Antagen 2013-12-11
Kultur- och fritidsnämnden

Kulturplan
2014-2018

INLEDNING
En kulturplan är en strategi för kulturell utveckling och en beskrivning av den kulturella
infrastrukturen. Kulturplanen är ett gemensamt dokument för hela Kultur- och
fritidsnämndens sektor och konkretiseras i enhetsplan och mätbara mål. Vid varje ny
mandatperiod ska Kultur- och fritidsnämnden ta ställning till om kulturplanen behöver
revideras eller omarbetas. Kulturplanen sorterar under styrdokument fattade av
Kommunfullmäktige som till exempel kulturarvsplan. Kulturplanen sorterar
däremot över planer som beskriver Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsnivå såsom
biblioteksplan och barn- och ungdomskulturplan.
Kultur
Tillgång till kultur är en mänsklig rättighet och en förutsättning för ett demokratiskt
samhälle. Kulturen ska vara en obunden kraft som bidrar till ett långsiktigt hållbart
samhälle och värnar tradition, gemenskap, mångfald, bildning och utveckling. Kultur och
det kreativa skapandet är viktiga delar i byggandet av en identitet och självkänsla. För
många är kulturen en fråga om livskvalitet.
Kultur i Ale
Kultur- och fritidssektorn skall arbeta för en livskraftig kultur i hela kommunen som bidrar
till att ge alla människor ett gott liv oavsett individuella förutsättningar. Sektorn skall
erbjuda kulturell mångfald av hög kvalitet, stimulera till aktivt skapande samt vårda och
visa kulturarvet. Det ska finnas ett brett utbud av attraktiva och dynamiska mötesplatser. I
det offentliga rummet kan kultur bidra till en mer tilltalande livsmiljö.
Arbetssätt
Sektorn ska samverka med andra på bred front och vara öppen för önskemål, kritik och nya
idéer. Kulturell utveckling bygger på att vårdar minnet av det som varit, men samtidigt
våga möta det som är nytt. På så sätt kan man förstå och följa den utveckling som sker i
omvärlden.
LEDORD 2014-2018
Kultur- och fritidsnämnden har för perioden 2014-2018 valt följande ledord.
Tillgänglighet – kultur för alla
Sektorn ska verka för att erbjuda alla kommuninvånare kultur på lika villkor oavsett deras
individuella förutsättningar och på tider och platser som passar dem.
Skapa kulturella mötesplatser
Sektorn ska främst i samverkan med andra, men även på egen hand, bibehålla och etablera
kulturella mötesplatser för kommuninvånarna.
Ideella initiativ
Sektorn ska stödja ideella initiativ och nya kulturaktörer.
Samordning, samverkan och nätverk
Sektorn ska ha en samordnande funktion och underlätta för föreningar, ideella krafter och
andra som arbetar med kultur. Sektorn ska också stärka befintliga nätverk och arbeta för
att etablera nya nätverk och samarbeten.

BESKRIVNING AV DEN KULTURELLA INFRASTRUKTUREN
Här följer en kort beskrivning av sektorns olika enheter år 2013.
Bibliotek
I Ale kommun finns 4 folkbibliotek och 3 skolbibliotek. Biblioteken tillhandahåller såväl
tryckt som digital information för allmänheten och på skolorna. Biblioteken arrangerar
läsfrämjande aktiviteter och bildnings- och kulturaktiviteter i samarbete med andra
aktörer. Bibliotekens uppgift är att främja intresset hos alla medborgare för läsning,
litteratur, information, upplysning och utbildning samt kulturell verksamhet i övrigt.
Biblioteken ska verka för att databaserad information görs tillgänglig för alla
medborgare. De ska ägna särskild uppmärksamhet åt personer med funktionsnedsättning,
personer av utländsk härkomst och andra minoritetsgrupper. Biblioteken har också ett
särskilt uppdrag att främja barn och ungdomars språkutveckling och stimulera till läsning
genom att erbjuda medier anpassade för deras behov.
Allmänkultur
Kulturenheten arrangerar och samarrangerar kultur för allmänheten i alla åldrar.
Kulturenheten samordnar också kulturutbudet i grundskolan och inom Skapande skola.
Kulturenheten driver Vikingagården samt ger drifts- och hyresbidrag till Glasbruksmuseet
och Repslagarmuseet. Enheten stödjer studieförbund, bygdegårdar, Folkets hus-föreningar
och kulturföreningar genom olika former av ekonomiska stöd.
Kulturskola
Ale kulturskola har undervisning i estetiska ämnen för såväl nybörjarelever som elever som
vill fördjupa sig inom konstnärliga områden. Kulturskolan har cirka 15 lärare och 550 elever i
ålder från förskola till och med gymnasieålder. Kurser finns inom musik, musikal, bild och
digitalt skapande samt funktionsinriktad musikterapi.
Kulturskolan eftersträvar att utforma kurser efter det som barn och ungdomar efterfrågar.
Kulturskolan samarbetar med skolan och nya arenor tas i anspråk i samarbetet med den
öppna fritidsverksamheten.
Fritid
Ale fritid jobbar för att Ale kommuns ungdomar skall ha en meningsfull fritid. Med sina
mötesplatser som utgångspunkt erbjuder de en arena där ungdomar kan skapa och
upptäcka nya intressen. Ale Fritid tillhandahåller replokaler, studios mm och personal med
stort kunnande inom musik, drama, teater och andra kulturyttringar. Publika arrangemang
som t ex Alerocken och Festivalborg är också exempel på hur Ale Fritid jobbar tillsammans
med ungdomar för att bidra till en bra och betydelsefull fritid för alla.

TILLVÄGAGÅNGSSÄTT
Ledorden i denna kulturplan har tagits fram av kultursamordnaren genom att fokusgrupper
från bibliotek, fritid, kulturenhet, kulturskola, Vikingagård, studieförbund och
hembygdsgårdar har diskuterat följande punkter:
Summera de viktigaste delarna av er verksamhet.
Vad vill ni göra mer av?
Vill ni göra något annat?
Vilka är era viktigaste utvecklingsområden inom 4 år?
Vad vill ni uppnå med er verksamhet?
Vad saknar ni att någon annan gör inom hela kultursektorn i kommunen?
Vilka är de viktigaste utvecklingsområdena i kommunens hela kultursektor inom 4 år?
Vad kan kulturen åstadkomma? För samhället och individen.
Finns det en kulturell identitet/särdrag/”själ” i Ale kommun? I dåtid/nutid/framtid.
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