Kultur & fritidsplan
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Målsättningsprogram för kommunstyrelsens kultur - och fritidsutskott, antaget i
dess helhet av kultur och fritidsutskottet 2015-11-12
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Förord
För att kunna ge våra kommuninvånare bästa möjliga kultur- & fritidsverksamhet är det
viktigt med ett klart och tydligt politiskt ställningstagande som grund för
kommunförvaltningens dagliga arbete med dessa frågor.
Detta är särskilt viktigt nu, då människors tid för fritid ökar, samtidigt som den kommunala
ekonomin framtvingar nya spännande lösningar, där samverkan och ökad effektivitet blivit
något av honnörsord.
Det är också särskilt viktigt med en antagen kommunal målsättning för just de här frågorna,
då de endast i undantagsfall regleras av lagar och förordningar, antagna av regering eller
riksdag.
Denna Kultur- & fritidsplan är en sammanställning av kommunstyrelsens kultur- och
fritidsutskotts allmänna mål för mandatperioden men innehåller också inriktningsmål och
därtill hörande konkreta mål för respektive verksamhetsområde under samma tid.
Det bör nämnas att målen i denna plan inte är placerade i någon prioriterad ordning och att
utskottet i dess årliga arbete kommer att lyfta fram de områden som bedöms som mest
angelägna för genomförande under aktuellt år.
Förutom de allmänna målen är verksamheten mål indelade i 6 olika områden:







Anläggningar för idrott & friluftsliv
Föreningsstöd
Allmän kultur & fritidsverksamhet
Bibliotek
Hembygds- & kulturminnesvård
Kulturskolan

Allmänna mål för kultur – och fritidsutskottets verksamhet i
Mullsjö kommun
Vår lediga tid utgör en allt större och viktigare del av tillvaron. Kultur- och fritidsfrågorna
kan därför inte avskiljas från samhällsutvecklingen i övrigt.
För att skapa förutsättningar för en god livsmiljö där ett rikt och varierat kultur- och
fritidsliv kan förverkligas skall kultur- och fritidsutskottet aktivt delta i och påverka
planeringen i kommunen.
Vår kultur- och fritidspolitik skall därför syfta till:
Att erbjuda våra kommuninvånare möjligheten att gemensamt utforma och ta ansvar för sin
fria tid. Detta innebär att vår uppgift bl.a. är att fördjupa demokratin och att skapa
förutsättningar för att kommuninvånarna genom egna organisationer och föreningar kan
påverka samhällsutvecklingen i allmänhet och kultur- och fritidsutbudet i synnerhet.
Dessa föreningar skall stödjas på ett sådant sätt att de även fortsättningsvis kan utgöra
grunden i vår kommuns kultur- och fritidsutbud.
Särskild uppmärksamhet skall ägnas åt barn och ungdomars fria tid.
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Vår kultur- och fritidspolitik skall innehålla:
En medveten social och friskvårdsförebyggandeande inriktning och skall ge alla i
kommunen möjlighet till engagerande kultur – och fritidsaktiviteter.
Kulturpolitiken skall dessutom främja:
En konstnärlig och kulturell utveckling, förnyelse och kvalité samt främja att äldre tiders
kultur tas till vara och åskådliggörs.
Kultur- och fritidsutskottet bedriver dess verksamhet i drogfri miljö.
och förutsätter givetvis att all verksamhet som stöds av utskottet, sker enligt motsvarande
normer samt att bidragsmottagande föreningar också aktivt arbetar för en drogfri närmiljö.

