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Framtidens kultur- och fritidsliv i Alingsås kommun
Inledning
Kultur- och fritidsnämndens uppdrag är att vara kommunens samordnande och verkställande
organ för kultur- och fritidsverksamhet.
Nämnden ska verka för ett rikt och varierat kultur- och fritidsliv. Genom delaktighet och
samverkan ska förutsättningar skapas för att nå en god folkhälsa samt motverka social,
ekonomisk och kulturell segregationen.
Framtidens kultur- och fritidsliv i Alingsås kommun 2017-2026 är en plan som syftar till att
lägga fast färdriktningen för nämndens verksamheter under perioden 2017-2026. Planen
utgör underlag till arbetet med nämndens flerårsstrategier. Nämndens strävan har varit att
skapa ett dokument med långt perspektiv men, om nödvändigt, ska planen revideras.
Nämnden har identifierat de områden som skall prioriteras och utvecklas i syfte att nå goda
livsmiljöer genom en långsiktig hållbar utveckling:

•
•
•
•
•
•

Moderna mötesplatser – tillsammans med andra
Social hållbarhet och folkhälsa
Integration och internationalisering
Det livslånga lärandet
Kulturskolan
Markandsföring och besöksnäring

Denna plan utgör ett underlag till arbetet med att implementera kommunens flerårsstrategi.
Utöver detta förhåller sig planen till en rad olika kommunala styrande dokument där de
viktigaste dokumenten utgörs av:
•
•
•
•
•
•

Flerårsstrategin beslutad av kommunfullmäktige
Tillväxtprogrammet
Lokalförsörjningsplanen
Barnkulturplanen
Reglementet för Kultur- och fritidsnämnden
Biblioteksplanen

Moderna mötesplatser - tillsammans med andra
I Alingsås kan invånarna idag ta del av en mängd olika möteplatser i form av olika
kulturarenor, parker och grönområden, idrotts- och fritidsanläggningar, fritidsgårdar,
båthamnar och friluftsbad. En mötesplats behöver inte utgöras av en fysisk plats utan kan
även skapas via digitala lösningar på internet eller ute i naturen.
Mötesplatser som tillvaratar alla alingsåsares behov oavsett kön, ålder, funktionsvariation
eller socioekonomisk bakgrund och där man kan utöva ett rikt och varierat kultur- och fritidsliv
är prioriterat. Kultur- idrotts- och föreningsliv stärker tillhörighetskänslan och bidrar utifrån
detta till ett socialt väl sammanhållet samhälle. Genom att förstå och möta de framtida
utmaningar som invånarna i Alingsås ställer på moderna och kreativa mötesplatser i hela
kommunen är nedanstående utvecklingsområden i fokus inför framtiden:
I ett framtida ekomuseum samordnas nämndens museum och föremålsmagasin med naturoch kulturhistoriska satsningar i kommunen. Museets personal utgör en professionell resurs i
övriga intressenters arbete.
Utvecklingsområden
-

Arenor för scenkonsten.
Offentlig utsmyckning.
Kreativa mötesplatser där möjlighet till produktion finns.
Parkerna i Alingsås.
Utflyktslekplastser.
Ekomuseum och naturrum.
Digitalisering av föremålen i magasinet.

Social hållbarhet och folkhälsa
Ett aktivt civilsamhälle skapar social gemenskap och sammanhållning. Ett starkt och
fungerade föreningsliv är grundläggande i ett demokratiskt samhälle (Statens
Demokratiutredning SOU 2016:5). Alingsås föreningsliv ska präglas av ett aktivt deltagande
från dess medlemmar. Ett samarbete mellan kommunen och civilsamhället är nödvändigt för
vår utveckling.
Föreningsidrotten har stor positiv inverkan på folkhälsan i form av minskad risk för framtida
sjukdomar samt en ökad upplevelse av fysiskt och psykiskt välmående (Statens offentliga
utredning SOU 2008:59). Ett aktivt föreningsliv utgör en grundpelare i detta arbete. Det är
samtidigt viktigt att främja tillgängligheten till föreningslivet så att alla grupper deltar. I
Alingsås finns det idrotts- och motionsanläggningar som ger invånarna goda möjligheter till
motion. Att möjliggöra aktiviteter och motion utan att det nödvändigtvis behöver organiseras
eller bokas i förväg är av största vikt. Fritidsgårdsverksamheter bör breddas och anpassas till
olika intressen.

