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Kulturplan Åstorps kommun

Inledning

Nationella kulturpolitiska mål, regionala och delregionala mål har varit vägledande vid

framtagandet av Åstorps kommuns kulturplan. Den lokala inriktningen har fastslagits av en

arbetsgrupp bestående av politiker och tjänstemän som i dialog gjort avstämningar med

lokala kulturföreningar och studieförbund. Planen är långsiktigt framåtsträvande och

omfattar många olika utvecklingsområden. Avsikten är att den genom sin uttalade

viljeinriktning och sina övergripande mål ska fungera som incitament och planeringsverktyg

vid det fortsatta utvecklingsarbetet av kulturverksamheten i Åstorps kommun.

Kulturen tar sig många uttryck. Det handlar om konstnärlig verksamhet, om bildning,

traditioner, mötesplatser och mycket mer. Den påverkar oss alla och tillför djupare

mänskliga värden till ett samhälle där annars materiella och ekonomiska perspektiv får ett

allt större utrymme. Kulturen skapar sammanhang, ger perspektiv och öppnar vägar till

bildning. Alla medborgare i Åstorps kommun ska känna sig inbjudna till kulturlivet, oavsett

om det handlar om att ta del av utbud eller delta med egen skaparkraft. Särskilt viktigt är att

barnen i tidig ålder får tillgång till olika kulturverksamheter, både i form av eget skapande

och i form av kunskapsinhämtning. Detta ska möjliggöras oavsett barnens bakgrund och

enskilda förutsättningar.

I kommunen finns många kulturaktörer och människor med vetskap och känsla för kultur i

dess olika former. Låt oss ta tillvara kunskap och engagemang och aktivt verka för en

utvecklad samverkan kring kulturens olika uttryck. Låt mångfald, kreativitet och kvalitet vara

ledstjärnor för det arbete som bedrivs och synliggör utbudet i sin helhet för

kommunmedborgarna.

Reino Persson

Ordförande i bildningsnämnden

Åstorps kommun
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Viljeinriktning
Utvecklingsområden

Teater, dans, musik, bild och form.

o Öka tillgängligheten och möjligheten till ett aktivt deltagande i utövandet av nämnda

konstformer. Prioriterad målgrupp är barn och unga.

o Utveckla samverkan mellan delregionen, kommunen, näringslivet, det fria kulturlivet,

föreningar och studieförbund i syfte att bredda, förnya och stärka utbudet.

o Möjliggöra nya plattformar för lokala amatörkulturarbetare.

Film

o Stärka möjligheterna för unga att skapa rörlig bild och film.

o Utveckla möjligheterna att visa film.

Museiverksamhet, hemslöjd, kulturarv

o Stärka samarbeten och nätverk inom kulturarvsfältet för att öka

kommuninnevånarnas kunskap och intresse för historia och kulturarv.

Konst, konsthantverk

o Utveckla samverkan mellan kommunen och det fria konstutövandet.

o Verka för att 1 % - rekommendationen vid nybyggnation gällande konstnärlig

gestaltning tillämpas.

Litterär verksamhet

o Stödja läsfrämjande insatser för barn och vuxna.

o Utveckla utbudet och den litterära mötesplatsen.

Kultur inom vård och omsorg

o Öka möjligheten för äldre att delta i kulturlivet.

o Öka kunskapen om deltagande i kulturverksamhet som rehabiliteringsmetod.
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Aspekter

Övergripande långsiktiga mål

Folkhälsa

Kulturen spelar en betydande roll för att främja hälsa och ökad livskvalitet. Genom att satsa

på kulturen investerar vi i våra medborgares hälsa. Kultur berör, berikar, inspirerar och

bidrar till att stärka enskilda individer. Vi ska ta till vara drivkraften i det kulturella skapandet

och ge medborgarna möjlighet att delta och på så sätt påverka sin livsmiljö.

- öka möjligheten till stimulans och gemenskap genom olika konstnärliga aktiviteter

- öka kommuninnevånarnas möjlighet till kulturell delaktighet

Kultur och näringsliv

Ett samhälle som satsar på kultur är attraktivt att leva och bo i. Genom att verka för möten mellan
kulturlivets aktörer och företrädare för näringslivet kan kulturföretagande och entreprenörskap växa.
Erfarenhetsutbyte och kunskapsöverföring mellan parterna stimulerar och möjliggör ett gemensamt
arbete för en god samhällsutveckling.

