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KULTURPOLITISKA MÅL
Om måldokumentet
Ordet kultur har många betydelser. I detta måldokument är ordet kultur synonymt med
det kulturpolitiska ansvarsområdet som behandlar konstarterna, medierna, bildningssträvandena och kulturarven. Målgruppen för detta program är kommunens invånare
och tillfälliga besökare i kommunen.
Måldokument innehåller översiktsmål och inriktningsmål. Måldokumentet är tänkt att
vara styrande för kulturpolitiken under en mandat period. I vilken takt och ordning som
inriktningsmålen skall uppnås fastställs löpande i budgetarbetet genom beslut om ekonomiska resurser och fastställande av resultatmål. Uppföljningen av resultatmålen
bygger på ekonomi, prestation och kvalité, och sker på årsbasis. Inriktningsmålen utvärderas inför revideringen av måldokumentet vart fjärde år och stäms av mot uppnådda mål.
Utöver Kulturplanen har Gislaveds kommun formulerade kulturmål i ca 50 olika måldokument.
Övergripande mål
Gislaveds kommun ska planera för en livsmiljö som ger bästa möjliga jordmån för kreativitet och eget skapande. Kulturens främsta syfte är att ge upplevelser, ökad bildningsnivå och hög livskvalitet.
Kulturpolitiken spelar en framträdande roll i dagens samhälle och dess viktigaste uppgift är att ge förutsättningar för ett allsidigt och levande kulturliv. Det är viktigt att kulturpolitiken inte enbart ses som en angelägenhet för en facknämnd, utan hållas levande i all kommunal planering och verksamhet. Detta förutsätter ett ökat och fördjupat
samarbete över nämndsgränser och att varje nämnd tar ansvar för sitt kulturpolitiska
uppdrag. Ett rikt och levande kulturliv ökar kommunens attraktivitet och skapar en
gynnsam miljö för kreativitet, utveckling och tillväxt.
Kulturpolitiken ska skapa förutsättningar för alla människor, oberoende av ålder, etnisk
tillhörighet, funktionshinder, religion, boendeform och ekonomisk situation, att delta
inom alla kulturens områden och i utvecklingen av ett mångkulturellt samhälle.
Litteratur, teater, film, konst, musik, dans och andra konstnärliga uttrycksformer förmedlar upplevelser, erfarenheter och kunskaper. De berikar människan, ger överblick
och ökar förståelsen för sambanden mellan vår historia och vår samtid. Kulturen har
därmed stor betydelse för demokratisk utveckling och social gemenskap. Det är därför
viktigt att kulturen får vara en del av livet redan från barn- och ungdomsåren.
Kulturarbetet ska bygga på kommunens särart och tillvarata och levandegöra vårt kulturarv och historia. Kommuninvånarnas olika önskemål och intressen ska beaktas vid
planering av kulturaktiviteter.
Kopplingen mellan kultur och turism har vuxit sig allt starkare och spelar nu en viktig
roll för kommunens attraktionskraft. Kulturarvet, kulturevenemang och samverkan mellan kultur- och turistnäringarna ska vara grunden i vår strävan att öka kulturturismen.
Den kommunala kulturverksamheten ska vara ett stöd till enskilda kulturutövare, föreningar och studieförbund. Ideellt arbete uppmuntras. Viljan att stödja olika kulturprojekt
ska vara klart uttalad och bidra till en mångfacetterad kulturverksamhet.

Det offentliga rummets arkitektoniska värden och estetiska kvalitéer är av stor betydelse för kommunens attraktivitet. Lika viktigt som en attraktiv verksamhet är gestaltningen av de lokaler och miljöer där aktiviteten äger rum. Offentliga byggnader ska vara
tillgängliga, synliga, lockande och intressanta och bidra till en god livsmiljö. Gislaveds
kommun ska därför präglas av en god arkitektur.
Verksamheten ska ledas av personal med fackkompetens.

