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Förord
I{ulturplanen innehåller en beskdvning av det rådande nuläget föt kulturen i
Karlsborgs kommun. Planen pekat ut visionen och målen föt kultuten och tydliggör

också de kulturpolitiska målen under mandaperioden och samtidigt ska den

säkerställa att alla lnvänare i Katlsborgs kommun kan delta i kultutlivet.

Kultur är livsblodet i ett levande och livfirllt samhälle - det rit så vi uttrycker vära

berättelser, fuar tillsammans, underhåller oss, utmanar oss, minns våt historia och

föreställer oss våt framtid. Yäl:.lteaivauttryck hjälper oss definieta vilka vi ät och

hjälper oss se vädden genom andras ögon. Kultut hat ett inneboende egenvätde,

men utövet det så get kultut, i alla dess formet, viktiga sociala och ekonomiska

fördelat.

Kultuplanen, tillsammans med andra planer, skall ligga till grund för vetksamheten

inom Kultur- och Fritids förualtningen.

I I(ulturptanen ges sex olika fokusomtåden:

r Kartläggning
r Behov och utvecklingsområden
r Utvärdedng
e Barn och unga
r Univetsell utformning och inkludering
r Kultur och hälsa

Vid vatje mandatperiods början kan Kulturplanen revidefas av Kultur- och

Ftitidsnämnden för den kommande mandatpedoden. Om planen tevideras skall den

på nytt fastställas av kommunfullmäktige. Om den inte tevideras, fötutom

tidsperioden, löpet den vidare utan fastställande av Kommunfullmäktige.

Yarje är skall en uwärdering göras inom förvaltningen för att fölia upp om

fokusområden i planen förverkligats. Dessutom utvärdetas kultqplanen åtligen i
kommunens delårstapport och åtsredovisning'

RolfAndersson

Otdförande Kultut- och fritidsnämnden

M( Lril 7/(
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lnledning
Den här kulturplanen innehåller en beskrivning av det tådande nuläget föt kultuten i
Karlsborgs kommun. Det är dessutom en plan som pekat ut visionen och målen för

2)22.Ytakulturen hat kommunen för avsikt att kunna nå flet människor och oftate.

Vi vill genom kulturplanen skapa delaktighet och engagemang,ge plats för flet

mötesplatset och få fler människor i våt kommun att se kultuen som en del av

folkhälsan och den livskvalitet kultuen ger. I(ultuten i Karlsbotg hat en

utvecklingspotential och planen vill möiliggöra {fu att kultuten synliggörs på ett

tydligare sätt i kommunen.

Kultuplanen tydliggör också de kultuqpolitiska målen. Den lyftet ftam visionen föt
kultuen som Kadsbotgs kommun har och är grunden föt den vidareutveckling av

I(arlsborgs arbete för ett rikt och brett kultudiv f& allainvånate. Kultulplanen ska

säkerställa att allainvånate i Karlsborgs kommun kan delta i kulturlivet som skapare,

publik och som deltagzre.

I kulturplanen finns ett antal fokusområden. I slutet av dokumentet finns en konkret

beskrivning av vilka fokusomtåden som skall prioriterzs under 2022.

Vorför kultur
Kulturen är tillfor alla. Kultur och konst kanflltta gninser, men äuen blgga

bmar. Norrzer kan och gränser suddas ut- genom kulturen och konsten

ska alla ba en chans att uttrycka sig.l

Att arbeta med kultur är att atbeta med intryck och uttryck, föt att dädgenom göra

avtryck. Att få uttrycka sig med musik ellet skrivande och att uppleva konst och

kultur ät en mänsklig tättighet enligt FN:s barnkonvention.

I(uttur är livsblodet i ett levande och livfrrllt samhälle - det ät så vi uttrycker väta

berättelser, frar tillsammans, undethåller oss, utmanar oss, minns våt historia och

förestället oss våt framtid. Yäral<teaivauttryck hjälpet oss definieta vilka vi ät och

hjälper oss se vädden genom andras ögon. Kultut har ett inneboende egenvätde,

men utöver det så ger kultur, i alla dess fotmer, viktiga sociala och ekonomiska

fördelar.

l Maiya Voyvodava, ordförande i Göteborgs Kulturnämnd, ur Göteborgs Kultulptogram

3(20)
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Den socioekonomiska aspekten är en tungt vägande faktot. Kulturen är ett redskap

för människ^n Lttutveckla sin självkdnsla på, att skapa sin identitet och sin förståelse

av omvädden. Det ät gtunden föt individens eget välbefinnande, hälsa och

livskvalitet. Det skapar en kreativ och främjande miljö dät människor tillsammans

kan bygga upp ett positivt och gynnsamt samhälle, vilket i sin tut ät av yttersta vikt
för utvecklingen och tillväxten i närområdet.