Anläggningar för idrott-friluftsliv
Övergripande mål:
Anläggningar för idrott – och friluftsliv är inte enbart en av förutsättningarna för ett aktivt
föreningsliv utan också en värdefull tillgång för att underlätta den enskildes behov av
rekreation, idrott och motion, vilken i sin tur ger en gemenskap och har en stor social
funktion. Rätt bedrivet stimulerar den människor att vårda sin hälsa. Kommunen och
föreningarna har här ett gemensamt ansvar att se till att lämpliga anläggningar för ändamålet
finns att tillgå samt att dessa utnyttjas på mest effektiva sätt.
För att uppnå ovan nämnda vill kultur- & fritidsutskottet bland annat:
 komplettera simhallen med en realaxavdelning med ambition att nå en ny målgrupp
i syfte att bli en än större mötesplats
 digitalisera kommunens vandringsledskartor i syfte att nå en ny målgrupp och
kommande generationers vandrare
 översätta resterande 6 vandringsledskartor till minst ett utländskt språk
 fortsatt stimulera föreningslivet till nyskapande av anläggningar för dess idrotts –
och/ eller friluftsrelaterade verksamhet
 medverka till fortsatt verksamhet i Nyhemshallen
 verka för att åstadkomma en aktivitetspark för ungdomsaktiviteter

Föreningsstöd
Övergripande mål:
Grunden i vår kommuns fritidsverksamhet är ett aktivt föreningsliv, varför stödet till detta
är mycket angeläget.
Föreningslivet erbjuder genom dess differentierade verksamhet goda möjligheter att ge en
stimulerande, utvecklande fri tid och motverkar därmed passivitet.
Föreningarnas medverkan i samhällsarbetet måste ske på deras egna villkor, så att den egna
profilen kan behållas och förstärkas. Dock förutsättes föreningsverksamheten vara doping
,alkohol- och narkotikafri samt att ett aktivt arbete bedrives mot droger i alla dess former.
Stöd till föreningarnas ungdomsverksamhet består dels av ekonomiskt stöd där
ledarutbildningsbidrag och lokal/anläggningsbidrag särskilt prioriteras. Dessutom erbjuds
stöd genom utlåning av material, tillhandahållande av lokaler med subventionerade hyror,
lokal ledarutbildning samt rådgivning till alla kommunens verksamma föreningar.
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För att uppnå ovan nämnda vill kultur- & fritidsutskottet bland annat:
 värdesäkra de ekonomiska bidragen till minst 2015 års nivå
 stimulera till ökad mångfald
 fortsätta att arbeta för tillhandahållande av subventionerade kommunala lokaler
 stimulera till ökad samverkan föreningar emellan
 stimulera föreningslivet till ökad medverkan vid integration av nyanlända, genom
att till exempel hjälpa föreningslivet med tolkverksamhet samt projektstöd
 medverka till aktivare marknadsföring av föreningslivet
 medverka till framtagandet av material om drogförebyggande arbete i föreningslivet
 utreda förutsättningarna för att föreningslivet skall få ta del av kommunala
feriearbetare

Allmän Kultur- och fritidsverksamhet
Övergripande mål:
Ett rikt och omväxlande kultur- och fritidsutbud är ett stort omistligt värde för en
kommun, dess invånare och besökare. En kommun som saknar detta riskerar mista en del
av dess attraktionskraft.
Genom en väl fungerande fritidsgårdsverksamhet och stimulans av utbud av arrangemang
och verksamhet, där föreningslivets insatser är ovärderliga, vill kultur- och fritidsutskottet
band annat öka det kulturella medvetandet, öka trivseln samt bidra till en tryggad uppväxt
för vår uppväxande generation.
Dessa verksamheter har ett stort egenvärde och utgör en viktig del i vår kommuns
utveckling. För genomförande av dessa verksamheter strävar utskottet efter samarbete med
såväl föreningar och studieförbund som med olika företag.
Arrangemangen och verksamheten skall vara av mångfald och komma olika grupper i
samhället till del och kan vara av såväl konstnärlig, allmänkulturell, friskvårdande som av
allmänbildande karaktär.
För att uppnå ovan nämnda vill kultur- & fritidsutskottet bland annat:
 komplettera öppettiden på fritidsgården Mullsjö med öppna lördagskvällar
 öka medvetenhet bland arrangörer för kommunens evenemangsguide
 stimulera till start av idrott/frilufts/fritidsskola för barn o ungdomar
 säkerställa det ekonomiska bidraget till studieförbunden på minst 2012 år nivå
 öka tillgängligheten till kommunens barnkulturevenemang
 verka för en framtida kulturscen, där bland annat riksteatern kan ges utrymme
 verka för att ändamålsenliga lokaler, för utställningar och annan kulturell
verksamhet ställs till olika kulturintressenters förfogande i syfte att öka tillgången
till kulturutbud i vår kommun
 öka medvetenheten bland allmänhet och föreningsliv om de stipendier vilka finns
att söka inom kultur-och fritidsutskottets ansvarsområde
 verka för tillkomsten av ett estetiskt råd med uppgift att värna kommunens
offentliga utseende

