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Kultur och fritid: organisation och ansvar 
Kultur- och fritidssektionen har gjort en kartläggning av hur kommunerna 
har organiserat sin kultur- och fritidsverksamhet. Kartläggningen gjordes i 
början av 1999, och är en uppföljning av en undersökning som genomfördes 
1995. Den översänds härmed för kännedom. 

Kartläggningen visar en rad intressanta tendenser i förhållande till 1995. Den 
organisatoriska mångfalden har ökat, särskilt beträffande fritidsfrågorna. I 
många fall splittras fritidsfrågorna upp på flera nämnder och förvaltningar. 
De separata kultur- respektive fritidsnämnderna har ytterligare minskat i 
antal jämfört med 1995. 

Två tendenser gör sig märkbara – dels att frågorna läggs direkt under kom-
munstyrelsen, dels att man gör en koppling till utbildningssektorn. Av detta 
kan två slutsatser dras. Dels att kultur och fritid ses som en strategisk faktor 
för att åstadkomma lokal utveckling, med god livskvalitet och folkhälsa. Dels 
att många kommuner ser ett samband mellan samhällets satsning på utbild-
ning och livslångt lärande och insatser inom kultur och fritid. Detta gäller 
särskilt på biblioteksområdet.  

Vi kan konstatera att kommunernas organisation av kultur- och fritidsfrå-
gorna inte har någon enhetlig eller slutgiltig ideallösning, utan att dagens 
bild av mångfald och lokalt anpassade lösningar kommer att bestå. Den  



SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET 1999-06-29 2 

 

kartläggning som vi har gjort kan därför vara av intresse för fortsatta lokala 
överväganden i strävan att finna en ändamålsenlig organisation och re-
sursanvändning.  

Upplysningar lämnas av Maria Lindencrona, tel 08-772 42 04 och Ants 
Viirman, tel 08-772 43 46. 
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