Vqrför en Kulturplon
Sätter vi oss i en båt utan en bestämd riktning kommer it fuam dit vågoma tar oss,

inte dit vi nödvändigtvis vill eller där behovet finns. Genom en kulturplan vill
kommunen btedda och öka mångsidigheten på kulturområdet. Vi kan sätta

samarbete i fokus för attgemensamt flyttt^ och tillvatata de uttryck för kultut som

finns i kommunen.

En kultqplan tydliggör de kulturpolitiska målen. Den lyfter ftam visionen för
kultuten som Karlsbotgs kommun har och är grunden för den vidateutveckling av

Karlsborgs atbete för ett dkt och brett kultuliv för alb'tnvänate. För att kunna

uppnå kommunens politiska mål behövs en kulturplan. I Kultut- och

fritidsförvaltningens uppdragsbeskrivning fuamgär att förvaltningen ska samverka

med andra aktöret. Det är viktigt att det finns en gemensam plan föt de mål som ska

uppnås. En kulturplanär. nödvändig föt attvisionen och målen ska uppnås

Styrdokumenten
Stytdokument som planen förhållet sig till (se bilagor)

. Kommunens styrkott
r Barnkonventionen paragnf 31,1'2,77 och4.
r I(adsborgs kommuns Policy för barn- och ungdomspolitisk vetksamhet i Katlsbotgs

kommun.
r De nationella kulturpolitiska målen

r De regionala kultulpolitiska målen

o Program för socialhållbathet

e Biblioteksplanen
o Kultut- och fritids uppdrag, reglemente och styrkort.

o Kommunens budget och vetksamhetsmål

r Skataborgskommunalförbundsregionalastytdokument

//1 Lt,,o //(
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Begreppet kultur

Vod ör kultur

Konst, teater, musik,flm, tport, stafinr, att uttrycka det man känner. (ekufrån

Klass 6Al

I kultuplanen utgår vi från det humanistiska uttrycket. Det humanistiska och

konstnärligt orienterade kulturbegteppet kallas även för det kvalitativa

kultwbegteppet. Kultur i den här meningen kommer närmast ftasen "andlig odling",

Kultubegreppet i den här betydelsen avset särskilt kvattetsorienterade uttryck av

underhållrring och konstnätligt telaterat skapande och visst filosofetande. Begteppet

har en betydelse 566 ligger nära konstartema: det hållet sig näta vissa genrer av

kultuellt skapande; främst litteratut, konst, musik, scenkonst, och film men även

formgivning och atkitektur.

2I påbörjan av arbetet med att Ia ftam en bam- och ungdomskultuqplan fick elever på mellanstadiet i
uppgrft att diskutera begreppet Kultur i en workshop. En insamling av dessa gjordes och detta är ett

citat från årskurs Klass 6Å.

lfu /"t.t 7K
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FokusomrÖden utifrön styrkortens
möl2021 -2022

De politisko styrdokumenten

I kommunens politiska styrdokument pfesenteras de mål och vtsioner som

kommunens verksamheter har attarbeta mot. Det ärhfu vi kan hitta politikens syn

på kultur, kultudiv, de behov som kommunen hat och de visioner och

utvecklings områden s om finns.

De stpdokument som tjänstepersonet hat att förhålla sig till tdagät I(ultur- och

fritidsnämndens reglemente och kommunens stytkort. Kadsbotgs kommun arbetar

med mål- och resultatstyming utifrån styrkott. Fullmäktiges styrkort ät övergtipande

och bryts ned i nämndetnas styrkort och vidare net i vetksamheterna. Styrkotten

utgär ftänmåI kopplade till följande petspektiv: boende/besökate, ekonomi,

medarbetare och samhällsutveckling.

Fullmäktiges mål är att skapa ett gott liv för kommuninvåflarrt^ och på så sätt göra

Karlsborg till en attraktiv kommun. Kultur- och fritidsnämndens rl:räIär att ftämia

god hälsa genom attbidra till ett dkt kultur- och föreningsliv. I kultut- och

ftitidsnämndens reglemente står det att upp&aget ät att stödja och samordna kultut-

och fritidsvetksamhet.

Styrkort År 2O2l (Kultur och fritidsnömnden)

Styrkortens mål

Boende och besökore

Kultur- och fritidsnämndens måt Kommunen ska vara atftakiv för både boende

och besökate.

Slutsats: För att uppnå politikens mål måste kulturen vara för allz.Bttviktigt
fokusområd e är därför atbetet med tillgänglighetsftågot.

