I EKSJÖ KOMMUN 2015-2018 VILL MODERATERNA...

KULTUR, FRITID & AKTIVITETER
INLEDNING
Under de senaste åren har Eksjö och kommunen blivit något av en evenemangskommun, där
många människor lagt ner mycket kraft på att sätta Eksjö kommun på kartan, en kommun där
kultur och evenemang av olika slag erbjuds både kommuninvånarna och hitresta. Eksjö
International Tattoo, Stadsfesten, Diggiloo, Kammarmusikfestivaenl, Sommartorgskvällarna i
Mariannelund, Julmarknaden, Karolinerna, Krusagården, marknaderna i Eksjö, Mariannelund,
Bellö, Ingatorp m.fl. är exempel på aktiviteter, som alla har bidragit till denna framgång.
Utöver detta äger massor av andra aktiviteter rum, som bidrar till att ge Eksjö kommunen en
positiv framtoning. Inte minst har ett antal större idrottsevenemang som t.ex. O-ringen, Tiomila, Junior-DM i friidrott samt Junior-EM-kvalet i handboll, genomförts på ett professionellt
sätt och till stor uppskattning.
Även om många av evenemangen och aktiviteterna har sitt fokus i och runt Eksjö, får detta
inte bli ett ensidigt fokus. Eksjö kommuns alla delar är viktiga för att hela kommunen skall
kunna betraktas som en kultur- och evenemangskommun.
Varför är det viktigt för en kommun, att stödja och arrangera aktiviteter och evenemang?
Grunden till en attraktiv kommun står att finna i attraktiva och varierat utbud av boende, jobb
som kan sysselsätta invånarna och kvalitativa kärnverksamheter så som t.ex. barnomsorg,
skola samt vård och äldreomsorg. Utöver det är det mycket viktigt att kunna erbjuda
medborgarna unga som gamla ett rikt utbud på aktiviteter, nöjen och fritidsintressen. Genom
att ha ett rikt fritidsliv och att vara aktiva, håller vi oss friskare både fysiskt och psykiskt.
Många gånger utvecklas vi också som individer, när vi möter andra människor. Vi har i
kommunen många äldre och det är viktigt att bryta ensamheten. Här kan kultur- och
fritidsaktiviteter betyda mycket. Vi moderater är stolta över det stora ideella engagemang, som
finns i vår kommun. Detta skall vi vårda, bevara och utveckla!

UTVECKLA FRITIDS- OCH KULTURKOMMUNEN EKSJÖ
Grunden för att få ett rikt fritids- och kulturliv är engagerade människor som tycker om sin
hobby, sitt intresse eller passion, oavsett om det handlar om konst, fotboll, hårdrock,
frimärken eller modellflygplan. Kultur- och fritidsaktiviteter är viktiga för människor och vi
vill därför verka för att underlätta för invånarna att engagera sig. Det är inte minst ytterst
också en fråga för vårt demokratiska samhälle, som inte skulle klara sig utan detta
engagemang.
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Kulturkommunen Eksjö
Eksjö som kulturkommun kan endast bli verklighet om hela kommunen har tillgång till kultur
men också lämnar sitt bidrag till kulturen. Det är också viktigt att vi får en bredd på kulturen
och inte fixerar oss vid enstaka evenemang, händelser, enskilda hus eller bara vissa delar av
kommunen.
Vi vill hjälpa till med att förvalta kulturella byggnader och kulturhistoriska föremål. Här
spelar museet en stor roll som kunskapscenter för denna förvaltning. Även enskilda föreningar
som förvaltar och vidareutvecklar kulturen är viktiga.
Samhällsföreningarna på olika orter spelar ofta en viktig roll som kulturbärare. För att dessa
skall kunna stöttas och vidareutvecklas, krävs det att de är öppna och utåtriktade så att nya
människor med nya erfarenheter kan delta i arbetet fullt ut.

Fritidskommunen Eksjö
I en gammal och anrik kommun som Eksjö, är det lätt att bara fokusera på det som vanvördigt
ibland kallas för "finkulturen" i forma av musik, dans, teater och konst. En stor del av våra
invånare engagerar sig i andra fritidsaktiviteter så som t.ex. idrott, politik, friskvård,
släktforskning, olika hantverk och datorspelande. Vi anser, att det är en del av kommunens
uppgift att stötta även dessa aktiviteter och verksamheter. Utgångspunkten är det ideella
engagemanget, men stöd i form av t.ex. ekonomiska bidrag och tillhandahållandet av
ändamålsenliga lokaler kan vara av stor vikt. Vi understryker vikten av samarbete och
ömsesidighet. Kommunen kan och skall inte ensam ta ansvaret för att verksamhet bedrivs. En
bra dialog med föreningar, organisationer, klubbar och andra ideella krafter är av yttersta vikt.
Eftersom resurserna alltid är begränsade måste det alltid till en prioritering.
En viktig grupp, som är lätt att glömma bort, är den grupp av människor som står utanför eller
har svårt att komma intill fritidsaktiviteter. Framförallt gäller det gruppen barn och ungdomar.
Här har kommunen ett extra ansvar att se till att hjälpa de barn och ungdomar, som befinner
sig i, eller riskerar utanförskap. Kommunens öppna ungdomsverksamhet utgör här en grund
för det arbetet tillsammans med skolan och sociala sektorn.