Mål för verksamhetsområden
Bibliotek
Biblioteken ska vara mötesplatser för kommunens invånare.
Här ska det finnas fri tillgång till kunskap, information och upplevelser.
I samverkan med olika utbildnings- och folkbildningsorganisationer ska biblioteken
vara en resurs i det livslånga lärandet. Verksamheten skall vara decentraliserad och
bestå av ett huvudbibliotek, filialer samt en bokbuss.
-

Bibliotekens öppethållande ska vara generösa och så långt det är möjligt anpassade efter brukarnas behov.
Biblioteken ska ge barn, ungdomar, vuxna och äldre tillgång till böcker, tidningar, tidskrifter, talböcker, kassettböcker, video, musik på CD, IT och eventuellt
andra nytillkommande medier.
Bibliotekens mediabestånd ska både utgöra ett alternativ till massmarknadsutbudet och avspegla brukarnas önskemål.
Biblioteken ska erbjuda litteratur på invandrargruppernas modersmål.
Biblioteken har ett ansvar för att den smala litteraturen når nya läsargrupper.
Databaserad information ska göras tillgänglig för alla kommuninvånare.
Ökat intresse för biblioteksverksamheten ska eftersträvas genom uppsökande
verksamhet och en aktiv program- och utställningsverksamhet.
Mediautbudet och verksamheten som vänder sig till barn ska syfta till att väcka
intresset för god litteratur och läsande.
Anslaget till barn- och ungdomslitteratur ska vara en betydande del av det totala
mediaanslaget.
Bokbussen ska bidrar till en aktiv biblioteksverksamhet och ett levande kulturliv
på landsbygden.
De integrerade folk- och skolbiblioteken ska vara en naturlig del i skolans pedagogiska arbete.
I samverkan med skolan ska biblioteken utveckla IT i takt med de krav som ställs
inom hela utbildningsområdet, och sträva mot att vara en lokal resurs för distansstudenter.

Kulturhuset Borgen
Kulturhuset Borgen ska vara ett centrum för konst- och utställningsverksamheten i
kommunen. Dessutom ska det bedrivas olika typer av programverksamhet i samverkan med föreningslivet samt innehålla ett läsrum med tidningar, tidskrifter och kommunal information.
-

Utställningsverksamhet skall bedrivas regelbundet, spegla den aktuella samtidskonsten, utvecklingen inom konsthantverksområdet och eftersträva kvalité och
variationsrikedom.
Samarbete ska eftersträvas med biblioteken, lokalt förankrade organisationer
och föreningar för utställningsturnéer i övriga tätorter.

-

Kulturhuset Borgen ska ge amatörer inom konstområdet, som är bosatta i Gislaveds kommun, möjlighet att medverka i återkommande samlingsutställningar.
Ett artotek ska utvecklas med inriktning mot barn och ungdom, med uppgift att
stimulera användandet av konstbilder i barnomsorgens och skolans pedagogiska
verksamhet.
Kulturhuset Borgen ska kunna erbjuda viss biblioteksservice.
Kulturhuset Borgen ska vara öppet för ideella föreningar att hyra kostnadsfritt för
sammanträden och mindre arrangemang.

Konst och konsthantverk
Kommunens invånare bör ges förutsättningar för eget skapande inom konst och
konsthantverksområdet. Genom att bevara hantverkskunnande och hemslöjdstraditioner ska förutsättningar skapas för utveckling och förnyelse.
-

Utbildningsmöjligheter erbjuds genom studieförbunden.
Verka för att lokaler, som är anpassade för utövande av konst-, slöjd och konsthantverk, blir tillgängliga för föreningar, organisationer och enskilda.

Offentlig konst
Den offentliga konstens ska bidra till levande och attraktiva miljöer i Gislaveds kommun. Konsten i den offentliga miljön ska också stimulera till ett bredare konstintresse
bland kommunens invånare.
-

Verka för att fler konstnärliga utsmyckningar tillförs offentliga platser i tätorterna.
Konst skall regelbundet köpas in och placeras i samlingslokaler och kommunala
institutioner.
Vid om- och nybyggnation av offentliga miljöer ska en en procent av produktionskostnaden användas till konstnärligt utsmyckning.

Kulturmiljö- och Kulturminnesvård
Kulturmiljö- och kulturminnesvården ska vårda, bevara och levandegöra kommunens
kulturella särart. Det som bevaras för framtiden ska ge en representativ bild av bygdens historia och utveckling. Samtidsperspektivet är viktigt eftersom det som sker i
dag är historia i morgon.
-

Kommunen har ett övergripande ansvar för att kunskaper hålls vid liv och tar initiativ till kurser, dokumentation och information.
Speciell tyngdpunkt läggs vid hantverks-, lantbruks- och industrihistorien.
Kulturminnen, museer och museala miljöer skall göras mer kända och tillgängliga.
Kulturhistoriska och estetiska värden ska tas tillvara och förstärkas.
Samverkan med hembygdsrörelsen och andra intressenter ska eftersträvas.