Viss tillgänglighet är lagstiftad så som krav på anpassning av lokalet för olika

funktionsvariationer. Trllgänglighet ska även tydliggöta hut kommunen arbetar med

L/( /"/,/ 7f
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inkludedngsfrågor i ett btedare perspektiv. Kultuten ska vata inkludetande vilket
innebär att invånarna bör ges möjlighetet att delta vid aktiviteter som anangeras i
kommunen.

I kommunen finns mänga tätorter och lokaltrafiken är begtänsad vilket också

försvärar tillgängligheten. Att nå ut med vilket utbud som finns är också en del av

trllgänglighets p ets p ektivet.

Kultur- och fritidsförvaltningens grunduppdragät attbidra till ett brett och vaÅerat

kulturutbud. Detta lyfts också i planen för social hållbathetsplanen föt kommunen.

Fokusomtåden:
Kartläggning av nuläget.

Skapa inkluderande kulturyttdngar och kulturarenor för alla invänare i vår kommun
Ta hänsyn till socioekonomiska faktoret.

Att göra:
Utforma rutiner för kulturell tillgänglighet för kommunens allzlnvänare i samarbete

med kommunens förvaltningar, politiket, invänare och utövate. Nämnden har

tidigare beslutat att särskilt fokus ska Fåggas phbxn- och ungas förutsättningat att

delta i kommunens kulturliv.

Ekonomi

Kultur- och fritidsnämndens måt Väl tiktade medel samt en effektiv ekonomisk
hushållring föt budget i balans.

Slutsats:
För att kommunen ska kunna leva upp till de ekonomiska målen behöver kommunen

aktivt zrbeta med fokusomtåde kommunikation och samverkan.

På en liten ort med mindre resurser är samvetkan mycket vikug. Det finns inte lika

många personella resurser zttrillgä. Enligt fotskning spelat kulturen en viktig toll för
samhällsutvecklingen. Inom regional kultutpolitik lyfts dfuför vikten av samverkan

mellan olika politiska områden. I{atlsborgs kommun ska vata en kommun med

effektiv samverkan och det ska finnas struktuet för hur kommunikation och
samvetkan inom kommunen sker.

Fokusområden:
Samvetkan på olika nivåer och med olika aktörer.

Delta i, skapa och utveckla nätverk föt kultut och kulturliv

Att göra:
Bygg, upp kommunikationsvågar pä ett bra sätt tillsammans med betörda parte4 frän
kultutdepartement, regionen, kommunalförbundet till Katlsborgs kommun.

/k1 ail '/r,
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Medorbetore

Kultur- och fritidsnämndens måt Karlsborgs kommun ska vara en attraktiv

arbetsgivate.

Slutsats
För att kunna leva upp till detta mål i I(adsborgs kommun ät tillgången till kultur

,.iktig. Därför blir det viktigt att jobba med fokusområde kultut som en del av att

skapa god folkhälsa hos invänzrna och kommunens anställda. I fötlängningen kan

detta leda till djupare samarbeten med föteningat och näringsidkare som vill bidra

och dela denna syn på sina medatbetate.

Fokusomdden
Utveckla kultutella miljöet på kommunens arbetsplatser'

Arbeta för ökad samhörighet, inspiration och tillgång till ny kunskap föt medarbetate

i kommunen via kultur.

Att göra
I samverkan med kommunens förvaltningat och våra politiket fötdjupa befintliga

initiativ samt utveckla nya omräden och möjlighetet för medarbetarnas behov av

kultur.

Somhöllsutveckling

Kultur- och fritidsnämndens måt Karlsbotgs kommun ska vara en socialt hållbat

kommun.

Slutsats
För att kunna ftdmjainkluderingsprocesser oclnvara en resurs i det livslångalätzndet

behöver kommunen ztbetamed delaktighet och inflytande i frägotna. En social

relevans skapas genom att involveta de betörda. Det behövet finnas en struktur för
hur kommunen kan atbeta med det.

Att atbeta för invånamas delaktighet och inflytande stödjs tflera styrdokument på

nationell, regional och kommunal nivå. En större övetblick behövs om hur irarbetar
med inflytande idag och vilka metoder vi kan tillämpa inom kulturområdet.

I Policy för barn- och ungdomspolitisk verksamhet finns en tydlig definiedng av vad

delaktighet är,härntat från Bamkonventionen. Det hat också gjorts en katläggning

hur Barnkonventionen tillämpas i kommunen och det finns en policy för hut
kommunen ska leva upp till den.

I progtam för socialhållbarhet fi"amgfu att god folkhälsa som ett viktigt mål för ett

socialt hållbart samhälle. Ett rikt kulturliv bidrar till god folkhälsa.