SÅ HÄR TÄNKER MODERATERNA I EKSJÖ KOMMUN OM...
Kulturskolan, Vaktparaden, "Musik på sta'n" och
Barnfilmbyn
Kulturskolan skall erbjuda ett brett utbud av aktiviteter till ungdomar som själva vill vara
utövare av olika kulturformer. En hög kvalitet och ett brett utbud kostar pengar. Därför ser vi
inte det som möjligt att erbjuda gratis kulturskola precis som andra verksamheter kostar
pengar. Det skall vara lätt att komma in på Kulturskolan och erbjudas plats, även om man
p.g.a. stor efterfrågan kanske inte får spela just det instrumentet som man hade tänkt sig.
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Vaktparaden bidrar mycket för att göra Eksjö till en attraktiv kommun och då specifikt
Eksjö stad. Den lockar turister och dagsbesökare till Eksjö och påverkar på så sätt handel i
centrala Eksjö. Vi vill därför kunna stödja verksamheten tillsammans med handelns
organisationer så att den även fortsättningsvis blir ett stående inslag under sommarmånaderna.
”Musik på stan” skall vara levande under en stor del av året. På sommaren rör sig
mycket folk i våra tätorter och musikinslag påverkar människor att uppleva sina besök på ett
positivt sätt. Att stödja musikintresserade ungdomar att spela på lämpliga ställen i kommunen
är något som vi gärna prioriterar. Detta kan t.ex. göras i form av sommarjobb för en del av
Kulturskolans elever.
Barnfilmbyn Mariannelund är ett projekt, som syftar till att bli en fast del av
besöksnäringen i östra kommundelen med Mariannelund som centrum. Grunden är Astrid
Lindgrens filmer om Emil i Lönneberga, som spelades in i trakterna i och kring
Mariannelund. Vi har varit och är positiva till att besöksnäringen utvecklas och är beredda
med begränsade resurser stödja uppbyggandet av Barnfilmbyn. Om projektet blir verklighet,
måste det bli ekonomiskt självbärande.

Biblioteksverksamheten
Biblioteken har i alla tider utgjort centrum för kunskap och bildning förutom att de också har
en social funktion som träffpunkter. I dessa tider, då vi kan läsa om hur svenska elevers
läsförmåga och läsförståelse försämras, är biblioteken och dess verksamhet viktiga. Ny
teknologi och nya media har gjort att biblioteksverksamheten har fått utvecklats och det är
positivt. Ett nära samarbete mellan skolorna och deras skolbibliotek och kommunens andra
bibliotek är viktigt.
Tillgängligheten till böcker och andra media, som erbjuds av biblioteken, skall vara hög. Med
tillgänglighet menar vi Moderater inte bara öppettider utan också att biblioteken är etablerade
där många människor bor eller att invånarna kan ta sig till biblioteket på ett bra sätt. På
landsbygden stödjer vi en lösning baserad på biblioteksbuss. Med dagens teknik kan en del av
biblioteksservicen kompletteras med digitalt stöd vilket vi stödjer.
Den 1 januari 2014 började en ny bibliotekslag gälla i Sverige. Vi medverkar till att Eksjö
kommun tar fram ett biblioteksprogram i enlighet med denna lagstiftning.

Nya Kulturer
I kommunen finns personer från många länder och därmed också en hel del för oss
främmande kulturer. För att underlätta integrationen i samhället är det viktigt att vi stödjer det
positiva i dessa kulturer för att alla skall känna sig välkomna i kommunen. Möten med nya
kulturer är berikande, men det ska inte hindra oss från att vara stolta över vår egen kultur och
våra egna traditioner.
I samband med att invandrare etablerar sig i kommunen, kommer det ofta fram entreprenörer
inom bland annat kulturen i form av musik, mat och konstnärskap. Det kan vara svårt för
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dessa kreativa personer att hitta rätt i samhället och dess regelverk, vi ser positivt på att stödja
dessa personer

Evenemang
Det är av betydelse att de evenemang i kommunen, som föreslås att äga rum, får ett positivt
bemötande och en möjlighet att förverkligas. Vi anser att den som vill satsa också skall få en
möjlighet att utveckla och presentera sina idéer för att kultur- och evenemangskommunen
Eksjö ska fortsätta att utvecklas.
Ett evenemang i kommunen anser vi skall i första hand ha en sådan kvalitet att man
ekonomiskt kan klara sig själv utan inblandning av skattemedel.
I vissa fall kan vi tänka oss att medverka med mindre ekonomiskt stöd framförallt för
aktiviteter och evenemang, som ger ett mervärde och som riktar sig till befolkningen i hela
kommunen.

DET HÄR VILL VI UNDER MANDATPERIODEN 2015-2018:
Vi vill ha en fortsatt satsning på kultur, fritid och aktiviteter genom
att…


hitta nya vägar för att stötta engagemanget hos enskilda och
föreningar, som leder till fantastiska arrangemang så som t.ex.
Vaktparaden, Sommartorget i M-lund, Eksjö Tattoo och Stadsfesten



erbjuda meningsfull fritid för alla barn och ungdomar - satsa på
ungdoms- och föreningsverksamhet!



se till att Kulturskolan kan fortsätta erbjuda kulturella upplevelser
för barn och ungdomar.



ytterligare profilera och marknadsföra Eksjö kommun som kulturoch evenemangskommunen.
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