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Inledning
Det finns en politiskt förankrad tanke att stärka kulturen i Grästorps kommun och framför allt
för barn och unga. Kultur ska ses som en del i alla verksamheter och inte som något särskilt
vid sidan om.
Kulturen är tillsammans med näringslivet en tillväxtfaktor som bidrar med utrymme för
ytterligare satsningar för vår kommuninvånare.
Grästorp ska erbjuda ett attraktivt och gott kulturklimat som tar till vara på goda initiativ och
ger möjligheter för människor att ta del av och/eller medverka.
Följande styrdokument är beslutade.
Vision 2020 Grästorps Kommun
Utdrag:
”Invånarna är nöjda med service och fritidsutbud och det är nära till mycket”
Två av de prioriterade målen i kommunens övergripande verksamhetsplan är:
• Förbättra barns och ungas uppväxtvillkor i kommunen
• Öka kommunens attraktionskraft
Vision 2020 Kulturhuset
Kulturhusets arbete ska vägledas av värdeorden glädje, närvaro, fräckhet, kreativitet och
upplevas spännande. Kommunen ska främja både inomhus och utomhus konst.
Mål nummer 3 för bildningsverksamheten
I Grästorp stimuleras utvecklingen av kulturella, idrottsliga och kreativa aktiviteter.

Förarbetet
I arbetet med kulturplanen fastslog politikerna att kulturen i Grästorp ska genomsyras av
kulturhusets fastställda värdeord. Det ska synas när kulturen tar plats i Grästorp. Kulturen får
gärna ”sticka ut”. Det är viktigt att beakta allas tillgänglighet, både fysiskt och psykosocialt
samt ekonomiskt. Kommunen ska verka för att alla medborgare ges möjlighet att ta del av
och/eller delta i kulturella uttryck.
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Allmänkultur
Mål:
• Att stödja och initiera olika kulturverksamheter
• Att erbjuda och inhämta ett varierat och brett utbud med hög tillgänglighet och
mångfald.
• Att i varje byggprojekt ska miljögestaltning ingå, t ex belysning, konst mm.
• Att stödja alla föreningars och studieförbund samverkan.
• Att arbeta för att bevara kulturella och arkitektoriska värden.
• Kommunen ska på olika sätt stödja, använda sig av och hjälpa kulturinstitutionerna att
sprida sin verksamhet och historia.

Barn och Unga
Mål:
• Kulturen och estetiska lärprocesser ska vara en självklar del i skolans vardag.
• Barn och elever ska ges möjlighet att se olika typer av konst t ex ljus, färgsättning och
utomhuskonst.
• Alla barn och elever ska varje läsår få ta del av ett professionellt scenframträdande av
teater, musik eller dans.
• Musikskolan ska ge barn och ungdomar en kulturell förankring och stödja deras
musikaliska utveckling.
• Musikskolan ska delta i olika arrangemang och framträdanden i kommunen.

Föreningslivet
Föreningslivet är viktiga kulturbärare i kommunen och skapar förutsättningar både för att föra
vidare kulturarvet och säkra mångfalden.
Mål:
• Alla föreningar ska ges bidrag utifrån de föreskrifter som gäller och den fastställda
budgeten. Bidragen ska gå till aktiv verksamhet och stimulera till nya initiativ.
• Alla föreningar ska ges stöd och möjlighet att aktivt delta i kommunens olika
arrangemang och efter deras förmåga utveckla kulturen.

Kultur i social verksamhet
Mål:
•
•

Artoteket ska vara levande och är ett gemensamt ansvar av bibliotekspersonalen och
personalen på social verksamhet.
Utställningar och andra aktiviteter ska vara en del av vardagen.
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Lokalt, regionalt, nationellt och internationellt samarbete
Kommunen ska vara aktiv och söka de bidrag som ges till olika former av kulturell
verksamhet. Kommunen ska verka för att stimulera och utveckla kulturlivet i Grästorp genom
att samverka med olika aktörer från lokala kulturutövare till internationella instutitioner.
Det ska vara varje medborgares mänskliga rättlighet att ta del av kulturen i Grästorp.
Grästorp – kan – vill och – vågar vara utmanande i sitt kulturella arbete.
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