8(20)
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Fokusomtåden:
Definiera och utveckla utvärderingsvetktyg som kommunen böt använda'

Arbeta för detaktighet och inflytande inom kulturområdet i kommunen.

Genom samverkan definiera delaktighet och inflytande.

Att göra:
Uweckla flera och goda vetktyg tör attkunna ttllvarataväm,invänates åsikter om

I(adsborgs kommun och det kultudiv vi hat. Uweckla samverkansfotm för dialog

med barn, unga och vuxna om deras liv, behov och önskemål på kulturens ornråden.

Kommunens fokusområden
Utiftån ovanstående genomgång av de politiska stytkorten föt Kultur- och

fritidsförvaltningen i Kadsborg kan vi fottsätta att utveckla följande fokusområden.

o Universellutformning,
r Kommunikation/samvetkan
o Inflytande och inkludering
o I(ultut och hälsa

o Barn och ungas kultutliv

Måt 2022
Målsöttning 2022
I fötegående del av denna plznhar en genomgång av de politiska stpkotten gett sex

tydliga fokusområden som ligget till gturrd föt de nästkommande årens

kulturpolitiska mål för Karlsbotgs kommun.

Kartläggning
Det ska ha genomförts en kartläggning över kommunens kultutliv och vilka

mötesplatset och arenor som finns för kulturen.

I kartläggningen ska det ses över vilka nätvetk det finns inom kultudivet

och det ska finnas en rutin ellet struktur för hur kommunen ska samvetka

intemt och extemt.

Behov och uwecklingsområden
o Det ska finnas en analys över vilka behov och utvecklingsområden som

finns inom kulturområdet och vems ansvarsomtåde det dr'

e(2o)
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a Mätmetodet föt att undersöka invånamas syn på ett brett kulturutbud ska

tas ftam. Det ska ftnnas en struktur och en dialog för hur vi möter upp

invånarnas intressen.

Barn och unga
r Det ska Frnnas en rutin för hur vi säkrar attbam och unga fät ta delav

kultur utifrån begreppen för, av och med och att kommunen följet
Barnkonventionen.

Universell utformning och inkludering
o Det ska Frnnas en rutin för hur kommunen arbetat med tillgänglighets- och

inkluderings frägot.

Kultut och hälsa
o En-rutin för hur kommunen kan använda kultur som en del av atbetsplatsen

ska tas fram.

r I(ommunen ska verka för att nytqa kultur som ett medel föt hälsa.

U p pfölini ng / utvö rd e ring
Syftet med kulturplznen;itr att ztbetet med kulturfuägor inom hela kommunen ska

vara sttategjskt och långsiktigt. Dokumentet ska v^ta ettlevande dokument och

integreras i det dagliga kulturarbetet nuvarande och kommande mandatpedod och

den kommer att revidetas vid behov.

Kreotiv somverkon
Vatftir-samverkan är viktig
I en Iiten kommun är samverkan viktig då tillgångat av personella resutser är fä och

det finns begtänsningat i budget. Genom samvetkan kan kommunen tillgodose

bättre fördelning och utbyte av resurser som kommer invånarna tillgodo. Det kan

handla om nyttjande av kompetens, spddning av information, utökade kontaktytot,

utökad samlad budget föt samatbetsprojekt och utbyte av lokalet.
Idag sket samvetkan med skola, fritids, familiecenttalen och Haganäset,

dagligvetksamhet, föteningslivet, med andra kommuner, samt med de olika
studiefötbunden. Katlsborgs kommun ngfu i Skatabotgs kommunalfötbunds
regionala näwetk. Vad gäller andra setviceomtädenät kommunen duktig pä att
samvetka, men inom kulturområdet och inom kommunen finns stota
utve cklings mö j lighetet.

u/fr 4,,J /(
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Samvetkan inom Kultut- och fritid och externt
Kultur- och ftitidsförvaltningen har en programgtupp och en lovgrupp som

samvetkat kring ptogtamvetksamhet.

I ptogramgruppen ingår representantet fuänbiblioteket och kulturen. Syftet med

gruppen ät att främjz samverkan, ftåmja ett rikt kulturliv, ha god insyn i vatandras

verksamheter, möjlighet till att kompletteravarandra istället föt att göra dubbelarbete

och inte konkurera med vatandra, kunna hiäIpavatandta med marknadsfödngen,

kunna trytti^varandras olika kunskaper och etfarenhetet. Detta för att tillsammans

vidateutvec*a nya fuzmidaid6et, både var föt sig och gemensamt. De olika

vetksamhetemaär små och därmed mer sårbara' Genom programgruppen

samnyttias lesutser mer effektivt.