Musik
I samverkan med olika arrangörer arbeta för att bredda intresset för levande musik i
hela kommunen.
-

Satsning på ett varierat musikutbud för barn, ungdom och vuxna.
Alla musikformer ges stöd och möjligheter till utveckling.
En musikscen för pop-, rock - och annan elektroakustik musik iordningställs i
kommunen.

Dans
I samverkan med organisationer och föreningar bredda intresset för dans i hela kommunen.
-

Dansens olika former, sällskapsdans, folklig dans och scenisk dans ska ges möjligheter att utvecklas.
En särskild vikt skall läggas vid att stärka dansen som konstnärlig uttrycksform.
Dansprogram ska ingå i kulturutbudet.

Teater
I samverkan med olika arrangörer bredda intresset för teater i hela kommunen.
-

Satsning på ett varierat teaterutbud för barn, ungdom och vuxna.
En teaterscen som uppfyller Riksteaterns normer iordningställs i Gislaveds
kommun.
Att lämpliga lokaler på orter i kommunen används för mindre föreställningar.
Utveckla teaterverksamheten som vänder sig till barn och till ungdomar, genom
samverkan mellan barnomsorg, bibliotek, fritidsgård och skola.
Verka för ett ökat intresse för amatörteaterverksamhet.

Film
I samverkan med föreningar, organisationer och enskilda stimulera framväxt och utveckling av filmkulturell verksamhet.
-

Allmänheten ska ges möjlighet att se kvalitetsfilm, såväl i fråga om dokumentärsom fiktionsfilm.
Medveten användning av film på bibliotek, fritidsgårdar, inom barnomsorg och
skolor ska uppmuntras.
Främja fortbildning inom filmområdet.
Stimulera intresset av eget filmskapande.

Barnkultur
Kulturaktiviteter för barn ska särskilt prioriteras med utgångspunkt i bankonventionens
artikel nr 31. De ska ges möjlighet att uppleva och vara medskapande i en levande
icke kommersiell kultur. Barn har rätt till kulturaktiviteter för att utveckla sin personlighet.
-

Barn ska få möjlighet att ta del av ett professionellt utbud av konst, musik, teater
och dans.
Barnens egna skapande, och generationsöverskridande aktiviteter, ska upp
muntras.
Barn bör få möjlighet till utbildning i musik, drama, dans, bildkonst, hantverk etc
utöver det som den obligatoriska skolan ger.

Ung kultur/Ungdomens kulturhus
Den unga kulturen är en viktig del i kommunens kultur- och samhällsliv. Den hämtar
sin kraft från ungdomars egna idéer och kreativitet, vilket är en förutsättning för dess
utveckling. Ungdomens kulturhus ska vara en mötesplats och ett centrum för den unga
kulturen. Här kan unga människor, som vill utveckla sina konstnärliga intressen både
individuellt och i grupp, mötas och inspirera varandra.
-

Enskilda och gruppers initiativ ska uppmuntras och stärkas genom öppenhet
och flexibilitet med kommunala resurser i form av lokaler, ekonomi och rådgivning.

-

Samverkan mellan kommunala verksamheter och föreningslivet ska eftersträvas
för att stimulera utvecklingen av den unga kulturen i kommunens samtliga
tätorter.
Genom samarbete med studieförbund och föreningar ska Ungdomens kulturhus
kunna erbjuda utbildning och kurser inom de olika konstområdena.
Verksamheten ska vara drogfri.

Föreningsanslag och sponsring
Kulturföreningarna är grunden för kulturlivet i Gislaveds kommun. En avgörande förutsättning för ett vitalt kulturliv är att kommunens invånare får möjlighet att engagera sig
i eget konstnärligt skapande, och som arrangörer av kulturarrangemang.
-

Kulturnämnden stödjer studieförbundens och kulturföreningarnas verksamhet
med bidrag enligt särskilda bestämmelser och fastlagda normer.
Samverkan mellan organisationer, föreningar, kommun och företag ska eftersträvas.
Inom hela kulturområdet ska det finnas en strävan att söka samarbete med
närliggande kommuner.
Ekonomiskt stöd från näringslivet kan förekomma i avgränsade projekt och
arrangemang. Det är dock viktigt att den kontinuerliga verksamheten kan bedrivas oberoende av ekonomiskt stöd från näringslivet.