Biblioteket
Övergripande mål:
Kommunbiblioteket skall vara länken mellan kunskapskällan och den som söker kunskap.
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Biblioteket skall kunna förmedla upplysningar ur ett rikligt ständigt förnyat mediebestånd
där utvecklingen inom informationsteknologin och dess möjligheter skall tillvaratas.
Biblioteket har också till uppgift att intressera våra kommuninvånare, oavsett ålder, för
böcker och läsning och skall därför särskilt samverka med skolan, förskolan och
äldrevården. Barnbiblioteksverksamhet skall särskilt beaktas.
För att uppnå ovan nämnda vill kultur- & fritidsutskottet bland annat:
 arbeta med utvecklingen av kommunens biblioteksverksamhet i enlighet med av
Mullsjö kommunfullmäktige 2015-09 -22 antagen biblioteksplan. (Bilaga till denna
kultur & fritidsplan)

Hembyggds- och kulturminnesvård
Övergripande mål:
Hembygds- och kulturminnesvård är viktiga begrepp i dagens, men kanske ännu mer, i
morgondagens förändrade samhälle. Värdefulla miljöer som vittnar om dels våra förfäders
leverne och dels om vårt eget sätt att leva, skall ständigt vara föremål för vårt intresse att
bevara och levandegöra för våra kommande generationer. För att detta skall vara möjligt
förutsätts ett aktivt arbete av kommunen i samarbete med framförallt kommunens
hembygdsföreningar.
För att uppnå ovan nämnda vill kultur- & fritidsutskottet bland annat:
 fortsätta utveckla Reformområdet inom ramen för den handlingsplan som
presenterades under 2010
 stimulera hembygdsrörelsen till fortsatt utveckling av bevarandevärda,
presenterbara miljöer
 verka för att en ny kulturhistorisk inventering görs samt att berörda fastighetsägare
informeras om statliga stödmöjligheter
 Verka för tillkomsten av ett samhällsutvecklingsarkiv i kommunen.

Kulturskolan
Övergripande mål:
Kulturskolan utgör ett viktigt kulturellt inslag i vår samhällsbild och är tillika en värdefull
fritidssysselsättning för våra ungdomar som genom bland annat: grupp och –
ensembleverksamheten skapar en värdefull social gemenskap.
Verksamheten skall syfta till att skapa och vårda ett aktivt dans-teater och musikintresse
bland våra barn och ungdomar samt erbjuda kunskaper för ett framtida kulturellt
medverkande. Verksamheten skall också skapa förutsättningar för ett brett dans-teater och musikliv i kommunen och vara öppen för alla samt vara organiserad så att ungdomar med
olika ambitionsnivåer kan tillgodoses.
För att uppnå ovan nämnda vill kultur- & fritidsutskottet bland annat:
 verka för att samla alla kulturskolan verksamhet i samma lokaler för att bland annat
öka underlätta samverkan mellan musik, dans och teater
 arbeta för att en rytmikpedagog kan anställas i syfte att öka samverkan med
förskolan och grundskolan
 arbeta för att erbjuda verksamhet för yngre elever än vad som görs i dag