Lovgruppen samverkar kdng pfogfamverksamhet undet loven. I den ingåt

representant ftån biblioteket, kultuten, I(abyssen och Moliden. De har samma syfte

att bedka varztdra och kompletteravarandta. Gruppen samverkar också med ett

gemensamt ptogfam för loven.

Biblioteket och I(ulturen samverkat med olika projekt med I(abyssen. Samvetkan

sker via ztdta förvaltningar där man atbetar föt samma målgrupp som till exempel

Kultutfredagaf som riktat sig till de ynse batnen som är ett samatbete mellan

Kulturstugan, biblioteket och familjecentralen. I(ultur- och fritidsförvaltningen

samverkar även med andrz föwaltningar så som Bam- och utbildningsförvaltningen

vad gäller exempelvis ldsfrämjande aktiviteter och med skolkultur.

I(ultur- och ftitidsförvaltningen ingår i Skaraborgs kommunalförbunds nätvetk och

samverkan kring externa projekt som gön kommuner i mellan. Biblioteken ingåt i ett

samarbete, Bibliotek Mellansjö, som beståt av ättz kommunbibliotek.

Vi olika 
^rr^ngem^rtE 

finns goda möjligheter att samvetka med andra kommunet

fuamför allt inom näromtådet Hjo, Tibto och I(adsbotg.

Kommunen samarbetat också med andta aktötet, föreningsliv och studieförbunden'

/r/0( L/ "/ ,7{
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Born och ungos kulturliv

lnledning
Bam och ungaär en politiskt prioritetad målgrupp. Genom eget skapande kan bam

och unga utveckla sin fantasi, kreativitet och sitt nytänkande samt hitta ett eget språk

att uttrycka sig med. I skapandet stärks identiteten och nya vägar föt att fötstå sig

själv och andn öppnas. Genom kultut ffubal:r. och unga tidigt reflekteta över vad de

ser och känner och samtala kring det.

Att fritt kunna reflektera, dra egna slutsatser och ge uttryck föt dem ät gtunden föt
demokrati. I Barnkonvendonen anikel 12-lslyfts barns tättighet att uttrycka sig fritt
och genom kultuten ges verktyg för det. Barn och unga hat heller inte samma

möjlighet ztt siäWa konsumera kultur utanär. ofta beroende av en vuxen. Dårför är

det exfta viktigt att se vad som finns för barn och unga och vilka struktutet som

finns föt attnh ut till målgruppen.
Inom den regionala kultuqpolitiken talat man om de fte begteppen/perspektivenråi
med och aa som ett mätinstrument för hur bam fär ta del av kultur'

För
För-perspektivet handlar om att barn och unga fär ta del av kultur som betraktare

dvs som publik.

Med
Med-perspektivet innebär kultutella aktivitetet som skapas tillsammans med en

vuxen som är exempelvis bildande.

Av
Av-perspektivet däremot är kultuproducerad avbatn och unga vars uttryck ingen

vuxen styr över.

Skolon och kulturen

Den kultur som nås via skolan är mycket.riktig då kulturutbudet nåt ut till alla elever

oavsett hemförhållanden. Skolan ar darf& samhällets viktigaste kultudnstitution för

bam och unga. Den kultur som elevem a fär ta del av undet skoltid at fÅ fuän

föräIdtatnas påverkan. Enligt FN:s barnkonvention atikel 73trar bam rätt till
yttrande och informationsfrihet dvs bam och unga ska ha rätt att uttrycka sig i valfti
form, i fritt i tal, skdft eller i en konstnätlig form.
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Vad barn och unga ffu ta del av speglar samhällets bredd. Genom att exempelvis fä ta

del av en kulturell upplevelse uppstår ett mewätde av reflektion och diskussion

efterät,vilket ger eleven en störe förståelse föt sina egna vätderingar och tankat som

är en viktigt grundläggande kunskap f& attWa:a sig i samhället. Aktivt deltagande i
kultuten, som utövare och publik, stärker barns förmäga att kommunicera och sätta

sig in i andras människon situation. Det ger dem fåtdigheter som behövs f& att gä

ftån kreativ id6 till handling som stärker den petsonliga identiteten. Kulturen har en

..iktig roll att visa på möjligheter och altemativ samt att inspirera till eget kreativt och

kdtiskt tänkande.

