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Lätt att leva
Ale kommuns vision Lätt att leva utgör grunden för all verksamhet. I visionen står bland annat att”Vi
jobbar med glädje och engagemang för våra invånare. Tillsammans ska vi förädla våra tjänster och förenkla människors
vardag. Med mod, samarbete och energi skapar vi en levande kommun för både invånare och företagare. Vi ger aleborna
livskvalitet och inspiration att förverkliga sina drömmar!”
För Kultur- och fritidsnämndens del innebär detta att skapa förutsättningar för utvecklandet av
mötesplatser av olika slag. Platser där våra invånare kan möta varandra och tillsammans skapa en aktiv
fritid, men även platser för möte med kultur- och naturupplevelser. Därför är det viktigt att identifiera var
ytterligare behov av mötesplatser finns och att sträva efter att utveckla dessa.
Ett övergripande mål är att arbeta aktivt för integration, vilket är viktigt för att kunna skapa attraktiva
samhällen där alla får plats. Även jämställdhet och likabehandling är självklarheter som trots det kräver en
ständig fokusering och uppföljning för att nå fram till en situation där alla Alebor behandlas lika, oavsett
förutsättningar. Likaså ska arbetet mot droger samt arbetet för ökad folkhälsa vara aktiva delar av
verksamheterna.
För att bygga ett samhälle krävs mer än hus. Ale ska vara en trygg och attraktiv kommun att leva i. Kulturoch fritidsnämnden ska därför medverka i planering och utförande av publika mötesplatser, det offentliga
rummet och den offentliga konsten.

Lust att lära i skolan
Skola och utbildning är Ale kommuns viktigaste prioritering. Därför ska alla sektorer samverka kring
åtgärder för att öka måluppfyllelsen i skolan. Den vetenskapliga grunden i skolans arbete ska stärkas och
här har skolbiblioteket tillsammans med folkbiblioteket en viktig roll. Skolbiblioteken ska därför vara
tillgängliga hela skoldagen. Skolbibliotekarier och pedagogisk personal skall tillsammans skapa
förutsättningar för att ”föra in biblioteket i klassrummet”.
Estetisk och praktisk verksamhet har, förutom sitt eget värde, stor betydelse för att stimulera lärande,
också inom mer teoretiska områden. Alla elever ska därför erbjudas att ta del av Skapande skola. I
planeringen av skapande skola är det elevernas delaktighet och behov som ska vara styrande. Ett aktivt
elevinflytande genom hela processen ska säkerställas.
I kulturskolan står det egna och gemensamma skapandet i fokus och utvecklingen av en stark och attraktiv
verksamhet med skälig avgiftsnivå ska fortsätta. En ökad samverkan mellan de specifika inriktningarna
inom kulturskolan ska stimuleras. Detta leder till ökad förståelse för olika konstformer och skapar
förutsättningar till kreativa möten med publik.

Tillväxt
Som ett led i att höja Ale kommuns attraktivitet ska nämndens närvaro vara tydlig i det regionala arbetet
med kulturutveckling. Kulturverksamheten i Ale har tillsammans med kommuner inom GR deltagit i att ta
fram en delregional kulturstrategi: Kultur och tillväxt – strategi för delregional samverkan 2015-2018.
Detta dokument ligger till grund för kultursamverkan i regionen och är en vägledning för det fortsatta
kulturutvecklingsarbetet i Ale kommun.

Sysselsättning för alla
Feriearbete för ungdomar är prioriterat av flera skäl. Dels är arbetslivserfarenhet en framgångsfaktor när
det gäller att etablera sig på arbetsmarknaden, dels är meningsfull sysselsättning under ferierna viktig för
såväl individ som samhälle. Genom samverkan med föreningslivet ökas möjligheten för ungdomar att få
feriearbete med avtalsenlig lön.
Underlätta människors vardag

En modell att öka tillgänglighet för Ales invånare, till kommunens offentliga verksamhetslokaler är
den så kallade meröppet-principen, vilken med framgång har införts på två av kommunen bibliotek.
Nämnden ska utreda om det går att applicera denna modell på fler av kommunens lokaler.
Värna livsmiljö

