2122

2 (6)

Mått 2: Arrangera föreningsträffar så att varje förening minst en gång per
år ges möjlighet att träffa förvaltningen och andra föreningar.
Mått 3: Antal arrangemang som Arbogas arrangörsföreningar erbjuder per
år ska vara minst 45 arrangemang.


Synliggöra och stimulera Arbogabons möjlighet att utöva kulturoch fritidsaktiviteter utanför det organiserade föreningslivet

Mått 1 Antalet bokningar i idrottshallarna av icke föreningsanslutna
utövare ska öka.
Mått 2 Under året ska ett Utegym byggas i Arboga
 Prioritera fritids- och kulturaktiviteter för barn och ungdomar.
Mått 1: En kartläggning av barn- och ungdomsverksamheten ska
genomföras under året.
Mått 2: Ungdomar ska erbjudas aktiviteter under sportlov och höstlov.
Mått: 3 Sommaraktiviteter ska erbjudas och samordnas inom
förvaltningen.
Mått: 4 Ekbacksbadet ska minst tre gånger per år erbjuda
familjearrangemang med aktiviteter för barn och unga.



Arrangera och utveckla fritids- och kulturarrangemang för alla
åldrar.
Mått 1: Minst fyra publika arrangemang ska genomföras under året.


Erbjuda attraktiva och ändamålsenliga fritids- och
kulturverksamheter.
Mått 1 Bibliotekets öppettider ska ligga i paritet med riksgenomsnittet.
Mått 2 Simhallens öppettider ska ligga i paritet med riksgenomsnittet.
Mått 3: Det ska finnas fem naturbadplatser.
Mått 4: Allmänhetens åkning minst en vardag och två helgtider per vecka
samt lovaktiviteter i ishallen.
Mått 5: Ungdomsgårdarna ska hålla öppet minst 49 veckor per år
Kommunfullmäktiges mål 2
Medborgarna i Arboga kommun ska uppleva att de har inflytande i
kommunen.
Fritids- och kulturnämndens mål och mått:
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Ta tillvara och stödja barn och ungdomars kreativa projektidéer
inom fritids- och kulturområdet.
Mått 1: Antal remisser till ungdomsfullmäktige från fritids- och
kulturnämndens arbetsutskott eller nämnd ska uppgå till minst 3 stycken.
Mått 2: Ungdomsfullmäktiges samtliga protokoll ska rapporteras till
Fritids- och kulturnämnden.
Mått 3: Inom Ungdomsenheten ska minst fem arrangemang initieras och
arrangeras av ungdomarna.


Medborgarna ska uppleva att de har inflytande i fritids- och
kulturverksamheterna
Mått 1: Vid föreningsträffarna ska inhämtande av synpunkter och
information om framtida investeringar och projekt alltid ingå.
Mått 2: Vid föreningsträffarna ska återkoppling och uppföljning av
nuvarande verksamhet alltid ingå.
Kommunfullmäktiges mål 3
Arboga kommun ska ha en ekologisk hållbarhet inom alla områden
Fritids- och kulturnämndens mål och mått:
 Fritid och kulturs verksamheter ska skötas på ett energieffektivt
och klimatsmart sätt.
Mått 1: Antalet kilowattimmar som varje verksamhet förbrukar ska
minska i förhållande till nyttjandegrad.
Mått 2: Allt avfall från förvaltningens verksamheter ska källsorteras.
Mått 3: Ökad användning av kommunens bilpool
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Kommunfullmäktiges strategiska område inspirerande
lärande
Trygghet, delaktighet, kreativitet och kompetens är ledord för Arbogas
förskolor, fritidshem och skolor. Alla barn och elever blir sedda och får
uppmärksamhet.
Arbogas skolor inspirerar till nyfikenhet och lust att lära. Kompetenta
lärare och ett bra ledarskap på alla nivåer bidrar till en god lärmiljö där
eleverna utmanas, utvecklas och lyckas utifrån egna förutsättningar.
Mötet, samspelet och dialogen mellan pedagog, barn, elev och föräldrar
genomsyrar hela skoltiden.
Vasagymnasiet håller hög kvalitet och det goda samarbetet med
näringslivet utvecklas ytterligare. Det ger eleverna goda kunskaper och
bra förutsättningar att gå vidare till högre studier eller arbete efter
avslutad utbildning.
Vuxenutbildningen bidrar till det livslånga lärandet och ger alla en ny
chans.
Kommunfullmäktiges mål 5
Arbogas förskolor och skolor ska ha hög kvalitet och vara trygga.
Fritids- och kulturnämndens mål och mått:
 Arbogas musik- och dansskola ska ha en god kvalitet.
Mått 1: Brukarenkät. 90 % av musik- och dansskolans elever ska vara
nöjda med verksamheten.
Mått 2: Musik- och dansskolans försök med Kulturskola ska permanentas
från augusti 2016
Mått 3: Kulturskolan ska undervisa i minst fyra ämnen.
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Kommunfullmäktiges strategiska område inspirerande
organisation
Arboga kommun är en attraktiv arbetsgivare där medarbetarna utvecklas
och är delaktiga. Arbetsmiljön är god och hälsofrämjande. Ambitionen är
att erbjuda alla den sysselsättningsgrad de önskar. Medarbetare som trivs
och mår bra är en förutsättning för en inspirerande organisation.
Kommunens organisation är effektiv, tillgänglig och tydlig för
medarbetare, medborgare och företagare. Ett gott bemötande ger god
service och inbjuder till dialog.
Ekonomin är i balans och kommunens resurser används alltid på bästa
sätt såväl på kort som på lång sikt.
Kommunfullmäktiges mål 7
Arboga kommun ska ha effektiva och tillgängliga tjänster
Fritids- och kulturnämndens mål och mått:
 Arboga kommun ska ha effektiva och tillgängliga tjänster.
Mått 1: Antalet webbaserade tjänster till föreningar och enskilda
Arbogabor ska öka med minst en ny tjänst per år.


Förenkla och underlätta Arbogabons kontakter med kommunen
och andra myndigheter

Mått 1: Ett Medborgarkontor ska öppnas på Biblioteket senast i september
2016.
Mått 2: I Medborgarkontoret ska information och vägledning kunna
erbjudas inom minst fyra områden.
Mått 3 Konsumentvägledningen ska medverka vid minst två utåtriktade
aktiviteter
Kommunfullmäktiges mål 8
Arboga kommun är och upplevs som en attraktiv arbetsgivare
Fritids- och kulturnämndens mål och mått:
 Arboga kommun är och upplevs som en attraktiv arbetsgivare.
Mått 1: Medarbetarnas samlade betyg av Fritids- och kulturförvaltningen
ska öka. Mäts via medarbetarenkäten vartannat år.
Kommunfullmäktiges mål 9
Arboga kommun ska ha en god ekonomisk hushållning
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Fritids- och kulturnämndens mål och mått:
 Arboga kommun ska ha en god ekonomisk hushållning.
Mått 1: Fritids- och kulturnämnden ska ha en ekonomi i balans.