Skolan följer lätoplanen och i den står det att elevetna ska få ta del av kultur som en

del av lärandet. I(ultuten är en viktig del i att upp$lla lätoplanens mål' De olika

skolotna har vissa årliga besök som de gör, bland afln^tbesöker de Fotsviks bruk

och niotna göt ett besök i koncentrationslägtet Äuschuritz'

Skolbio
Bio Casablancahar i samarbete med Bam- och utbildningsnämnden arbetat ftam en

skolbio med stöd ftån Filminstitutet undet en tre åts period. I{ultut- och

fritidsnämnden undersöker ekonomiska möjligheter till fortsatt arbete med Skolbio.

Skolkultut
I(ultursamotdnaten samordnar skolkultur föt fötskola och grundskola. Det finns i
nuläget ingen aktuell arbetspolicy för atbetet med skolkulturen. Det finns utmaningar

i gällande tillgång till lokal/scen. Kultut- och ftitidsförvaltningen och Bam- och

utbildningsförvaltningen ät övetens om att centtet^ kulturinnehållet till en

skolkulturvecka.

Kultur pö fritiden

Bamkonventionen Attikel3T: Bamet hat ått tiII IeI<, uila och fritid.
I Myndigheten föt ungdoms- och civilsamhällsftågots (Mucfs) tappoft 3finns en

tydlig koppling mellan ungas fritid och deras eventuella psykiska ohäIsa dvs perconet

som är nöjda med sin fritid har mindre symtom på psykisk ohälsa. Ftitiden ät en

,riktig arcna förunga att känna inflytande över sitt eget liv och en vila att delta i det

demokratiska samhället. I tapporten f:amgbr att nio av tio vill ha roligt på fritiden

och att ätta av tio unga vill lära sig något nytt. Vanligaste hindret föt alTa unga är. att
inte ha tid på grund av skola eller arbete att delta i olika fritidsaktivitetet. Andta

hinder är att detät svårt att ta sig till aktiviteten eller att aktiviteten inte har vaÅt

anpassad/tillgänglig ör personen eller en tädsla för attbli dåligt bemött.

3 Rapport "ungas rätt till en meningsfrrll fritid-tillgång, trygghet och hinder (unga idag 2020)
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På Kabyssen arbetar de med ett verktyg som heter KEKS, Kommunikation och

kompetens i samverkan, för aitt fånga upp ungas egna intressen och göra dem

delaktiga i vetksamheten.

I Kadsborgs finns inget gymnasium och det saknas en mötesplats föt unga över

ar:ton ät. Hut stor andel väljet att bo kvar i kommunen? Hut mänga pendlat till
någon antt^nkommun för arbete eller studiet? Hur set deras fritidsintressen ut? Vad

kan kommunen göra för att unga ska finna kommunen attfaktiv att stanna i?

lr//{ //,,J,f/-
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Nuloges beskrivning

Kadsborgs kommun har ett dkt och livskraftigt föteningsliv och många engagerade

och kulturellt intresserade medborg^rc. Att på ett strukturerat och långsiktigt sätt

kunna tjllvanta detta engagemang för ett dkt och brett kultutliv föt allaär av största

vikt för kommunen. Här nedan presenteras det som i nuläget finns och ärkänt av

kultur- och fritidsföwaltningen och som fär agen utgångspunkt för en diupare

kardäggning.

Stöttning till Föreningsliv
Kultur- och ftitidsförvaltningen stöttar föreningar genom att upplåta kommunens

lokaler till subventionemde priser och erbjuda rådgivning. Ideella föreningar kan söka

föliande bi&ag för olika arrangemang:
r Kulturbidrag
r Aktivitetsbi&ag
o Projektstöd barn- och ungdom
o Evenemangsbidrag

r Investeringslån

r Driftbi&ag

Ungdomsdröm och stipendiet
Bidraget Ungdomsdröm kan sökas av ungdomat mellan 75-25 åt som är bosatta i
Katlsborg och som vill arrangen nägot för allmänheten.

Under nationaldagenv^rte år delas wå stipendier ut - Ung Kultur och Ung ftitid - i
syfte att uppmuntra talanginom dessa områden.

Det offentliga rummet för konst
Enligt Kultur- och fritidsnämndens reglemente ska förvaltningerrvaLt^ tådgivande vid

ombyggnationet och konstnätlig utsmyckning.
Kommunen har en konstsamling pä cttkz 500 konsfferk som ät utplacerad i
kommunenr offsntliga rum, dvs allmänna ytor och arbetsplatset. En tjänsteperson

från Kultu- och fritidsförvaltningen Ltrsv^raf för kommunens konstinköp,

utplacering av den salnma samt förvalta konsten.