Även inom kulturlivet spelar föreningarna viktiga roller. En del föreningar ger möjligheter för
sina medlemmar att själva skapa kultur medan andra föreningar erbjuder olika typer av
arrangemang för allmänheten.
Utifrån ovanstående är följande utvecklingsområden i fokus inför framtiden:

Utvecklingsområden
-

Öka tillgången och förbättra lättillgängliga markerade vandrings- och cykelleder.
Att i högre utsträckning utnyttja Alingsås närhet till skog och sjö ur ett
folkhälsoperspektiv.
Stödja och utveckla Alingsås idrottsanläggningar.
Sprida kunskap och information om föreningsliv och idrottsanläggningar även till
invånare med annat modersmål än svenska.
Samverka med berörda intresseorganisationer för att skapa en förbättrad
tillgänglighet.
Utveckla dialog och samverkan med föreningslivet och andra intressegrupper.

Integration och internationalisering
Omvärlden förändras och en framtida utmaning som nämnden står inför är att möjliggöra så
att Alingsås kultur- och fritidsliv bli en naturlig del i samtliga alingsåsares vardag. Alingsås är
en del av världen och världen är en del av Alingsås.

Utvecklingsområden
-

Använda kulturhuset och museet så att de blir naturliga delar i integrationsarbetet.
Möjliggöra att nyanlända kan ta del av, utforma och utöva kultur, idrott och friluftsliv.
Skapa mötesplatser där språk och kultur möts.
Samarbeta med Alingsås Business Center (ABC).

Det livslånga lärandet
Med det livslånga lärandet i fokus vill nämnden förmedla en lust och nyfikenhet till att förstå
sig själv och sin omvärld. I dagens kunskapsbaserade samhälle vill vi ge invånarna möjlighet
att förnya sina kunskaper i vardagen genom de aktiviteter som erbjuds och invånarna
engagerar sig i. Alingsås kultur- och fritidsliv kan utgöra en aktiv del i det livlånga lärandet.
Invånare ska oavsett kunskapsnivå och förutsättningar kunna delta i ett livslångt lärande.
Utifrån ovanstående är följande utvecklingsområden i fokus inför framtiden:

Utvecklingsområden
-

Arkivet, biblioteket och museets roll i det livslånga lärandet och speglingen av
samhällsutvecklingen ska förstärkas och utvecklas.
Visualisera och presentera det lokala kulturarvet.

-

Utmana invanda föreställningar i syfte att bidra till ett öppnare samhälle.
Samarbetet mellan skola och bibliotek skall utvecklas och öka.
Samverkan mellan arkiv, museum, skolor, bibliotek och studieförbund ska stärkas
genom tydliga uppdrag och överenskommelser.
Studieförbundens roll förändras, utvecklas och används i det breda bildningsarbetet.

Kulturskolan
Alla barn och unga ska ha möjlighet att utöva och ta del av kultur. Kulturskolan ska vara en
betydelsefull del av barns- och ungas kulturutövande och präglas av hög kvalitet och
tillgänglighet.
Utvecklingsområden
-

Tillgängliggöra kulturskoleverksamheten för de norra och södra kommundelarna.
Sträva efter att tillgängliggöra och utveckla kulturskolan för fler; även för dem med
funktionsvariationer.

Marknadsföring och besöksnäring
Alingsås har många attraktiva besöksmål. Här ligger en stor potential till att bidra till att
utveckla Alingsås attraktionskraft för såväl framtida invånare vid val av bostadsort som
besökare och invånare.
Kulturhuset är nyrenoverat och öppnade åter sina portar i juni 2016. Hösten 2017 beräknas
Nolhagahallen och Nolhaga Parkbad öppna sina verksamheter igen efter omfattande
renovering. Med dessa nyrenoverade arenor för kultur och rekreation vill nämnden möta
framtida behov och utmaningar genom att skapa moderna och hälsofrämjande mötesplatser.
De nya arenorna har utvecklats till mer konceptbaserade verksamheter vilket kräver nya
kanaler och vägar för att nå ut och marknadsföra sina utbud.
Samarbetet mellan nämnden och Alingsås Business Center kommer att utgöra en viktig del i
att marknadsföra och främja kommunens attraktion för såväl besökare som invånare.
Utvecklingsområden
-

Förstärka samordning av kommunikationen och marknadsföringen.
Marknadsföringen av kommunens kultur- och fritidsaktiviteter.
Marknadsföringen av Alingsås parker, grönområden, vandringsleder och badsjöar.

