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KALK KOMMUN

Bakgrund och utgångspunkter
Kalix kommun arbetar ständigt för att öka medborgarnas möjlighet till ett rikt friluftsliv.

År 2012 kompletterades regeringens proposition Framtidens friluftsliv
(Prop. 2009/10:238) med tio mätbara mål för den nationella friluftspolitiken. De tio målen
visar på sambanden mellan friluftsliv och andra politikområden, och är en av
utgångspunkterna också för det lokala friluftslivsarbetet.
De tio maten:

Tillgänglig natur för alla
Starkt engagemang och samverkan
Allemansrätten

Tillgäng till natur för friluftsliv
Attraktiv tätortsnära natur

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

Friluftsliv för god folkhälsa
God kunskap om friluftslivet
Den nationella friluftspolitiken ska utgöra grunden för Kalix kommuns friluftspolicy.
Policyn ska visa hur kommunen ställer sig till den nationella friluftspolitiken och avser att
arbeta med friluftslivet. Det finns ett behov av att fä ett samlat grepp över insatser. För

att kunna utveckla ett systematiskt friluftsarbete behövs en genomarbetad friluftsplanoch policy, sä att insatserna för såväl naturvärd som friluftsliv ges en tydlig styrning.
Geografiskt omfattar policyn hela Kalix kommun.

Syfte och mål
Syftet med policyn är att fä ett samlat grepp över insatser för att kunna utveckla ett
systematiskt friluftsarbete, sä att insatserna för såväl naturvärd som friluftsliv ges en

tydlig styrning. Kommunen har en målsättning att tydliggöra och höja kommunens
ambitioner avseende friluftsliv.

Definition av friluftsliv

Enligt utredningen Statens stöd till friluftsliv och främjandeorganisationer bör friluftsliv

definieras som vistelse och fysisk aktivitet utomhus för att uppnå miljöombyte och
naturupplevelse utan krav pä prestation eller tävling. Det är den definition som används i

den nationella friluftspolitiken och den definition vi utgår från i arbetet med Kalix
kommuns friluftspolitiska policy.
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Utvecklingsområden

Utifrån den nationella friluftspolitiken och de lokala förutsättningarnai Kalix, har tre
utvecklingsområden identifierats.
*:* Friluftsliv för alla

<* Dialog och samverkan

*:* Hållbarhetoch utveckling
Dessa tre målområden är på många sätt varandras förutsättningar och kan beskrivas
som tre delar av en helhetssyn för att bevara och utveckla friluftslivets värden samt öka
möjligheterna för människor att ta del av dessa.

Friluftsliv för alla
Policy: Alla människor ska ha möjlighet till ett rikt och varierat friluftsliv, samt
nära och tillgängliga naturupplevelser.

Kommunen har ett stort ansvar j att tillgodose allmänhetens möjligheter till ett rikt

friluftsliv. Ett stort fokus finns på att vara en hållbar och tillgänglig kommun. Det innebär
bland annat att genom planering och förvaltning utjämna de skillnader som finns, i
människors möjligheter att utöva friluftsliv. Tillgänglighet kan handla om t. ex. kön,
kunskap, ålder, funktionsnedsättning, social livssituation, ekonomisk situation eller
kommunikationer.

Dialog och samverkan

Policy: Kommunen ska genom samverkan och dialog ta tillvara det lokala och
ideella engagemanget i utvecklingen av friluftslivet.
Beskrivning: Friluftslivet är föränderligt och det är viktigt att kommunens planering

stämmer med de förutsättningar som råder. Det innebär att Kalix kommun behöver
samarbeta med andra aktörer.

Kalix kommun har ett starkt föreningsliv och har redan idag dialog och samarbete med

aktörer inom föreningslivet inom olika friluftslivsfrågor. Som exempel har bl. a.
skötselavtal upprättats med föreningar som ansvarar för skötseln av olika badplatser.
Mänga av de områden som redovisas i översiktsplanen samt friluftsplanen för Kalix

kommun ligger helt eller delvis på privatägd mark. För att säkerställa ett långsiktigt rikt
friluftsliv är det viktigt att det finns en levande dialog mellan kommun och markägare,
exempelvis frågor gällande allemansrätt, naturturism, planering av mark m. m.
Hållbarhet och utveckling
Policy: Friluftslivet i Kalix ska utvecklas hållbart och utifrån god kunskap om
friluftslivets förutsättningar och intressenter, samt bidra till en god regional
tillväxt, naturturism och landsbygdsutveckling.

Utvecklingsområdet hållbarhet och utveckling innebär prioriteringar och utveckling med
ett hållbarhetsperspektiv. Hållbar utveckling rymmer områdena social hållbarhet,
ekologisk häl[barhetoch ekonomisk hållbarhet. Social hållbarhet handlar om att bygga
och upprätthålla långsiktiga, stabila och dynamiska sociala strukturer, som kan tillgodose

grundläggandemänskliga behov. Ekologisk hållbarhet handlar om att utveckla goda
livsmiljöer samt anpassa utvecklingen efter vad människor och natur långsiktigt klarar
av. Med ekonomisk hållbarhet menas att hushålla med mänskliga och materiella
resurser.
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Med en växande befolkning ökar exploateringstrycket på naturen. Grönområden är
särskilt sårbara vid ökad förtätning och det skapar ett behov av att skydda och bevara
gröna värden för framtiden. Det är en kommunal angelägenhet att, med hänsyn till olika
intressen, ge goda förutsättningar till näringslivsutveckling samtidigt som natur- och
friluftsvärden bevaras och utvecklas.
Ansvar och uppföljning
Utvärdering

Fritids- och kulturnämnden ansvarar för att varje år sammanställa förvaltningarnas och
nämndernas arbete och rapportera till kommunstyrelsen.
Revidering

Policyn gäller en mandatperiod frän antagandet. Den är översiktlig och av principiell
karaktär och bör därför kunna vara aktuell över ett längre tidsspann men kan
aktualiseras tidigare. Ansvaret för policyn och dess aktualisering har Fritids- och
kulturförvaltningen.
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