Kulturstugan
I Kulturstugan kan alla ta del av konstutställningar utiftån en btedd av olika innehåll

och tekniker. På skolloven och vid speciella tillfiillen erbiuds handledda workshops i
kreativ skapande. Elever fär ta delav konstutställningat och ibland inplanerade

möten med konstnären. Kulturstugan är en mötesplats föt Katlsbotgs kultutliv och

samverkar och samarbetar med andra aktötet för att etbjuda ett brett innehåll och nå

aa
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fler invånare. Vid ollka arcangemaflgellet lov fötflyttas vetksamheten till andra

platser i kommunen för att v^r^ mer ullgänglig.

Ftitidsgåtden Kabyssen
Kabyssen vänder sig till bam och ungdomat från årskurs 6 och upp till 18 år. De

zrbetarutifrån ungdomarnas önskemål och intesse och hat sitt eget Gårdståd.

Personalen tillämpar verktyget KEKS. På Kabyssen finns förutsättningat för eget

skapande.

Kulturskolan
Studieftämjandet Norra Skaraborg, i samarbete med Katlsborgs kultut- och

fritidsförvaltning ddver kulturskolan i Katlsborg. I(ulturskolan etbjuder barn och

ungdomat, täIdnrnaåtta till 
^ttofl,möjligheten 

attläta sig spela olika instrument,

sjunga, 
^get^,måla 

och tita. Kutsen pop- och tock är undervisning i g*pp.

Familiecenffalen
Familjecentralenär. en mötesplats föt blivande föräldta4 fötäldtat och barn.

Verksamheten utformas utifrån besökarnas behov. Här finns stota ytor att leka på,

far:g att måla med, leksaket, sångsamling och sagostund.

Biblioteketen
I Karlsborgs kommun finns tre bibliotek, i Katlsborg, Mölltolp och Undenäs.

Biblioteket är en viktig kulturnod då de ät öppna och välkomnande föt alla och

nästan all deras verksamhet är gratis. Bibliotekets slryltfönster används flitigt som

utställringsyta, och har ett vatterat innehåll.

Kulturtudsm
Kommunens destinationsbolag Visit Kadsbotg AB arbetat aktivt för att

marknadsföra kommunens unika kultutarv, evenemang och natut. Katlsborgs

kommun profilerar sig idag under platsvarumärket "Guldplats I{arlsborg".

De guldplatserna som marknadsförs är Tivedens nationalpark, Vättern-vatten och

sjölivet, Forsviks bruk, Katlsbotgs FJstning och Götakanal med flera.

Kdng fiistningen alraLflgerls olika typet av guidetuter och histodska äventytsturet.

Visit Kadsb orgår också en stor arcangöt och medarrangöt till kulturella evenemang i
kommunen.

Forsviks bruk
Forsviks bruk ät i dag ett industiarv i Forsvik, Karlsborgs kommun. På bruket har

det ddvits flera olika industdverksamhetet i 600 åt. Brukets verksamhet har bestått av

kvarn, sågvetk, hammarsmedjor, tdslipeti, gjuteti och mekanisk vetkstad. Idag

^rtarlgerzrs 
olika utställrringar och andta stota atrarrgemalns i ForsYiks lokaler. Forsvik

r 6(20)
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har en anställd museipedagog som otdnat med visningar för skolklasser. Fotsviks

bruk drivs av Förvaltningen för kulturutveckling och ska samverka med kommunen.

Föreningsliv, nöringsliv och ollmönhet
I(arlsborgs kommun har ett aktivt och rikt föteningsliv. Det finns mänga aktiva

kultutföreningat i kommunen, bland 
^nrLat 

inom musik, teate\ konst och

filmområdet, som ståt föt en stor andelattanEemang som anotdnas för
kommuninvänzrna. Föreningama hållet kultudivet levande i kommunen.

I kommunen finns en biograf som drivs av en ideell förening. Vad beträffar museer

finns Fästningsmuseet, Gtanviks hembygdsmuseum, Mölltotps hembygdsmuseum

samt Fotsviks industrimuseum.

Näringsliv
Det finns också ett kluster med fiIm- och mediaskapate, film och musikalakademi,

musikutövare och ett företag som bedrivet en dansskola. Det finns ett fletal
konstnärer som är verksamma i kommunen och nägm av dem hat egna konstateli6er.

Studiefiirbunden
Det finns ett flettal Studieförbund som är teptesenterade och som hat kontor i
kommunen. Studieförbunden spelar en viktig del för kulturens roll både inom

folkbildning och andta kulturarrangemang, men också som samarbetspattners och

medattangöret.

Allmänheten
Vi har ringa kunskap och insyn i allmänhetens kulturutövning och kultutskapande.

