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Bakgrund och utgångspunkter
Kalix kommun arbetar ständigt föratt ökamedborgarnas möjlighet till ett rikt friluftsliv. År
2012 kompletterades regeringens proposition Framtidens friluftsliv (Prop. 2009/10:238) med
tio mätbara mål för den nationella fhlufltspolitiken. De tio målen visar på sambanden mellan
firiluflsliv och andra politikområden, och är en av utgångspunkterna också för det lokala
friluftslivsarbetet. Den nationella fhlufltspolitiken ska utgöra grunden för Kalix kommuns
arbete med fhluftsliv.
De tio målen:

Tillgänglignatur föralla
Starkt engagemangoch samverkan
Allemansrätten

Tillgångtill natur förffiluftsliv
Attraktiv tätortsnära natur

Hållbar regional tillväxt och landsbygdsutveckling
Skyddade områden som resurs för friluftslivet
Ett rikt friluftsliv i skolan

Friluftsliv förgod folkhälsa
God kunskap om friluftslivet

Det finns ett behov av att fåett samlat grepp överinsatser föratt kuimautveckla ett
systematiskt frilufl;sarbete. Som stödföratt ge insatsernaför såvälnaturvårdsom friluftsliv en
tydlig styrning har en policy och en handlingsplan som kompletterar kommunens friluftsplan
tagits fram. GeografisktomfattarhandlingsplanenhelaKalixkommun. Ansvaret för
politikområdet ligger på kultur- och fritidsnämnden, men det faktiska arbetet spänner i vissa
fall över flera av kommunens verksamheter.

Syfte och mål
Dokumentet Frilufltspolitisk handlingsplan är ett styrdokument som tagits fram med syftet att
lyfta fram konkreta steg för att uppfylla intentionerna i den friluftspolitiska policyn.
Handlingsplanen är ett stöd i kommunens planering samt en grund för förvaltningarnas arbete
inom friluftsliv. Målet är att ge kommunens fhluftsfi-ågor en långsiktig, samlad och
samverkandehantering.

Definition av friluftsliv

Enligt utredningen Statens stödtill friluftsliv ochfrämjandeorganisationer bör fiiluftsliv
definieras som vistelse och fysisk aktivitet utomhus för att uppnå miljöombyte och
natumpplevelse utan krav påprestation eller tävling. Det ärden definition som användsi den
nationella friluftspolitiken och den definition vi utgår från i arbetet med Kalix kommuns
ffiluftspolitiskahandlingsplan.
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Policy: Alla människorska ha möjlighettill ett rikt ochvarieratfriluftsliv, samtnäraoch
tillgängliga naturupplevelser.

Strategi:
Kommunen ska öka möjligheterna till utevistelse genom atttillgängliggöra information.
Skolor och förskolor använder regelbundet tätortsnära natur. Vikten av rörelse för eleverna
är ett prioriterat område inom skolan.
Kommunen ska arbeta för att den bostadsnära naturen ska upplevas trygg och tillgänglig.

Ett antal naturområden/anläggningarförfriluftsliv ska ha särskild högtillgänglighet.

Policy: Kommunen ska genom samverkan och dialog ta tillvara det lokala och ideella
engagemanget i utvecklingen av friluftslivet.

Strategi:
*!» Kommunen ska samarbeta med föreningslivetförfriluftsaktiviteter som äröppnaför
allmänheten.

*> Kommunen ska verka för att formerna för samverkan utvecklas och tydliggörs tillsammans
med civilsamhället.

<* Samarbete ska ske med myndigheter och andra kommuner för att utveckla det lokala
friluftslivet.

> Kommunen ska hålla sig uppdaterad och informerad om aktuell forskning kring friluftsliv.

.

Policy: Friluftslivet i Kalix ska utvecklas hållbart och utifrån god kunskap om friluftslivets

förutsättningaroch intressenter, samt bidratill en godregionaltillväxt, naturturism och
landsbygdsutveckling.

Strategi:
Friluftsliv ska tas hänsyn till i besluten för de kommunala naturreservaten.
Utveckling av naturområden i kommunen ska ske utifrån en helhetssyn där natur-, kulturoch friluftsvärden beaktas och samverkar.
Kommunen ska verka för en naturturism som är utvecklad och hållbar.

Kommunen ska bevara, förvalta och utveckla natur- och kulturlandskapet.
Kommunen ska synliggöra möjligheterna till friluftsliv för boende i kommunen.
Tätortsnära natur ska bevaras och utvecklas.

Allemansrättens rättigheter och skyldigheter ska förmedlastill allmänhet och besökare.
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Ansvar och uppföljning
Utvärdering

Fritids- och kulturnämnden ansvarar för att årligen sammanställa förvaltningarnas och
nämndernas arbete med friluftsliv utifrån policy och handlingsplan och rapportera till
kommunstyrelsen.
Revidering

Dokumentet revideras årligen, där enjämställdhetsanalys ska ingå. Friluftspolitisk
handlingsplan är ett levande dokument som ska följa samhällsutveckling, aktuell forskning
och andra rådande förutsättningar för friluftslivet. Ansvaret för dokumentet och dess
aktualisering har Fritids- och kulhirförvaltningen.
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