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Fkn § 15 Fritidssekreterare Anders Hendricksson: 

 fornamn.efternamn(at)malax.fi, tel. 06 347 7111 

 

 Sedan 1.9.2020 har kulturarbetare Emma Wester arbetat bl.a. med att göra upp 

ett kulturprogram och olika kulturplaner i Malax. Emma håller som bäst på att 

färdigställa ”Malax kulturprogram 2021-2030” som blir det övergripande stra-

tegiska verktyget för kultur i Malax. Det nya kulturprogrammet ersätter ”Kul-

turplan per 17.2.2020” som tidigare godkänts av Fritids- och kulturnämnden. 

”Kulturinventering 2019, Malax kommun” som är en förteckning över kultur-

aktörer i kommunen kvarstår däremot som skilt dokument. 

 

Malax nya kulturprogram och kulturinventeringen blir offentliga dokument 

kring kultur i Malax. Ett ytterligare offentligt dokument har skapats under vå-

ren, och det är ’Malax och Korsnäs kulturläroplan 2021-2022”. Kulturläropla-

nen är ett verktyg för alla grundskolor, alltså åk 1-9, i Malax och Korsnäs kom-

mun, som säkrar en jämlik tillgång på ett minimum av kulturinslag i samtliga 

skolor. Kulturläroplanen har skrivits av Emma, men gjorts upp av en kulturlä-

roplansgrupp bestående av representanter för lågstadier i båda kommunerna, 

bibliotekschefen från Malax och från Korsnäs och högstadierepresentanter. Ett 

möte kring möjligheter kring kulturinslag har också hållits med kulturaktörer, 

och Annina Ylikoski på BARK har stött processen med uppgörande av kultur-

läroplanen. 

 

Utöver de tre offentliga kulturdokumenten görs sex interna kulturplaner upp. 

De är interna kommunala arbetsverktyg som är till för att säkerställa förverkli-

gandet och uppföljningen av de konkreta utvecklingsåtgärder som nämns i Ma-

lax kulturprogram 2021-2030. En skild kulturplan görs för fritidskansliet, Ma-

lax kommunbibliotek, Malax-Korsnäs MI, gymnasiet, äldrevården och små-

barnspedagogiken. 

 

Kulturprogrammet finns till påseende på kommunens hemsida. och Alla kom-

muninvånare har möjlighet att ge sin syn på programmet, och flera kommer att 

få en förfrågan om att ge feedback på programmet. Kulturläroplanen är klar, 

och tas upp till beslut i Bildningsnämnden i Malax respektive Korsnäs under 

hösten 2021. De interna planerna är delvis klara, men några behöver färdigstäl-

las först i augusti. 

 

För att arbetet med kulturprogrammet och kulturplanerna ska kunna fortsätta 

och godkännas under hösten bör nämnden framföra sin syn på programmet. 

 

 Bilagor: 

 - Malax kulturprogram 

 - Kulturplan för fritiden, omsorgen och småbarnspedagogiken. 
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 - Kulturläroplanen för Malax och Korsnäs 

 

 Fritidssekreterare Hendrickssons förslag: 

Fritids- och kulturnämnden tar del av Malax kulturprogram 2021-2030, Malax 

och Korsnäs kulturläroplan samt de tre färdiga interna kulturplanerna och ger 

feedback samt eventuella ändrings- och förbättringsförslag. Arbetet med pro-

grammet och planerna fortsätter och målet är att det ska godkännas hösten 

2021. 

 

 Beslut: 

 Godkändes. 

 

 Kulturarbetare Emma Wester var på plats och redogjorde för kulturprogrammet 

och för kulturplanerna. 

 _________ 

 

Fkn § 27  

Feedback och förbättringsförslag på Malax kommuns kulturprogram 2021-

2030 har fåtts från bl.a. allmänheten, kommundirektören och en expert från 

Centret för konstfrämjande (Taike), Kaisa Koskela. Koskela är konstexpert 

med inriktning på expertrådgivning kring kommunernas kulturverksamhet. 

Förslagen har beaktats i själva texten i kulturprogrammet och förslagen från 

Kaisa Koskela har diskuterats av MI, kommunbibliotektet och fritidskansliet på 

ett gemensamt möte. 

 

Samtliga kulturplaner är klara sedan augusti och också kulturläroplanen är klar. 

Möten kring kulturplanens förverkligande har hittills hållits med gymnasiet, 

småbarnspedagogiken och MI. Förverkligandet av kulturläroplanen har disku-

terats med kulturläroplansgruppen och tas upp med samtliga rektorer i Malax 

och Korsnäs på ett rektorsmöte vecka 38. Rektorerna tar då även ställning till 

vilken vidareutveckling som görs fram till 2021. Vidareutvecklingen gör att 

kulturläroplanen kan uppdateras och fördjupas under våren 2022, för att sedan 

förverkligas i ny utformning följande läsår.  

 

Möjligheten att göra upp en särskild del i kulturläroplanen för småbarnspeda-

gogiken i Malax och Korsnäs i kulturläroplanen under våren 2022 har också 

diskuterats. Intresse finns för det, men arbetet kräver en kulturarbetare som kan 

koordinera det. Småbarnspedagogiken kunde ingå i kulturläroplanen 2022 

framåt, vilket skulle säkerställa att barns kulturella bildning tryggas på ett jäm-

likt sätt för alla barn från daghemsåldern till årskurs 9 i Malax kommun.  

 

Kaisa Koskela från Centret för konstfrämjande (Taike) granskade även kultur-

läroplanen och gav feedback på den. Hennes feedback och dess relevans för 

kulturläroplanen diskuterades av kulturläroplansgruppen på samma möte som 

förverkligandet dryftades. Kulturläroplanen ska godkännas i oktober, men för-

verkligandet börjar direkt. 
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Förverkligandet av kulturprogrammet har inletts i samband med möten om kul-

turplanernas förverkligande, men kulturprogrammet bör liksom kulturläropla-

nen godkännas för att förverkligandet ska vinna legitimitet. Malax kulturpro-

gram 2021-2030, Malax och Korsnäs kulturläroplan 2021-2022 samt Kulturin-

ventering 2019, Malax kommun behöver även bli tillgängliga för allmänheten 

på Malax kommuns hemsida efter att de två förstnämnda dokumenten god-

känts. 

 

Bilagor: 

 - Malax kulturprogram 

 

Fritidssekreterare Hendrickssons förslag: 

Fritids- och kulturnämnden besluter godkänna Malax kulturprogram. Kultur-

programmet tillkännages till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.   

 

 Beslut: 

  

 _________ 

 

  