Där behöver vi göta en större kartläggmng och insats för att nå flet målgrupper föt
att kunna nå ut till fler med kulturverksamhetet.
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Bilogor

Bilogo I Ovrigo styrdokument

r Barnkonventionen pangraf 37,72,17 och 4.

r Kadsborgs kommuns Policy för bam- och ungdomspolitisk verksamhet i Katlsborgs

kommun.
Målen:

- Att stärka ungas känsla av delaktighet och inflytande

- Att kommen blir mer atttaktiv föt bam och unga.

- Att säkta kommunens atbete med att fölia Barnkonventionen

r De nationella kulturpolitiska målen

Kzlturen tka aara dlnamisk, utmanande och obunden kraft nedjtttrandefriheten ron grund. Alk
&a ha nil'lighet att delta i kulturliuet. Kreatiuitet, nångfald och konstnärlig kualitd tka prägh

runhället utuukling.

o De regionala kulturpolitiska målen

Öka deltagandet i kultudivet och stärka barns dttighetef, samvetka övet

politikområdena, samt att stärka konstnärers villkot och etkänna ideella krafter.

o Socialhållbarhetsplanen
Ätt säkerhetsställa invånamas delaktighet och möjlighet till inflytande. Utökad

samverkan mellan socialförvaltningen och Kultut- och fritid föt att anpassa Kultut-

och fritidsutbudet för socialförvaltningens brukate.

r Biblioteksplanen

o Kultur- och fritids uppdrag, reglemente och styrkot'

(/// tul /K_



Bilogo 2 Styrkort Är 2021 (Kultur och

f ritidsnömnden)

Boende/Besökar

Ekonomi

Medarbetare

Samhällsutveckli
ng

Karlsborgs
kommun ska
vara attraktiv
för både boende
och besökare.

Karlsborgs
kommuns
samlade
ekonomiska
resultat ska
motsvara minst
2,0Yo av skatter
och generella
statsbidrag.

Karlsborgs
kommun ska
vara en attraktiv
arbetsgivare.

Karlsborgs
kommun ska
vara en socialt
hållbar
kommun.
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Kultur- och fritid
i Karlsborg ska
erbjuda
kommuninvånar
na och
besökarna en
livsmiljö som
främjar god
folkhälsa med
möjligheter till
eft brett
kulturutbud,
motion,
rekreation och
friluftsliv.

Väl riktade
medel mot
verksamheter
som utvecklar
kommunens
kultur, fritids
och friluftsliv
samt en effektiv
ekonomisk
hushållning för
en budget i
balans

Medarbetarna i
kommunen ska
erbjudas
ändamålsenliga
och moderna
arbetsförhålland
en och ges
möjlighet till
personlig
utveckling.

Kultur- och fritid
ska främja
inkludering,
vara en resurs i
det livslånga
lärandet samt
skapa
förutsättningar
för eft aktivt
kultur, fritids
och
föreningsliv.

r Andelnöjda
kommuninvån
are och
besökare

Arsprognos
vid delår och
utfall vid
bokslut (tkr).

: Andelnöjda
medaöetare

r Andel
kommuninvån
are som anser
aft Karlsborg
erbjuder ett
aktivt kultur,
fritids och
föreningsliv.

I

Kommunfullmäkti
ges mål

Styrt
al
2022

Perspektiv StyrtalNämndens mål
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Bilogo 3 Förvoltningens verksomhet och

uppdrog
Kultur- och fritidsftirvaltningen arbetar med att stödja och samordna kultut-
och ftitidsvetksamheten inom kommunen.
Förvaltningen har också uppdraget att samatbeta inom vetksamhetsomtådet med

zndra kommuner och otganisationer med målet att skapa ett gott liv för
kommuninvån^rfl^ och på så sätt göra Karlsborg till en attraktiv kommun.

Förvaltningens verksamhet och uppdrag:

o biblioteksvetksamhet enligtbibliotekslagen
o huvudman föt kultutskolan

r etbjuda programverksamhet för alTa äldrar

. vara sammankallande i skolkulturgruppen

o konstnädig utsmyckning i kommunens fastigheter

o rådgrvande när det gdllet offentlig miljö
o tillgängliggöra kulturarvet i samarbete med lokala aktörer

. se till att viktiga kulturmiljöet och byggnader tas tillvara enligt gällande

tekommendationet

o fördela och hyra ut kommunens lokaler och anläggningat till idrottsföreningar och

allmänheten

. upplåta lokalet för skolans gymnastik- och idrottsundervisning samt beddva

simundewisning och etbjuda allmänt bad

o stöd och samarbete med föreningslivet och studiefötbunden, vilket även inbegriper

att administrera ekonomiska bidrag enligt gällande tegler samt upprätthålla ett

föreningsregistet och en bokningsfunktion på kommunens webbplats

o administteta lottetier enligt lottedlagen

20(20l,
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