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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. Vi ser, förutom samverkan mellan kultur och fritids olika enheter, samverkan med olika
interna och externa aktörer som en viktig väg att nå måluppfyllelse.
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. Folkbiblioteken, som skall stödja det livslånga lärandet där
barn och unga är en prioriterad grupp, kan med sin breda mediaresurs utgöra ett stöd till kommunens
skolbibliotek. Den vetenskapliga grunden i skolans arbete ska stärkas och här har folkbiblioteket en viktig
roll att bistå skolbiblioteken.
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, samt mellan kultur och fritids olika enheter, ska stimuleras. Ett viktigt mål för
kulturskolans verksamhet är att bredda verksamheten för att därigenom nå fler ungdomar i Ale. Detta är
viktigt inte minst ur ett integrationsperspektiv, då kultur och konst ger förutsättningar till goda möten
mellan individer även om det finns språkliga barriärer. Genom den öppna ungdomsverksamheten
stimuleras det informella lärandet vilket inverkar positivt på ungdomarnas totala kunskapsutveckling.
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 meröppetprincipen, vilken med framgång har införts på tre 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. Konst är en del av vår vardagsmiljö
och konstens funktion i samhället är flerfaldig. Den kan vara vacker och skänka njutning och trivsel men
också vara intresseväckande, upplysande och skapa diskussioner. Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för
den offentliga utsmyckningen i kommunen.
Aktiv fritid
Möjligheten för aleborna att genom meröppetteknik använda bibliotekens lokaler även utanför
bemannade öppettider har visat sig fungera bra på biblioteken i Surte, Skepplanda och Älvängen.
Införandet av meröppeteknik på huvudbiblioteket synkroniseras med utvecklingen av Ale kulturrum.
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 till gagn för kultur- och föreningsliv. Detta ska ske i samklang med
Ale kommuns lokalförsörjningsplan samt 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.
När kommunala investeringar och bidragsnivåer beslutas är jämställdhet, jämlikhet och integration
prioriterade områden.
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, Säkra 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
En aktiv fritid är viktig för att Ales ungdomar ska växa och må bra. Den öppna ungdomsverksamheten,
allmänkulturen, kulturskolan, biblioteken och föreningslivet skapar tillsammans en helhet där målet är att
varje ung människa ska kunna hitta en aktivitet och tillhörighet utifrån sina intressen. Samverkan mellan
dessa verksamheter är därför viktig. Integration, delaktighet, folkhälsa, drogfrihet och trygghet är självklara
ledord för verksamheterna.
Den öppna ungdomsverksamheten fortsätter att ta tillvara på ungdomarnas initiativ och drivkrafter och
arbetar vidare med den verksamhetsutveckling som pågår. Med olika kommunikationsvägar görs
ungdomarna delaktiga i, och medvetna om, vilka aktiviteter som är aktuella. Basverksamheten genomsyras
av delaktighet och bygger på mötet med ungdomar på de olika arenor där de befinner sig och tar tillvara
på deras idéer och intressen för att på så sätt väcka glädje, engagemang och framtidstro. Det är självklart
viktigt att alla ungdomar uppmärksammas och på olika sätt blir involverade i de aktiviteter som sker inom
verksamheten. Likaså ska ungdomarna även fortsättningsvis kunna söka ekonomiska medel för att driva
och genomföra verksamhet som kommer många ungdomar till del. För att nå så många ungdomar som
möjligt är den öppna ungdomsverksamhetens närvaro inom skolan viktig.
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.