- arbeta för samverkan mellan kommunens kulturverksamhet, kulturlivets aktörer och

näringslivsaktörer

- verka för att skapa goda förutsättningar för entreprenörer och verksamma inom

kreativa och kulturella näringar

Barn och unga

De kulturpolitiska nationella och regionala målen säkerställer att barn och ungas rättigheter

till kultur prioriteras. Samhället och samhällets vuxna har ett särskilt ansvar för att

tillgängliggöra kultur för barn och unga, att se till att de får likvärdiga möjligheter till

aktiviteter som präglas av mångfald och kvalitet. Genom att uppleva kultur och ägna sig åt

eget skapande kan barn och unga behålla och utveckla sin fantasi och sitt självständiga

tänkande.

- barn och unga ska prioriteras och oavsett bakgrund och förutsättningar erbjudas ett

varierat utbud av kulturaktiviteter och rika möjligheter till eget skapande

- dialog ska föras med barn och unga så man uppnår en bred förankring och därmed

ett högt deltagande i de aktiviteter som tas fram
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Mångfald och tillgänglighet

Mångfald har många definitioner, bland annat mänskliga likheter och olikheter. Det kan vara

ålder, kön, stil eller språk som till ytan skiljer människor åt, eller att vi har olika värderingar

och attityder. Kulturen står för öppenhet och tillgänglighet och ska vara en arena där

samhällets mångfald speglas och tas tillvara på ett konstruktivt sätt.

- verka för att varierande, kvalitativa kulturupplevelser blir tillgängliga för alla

kommuninnevånare

- vara aktiv i delregional samplanering för att tillgängliggöra och synliggöra hela det

nordvästskånska kulturutbudet

Samverkan och delaktighet

Oberoende av antalet kommuninnevånare är det nödvändigt för en kommun att medverka,

synas och utvecklas i regionala och nationella sammanhang. Lika viktigt är att lokalt

samverka och genom dialog med kommuninnevånarna höja angelägenhetsgraden för

kulturen. Genom samverkan och delaktighet breddas, förnyas och stärks samhällets kulturliv.

- etablera rutiner för samverkan med det fria kulturlivet, med föreningar och

studieförbund

- sammanställa och synliggöra kulturutbudet i sin helhet

- möjliggöra medborgardialoger

- ta en aktiv del i regionala och nationella nätverk

- öppna upp för nya samverkansområden med delregionen både avseende

kompetensutbyte och nyskapande kulturprojekt

- verka för att kulturen tar plats i övergripande samhällsplanering och ekonomisk

långtidsplanering

Kulturarv

Inom kommunen finns ett rikt kulturarv. Genom att synliggöra och berätta ger vi

kommuninnevånarna möjlighet till ökad insikt om historien och perspektiv på samhället och

dess utveckling. Ett samspel mellan kommunen och medborgarnas engagemang och

delaktighet skapar förutsättning för att det kulturella arvet ska leva vidare och berika

människors liv.

- medverka till att kommunens kulturhistoria och kulturarv i form av platser,

byggnader och föremål vårdas

- verka för att synliggöra de kulturella arven i det allmänna kulturlivet
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Kulturarbetare och amatörkulturarbetare

Ett samhälle kräver ständig förnyelse och utveckling. Konstnärligt skapande har modet att

överskrida gränser och visa på perspektiv och nya infallsvinklar. Genom att ge

förutsättningar för skapande verksamhet på olika nivåer tillförs en dynamik till vår livsmiljö

som är svår att uppnå på annat sätt.

- uppmuntra det fria konstutövandet

- verka för en ökad kunskap och ett ökat intresse för konst och konstnärligt utövande

Forskning och utveckling

För att få bra planerings- och beslutsunderlag i frågor som rör kulturområdet behöver

kopplingen mellan forskning och praktiskt arbete stärkas. Att ta del av forskningsresultat

eller att göra en analys av utfört arbete tillför objektivitet och ny näring till verksamheten.

Syftet är alltid att få kulturen närmare medborgarna och detta kan vara avgörande för

möjligheten att nå fram till avsedd målgrupp.

- utveckla verksamheten i samarbete med universitet och högskola

Övergripande mål som skall prioriteras

Aspekterna

o Barn och unga

o Samverkan och delaktighet

Utförare i samverkan

Bibliotek, musikskola och övrig kulturverksamhet arbetar jämsides och i samverkan med

studieförbund och föreningsliv med ambitionen att genom mångfald, kreativitet och kvalitet

få alla medborgare i Åstorps kommun att låta sig inspireras och aktivt delta i det kulturella

livet.

o De som i samverkan med kommunen medverkar till att denna plan uppfylls kan boka

kommunens lokaler hyresfritt.

Uppföljning och utvärdering

Viljeinriktning och mål ska fungera som ett incitament och ett planeringsverktyg vid det

fortsatta utvecklingsarbetet av kulturverksamheten i Åstorps kommun. Utifrån planens

övergripande mål utvärderas verksamheten årligen genom bildningsnämndens plan för

resultat och måluppföljning.