Ett samhälle behöver estetiska inslag för att upplevas som trivsamt. Kultur- och fritidsnämnden
ansvarar för den offentliga utsmyckningen i kommunen.
Aktiv fritid
Möjligheten för aleborna att använda bibliotekets lokaler även utanför bemannade öppettider, så kallat
”meröppet”, har visat sig fungera bra på biblioteken i Surte och Skepplanda. Därför vill vi utöka denna
möjlighet till fler bibliotek i kommunen. Även för skolbiblioteken är det viktigt med en god tillgänglighet.
Arbetet med att ta fram biblioteksplaner för såväl folk- som skolbiblioteken ska slutföras.
I strävan efter att skapa goda mötesplatser ska arbetet med att utveckla Ale Kulturrum fortsätta. Huset ska
utvecklas till ett levande aktivitetshus för alla åldrar i samverkan med interna och externa aktörer.
Såväl kommun- som föreningsägda lokaler och anläggningar ska stödjas för att fortsätta kunna utvecklas
som mötesplatser för olika aktiviteter.
Ale kommun ska skapa förutsättningar för ett livslångt lärande och Aleborna ska ha möjlighet att
vidareutbilda sig. Studieförbunden är viktiga aktörer för bildning och kultur, och ska därför ha fortsatt
stöd.
Vi är medvetna om det viktiga arbete som de ideella föreningarna utför varje dag i vår kommun. Vi ser det
som ett viktigt arbete att stödja och underlätta detta. Föreningslivet spelar en stor roll för samvaro,
folkbildning och fysisk aktivitet. Ett fortsatt starkt föreningsliv är därför viktigt ur ett folkhälsoperspektiv.
Föreningarna ska ha fortsatt god tillgång till lämpliga lokaler som ska kunna bokas på ett enhetligt sätt.
Jämställdhets- och integrationsperspektivet skall vara styrande när kommunala investeringar och
bidragsnivåer beslutas. Vi prioriterar särskilt att flickidrotten ska nå samma omfattning som pojkidrotten i
vår kommun.
Vi vill utveckla samverkan mellan skola/skolbarnsomsorg och föreningsliv. Detta för att skapa nya
kontaktytor mellan barn/ungdomar och föreningslivet, vilket kan öka antalet föreningsaktiva barn och
ungdomar, samt ha en positiv effekt på integrationsarbetet.
Vardagsmotion är viktigt och för att underlätta möjligheten till närrekreation vill vi skapa förutsättningar
för Aleborna att på ett enkelt sätt kunna nå naturen utan att behöva använda bilen. Därför vill vi skapa nya
promenadstråk, ridvägar, vandringsleder och naturstigar som binder samman bostadsområden med
motions- och rekreationsområden.

Att stimulera fysiska aktiviteter och utövande av olika idrotter ger påtagliga effekter på välbefinnandet.
Det är därför viktigt att fortsätta de pågående satsningarna på spontana motionsytor och näridrottsplatser.

Delaktiga invånare och medarbetare
Inom den öppna fritidsverksamheten ska alla ungdomar känna sig sedda och delaktiga.
Ungdomarna ska uppmuntras att ta egna initiativ och därigenom bli en del av den drivande kraften inom
verksamheten genom att delta i planeringen av den verksamhet som berör dem samt fördela dess medel.
Därigenom erbjuds barn och unga möjlighet att träna och utveckla den egna förmågan till samarbete,
kreativitet, flexibilitet och initiativförmåga. Arbetet med att vidareutveckla den öppna fritidsverksamheten
genom aktivt deltagande i nätverket KEKS ska fortsätta.
Den öppna fritidsverksamheten ska vara det tydliga drogfria alternativet för kommunens barn och unga.
Kultur och fritid ska utreda och skapa forum där barn och unga har möjlighet att delta i medborgardialogen. Ungdomar i åldern 13-20 ska ha möjlighet till reellt inflytande i samhällsfrågor.

