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Kulturplan för Essunga kommun 
I Essunga kommuns vision är kulturen en viktig del:  

”Genom närheten i vår kommun skapar vi kreativa och meningsfulla möten där idéer 

förverkligas och människor och företag utvecklas.” 

Kulturen blir alltmer gränsöverskridande och är en utvecklingsfaktor, samtidigt som den har 

ett egenvärde och stimulerar kreativitet.  

Genom kreativiteten öppnas våra sinnen och vi får vi nya perspektiv och kraft att växa och 

utvecklas, både när det gäller samhällsutveckling och personlig utveckling. 

Essunga kommuns värdeord är inkluderande, kreativt och genuint.  

Kulturen ger oss medel att lära känna oss själva och förstå människor omkring oss, och detta 

lägger grunden till samhälle där vi ser varandra och främjar ett kreativt förhållningssätt. 

Genom kulturen skapas attraktivitet såväl för kommunens invånare som besökare. 

 

Kulturverksamheten i Essunga kommun 

Bibliotek 

Bibliotekets verksamhet och mål för denna finns i Essunga kommuns biblioteksplan. 

Bibliotekens huvuduppgift är att stimulera det livslånga lärandet genom att ge kommunens 

invånare tillgång till material för såväl information och studier som konstnärlig upplevelse 

och underhållning. Barn och ungdomar prioriteras särskilt. Läsfrämjande och övrigt 

samarbete mellan bibliotek och skola är en självklarhet. Biblioteket är en mötesplats för 

kommunens invånare och en bas för kulturen. 

 

Allmänkultur 

Kommuninvånarna ska vara delaktiga i och ha tillgång till ett varierat kulturutbud. Kulturen 

skall vara tillgänglig för alla. 

Engagemang, delaktighet och samverkan är ledord vid kommunala arrangemang. Unga 

uppmuntras till att anordna arrangemang bl a genom EssUnga Snabb, ett projektstöd till 

arrangörer mellan 13-26 år. 

Det finns över hundra föreningar i Essunga kommun och några av dessa arrangerar kulturella 

evenemang för allmänheten. Essunga kommun stimulerar det lokala kulturlivet genom 

ekonomiska bidrag till föreningar och studieförbund.  Kommunen finns också som en 

rådgivande part för föreningslivet genom bl a föreningsråd.  

Kommunen har även en konstsamling som är placerad i kommunens lokaler samt en del 

utomhuskonst. Konstutställningar arrangeras t ex på biblioteket i Nossebro. 

Ett kultur- och fritidsstipendium på 10 000 kr delas ut på Sveriges nationaldag i samråd med 

Kommunstyrelsen.  

 

Barn- och ungdomsverksamhet  

Barn från 3 års ålder upp till 16 år erbjuds minst ett kulturarrangemang per år.  

Kulturfrågor lyfts i klassråd, elevråd och ungdomsfullmäktige för att skapa dialog och 

delaktighet. 

En barnkulturgrupp bestående av representanter för biblioteket, förskolan och skolan 

fastställer scenkonstprogrammet samt planerar andra kulturella evenemang, såsom t ex 

skolbio. Gruppens uppdrag är att samordna och utveckla kultur för barn inom förskola och 

skola. 
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Skapande skola prioriteras för att öka kulturutbudet för och av unga. 

Kreativa Biblioteket är en årlig utställning, där människor i alla åldrar är besökare och 

utställare. Målsättningen är att varje elev från förskolan till klass 9 på något sätt är delaktig 

och att samtliga elever besöker utställningen. 

Verksamheter inom skola, fritid, kultur och kulturskola har i uppdrag att verka för 

samordning samt ökat deltagande av unga i kultur- och fritidsaktiviteter. 

 

Musikskola/kulturskola 

Musikskolans uppdrag är att verka så att så många elever som möjligt kan ta del av 

musikskolans resurser. Det är angeläget att se hur musikskolan kan utvecklas till en 

kulturskola med ett bredare utbud och därigenom attrahera fler deltagare.  

 

Kulturarv 

Det finns åtta hembygdsföreningar som bevarar, dokumenterar och tillgängliggör det lokala 

kulturarvet. Retro Nossebro och Retrovägen är ett sätt att profilera arrangemang och 

besöksmål i vår kommun utifrån vårt moderna kulturarv. I detta sammanhang är det viktigt att 

visa hur dåtid och nutid möts. Essunga kommun ska skapa attraktivitet för alla målgrupper, 

och om miljön är retro, så ska våra aktiviteter och satsningar vara nyskapande.   

Det har tagits fram en kulturvandring i tätorten och cykelkartor med utmärkta kulturminnen 

längs vägarna i kommunen. 

 

Mål för kulturverksamheten i framtiden 

 

 Vidgat deltagande 

 Kultursyn med bredd och djup 

 Samverkan mellan lokala verksamheter och omvärld  

 Nya former för ungdomsdemokrati och utveckla dialogen med unga 

 Samlad information där kultur och andra aktiviteter synliggörs 

 Utveckla musikskola till kulturskola 

 Stärkt ställning för kultur i styrdokument på alla nivåer 

 


